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1184 f.382r. 

 in profesto Sixti: donderdag 05-08-1406. 

 quarta post Jacobi: woensdag 28-07-1406. 

 

BP 1184 f 382r 01 wo 28-07-1406. 

(dg: Henricus). 

 

BP 1184 f 382r 02 do 05-08-1406. 

Johannes van Achel en zijn vrouw Mechtildis wv Andreas van Audrigem 

beloofden aan Godefridus van Orthen, tbv hem en Ghisbertus van Yperen, 75 

Franse kronen of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te 

betalen. 

 

Johannes de Achel et Mechtildis eius uxor (dg: filia) relicta quondam 

Andree de Audrigem promiserunt indivisi super omnia #Godefrido de Orthen 

ad opus sui et# Ghisberti de Yperen (dg: et) #{in linker marge:} LXXV# 

(dg: LXX) Vrancrijc cronen vel valorem ad Remigii proxime futurum 

persolvendos. Testes Johannes et Jordanus datum in profesto Sixti. 

 

BP 1184 f 382r 03 wo 28-07-1406. 

Henricus Hoessche en zijn broer Nijcholaus, kvw Henricus Hoessche, 

beloofden aan Jordanus Arnts soen van der Hazeldonc 310 gulden, 36 gemene 

plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te 

betalen. 

 

Henricus Hoessche et Nijcholaus eius frater liberi quondam Henrici 

Hoessche promiserunt indivisi super omnia Jordano Arnts soen van der 

Hazeldonc CCC et decem gulden scilicet (dg: IX) XXXVI gemeijn placken pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Egidius et Jacobus datum quarta post Jacobi. 

 

BP 1184 f 382r 04 wo 28-07-1406. 

De broers Arnoldus en Henricus, kv Henricus van Helvoert molenaar, en 

Florencius Maren ev Elizabeth dv voornoemde Henricus van Helvoert molenaar 

verkochten aan de broers Gerardus en Godefridus, kvw Arnoldus Ghenen soen 

van Orthen, en Gerardus Colne alle goederen, die aan voornoemde Arnoldus, 

Henricus en Elizabeth en aan hun zusters Katherina en Jutta, dv voornoemde 

Henricus van Helvoert, gekomen waren na overlijden van hun grootmoeder 

Katherina wv voornoemde Arnoldus Ghenen soen. Voornoemde Katherina en Jutta 

zullen, zodra ze meerderjarig zijn, afstand doen. 

 

(dg: Solvit 3 grossos). Solvit II grossos. 

Arnoldus et Henricus fratres liberi (dg: quondam) Henrici de Helvoert 

multoris (dg: filii #quondam# Henrici de Helvort multoris) et Florencius 

Maren maritus et tutor Elizabeth eius uxoris filie dicti Henrici de 

Helvoert multoris omnia et singula bona (dg: dictis) Arnoldo Henrico et 

Elizabeth #{in linker marge:} predictis et# Katherine et Jutte eorum 

sororibus filiabus dicti Henrici de Helvoert de morte quondam Katherine 

eorum avie relicte quondam Arnoldi Ghenen soen #de Orthen# successione 

advoluta quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Gerardo #et# Godefrido fratribus liberis dicti quondam 

Arnoldi Ghenen soen et Gerardo Colne promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere et quod ipsi 

prefatas Katherinam et Juttam dum ad annos pubertatis pervenerint super 

premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie facient renunciare. 

Testes datum supra. 
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BP 1184 f 382r 05 wo 28-07-1406. 

Voornoemde Gerardus Colne en Florencius Maren beloofden aan Gerardus zvw 

Arnoldus Ghenen soen van Orthen en Johannes van Helvort zvw Henricus van 

Helvoert 44 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Petrus-Banden aanstaande (zo 01-08-1406) te betalen. 

 

Dicti Gerardus Colne et Florencius Maren promiserunt indivisi super omnia 

Gerardo filio quondam Arnoldi Ghenen soen (dg: de) #{in linker marge:} 

de# Orthen et Johanni de Helvort filio quondam Henrici de Helvoert XLIIII 

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

Petri ad vincula proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382r 06 wo 28-07-1406. 

Ghibo van Roesmalen Jacobs soen beloofde aan Johannes Gielijs soen 49 

gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande 

(za 25-12-1406) te betalen. 

 

Ghibo van Roesmalen Jacobs soen promisit super omnia Johanni Gielijs soen 

XLIX gulden (dg: IX b) XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 382r 07 wo 28-07-1406. 

Johannes Scepstal van Eijndoven beloofde aan Eustatius van Hedichusen, tbv 

het Geefhuis in Den Bosch, 25 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 

1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Johannes Scepstal van Eijndoven promisit super omnia Eustatio de 

Hedichusen #ad opus mense etc# XXV gulden IX boddreger vel XIII aude 

vlems pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382r 08 do 05-08-1406. 

Willelmus Bijeken zvw Godefridus van der Graft verkocht aan Elizabeth wv 

Theodericus gnd Hardscheen ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd der 

Graft Hoeve, tussen erfg vw Henricus Hoessche enerzijds en Henricus Zander 

anderzijds, zoals daar gelegen per maat gnd hoefslach, belast met 

zegedijken, waterlaten, sloten en sluizen, binnenlands gelegen. 

 

Willelmus Bijeken filius quondam Godefridi van der Graft dimidium juger 

terre situm in parrochia de Lijttoijen ad locum dictum der Graft Hoeve 

inter hereditatem heredum quondam Henrici Hoessche ex uno et inter 

hereditatem Henrici Zander ex alio (dg: in ea quantitate) in ea 

quantitate qua ibidem per mensuram dictam hoefslach situm est ut dicebat 

hereditarie vendidit Elizabeth relicte quondam Theoderici dicti 

Hardscheen (dg: promittentes) promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis zegedike aqueductibus fossatis et sluijsis 

ad ipsum spectantibus et infra aggerem quod exponetur binnenlands sitis. 

Testes Jor et Gheel datum in profesto Sixti. 

 

BP 1184 f 382r 09 do 05-08-1406. 

Destijds was de fabriek van de kerk van Empel, wegens het herstellen en 

herbouwen van bouwwerken van die kerk, door grote schulden verrast. 

Baudewinus van Rijswijc en Danijel Jans soen, als meesters van die 

kerkfabriek, wilden die schulden afhandelen en grotere schade met kleinere 

het hoofd bieden; ze verkochten aan Willelmus van Laervenne 2 hont land, 

die aan voornoemde kerkfabriek behoren, in Empel, in een kamp, gnd die 

Heijnensche Camp, beiderzijds tussen voornoemde Willelmus van Laervenne, 

met een eind strekkend aan de zegedijk, belast met de zegedijk. Ze 

verklaarden dat de koppsom is voldaan. 
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Notum sit universis quod cum fabrica ecclesie de Empel (dg: ob edificia 

huiusmodi) propter edificia huiusmodi ecclesie reparanda et reedificanda 

magnis et variis oppressa esset debitis ut dicebatur idcirca Baudewinus 

de Rijswijc et Danijel Jans soen magistri huiusmodi fabrice predicte 

volentes (dg: creditoribus) huiusmodi debita persolvere et maioribus 

dampnis per minora resistere ex parte et nomine dicte fabrice duo hont 

terre ad dictam fabricam spectantia sita in parrochia de Empel in campo 

dicto die Heijnensche Camp inter hereditates Willelmi de Laervenne ex 

utroque latere coadiacentes tendentia cum uno fine ad aggerem dictum 

zegedike in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad dictam fabricam 

pertinere dinoscuntur ut dicebant hereditarie vendiderunt Willelmo de 

Laervenne predicto promittentes ex parte et nomine dicte fabrice et sub 

obligatione omnium bonorum eiusdem fabrice warandiam et obligationem 

deponere excepto zegedike ad ipsa spectante recognoscentes eis de pretio 

fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382r 10 do 05-08-1406. 

Om dezelfde redenen verkochten voornoemde meesters van de kerkfabriek aan 

Heijnmannus zvw Willelmus Stevens soen 1 morgen land, in Empel, ter plaatse 

gnd opten Herssen Gheer, tussen wijlen Henricus Matheeus enerzijds en mr 

Jacobus van Uden en Rodolphus van Gravia anderzijds, met een eind strekkend 

aan wijlen hr Adam van Mierde, vrij van dijken en cijnzen. De koopsom is 

voldaan. 

 

Notum sit universis quod cum etc ut supra constituti dicti magistri 

fabrice predicte narrando ut supra unum juger terre situm in parrochia de 

Empel ad locum dictum opten Herssen Gheer inter hereditatem (dg: 

Margarete) quondam Henrici Matheeus ex uno et inter hereditatem magistri 

Jacobi de Uden et Rodolphi de Gravia ex alio tendens cum uno fine ad 

hereditatem domini quondam Ade de Mierde (dg: et cum reliquo fine ad) in 

ea quantitate qua ibidem situm est ut dicebant hereditarie vendiderunt 

Heijnmanno filio quondam Willelmi Stevens soen promittentes ut supra 

warandiam et obligationem deponere tamquam de hereditate ab omnibis 

aggeribus et censibus libera recognoscentes ut supra. Testes datum supra. 

 

1184 f.382v. 

 in profesto Sixti: donderdag 05-08-1406. 

 

BP 1184 f 382v 01 do 05-08-1406. 

Arnoldus van den Loecke zv Denkinus van den Loecke ev Katherina dvw 

Theodericus van der Heijden verkocht aan Johannes Funsel timmerman een 

n-erfcijns van 20 schelling geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit de 

helft die aan voornoemde verkoper behoort in een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen van wijlen voornoemde Theodericus, in Rosmalen, ter plaatse gnd 

Bruggen, naast de plaats gnd Hansvoert, tussen een gemene weg enerzijds en 

Willelmus van Beke anderzijds, strekkend vanaf een gemene weg tot aan 

Johannes van Kijlsdonc, reeds belast met de hertogencijns en een b-erfpacht 

van 1 lopen rogge. 

 

Arnoldus van den Loecke filius (dg: quon) Denkini van den Loecke #maritus 

et tutor legitimus Katherine sue uxoris filie quondam Theoderici van der 

Heijden# hereditarie vendidit Johanni Funsel carpentario hereditarium 

censum XX solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

medietate ad ipsum venditorem spectante in domo et orto #et hereditatibus 

sibi adiacentibus# dicti quondam Theoderici sitis in parrochia de (dg: 

Bruggen) Roesmalen ad locum dictum Bruggen juxta locum dictum Hansvoert 

inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Willelmi de Beke ex 

alio (dg: item ut) tendentibus a communi platea ad hereditatem Johannis 

de Kijlsdonc ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam 

obligationem deponere exceptis censu domini ducis et hereditaria (dg: 

censu) paccione unius lopini siliginis ex dictis domo orto et 
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hereditatibus sibi adiacentibus prius solvendis et sufficientem facere. 

Testes Johannes et Jord datum in profesto Sixti. 

 

BP 1184 f 382v 02 do 05-08-1406. 

Zegerus uten Dale beloofde aan Ghibo van Roesmalen Jacobs soen 55 gulden, 9 

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

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Zegerus uten Dale promisit super omnia Ghiboni de Roesmalen Jacobs soen 

LV gulden IX boddreger vel (dg: exinde) XIII aude Vlemsche pro quolibet 

gulden computato ad (dg: monitionem persolvendos testes d) nativitatis 

Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382v 03 do 05-08-1406. 

(dg: Theodericus Peters soen van den Stock: 6 stukken land, in Hees, 

waarvan één). 

 

(dg: Theodericus Peters soen van den Stock sex pecias terre sitas in 

parrochia de Hees quarum una). 

 

BP 1184 f 382v 04 do 05-08-1406. 

Theodericus Peters soen van den Stock verkocht aan Zebertus van 

Cruijsbergen zvw Henricus van Cruijsbergen (1) een hofstad, in Hees, ter 

plaatse gnd Cruijsbergen, tussen Theodericus Arnts soen enerzijds en een 

gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd op het 

Vilt, tussen voornoemde Theodericus Arnts soen enerzijds en Zwart van 

Scijnle anderzijds, (3) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd Op die 

Hasselt, tussen Johannes van Scijnle enerzijds en voornoemde Theodericus 

Arnts soen anderzijds, (4) een stuk land, in Hees, ter plaatse gnd die 

Hasselt, beiderzijds tussen Godefridus Haeck, (5) een stuk land, in Hees, 

ter plaatse gnd Bredeacker, tussen Johannes Dubbelaer enerzijds en 

voornoemde Theodericus Arnts soen anderzijds, (6) een stuk land, in Hees, 

ter plaatse gnd Dijlrot, tussen Aleijdis des Roden enerzijds en Aleijdis 

Willems anderzijds, belast met (a) een b-erfcijns van 30 schelling aan de 

armen in Hees, (b) een b-erfpacht van 17 2/3 lopen rogge aan Henricus 

Rovers soen. De koper zal deze cijns en pacht zó betalen en leveren, dat de 

verkoper en zijn erfgoederen en goederen daarvan geen schade lijden. De 

brief van beiden aan hen overhandigen of aan Henricus Keelbreker. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Theodericus Peters soen van den Stock quoddam domistadium situm in 

parrochia de Hees ad locum dictum Cruijsbergen inter hereditatem 

Theoderici Arnts soen ex uno et inter communem plateam ex alio item 

peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum opt Vilt inter 

hereditatem dicti Theoderici Arnts soen ex uno et inter hereditatem Zwart 

van Scijnle ex alio item peciam terre sitam in dicta parrochia ad locum 

dictum Op die Hasselt inter hereditatem Johannis de Scijnle ex uno et 

inter hereditatem dicti Theoderici Arnts soen ex alio item peciam terre 

sitam in dicta parrochia ad dictum locum die Hasselt vocatum inter 

hereditatem Godefridi Haeck ex utroque latere coadiacentem item peciam 

terre sitam in dicta parrochia ad locum dictum Bredeacker inter 

hereditatem Johannis Dubbelaer ex uno et inter hereditatem dicti 

Theoderici Arnts soen ex alio item peciam terre sitam in dicta parrochia 

ad locum dictum Dijlrot inter hereditatem Aleijdis des Roden ex uno et 

inter hereditatem Aleijdis Willems ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Zeberto de Cruijsbergen filio quondam Henrici de Cruijsbergen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

hereditario censu XXX solidorum pauperibus in Hees et hereditaria 

paccione XVII lopinorum et duarum terciarum partium unius lopini 

siliginis Henrico Rovers soen exinde solvendis quos (dg: censum) censum 

et paccionem dictus emptor exnunc deinceps taliter dabit et solvet ex 
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premissis sic et taliter quod predicto venditori ac ad et supra (dg: 

predictas) hereditates et bona ipsius venditoris dampna exinde non 

eveniant in futurum ut ipse emptor (dg: promisit) super omnia promisit 

venditori predicto. Testes datum supra. (dg: littera Th littera em). 

Littera amborum tradatur eis vel Henrico Keelbreker. 

 

BP 1184 f 382v 05 do 05-08-1406. 

Voornoemde Zebertus van Cruijsbergen zvw Henricus van Cruijsbergen beloofde 

aan Henricus Keelbreker smid 25 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, voor 1/3 deel te betalen met Sint-Remigius-Belijder 

(vr 01-10-1406), voor 1/3 deel met Pasen (zo 27-03-1407) en voor 1/3 deel 

met H.Maria-Hemelvaart over een jaar (ma 15-08-1407). 

 

Solvit. 

Dictus emptor promisit super omnia (dg: dicto venditori) #Henrico 

Keelbreker fabro# XXV gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato pro una tercia parte Remigii confessoris pro 

altera tercia parte pasche et pro ultima tercia parte a festo 

assumptionis beate Marie virginis proxime futuro ultra annum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382v 06 do 05-08-1406. 

Johannes die Coninc ev Katherina dvw Johannes van Engelant zvw Arnoldus van 

Engelant, door voornoemde Johannes van Engelant verwekt bij wijlen zijn 

vrouw Heijlwigis dvw Johannes van der Weteringen van Scijnle, droeg over 

aan Gerardus zvw voornoemde Johannes van der Weteringen 7½ lopen rogge 

n-erfpacht, Bossche maat, uit een b-erfpacht van 2 mud rogge, die Johannes 

van der Weteringen van Scijnle beloofd had aan Johannes van Engelant zvw 

Arnoldus van Engelant, tbv hem en voornoemde Katherina, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit een huis, tuin en stuk land, van voornoemde Johannes 

van der Weteringen, in Schijndel, ter plaatse gnd die Voert. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes die (dg: Coster) Coninc maritus et tutor Katherine sue uxoris 

filie quondam Johannis de Engelant filii quondam Arnoldi de Engelant ab 

eodem Johanne de Engelant et Heijlwige eius quondam uxore filia quondam 
!quondam Johannis van der Weteringen de Scijnle pariter genite septem et 

dimidium lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de Busco de 

hereditaria paccione duorum modiorum siliginis quam Johannes van der 

Weteringen de Scijnle promiserat se soluturum Johanni de Engelant filio 

quondam Arnoldi de Engelant ad opus sui et dicte Katherine hereditarie 

purificationis ex domo et orto et pecia terre dicti Johannis van der 

Weteringen sitis in parrochia de Scijnle ad locum dictum die Voert prout 

in litteris hereditarie supportavit Gerardo filio dicti quondam (dg: quo) 

Johannis van der Weteringen cum litteris et jure occacione promittens 

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

Jor et Jacobus datum in profesto Sixti. 

 

BP 1184 f 382v 07 do 05-08-1406. 

Theodericus zvw Jacobus Sijmons soen van Lijttoijen beloofde aan Johannes 

die Huessche van Lijttoijen 18½ gulden, 9 botdrager of 10 Vlaamse plakken 

voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 27-03-1407) te betalen. 

 

Theodericus filius quondam Jacobi Sijmons soen de Lijttoijen promisit 

super omnia Johanni die Huessche de Lijttoijen XVIII et dimidium gulden 

scilicet IX boddreger vel X Vlemse placken pro quolibet gulden computato 

ad pasche proxime futurum persolvendos etc. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382v 08 do 05-08-1406. 

Henricus Hals zvw Johannes Rutghers soen, Henricus Maes soen van Soemeren, 

Herbertus zv Godefridus Laurens soen, Gerardus zvw Theodericus van der 
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Weijden, zijn broer Johannes zvw voornoemde Theodericus, Danijel zvw 

Willelmus Biggen en Rutgherus zvw Henricus Rutghers soen verkochten aan 

Jacobus Berwijns soen 1 morgen land, in Oss, achter de plaats gnd 

Scadewijc, tussen Johannes Mathijs soen enerzijds en wijlen Willelmus 

Leijten soen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan het kamp gnd 

Moerkens Camp. 

 

Solvit 3 grossos. 

Henricus Hals filius quondam Johannis Rutghers soen Henricus Maes soen de 

Soemeren Herbertus filius (dg: quondam) Godefridi Laurens soen Gerardus 

filius quondam Theoderici van der Weijden et Johannes eius frater filius 

eiusdem quondam Theoderici Danijel filius quondam Willelmi Biggen 

Rutgherus filius quondam Henrici Rutghers soen (dg: dimidium) unum juger 

terre situm in parrochia !Osse retro (dg: dictum) locum dictum Scadewijc 

inter hereditatem Johannis Mathijs soen ex uno et inter hereditatem (dg: 

Willelmi) quondam Willelmi Leijten soen ex alio tendens a communi platea 

ad campum dictum Moerkens Camp ut dicebant hereditarie vendiderunt Jacobo 

(dg: Berwens) Berwijns soen promittentes indivisi super omnia warandiam 

et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382v 09 do 05-08-1406. 

Gerardus van Os vernaderde, terwijl de ander niets antwoordde. 

 

Solvit IIII grossos. Scabini noluerunt. 

Gerardus de Os prebuit altero nichil respondente. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 382v 10 do 05-08-1406. 

Voornoemde Gerardus van Os droeg over aan Johannes Smijt Mathijs soen. 

 

Et dictus Gerardus hereditarie supportavit Johanni Smijt Mathijs soen 

promittens super omnia raram servare. Testes Jor et Gheel datum supra. 

Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 382v 11 do 05-08-1406. 

(dg: Voornoemde Jacobus Berwijns droeg het voornoemde over aan voornoemde 

Johannes Smijt Mathijs soen). 

 

(dg: Dictus Jacobus Berwijns premissa supportavit dicto Johanni Smijt 

Mathijs soen promittens super omnia ratam servare. Testes Jo et Gheel). 

 

1184 f.383r. 

 in profesto Sixti: donderdag 05-08-1406. 

 

BP 1184 f 383r 01 do 05-08-1406. 

Voornoemde Henricus Hals zvw Johannes Rutghers soen, Henricus Maes soen van 

Soemeren, Herbertus zv Godefridus Laurens soen, Gerardus zvw Theodericus 

van der Weijden, zijn broer Johannes zvw voornoemde Theodericus, Danijel 

zvw Willelmus Biggen en Rutgherus zvw Henricus Rutghers soen verkochten aan 

Laurencius zvw Arnoldus Laureijns soen een stuk land, in Berghem, ter 

plaatse gnd Bercher Velt, tussen wijlen Gerardus van den Camp nu Hermannus 

Poelman enerzijds en Reijmboldus gnd Bollen die Snijder anderzijds, belast 

met wegen die erover gaan. 

 

Solvit. 

Dicti omnes venditores peciam terre sitam in parrochia de Berchen ad 

locum dictum Bercher Velt inter hereditatem (dg: G) quondam Gerardi van 

den Camp nunc ad Hermannum Poelman spectantem ex uno et inter hereditatem 

Reijmboldi dicti Bollen die Snijder ex alio ut dicebant hereditarie 

vendiderunt Laurencio filio quondam Arnoldi (dg: Lo filius) Laureijns 

soen promittentes indivisi ut supra etc exceptis viis per dictam pecia 

terre transeuntibus ut dicebant. Testes Jor et Jac datum in profesto 
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Sixti. 

 

BP 1184 f 383r 02 do 05-08-1406. 

Henricus Goijwert beloofde aan Johannes van de Dijk 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) in Den Bosch te leveren. 

 

Henricus Goijwert promisit super omnia Johanni de Aggere tres modios 

siliginis mensure de Busco ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 383r 03 do 05-08-1406. 

Willelmus zvw Lucas van Erpe droeg over aan Godefridus van Rode al zijn 

beesten, varend goed en roerende en gerede goederen. Voornoemde Willelmus 

verklaarde van voornoemde Godefridus 100 oude schilden te hebben ontvangen 

als koopsom. 

 

Willelmus filius quondam Luce de Erpe omnes et singulas suas bestias et 

bona pecoralia atque omnia sua bona mobilia et parata quocumque locorum 

consistentia legitime supportavit Godefrido de Rode promittens super 

habita et habenda warandiam. Quo facto recognovit idem Willelmus se per 

dictum Godefridum fore satisfactum de centum aude scilde tamquam de 

pretio sibi occacione premissorum competentibus clamans inde quitum. 

Testes Jorden et Jacobus datum (dg: quin) in profesto Sixti. 

 

BP 1184 f 383r 04 do 05-08-1406. 

Mercilius zvw Amelius Uden soen en Bela dv voornoemde Marcilius verkochten 

aan Willelmus Bijeken zvw Rijcoldus Bijeken de helft van 7 hont land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd in Kelners Hoeve, tussen wijlen Goeswinus van 

der Dijesen enerzijds en Willelmus Bijeken zvw Godefridus van der Graft 

anderzijds, met een eind strekkend aan de sloot gnd die Podelaer en met het 

andere eind aan Eustatius van Hedechusen en Godefridus Deilf zvw Henricus 

van Lent, zoals daar gelegen volgens de maat gnd hoefslach, van welke 7 

hont jaarlijks één helft geddeld wordt tegen de andere helft, belast met 

waterlaten, sloten en zegedijken binnenlands gelegen {geen testes of 

datum}. 

 

-. 

Mercilius filius quondam Amelii Uden soen et Bela filia eiusdem Marcilii 

cum tutore medietatem septem hont terre sitorum in parrochia de 

Lijttoijen ad locum dictum in Kelners Hoeve inter hereditate quondam 

Goeswini van der Dijesen ex uno et inter hereditatem Willelmi Bijeken 

filii quondam Godefridi van der Graft #ex alio# tendentium cum uno fine 

ad fossatum dictum die Podelaer et cum reliquo fine ad hereditatem 

Eustatii de Hedechusen et Godefridi Deilf filii quondam Henrici de Lent 

(dg: de quibus septe) prout ibidem secundum mensuram dictam hoefslach 

sita sunt et de quibus septem hont terre una medietas annuatim dividitur 

quod exponetur rijdt contra reliquam medietatem eorundem ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo Bijeken filio quondam Rijcoldi Bijeken 

promittentes indivisi cum tutore super habita et habenda warandiam et 

obligationem #et impetitionem# deponere exceptis aqueductibus fossatis et 

zegedijcken infra terram sitis et ad premissa spectantibus. 

 

BP 1184 f 383r 05 do 05-08-1406. 

Voornoemde verkopers beloofden aan voornoemde koper dat Amelius en 

Aleijdis, kv voornoemde Marcilius, voornoemde helft die, zoals gemeld, aan 

voornoemde Willelmus werd verkocht, aan hem zullen overdragen, zoals 

hierboven {geen testes of datum}. 

 

-. 

Dicti venditores cum tutore ut supra promiserunt super habita !habenda 

dicto emptori quod ipsi Amelium et Aleijdem liberos dicti Marcilii dictam 
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medietatem eidem ut premittitur venditam dicto Willelmo emptori facient 

supportare hereditarie et warandia promittere in forma pretacta etc. 

 

BP 1184 f 383r 06 do 05-08-1406. 

Elizabeth dvw Jacobus Sanctus soen deed tbv voornoemde koper afstand van 

voornoemde helft {geen testes of datum}. 

 

-. 

Elizabeth filia quondam Jacobi (dg: Zantus) #Sanctus# soen cum tutore 

super dicta medietate et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens cum tutore super omnia ratam servare (dg: testes) 

et obligationem ex parte sui deponere. 

 

BP 1184 f 383r 07 do 05-08-1406. 

Hessello van Drongelen en Jacobus Weerkens soen van Huesden beloofden aan 

Stephanus Merlingus, tbv etc, 80 Franse kronen met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1406) te betalen, op straffe van 2. 

 

(dg: Jacobus Weerkens) Hessello de Drongelen et Jacobus Weerkens soen de 

Huesden promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc 

LXXX Vrancrijc cronen ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

sub pena II. Testes Jor et Jacobus datum in profesto Sixti. 

 

BP 1184 f 383r 08 do 05-08-1406. 

Jacobus beloofde Hessello schadeloos te houden. 

 

Jacobus promisit Hessellonem indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 383r 09 do 05-08-1406. 

Johannes Hoernken zv Arnoldus Hoernken, Stephanus Scuwinc zvw Hermannus en 

Henricus van Orthen verkochten aan Baudewinus van Rijswijc ½ morgen land, 

in Empel, ter plaatse gnd in den Putte, tussen Jacobus Luwe enerzijds en 

Heijlwigis Jonckers van Orthen anderzijds, tezamen met 1 roede dijk die bij 

deze ½ morgen hoort, gelegen naast de plaats gnd die Putte, tussen de dijk 

van jkvr Johanna van Deijlbeke en de dijk van Petrus Boen, en met een 

b-erfcijns van 20 schelling geld. Voornoemde Baudewinus beloofde voornoemde 

roede dijk te onderhouden. De brief van de verkopers overhandigen aan 

Johannes. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Johannes Hoernken filius Arnoldi Hoernken Stephanus Scuwinc filius 

quondam Hermanni et Henricus de Orthen dimidium juger terre situm in 

parrochia de (dg: Orthen) #Empel# ad locum dictum in den Putte inter 

hereditatem Jacobi Luwe ex uno et inter hereditatem Heijlwigis Jonckers 

de Orthen ex alio #in ea quantitate qua ibidem situm est# (dg: ut 

dicebant hereditarie vendiderunt Baudewino de Rijswijc promittentes indi 

indivisi super) simul cum una virgata aggeris (dg: Mose) ad ipsum (dg: 

sp) dimidium juger spectante sita (dg: ad locum) juxta (dg: lo) dictum 

locum die Putte vocatum inter aggerem domicelle Johanne de Deijlbeke et 

inter aggerem Petri Boen atque cum hereditario censu XX solidorum monete 

exinde solvendo ut dicebant hereditarie vendiderunt Baudewino de Rijswijc 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere exceptis virgata aggeris et censu predictis. Quo facto 

promisit dictus Baudewinus super omnia venditoribus predictis quod ipse 

predictam (dg: ?an) virgatam aggeris exnunc deinceps perpetue taliter 

(dg: dabit et so) tenebunt! et servabunt! quod prefatis (dg: emp) 

venditoribus ac ad et supra eorum hereditates dampna exinde non eveniant 

in futurum. Testes datum supra. Littera venditorum tradatur Johanni. 

 

BP 1184 f 383r 10 do 05-08-1406. 

Hermannus Scuwinc zvw Heijnmannus beloofde aan Johannes Hornken zv Arnoldus 
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Hoernken 41 Hollandse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-

02-1407) te betalen. 

 

Hermannus !Suwinc filius quondam Heijnmanni promisit super omnia Johanni 

Hornken filio Arnoldi Hoernken XLI Hollant gulden vel valorem ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 383r 11 do 05-08-1406. 

Elijas zv Willelmus Eelkens soen verkocht aan Petrus zvw Johannes Gorter, 

tbv hem en zijn zuster Margareta, dvw voornoemde Johannes Gorter en wv 

Jacobus van Campen, een beemd, gnd die Moest, in Oirschot, in de herdgang 

van Spoordonk, tussen Rutgherus zvw Henricus heren Godevarts soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, belast met een b-erfcijns van 28 schelling en 

met wegen die erover lopen. 

 

Elijas filius (dg: quondam) Willelmi (dg: Eel) Eelkens soen quoddam 

pratum dictum die Moest situm in parrochia de Oerscot in pastoria de 

Spoerdonc inter hereditatem (dg: dudum Theoderici Rover nunc ad Engbertum 

dictum Emme die Snijder spectantem ex uno et inter) Rutgheri filii 

quondam Henrici heren Godevarts soen ex uno et inter communem plateam ex 

alio ut dicebat hereditarie vendidit Petro filio quondam Johannis Gorter 

ad opus sui et ad opus Margarete sue sororis filie dicti quondam Johannis 

Gorter relicte quondam Jacobi de Campen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere excepto hereditario censu XXVIII solidorum 

exinde solvendo et exceptis viis per ipsum pratum de jure tendentibus et 

transeuntibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 383r 12 do 05-08-1406. 

Henricus van Oerscot zvw Elija verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus de Oerscot filius quondam Elije prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 383r 13 do 05-08-1406. 

Johannes van Os zvw Johannes van Thede verkocht aan zijn broer Theodericus 

zvw voornoemde Johannes een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met 

Sint-Laurencius in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 

10-08-1407), gaande uit 3 roeden gnd gheerden lands, in de ban van Druenen, 

beiderzijds tussen Heijnmannus zvw Arnoldus Heijnmans soen, met een eind 

strekkend aan het gebied van Heusden en met het andere eind aan een gemene 

weg, reeds belast met de hertogencijns. 

 

Johannes de Os filius quondam Johannis de Thede hereditarie vendidit 

Theoderico suo fratri filio dicti quondam Johannis hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: 

purificationis et) Laurencii et pro primo termino a Laurencii proxime 

futuro ultra annum et in Busco tradendam ex tribus virgatis (dg: terre) 

dictis gheerden terre sitis in (dg: parrochia) #jurisdictione dicta ban# 

de Druenen inter hereditates Heijnmanni filii quondam Arnoldi Heijnmans 

soen ex utroque latere coadiacentes tendentibus cum uno fine ad 

territorium de Huesden et cum reliquo fine ad communem plateam ut dicebat 

promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto 

censu domini ducis exinde prius solvendo et sufficientem facere. Testes 

datum supra. 

 

1184 f.383v. 

 in profesto Sixti: donderdag 05-08-1406. 

 in festo Sixti: vrijdag 06-08-1406. 

 

BP 1184 f 383v 01 do 05-08-1406. 

Reijnerus van Broechoven schonk aan zijn zoon Gerardus en diens vrouw 
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Gerarda dvw Goeswinus van den Heck, als huwelijksgift, een erfpacht van 12 

mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Tilburg, te leveren, gaande uit 

een huis en tuin van voornoemde Reijnerus, in Tilburg, naast de plaats gnd 

die Hoevel, tussen een gemene weg enerzijds en Walterus Bac Maes soen 

anderzijds, en uit andere goederen van voornoemde Reijnerus. De briief 

overhandigen aan voornoemde Reijnerus. 

 

Solvit II grossos. 

Reijnerus (dg: f) de Broechoven annuam et hereditariam paccionem XII 

modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis 

et in (dg: ?b) Tilborch tradendam ex domo et orto dicti (dg: v) Reijneri 

sitis in parrochia de Tilborch juxta locum dictum die Hoevel inter 

communem plateam ex uno et inter hereditatem Walteri Bac Maes soen ex 

alio atque ex ceteris bonis dicti Reijneri singulis et universis 

quocumque locorum consistentibus sive sitis ut dicebat dedit et 

supportavit Gerardo suo filio cum Gerarda sua uxore filia quondam 

Goeswini van den Heck nomine dotis et in subsidium matrimonii promittens 

super omnia warandiam. Testes Jor et Jacobus datum in profesto Sixti. 

Tradatur littera Reijnero. 

 

BP 1184 f 383v 02 vr 06-08-1406. 

Voornoemde Gerardus droeg voornoemde pacht over aan zijn voornoemde vader 

Reijnerus. 

 

Solvit. 

Dictus Gerardus predictam paccionem hereditarie supportavit dicto 

Reijnero suo patri (dg: promittens) cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui 

deponere. Testes Jor et Jacobus datum in festo Sixti. 

 

BP 1184 f 383v 03 vr 06-08-1406. 

Henricus Borchs van Tuernout, Johannes Dircs van Gestel en Leonius zvw 

Petrus Luer beloofden aan Henricus van Geffen Jans soen 42 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, minus 1 plak, met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Henricus Borchs van Tuernout Johannes Dircs van Gestel et Leonius filius 

quondam Petri Luer promiserunt indivisi super omnia Henrico de Geffen 

Jans soen XLII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato #minus una plack# ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 383v 04 vr 06-08-1406. 

Franco van Essche beloofde aan Margareta wv Godefridus van Derentheren 20 

Hollandse gulden geld van graaf Willelmus of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Solvit. 

Franco de Essche promisit super omnia (dg: h) Margarete relicte quondam 

Godefridi de Derentheren XX Hollant gulden monete comitis Willelmi vel 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1184 f 383v 05 vr 06-08-1406. 

Adrijanus Mijkart en zijn vrouw Margareta wv Goeswinus van der Dijesen 

droegen over aan Heijlwigis, dv voornoemde Margareta en wijlen Goeswinus, 

tbv haar en Johannes en Aleijdis, kv voornoemde Margareta en wijlen 

Goeswinus, het vruchtgebruik dat voornoemde Margareta heeft in een 

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

Frankrijk voor 16 penningen gerekend, welke cijns wijlen voornoemde 

Goeswinus beurde, gaande uit erfgoederen van wijlen Arnoldus zvw 
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Heijnmannus Bliden soen, in de ban van Druenen. 

 

Solvit. 

(dg: Margareta relict) Adrijanus Mijkart maritus legitimus Margarete sue 

uxoris relicte quondam Goeswini van der Dijesen (dg: cum) et ipsa cum 

eodem tamquam cum tutore usufructum dicte (dg: ?L) Margarete ad eius 

vitam competentem in hereditario censu XX solidorum grosso Turonensi 

denario monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato 

quem dictus quondam Goeswinus solvendum habuit hereditarie et annuatim ex 

hereditatibus #quibuscumque# quondam Arnoldi filii quondam Heijnmanni 

Bliden soen (dg: soen) sitis in jurisdictione dicta ban de Druenen ut 

dicebant legitime supportaverunt Heijlwigi filie dictorum Margarete et 

quondam Goeswini #ad opus sui et ad opus# !ad opus Johannis et Aleijdis 

liberorum dictorum (dg: Goeswini et quondam G) Margarete et quondam 

Goeswini promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem 

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

 

BP 1184 f 383v 06 vr 06-08-1406. 

Voornoemde Heijlwigis dvw Goeswinus van der Dijesen verkocht voornoemde 

cijns aan Johannes van Os zv Johannes van Thede. Ze beloofde dat voornoemde 

Johannes en Aleijdis, kvw voornoemde Goeswinus, en hun erfgenamen nimmer 

rechten op voornoemde cijns zullen doen gelden. 

 

{In de linker marge een verticale haal}. Solvit. 

Dicta Heijlwigis cum tutore predictum censum hereditarie vendidit Johanni 

de Os filio Johannis de Thede promittens cum tutore super omnia habita et 

habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dicti quondam Goeswini deponere et quod ipsa predictos Johannem et 

Aleijdem liberos dicti quondam Goeswini et eorum heredes perpetue tales 

habebit quod numquam presument se jus in dicto censu habere. Testes Jor 

et Jacobus datum in festo Sixti. 

{Hierna is enige ruimte onbeschreven gebleven}. 

 

BP 1184 f 383v 07 do 05-08-1406. 

Adrianus Mijckart en zijn vrouw Margareta dvw Volcwinus Mijs soen van 

Amersfoert verkochten aan Amisius zvw voornoemde Volcwinus een b-erfcijns 

van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, gaande uit twee huizen en erven, 

die waren van wijlen Ghibo zv Heilwigis van Erpe, in Erp, en uit zekere 

erfgoederen van Gerardus pottenbakker en zijn vrouw Bela dvw voornoemde 

Ghibo, die aan voornoemde Gerardus en Bela gekomen waren na overlijden van 

de ouders van voornoemde Bela, gelegen onder Erp, welke cijns wijlen 

voornoemde Volcwinus gekocht had van voornoemde Gerardus pottenbakker als 

ev voornoemde Bela, en welke cijns nu aan hen behoort. 

 

Adrianus Mijckart maritus legitimus Margarete sue uxoris filie quondam 

Volcwini Mijs soen de Amersfoert (dg: et ?d) et dicta Margareta cum eodem 

tamquam etc hereditarium censum trium librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini ex duabus domibus et areis que fuerant 

quondam Ghibonis filii Heilwigis de Erpe sitis in parrochia de Erpe atque 

ex ceteris (dg: bonis) hereditatibus Gerardi tornatoris et Bele sue 

uxoris filie quondam Ghibonis predicte! ipsis Gerardo et Bele de morte 

quondam parentum eiusdem Bele successione advolutis ubicumque locorum 

infra parrochiam de Erpe consistentibus sive sitis quem censum dictus 

quondam Volcwinus erga predictum Gerardum tornatorem maritum et tutorem 

legitimum dicte Bele sue uxoris emendo acquisierat prout in litteris quem 

nunc ad se spectare dicebant hereditarie vendiderunt Amisio filio dicti 

quondam Volcwini (dg: cum) supportaverunt cum litteriis et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere. Testes Jor et Gheel datum in profesto Sixti. 
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BP 1184 f 383v 08 do 05-08-1406. 

Theodericus Goetscalcs soen en zijn zoon Walterus beloofden aan Petrus van 

Drueten 168 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

Theodericus Goetscals! soen et (dg: Go) Walterus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia Petro de Drueten centum et LXVIII gulden IX 

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

Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 383v 09 do 05-08-1406. 

Johannes die Jonge van Ghemonden zvw Johannes die Jonge verkocht aan 

Arnoldus van Hijntham een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaannde uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Gemonde, in de dingbank van de heer van Boxtel, tussen 

Henricus bv voornoemde verkoper enerzijds en Gerardus bv voornoemde 

verkoper anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan Willelmus Covelman. 

 

Johannes die Jonge de Ghemonden filius quondam Johannis die Jonge 

hereditarie vendidit Arnoldo de Hijntham hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

sitis in parrochia de Ghemonden in jurisdictione domini de Bucstel inter 

hereditatem Henrici fratris dicti venditoris ex uno et inter hereditatem 

Gerardi fratris eiusdem venditoris ex alio tendentibus retrorsum ad 

hereditatem Willelmi Covelman promittens super omnia warandiam et !aliam 

(dg: obligationem ?p) et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 383v 10 do 05-08-1406. 

Vrouw Maria van Randenrode vrouwe van Duffel, Florencius zv hr Willelmus 

van Aa ridder, Gerardus zv hr Goeswinus van Aa ridder, Willelmus zvw 

Willelmus Bastart van Bucstel, Thomas van de Kelder en Jacobus Lu beloofden 

aan de secretaris, tbv Anthonius etc, 300 Franse kronen met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen, op straffe van 2. 

 

Domina Maria de Randenrode domina de Duffle! Florencius (dg: de Aa) 

filius domini Willelmi de Aa #militis# Gerardus filius domini Goeswini de 

Aa militis Willelmus filius quondam Willelmi Bastart de Bucstel Thomas de 

Penu et Jacobus Lu promiserunt indivisi super omnia mihi ad opus Anthonii 

etc CCC cronen Francie ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos 

sub pena duorum. Testes Jorden et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 383v 11 do 05-08-1406. 

De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden. 

 

Non solvit. 

Prima promisit alios indempnes servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.384r. 

 in festo Sixti: vrijdag 06-08-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis augusti die sexta: vrijdag 06-08-1406. 

 in profesto Sixti: donderdag 05-08-1406. 

 in crastino Sixti: zaterdag 07-08-1406. 

 

BP 1184 f 384r 01 vr 06-08-1406. 

(dg: Johannes van der Mere). 

 

BP 1184 f 384r 02 vr 06-08-1406. 

Johannes Vos van Uden beloofde aan Henricus Hoessche kramer 120 gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 
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aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Johannes Vos de Uden promisit super omnia Henrico Hoessche institori 

centum et XX gulden IX boddreger vel XIII aude Vlemsche pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes Jor et Jacobus datum in festo Sixti. 

 

BP 1184 f 384r 03 vr 06-08-1406. 

Johannes van der Mere zv Goeswinus van der Mere verkocht aan Johannes van 

Ghemert zvw Emondus nzvw Theodericus van Ghemert een n-erfpacht van 1 mud 

rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit 1½ 

bunder beemd, in Uden, ter plaatse gnd die Boekelsche Beurde, tussen 

Emondus van Ossedonc enerzijds en voornoemde Goeswinus van der Mere 

anderzijds, met een eind strekkend aan kinderen gnd des Goeden Kijnder en 

met het andere eind aan Wautgherus zvw Arnoldus Maes soen, reeds belast met 

6 penning grondcijns. De brief overhandigen aan hem of aan Emondus.. 

Hubertus zijn broer. 

 

Johannes van der Mere filius (dg: quondam) Goeswini van der Mere 

hereditarie vendidit Johanni de Ghemert filio quondam Emondi filii 

naturalis quondam Theoderici de Ghemert hereditariam paccionem unius 

modii siliginis mensure de (dg: Bu) Ghemert solvendam hereditarie 

purificationis et in Ghemert tradendam ex uno et dimidio bonariis prati 

sitis in parrochia de Uden ad locum dictum die Boekelsche Beurde inter 

hereditatem Emondi de Ossedonc ex uno et inter hereditatem dicti Goeswini 

van der Mere ex alio tendentibus cum uno fine ad hereditatem liberorum 

dictorum des Goeden Kijnder et cum reliquo fine ad hereditatem Wautgheri 

filii quondam Arnoldi Maes soen ut dicebat promittens super omnia habita 

et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sex denariis 

census domino fundi exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

datum supra. Tradatur littera sibi vel Emondo.. Huberto suo fratri. 

 

BP 1184 f 384r 04 vr 06-08-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 5 jaar, met 12½ Franse kronen of de waarde, 

de pacht van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen. 

Opgesteld in de kamer, in aanwezigheid van Johannes van Ghemert, 

Godescalcus Arnts soen en mr Godefridus van Rode. 

 

Et poterit redimere ad spacium quinque annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XII et dimidio Vrancrijc cronen vel valorem et 

cum paccione anni redemptionis ac cum arrestadiis si que fuerint. Actum 

in camera anno CCCCmo sexto mensis !agusti die sexta presentibus Johanne 

de Ghemert Godescalco Arnts soen et magistro (dg: Johanne d) Godefrido de 

Rode. 

 

BP 1184 f 384r 05 vr 06-08-1406. 

Johannes van den Vine Eijcken verkocht aan Johannes van Ghemert zvw Emondus 

nzvw Theodericus van Ghemert een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van 

Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 

4 lopen aangelegen land, in Bakel, in de dingbank van Gemert, tussen 

Anselmus zv Henricus Maes soen enerzijds en Willelmus zvw Johannes Enghelen 

soen anderzijds, (2) een stukje beemd, in de dingbank van Gemert, in de 

beemden aldaar, tussen Theodericus van Loeken enerzijds en Engbertus 

Hoernken anderzijds, met beide einden strekkend aan Goeswinus Cnode, 

voornoemd huis en tuin reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 

2 mud rogge, maat van Gemert. 

 

Johannes van den Vine Eijcken hereditarie vendidit Johanni de Ghemert 

filio quondam Emondi filii naturalis quondam Theoderici de Ghemert 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Ghemert 

solvendam hereditarie purificationis et in Ghemert tradendam ex domo et 
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orto (dg: sitis in p) et quatuor lopinatis terre sibi adiacentibus sitis 

in parrochia de Bakel in jurisdictione de Ghemert inter hereditatem 

Anselmi filii Henrici Maes soen ex uno et inter hereditatem Willelmi 

filii quondam Johannis Enghelen soen ex alio atque ex particula prati 

sita in jurisdictione de Ghemert in pratis ibidem inter hereditatem 

Theoderici de Loeken ex uno et inter hereditatem Engberti (dg generi 

dicti i) Hoernken ex alio (dg: ut dicebat promittens s) tendentibus cum 

(dg: uno f) utroque fine ad hereditates Goeswini Cnode promittens super 

omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini fundi et (verbeterd uit: ex) hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis dicte mensure ex dictis domo et orto prius solvendis 

et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 384r 06 vr 06-08-1406. 

Gerardus van den Camp, Gerardus Vilt zvw Henricus Vrieze en Theodericus Lu 

beloofden aan Stephanus Merlingus etc 12 Franse kronen met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen, op straffe van 1. 

 

Gerardus van den Camp #Gerardus Vilt filius quondam Henrici Vrieze# et 

Theodericus Lu promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo etc XII 

Vrancrijc cronen ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub 

pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 384r 07 do 05-08-1406. 

Johannes die Brouwer van Oesterwijc, Petrus Meeus soen en Jacobus van 

Bladel beloofden aan Jacobus van Vladeracken 24 Hollandse gulden geld van 

wijlen graaf Willelmus of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis (za 

25-12-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407). 

 

Johannes die Brouwer van Oesterwijc et Petrus Meeus soen et Jacobus de 

Bladel promiserunt indivisi super omnia Jacobo de Vladeracken XXIIII 

Hollant gulden monete comitis quondam Willelmi vel valorem mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. 
!Egidius et Theodericus datum in profesto Sixti. 

 

BP 1184 f 384r 08 do 05-08-1406. 

Jkvr Margareta dvw Walterus van Oekel maakte bezwaar tegen alle 

verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan met goederen van wijlen 

haar voornoemde vader Walterus. 

 

Domicella Margareta filia quondam Walteri de Oekel omnes et singulas 

venditiones alienationes et obligationes factas (dg: p) cum quibuscumque 

bonis dicti quondam Walteri sui patris calumpniavit. Testes Lu et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 384r 09 do 05-08-1406. 

(dg: Johannes zv Rutgherus van Boemel en Nijcholaus van Mi). 

 

(dg: Johannes filius Rutgheri de Boemel et Nijcholaus de Mi). 

 

BP 1184 f 384r 10 za 07-08-1406. 

Nijcholaus van Mierle linnenwever en zijn vrouw Elizabeth dv Rutgherus van 

Boemel deden tbv Johannes zv voornoemde Rutgherus afstand van een 

n-erfcijns van 12 pond geld, uit een b-erfcijns van 14 pond van hetzelfde 

geld, welke cijns van 14 pond Gerardus van Zidewijnden en zijn vrouw 

Heijlwigis dvw Henricus van Broechoven beloofd hadden aan Willelmus zvw 

voornoemde Henricus, met Kerstmis te betalen, welke cijns voornoemde 

Rutgherus van Boemel, tbv hem en zijn voornoemde kinderen Johannes en 

Elizabeth, door hem verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Katherina, gekocht 

had van voornoemde Willelmus. 
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Solvit. 

Nijcholaus de Mierle textor lineorum maritus legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie Rutgheri de Boemel #et ipsa cum eodem tamquam etc# super XII 

libris hereditarii census monete de hereditario censu XIIII librarum 

eiusdem monete quem censum XIIII librarum Gerardus de Zidewijnden et 

Heijlwigis eius uxor filia quondam Henrici de Broechoven promiserant se 

daturos et soluturos Willelmo filio dicti quondam Henrici hereditarie 

nativitatis Domini et quem censum (dg: dictus) dictus Rutgherus de Boemel 

ad opus sui et ad opus Johannis et Elizabeth eius liberorum ab ipso et 

quondam Katherina eius prima uxore pariter genitorum erga predictum 

Willelmum emendo acquisierat prout in litteris et super jure ad opus 

dicti Johannis filii prefati Rutgheri hereditarie renunciaverunt 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

eorum deponere (dg: testes Johannes et Lu datum in crastino Sixti) et 

dampna equaliter portare. Testes Johannes et Lu datum in crastino Sixti. 

 

BP 1184 f 384r 11 za 07-08-1406. 
Rutgherus† van Boemel (*1e vrouw) Katherina dv Hilla dvw Petrus Snijder van Os 

1. Elizabeth (?**) Nijcholaus van Mierle linnenwever. 

a. Katherina, verwekt door Henricus† van Drueten. 

2. Johannes. 

Voornoemde Johannes zv Rutgherus van Boemel deed tbv zijn zuster Elizabeth 

en haar dochter Katherina, bij haar verwekt door wijlen Henricus van 

Drueten, afstand van (1) 40 schelling geld n-erfcijns uit voornoemde cijns 

van 14 pond, (2) een b-erfcijns van 3 pond voornoemd geld, met 

Allerheiligen te betalen, gaande uit 2 roeden land, in Geffen, ter plaatse 

gnd die Vrede, van welke cijns voornoemde Rutgherus, tbv zijn kinderen door 

hem verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina dv Hilla dvw Petrus Snijder van 

Os, één helft verworven had van voornoemde Hilla en de andere helft 

voornoemde Johannes en zijn zuster Elizabeth verworven hadden van Ghibo 

Kesselman snijder. Voornoemde Elizabeth zal de cijnzen gedurende haar leven 

bezitten, om na haar overlijden over te gaan op haar voornoemde dochter 

Katherina. 

 

Solvit. 

Dictus Johannes super XL solidis hereditarii census monete de predicto 

censu XIIII librarum atque super hereditario censu trium librarum dicte 

monete solvendo hereditarie omnium sanctorum ex duabus virgatis terre 

sitis in parrochia de Geffen in loco dicto die Vrede (dg: quem censum 

dictus Rutgherus ad opus sui et ad opus puerorum erga Ghibonem Kesselman 

sartorem et Hillam filiam quondam Petri de Os ad opus sui) de quo censu 

dictus Rutgherus unam medietatem ad opus liberorum suorum ab ipso et 

quondam Katherina eius uxore filia Hille filie quondam Petri Snijder de 

Os pariter genitorum erga predictam !Hellam acquisierat et reliquam 

medietatem dictus Johannes et (dg: ?Hi) Elizabeth eius soror erga 

Ghibo[nem] Kesselman (dg: sartorem) sartorem acquisierant prout in 

litteris et super jure ad opus dicte Elizabeth eius sororis et Katherine 
!eius filie dicte Elizabeth ab ipsa Elizabeth et quondam Henrico de 

Drueten pariter genite hereditarie renunciavit promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa 

conditione quod dicta Elizabeth predictos census ad eius vitam 

integraliter levabit et possidebit p[ost] eius decessum ad dictam 

Katherinam eius filiam hereditarie devolvendos et succedendos (dg: testes 

datum supra) et dampna equaliter portare. Testes datum supra. 

 

1184 f.384v. 

 in die Sixti: vrijdag 06-08-1406. 

 in crastino Sixti: zaterdag 07-08-1406. 

 in vigilia Laurencii: maandag 09-08-1406. 

 sexta post Laurencii: vrijdag 13-08-1406. 
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BP 1184 f 384v 01 vr 06-08-1406. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Henricus van der Heijden zv Petrus van der 

Heijden 45 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens promisit super omnia Henrico van der Heijden (dg: 

text) filio Petri van der Heijden XLV gulden IX boddreger vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Egidius et Jacobus datum in die Sixti. 

 

BP 1184 f 384v 02 vr 06-08-1406. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen 58 

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

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens promisit super omnia Arnoldo filio quondam Johannis 

Vrancken soen LVIII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden !ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 384v 03 za 07-08-1406. 

Henricus van Audenhoven zvw Johannes Lijerinc van Straten en Gerardus zvw 

Johannes Vrancken soen van den Dungen beloofden aan de secretaris, tbv (dg: 

Stephanus Merlingus) etc, 12 kronen met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) 

te betalen, op straffe van 1. 

 

Henricus de Audenhoven filius quondam Johannis Lijerinc de Straten et 

Gerardus filius quondam Johannis Vrancken soen van den Dungen promiserunt 

indivisi super omnia #michi# (dg: Stephano Merlin) ad opus etc XII cronen 

ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos sub pena unius. Testes 

Egidius et Jacobus !in crastino Sixti. 

 

BP 1184 f 384v 04 za 07-08-1406. 

Goeswinus Moedel zvw Johannes Banart en zijn moeder Eefsa beloofden aan 

Arnoldus zvw Johannes Vrancken soen 50 gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te 

betalen. 

 

Goeswinus Moedel filius quondam (dg: Bernardi de) Johannis Banart et 

Eefsa eius mater promiserunt indivisi super omnia Arnoldo filio quondam 

Johannis Vrancken soen L gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Johannes et Lu datum in crastino Sixti. 

 

BP 1184 f 384v 05 za 07-08-1406. 

Hr Rodolphus Vosse dekaan van de kerk van de H.Bartholomeus in Luik zvw 

Gerardus Vosken leerbewerker: een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit 2 mud 6 zester rogge, 

Bossche maat, b-erfpacht {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Dominus Rodolphus Vosse decanus ecclesie beati Bartholomei Leodiensis 

filius quondam (dg: Rodolp) Gerardi Vosken frunitoris hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam de duobus modiis et sex sextariis 

siliginis dicte mensure hereditarie paccionis. 

 

BP 1184 f 384v 06 za 07-08-1406. 

Hr Rodolphus. 
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Dominus Rodo. 

 

BP 1184 f 384v 07 ma 09-08-1406. 

Theodericus Coelen soen van Mairheze beloofde aan Johannes zv Johannes 

Ghisellen soen 68 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

Theodericus Coelen soen van Mairheze promisit super !Johanni filio 

Johannis Ghisellen soen LXVIII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato ad Martini proxime futurum persolvendos. 

Testes Lu et Jacobus datum in vigilia Laurencii. 

 

BP 1184 f 384v 08 ma 09-08-1406. 

Voornoemde Theodericus Coelen soen van Mairheze beloofde aan Willelmus van 

Beke Flips soen 76½ gulden waarde als hierboven met Kerstmis aanstaande (za 

25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus Theodericus promisit super omnia Willelmo de Beke Flips soen (dg: 

LX) LXXVI et dimidium gulden valoris ut supra ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Jor et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 384v 09 ma 09-08-1406. 

Johannes Pijngen beloofde aan Hermannus Sticker 61 gulden waarde als 

hierboven, met Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406) te betalen. 

 

Johannes Pijngen promisit super omnia Hermanno Sticker LXI gulden valoris 

ut supra ad Martini proxime futurum persolvendos. Testes Gheel et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 384v 10 ma 09-08-1406. 

Johannes van Coelen, zijn zuster Gertrudis, kvw Nijcholaus van Colen, en 

Johannes Meester ev Sophia dvw voornoemde Nijcholaus droegen over aan 

Johannes zv Johannes Gielijs soen een b-erfcijns van 20 schelling geld, een 

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

een kamer met ondergrond, gelegen aan het huis van Goeswinus Campen, in Den 

Bosch, in de straat gnd Beurde, tussen voornoemd huis van Goeswinus 

enerzijds en erfgoed van Nijcholaus Koc anderijds, welke cijns aan wijlen 

voornoemde Nijcholaus van Colen was verkocht1 door voornoemde Johannes zv 

Johannes Gielijs soen {geen testes of datum}. 

 

Johannes de Coelen Gertrudis eius soror liberi quondam Nijcholai de Colen 

(dg: et Joh) cum tutore et Johannes Meester maritus et tutor legitimus 

Sophie sue uxoris filie dicti quondam Nijcholai hereditarium censum XX 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex quadam camera et eius fundo domui Goeswini Campen adiacente 

sita in Busco in vico dicto Buerde inter dictam domum dicti Goeswini ex 

uno et inter hereditatem Nijcholai Koc ex alio venditum dicto quondam 

Nijcholao de Colen a Johanne filio Johannis Gielijs soen prout in 

litteris hereditarie supportaverunt dicto Johanni filio Johannis Gielijs 

soen (dg: promittentes) cum litteris et jure promittentes (dg: in) cum 

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

parte eorum deponere. 

 

BP 1184 f 384v 11 ma 09-08-1406. 

Walterus Coelborner zv Walterus Coelborner en Johannes zvw Henricus Loenman 

beloofden aan Theodericus Godscals 323 gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te 

betalen. 

 

                         
1 Zie ← BP 1177 f 225v 07 wo 21-02-1386, verkoop van de cijns. 
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Walterus Coelborner filius Walteri Coelborner (dg: promisit super omnia) 

#et Johannes filius quondam Henrici Loenman promiserunt indivisi super 

omnia# Theoderico Godscals! trecentos et XXIII gulden scilicet IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Lu et Gheel datum 

in vigilia Laurencii. 

 

BP 1184 f 384v 12 ma 09-08-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 384v 13 ma 09-08-1406. 

Voornoemde Walterus Coelborner zv Walterus Coelborner machtigde voornoemde 

Johannes zvw Henricus Loenman zijn cijnzen, renten, pachten en tegoeden te 

manen en zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Walterus dedit et contulit dicto Johanni filio quondam Henrici 

Loenman potestatem monendi suos census redditus et pacciones et credita 

que sibi debentur et debebuntur atque bona sua quecumque habita et 

habenda regendi usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 384v 14 vr 13-08-1406. 

Johannes van der Dussen en Bartholomeus Spijrinc beloofden aan Egidius 

Coptiten 110 Franse kronen na maning te betalen. 

 

Johannes van der Dussen et Bartholomeus Spijrinc (dg: Spij) promiserunt 

indivisi super omnia Egidio Coptiten centum et decem cronen Francie ad 

monitionem sui persolvendos. Testes Jo et Jacobus datum sexta post 

Laurencii. 

 

BP 1184 f 384v 15 vr 13-08-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.385r. 

 in crastino Sixti: zaterdag 07-08-1406. 

 dominica post Sixti: zondag 08-08-1406. 

 

BP 1184 f 385r 01 za 07-08-1406. 

Hr Rodolphus Vos dekaan van Sint-Bartholomeus in Luik droeg over aan 

Conrardus zv Hermannus Coenen soen een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 3 delen lands, in Gheselle, welke 

3 delen 4 lopen rogge groot zijn, (1) die Venne Acker, (2) dat Vlaslant, 

(3) dat Lopensaet gelegen op het land gnd die Brake van Gheselle, welke 

pacht aan Gerardus Vosken leerbewerker was verkocht door Henricus zvw 

Walterus dekker, eertijds wonend aan de Vughterdijk. Hij beloofde dat 

lasten van zijn kant en van de kant van erfgenamen van zijn voornoemde 

vader wijlen Gerardus Vosken worden afgehandeld. 

 

+. {Verwijst naar BP 1184 f 385r 07}. 

Dominus Rodolphus Vos decanus sancti Bartholomei Leodiensis hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam anno 

quolibet purificationis de tribus partibus terre sitis in Gheselle que 

tres partes terre quatuor lopinos siliginis annuatim in semine capiunt 

quarum una die Venne Acker secunda dat Vlaslant sunt vocate et tercia dat 

Lopensaet sita super terram dictam die Brake de Gheselle (dg: s) venditam 

Gerardo Vosken frunitore ab Henrico filio quondam Walteri tectoris 

commorante quondam ad aggerem Vuchtensem prout in litteris hereditarie 
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supportavit Conrardo filio Hermanni Coenen soen cum litteris et aliis et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

(dg: deponere) et heredum dicti (dg: quondam) Gerardi quondam Vosken (dg: 

sui p) patris dicti domini Rodolphi deponere. Testes Johannes et Lu datum 

in crastino (dg: Felicis) Sixti. 

 

BP 1184 f 385r 02 za 07-08-1406. 

Voornoemde hr Rodolphus Vos dekaan van Sint-Bartholomeus in Luik droeg over 

aan voornoemde Conrardus zv Hermannus Coenen soen een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit 2 mud 6 zester 

rogge, Bossche maat, b-erfpacht, gaande uit erfgoederen in Rosmalen, welke 

pacht aan Gerardus Vosken leerbewerker was verkocht door Petrus Alardi. Met 

belofte als hiervoor. 

 

+. {Verwijst naar BP 1184 f 385r 07}. 

Dictus dominus Rodolphus hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis de duobus modiis et 

sex sextariis siliginis dicte mensure annue et hereditarie paccionis qui 

solvendi sunt hereditarie de hereditatibus sitis in parrochia de 

Roesmalen venditam Gerardo Vosken frunitore a Petro Alardi prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Conrardo cum litteris et aliis et 

jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 385r 03 za 07-08-1406. 

Destijds hadden Elizabeth wv Gerardus zvw Gerardus Vosse en hr Rodolphus 

Vos dekaan van de kerk van Sint-Bartholomeus in Luik enerzijds en Katherina 

wv Johannes van Herzel en haar zoon Henricus anderzijds, het 

huwelijkscontract opgesteld mbt het huwelijk dat gesloten ging worden 

tussen Johannes van Herzel, zv voornoemde Katherina en wijlen Johannes van 

Herzel, en Aleijdis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Gerardus zvw 

Gerardus Vosse, zoals staat in een brief van vr 18-07-13992. Voornoemde hr 

Rodolphus droeg thans voornoemde brief met geheel de inhoud daarin aan hem 

behorend, over aan voornoemde Conrardus zv Hermannus Coenen soen. 

 

Notum sit universis quod cum Elizabeth relicta quondam Gerardi filii 

quondam Gerardi Vosse et dominus Rodolphus Vos decanus ecclesie beati 

Bartholomei Leodiensis ex una parte et Katherina relicta quondam Johannis 

de Herzel et Henricus eius filius ex altera parte palam recognovissent se 

mutuo contractus matrimoniales fecisse super matrimonio contrahendo inter 

Johannem de Herzel filium dictorum Katherine et quondam Johannis de 

Herzel et Aleijdem filiam dictorum Elizabeth et qondam Gerardi filii 

quondam Gerardi Vosse prout hoc in litteris quarum data feria sexta post 

festum divisionis apostolorum anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo nono 

constitutus igitur dictus dominus Rodolphus dictas litteras cum omnibus 

contentis in eisdem ad se spectantibus et jure hereditarie supportavit 

dicto Conrardo promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 385r 04 za 07-08-1406. 

Yudocus Bruijstens beloofde aan Johannes van der Stegen 68 gulden, 9 

botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Yudocus Bruijstens promisit super omnia Johanni van der Stegen (dg: LXXX) 

LXVIII gulden scilicet IX boddreger vel XIII Vlemse groten pro quolibet 

gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 385r 05 za 07-08-1406. 

Voornoemde hr Rodolphus Vos dekaan van de kerk van Sint-Bartholomeus in 

                         
2 Zie ← BP 1181 p 459r 05 vr 18-07-1399, brief mbt het huwelijkscontract. 
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Luik maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 16 mud, met 

Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van Katherina wv Johannes van 

Herzel en haar zoon Henricus, welke pacht voornoemde Katherina en haar zoon 

Johannes geschonken3 hadden aan Johannes van Herzel zv voornoemde Katherina 

en diens vrouw Aleijdis dvw Gerardus zvw Gerardus Vosse. De brief 

overhandigen aan voornoemde Conrardus. 

 

Predictus dominus Rodolphus hereditariam paccionem XVI modiorum siliginis 

solvendam hereditarie purificationis ex omnibus et singulis bonis 

Katherine relicte quondam Johannis de Herzel et Henrici eius filii ab eis 

habitis et habendis (dg: datam) quam paccionem dicta Katherina et 

Johannes eius filius dederant Johanni de Herzel filio suo cum Aleijde sua 

uxora filia quondam Gerardi filii quondam Gerardi Vosse nomine dotis 

prout in litteris monuit de 3 annis. Testes datum supra. Tradatur dicto 

Conrardo. 

 

BP 1184 f 385r 06 za 07-08-1406. 

Godefridus zv Egidiusi Zecker beloofde aan Luijtgardis wv Lambertus van den 

Hovel 64 gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Godefridus filius Egidii Zecker promisit super omnia Luijtgardi relicte 

quondam Lamberti van den Hovel LXIIII gulden scilicet IX boddreger vel 

XIII Vlemse groten pro quolibet gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 385r 07 za 07-08-1406. 

Voornoemde hr Rodolphus Vos dekaan van de kerk van Sint-Bartholomeus in 

Luik maande 3 achterstallige jaren van voornoemde erfpacht van ½ mud rogge 

en 1 mud rogge. De brief overhandigen aan voornoemde Conrardus. 

 

+. {Verwijst naar BP 1184 f 385r 01 en 02}. 

Dictus dominus Rodolphus dictas pacciones dimidii modii siliginis et 

unius modii monuit de 3 annis. Testes datum supra. Tradatur dicto 

Conrardo. 

 

BP 1184 f 385r 08 zo 08-08-1406. 

Johannes van der Dussen en zijn kinderen Johannes en Henricus, door hem 

verwekt bij wijlen zijn vrouw jkvr Oda wv Thomas van Hijntham, droeg over 

aan Gerlacus zvw Gerlacus Cnode alias gnd met den Broede de helft die aan 

hen behoort in (1) een erfgoed, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, over 

de gemene stroom aldaar, in een erfgoed van wijlen voornoemde Gerlacus 

Cnode met den Broede, tussen erfgoed van Johannes van Ghemert en zijn broer 

Hubertus van Ghemert enerzijds en een ander erfgoed van voornoemde Gerlacus 

zvw Gerlacus anderzijds, welk eerstgenoemd erfgoed 140½ voet lang is, af te 

meten vanaf voornoemd gemeen water achterwaarts tot aan voornoemd ander 

erfgoed van Gerlacus zvw Gerlacus Cnode, welk eerstgenoemd erfgoed vóór, 

naast voornoemd water, 45½ voet breed is en achter, op het eind van 

eerstgenoemd erfgoed, 40½ voet, (2) de gebouwen op het erfgoed, (3) het 

recht te mogen gebruiken een weg die loopt vanaf een gemeen straatje dat 

strekt vanaf de Hinthamerstraat, naast erfgoed van wijlen hr Nijcholaus van 

Enode tot aan voornoemd gemene water, te weten de weg die loopt vanaf dat 

gemene straatje tot aan de brug van wijlen voornoemde Gerlacus Cnode die 

daar ligt, (4) het recht deze brug te mogen gebruiken, welk eerstgenoemd 

erfgoed met het recht de straat en de brug te mogen gebruiken Thomas van 

Hijntham in cijns4 verkregen had van voornoemde Gerlacus zvw Gerlacus Cnode 

alias gnd met den Broede. 

 

                         
3 Zie ← BP 1181 p 459r 05 vr 18-07-1399, belofte van deze pacht, als onderdeel van een 
huwelijkscontract. 
4 Zie ← BP 1180 p 521r 05 do 23-12-1395, uitgifte van deze goederen. 
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Johannes van der Dussen et Johannes et Henricus eius liberi ab eo et 

quondam domicella Oda sua olim uxore relicta quondam Thome de Hijntham 

pariter geniti medietatem ad se et dictos suos liberos spectantem ut 

dicebat in quadam hereditata sita in Busco ad vicum Hijnthamensem ultra 

communem aquam ibidem currentem in hereditata quondam Gerlaci Cnode met 

den Bro#e#de inter hereditatem Johannis de Ghemert et Huberti de Ghemert 

sui fratris ex uno et inter aliam hereditatem Gerlaci filii dicti quondam 

Gerlaci ex alio que hereditas primodicta continet centum XL et dimidiam 

pedatas in longitudine mensurando a dicti! communi aqua retrorsum versus 

aliam hereditatem predictam dicti Gerlaci filii quondam Gerlaci Cnode et 

que hereditas primodicta continet ante juxta predictam aquam XLV et 

dimidiam pedatas et retro in fine primodicte hereditatis XL et dimidiam 

pedatas in latitudine atque in edificiis in primodicta hereditate 

consistentibus et in jure utendi quadam via tendente a communi viculo 

tendente a dicto vico Hijnthamensi juxta hereditatem quondam domini 

Nijcholai de Enode usque ad dictam communem aquam scilicet in illa !que 

tendit a dicto viculi usque ad pontem dicti quondam Gerlaci Cnode ibidem 

consistentem et in jure utendi dicto ponte quam hereditatem primodictam 

cum jure utendi dictis via et ponte Thomas de Hijntham erga dictum 

Gerlacum filium quondam Gerlaci Cnode alias dicti met den Broede ad 

censum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit dicto 

Gerlaco filio quondam Gerlaci Cnode cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et 

dictorum suorum liberorum deponere. Testes Jord et Jacobus datum dominica 

post Sixti. 

 

BP 1184 f 385r 09 ma 09-08-1406. 

Theodericus van Essche en zijn zuster Weijndelmodis, kvw Theodericus van 

Essche, en Robbertus van Neijnsel verkochten aan Willelmus van Dijechden 

(1) een huis en erf van wijlen voornoemde Theodericus van Essche, in Den 

Bosch, in de Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Hadewigis van Crumvoirt 

nu van Johannes Ghevarts schoenmaker enerzijds en erfgoed dat was van 

voornoemde Theodericus en Weijndelmodis, dat Jacobus van Tommellen 

timmerman van hen verworven had, anderzijds, (2) een tuin en achterhuis met 

ondergrond van voornoemde Theodericus en Weijndelmodis, gelegen achter 

voornoemd huis en erf, tussen erfgoed dat behoort aan een gasthuis {f.385v} 

enerzijds en erfgoed van Andreas Hoppenbrouwer, Johannes van Aelst en Ghibo 

Molle anderzijds, strekkend vanaf een deel van voornoemde tuin dat behoort 

aan voornoemde Jacobus van Dommellen tot aan erfgoed van Henricus Loij, met 

(3) een weg, 4½ voet breed, die bij het voornoemde hoort, (4) al het 

toebehoren van voornoemde huizen en erven, (5) alle voorwaarden gemaakt 

tussen voornoemde Theodericus en Weijndelmodis enerzijds en voornoemde 

Jacobus anderzijds, zoals in de brief begrepen is. Zou er meer betaald 

moeten worden dan (a) de hertogencijns, (b) 3 pond 15 schelling geld 

b-erfcijns, (c) een b-erfcijns van 4 pond, die voornoemde Theodericus en 

Weijndelmodis eruit hadden verkocht, te betalen aan Henricus Bac, welke 

cijns nu behoort aan voornoemde Robbertus, dan zullen zij dat meerdere 

afhandelen; behoudens de cijnzen die nu aan voornoemde Robbertus behoren. 

 

Theodericus de Essche et Weijndelmodis eius soror liberi quondam 

Theoderici de Essche (dg: dom) cum tutore #et Robbertus de Neijnsel# 

domum et aream dicti quondam Theoderici de Essche sitam in Busco in vico 

dicto Peperstraet inter hereditatem quondam Hadewigis de Crumvoirt nunc 

ad Johannem Ghevarts sutorem spectantem ex uno et inter hereditatem que 

fuerat dictorum Theoderici et Weijndelmodis (dg: nunc ad) quam Jacobus de 

Tommelle[n] carpentarius erga eosdem acquisierat ex alio (dg: simul cum 

quadam via) atque ortum et domum posteriorem (dg: dictorum) cum suo fundo 

dictorum Theoderici et Weijndelmodis (dg: nunc) sitos retro domum et 

aream jamdictam inter hereditatem spectantem ad quoddam hospitale 
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1184 f.385v. 

 in vigilia Laurencii: maandag 09-08-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis augusti die nona: maandag 09-08-1406. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1406. 

 

BP 1184 f 385v 01 ma 09-08-1406. 

ex uno et inter hereditatem Andree Hoppenbrouwer Johannis de Aelst et 

Ghibonis Molle ex alio tendentes a parte orti predicti (dg: spe) ad 

dictum Jacobum de Dommellen spectante (dg: ex uno) ad hereditatem Henrici 

Loij simul cum quadam via quatuor et dimidiam pedatas in latitudine 

continente (dg: sita) ad premissa spectante atque cum omnibus attinentiis 

domus et aree (dg: predicte) #domorum et arearum predictarum# atque cum 

omnibus conditionibus factis inter predictum Theodericum et Weijndelmodem 

ex una parte et inter predictum Jacobum ex altera parte in omnibus modo 

et forma prout littere desuper confecte comprehendunt ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Willelmo de Dijechden (dg: promittentes) 

supportaverunt cum omnibus litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia habita et habenda ratam servare et obligationem ex 

parte eorum deponere et si plus esset solvendum annuatim quam census 

domino duci et quam (dg: hereditarius census) tres libre et XV solidi 

(dg: monete) monete hereditarii census (dg: quod illud deponent) et quam 

hereditarius census quatuor librarum dicte monete quem (verbeterd uit: 

quam) dicti Theodericus et Weijndelmodis exinde vendiderant (dg: solvent 

quod illud depone) Henrico Bac exinde solvendum (dg: quod illud deponent) 

qui census quatuor librarum ad predictum Robbertum nunc pertinet quod 

illud deponent #{in linker marge:} salvis dicto Robberto suis censibus 

quos exinde habet solvendos#. Testes Gheel et Jacobus datum in vigilia 

Laurencii. 

 

BP 1184 f 385v 02 ma 09-08-1406. 

Voornoemde Willelmus van Dijechden beloofde aan voornoemde Robbertus van 

Neijnsel een n-erfcijns van 40 schelling geld, met Sint-Jan te betallen, 

gaande uit het voornoemde. 

 

Dictus emptor promisit se daturum et soluturum dicto Robberto 

hereditarium censum XL solidorum monete hereditarie nativitatis Johannis 

ex premissis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 385v 03 ma 09-08-1406. 

En voornoemde Willelmus van Dijechden kan gedurende drie jaar voornoemde 

cijns van 4 pond die aan Robbertuus behoort en voornoemde cijns van 40 

schelling terugkopen, tezamen met 90 nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, eventuele achterstallige termijnen en de 

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

van Ywanus Stierken, mr Godefridus van Rode, Theodericus van Essche en zijn 

zuster Weijndelmodis. 

 

A. 

Et poterit dictus emptor redimere #ad spacium trium annorum proxime 

futurorum# predictum censum quatuor librarum ad dictum Robbertum 

spectantem et dictum censum XL solidorum simul XC novis gulden scilicet 

IX boddreger vel XIII aude Vlemsche pro quolibet gulden computato et cum 

arrestadiis si que fuerint et cum censu anni redemptionis ut in forma. 

Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis augusti die nona hora none 

presentibus Ywano Stierken magistro Godefrido de Rode Theoderico de 

Essche et Weijndelmode eius sorore. 

 

BP 1184 f 385v 04 ma 09-08-1406. 

Henricus Pape de oudere, Thomas, Arnoldus, Henricus de jongere en Elizabeth 

de jongere, kvw Johannes Lijefman, en Eustatius zvw Eustatius Godevarts 

soen ev Elizabeth de oudere dvw voornoemde Johannes Lijefman verkochten aan 
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Danijel Roesmont, tbv Johannes zvw Johannes Zebrechts soen, (1) 1/3 deel, 

dat behoorde aan wijlen voornoemde Johannes Lijefman, in ¼ deel, dat aan 

erfg vw Henricus Pape bvw voornoemde Johannes Lijefman gekomen was na 

overlijden van voornoemde Henricus Pape, in een huis en erf, in Den Bosch, 

aan de Markt, tussen erfgoed van Henricus Sceelwart van den Grave enerzijds 

en erfgoed van wijlen Goeswinus Model van de Steenweg, dat nu behoort aan 

Willelmus Bac, anderzijds, (2) het deel dat aan hen behoort in 1/3 deel dat 

behoorde aan Engelberna svw voornoemde Henricus Pape, in voornoemd ¼ deel. 

De brief overhandigen aan Danijel. 

 

(dg: E) Henricus Pape #senior# (dg: et Ar) Thomas (dg: et) Arnoldus et 

Henricus junior fratres et Elizabeth #junior# eorum soror liberi quondam 

Johannis Lijefman cum tutore et Eustatius filius quondam Eustatii 

Godevarts soen maritus et tutor legitimus Elizabeth senioris sue uxoris 

filie dicti quondam Johannis Lijefman terciam partem #que ad dictum 

quondam Johannem Lijefman spectabat# (dg: ad ipsos spectantem) in quarta 

parte que heredibus quondam Henrici Pape fratris dicti quondam Johannis 

Lijefman per mortem eiusdem quondam Henrici Pape successione fuerat 

advoluta in domo et area sita in Busco ad forum inter hereditatem Henrici 

Sceelwart van den Grave ex uno et inter hereditatem (dg: Go) quondam 

Goeswini Model de Lapidea Via nunc ad Willelmum Bac spectantem ex alio ut 

dicebant atque totam partem et omne jus eis quovis modo competentes in 

(dg: quarta parte) tercia parte que !Engelbernam sororem dicti quondam 

Henrici Pape spectabat in quarta parte predicta hereditarie vendiderunt 

Danijeli Roesmont (dg: promittentes cum) ad opus Johannis filii quondam 

Johannis Zebrechts soen promittentes cum tutore indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti 

quondam Johannis Lijefman et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

Tradatur littera Danijeli. 

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

 

BP 1184 f 385v 05 do 12-08-1406. 

Johannes Ghisellen soen van Os beloofde aan Margareta dvw Zegerus van 

Boemel 28 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

direct na overlijden van Jutta, mv voornoemde Margareta en wv voornoemde 

Zegerus, te betalen. 

 

Johannes Ghisellen soen de Os promisit super omnia habita et habenda 

Margarete filie quondam Zegeri de Boemel XXVIII gulden IX boddreger vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato statim post decessum (dg: 

Jutte matris dicte Margarete relicte quondam Zegeri predicti persolvendos 

dicto Johannis persolven) Jutte matris dicte Margarete relicte quondam 

Zegeri predicti persolvendos. Testes Jo et Egidius datum (dg: in) quinta 

post Laurencii. 

 

BP 1184 f 385v 06 do 12-08-1406. 

Margareta dvw Zegerus van Boemel deed tbv Johannes Erenbout en Johannes 

Stofkens soen afstand van (1) 2 kamers met ondergrond, in Den Bosch, aan de 

straat gnd Huls, tussen erfgoed van wijlen Johannes Basijns enerzijds en 

erfgoed van Rodolphus van Gravia anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg 

achterwaarts tot aan de stadsmuur, welke 2 kamers vóór, naast de gemene 

weg, 29 voet 1 duim breedte hebben, (2) de helft van de wand, die staat 

{f.386r} tussen voornoemde kamers en voornoemd erfgoed van Rodolphus, (3) 

de helft van de schoorsteen in voornoemde wand, welke 2 kamers met helft 

van de wand en van de schoorsteen wijlen voornoemde Zegherus verworven had 

van voornoemde Rodolphus, te weten voor (a) de hertogencijns, (b) een 

b-erfcijns van 20 schelling oude pecunia aan erfg vw Petrus van Erpe, (c) 

een b-erfcijns van 3 pond aan voornoemde Rodolphus. 

 

Margareta (dg: rel) filia quondam Zegeri de Boemel cum tutore super 

duabus cameris et earum fundis sitis in Busco ad vicum dictum Huls inter 
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hereditatem (dg: heredum) quondam Johannis Basijns ex uno et inter 

hereditatem Rodolphi de Gravia ex alio tendentibus a communi platea 

retrorsum usque ad murum opidi de Busco et que due camere continent ante 

juxta communem plateam XXIX pedatas et unum pollicem in latitudine et 

super medietate parietis consistentis 

 

1184 f.386r. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1406. 

 

BP 1184 f 386r 01 do 12-08-1406. 

inter predictas cameras et inter predictam hereditatem dicti Rodolphi 

atque super medietate (dg: ephijcaustorii) #epijchaustorii dicti 

scoersteen# consistentis in eodem pariete predicto quas #duas# cameras 

cum suis fundis medietatem parietis et epijchaustorii dictus quondam 

Zegherus erga dictum Rodolphum acquisierat (dg: prout in litteris) 

scilicet pro censu domini ducis ipso domino duci atque pro hereditario 

censu XX solidorum antique pecunie heredibus quondam Petri de Erpe et pro 

hereditario censu trium librarum dicto Rodolpho exinde solvendis prout in 

litteris et super jure ad opus Johannis Erenbout et Johannis Stofkens 

soen hereditarie renunciavit promittens cum tutore super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jo et Egidius datum 

quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 386r 02 do 12-08-1406. 

Voornoemde Johannes Erenbout en Johannes Stofkens soen maakten een 

erfdeling van voornoemde twee kamers. 

Johannes Erenbout kreeg de kamer naast voornoemd erfgoed van Rodolphus van 

den Grave enerzijds en de tussen wand anderzijds, met de helft van die wand 

en de helft van de tuin achter de kamers, te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van Rodolphus. 

 

Dicti Johannes et Johannes palam recognoverunt se divisionem hereditariam 

mutuo fecisse de premissis mediante qua divisione una camera dictarum 

duarum camerarum scilicet illa camera que sita est contigue juxta 

predictam hereditatem dicti Rodolphi van den Grave ex uno et inter 

parietem interstitialem dictas duas cameras distinguentem et (dg: 

sperean) separantem simul cum medietate eiusdem parietis scilicet cum 

illa medietate que sita est (dg: contigue ju) versus dictam hereditatem 

dicti Rodolphi atque medietas orti siti retro cameras predictas scilicet 

illa medietas que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti 

Rodolphi ut dicebant prefato Johanni Erenbout cesserunt in partem ut 

alter recognovit super quibus etc promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: tali annexa conditione quod dicta 

paries perpetue permanebit communis Johanni et Johanni predictis hoc 

adiuncto quod dictus Johannes Stofkens soen exnunc). 

 

BP 1184 f 386r 03 do 12-08-1406. 

Johannes Stofkens soen kreeg de andere kamer met ondergrond, te weten de 

kamer naast voornoemd erfgoed van wijlen Johannes Basijn, met de helft van 

de wand, en de helft van voornoemde tuin te weten de helft naast voornoemd 

erfgoed van wijlen Johannes Basijn. 

Voornoemde Johannes Erenbout zal uit zijn kamer en zijn helft van de tuin 

één helft betalen van voornoemde cijnzen. En Johannes Stofkens soen uit 

zijn kamer en zijn helft van de tuin de andere helft. 

 

Et mediante qua divisione reliqua camera cum suo fundo scilicet illa 

camera que sita est contigue juxta dictam hereditatem dicti quondam 

Johannis Basijn simul cum medietate dicti parietis atque medietas dicti 

orti scilicet illa medietas que sita est contigue juxta hereditatem 

predictam dicti quondam Johannis Basijn ut dicebant prefato Johanni 

Stofkens soen cesserunt in partem ut alter recognovit super quibus etc 
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tali annexa conditione quod dictus Johannes Erenbout unam medietatem (dg: 

et dictus Johannes Stofkens soen reliquam medietatem) censuum predictorum 

exnunc deinceps singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet (dg: 

quod ..) ex dicta eius camera cum eius fundo et medietate orti (dg: sic) 

sic quod prefato Johanni Stofkens soen ac ad et supra (dg: dictam) 

predictam eius cameram ac medietatem eius orti predicti dampna exinde non 

eveniant in futurum et simili modo quod dictus Johannes Stofkens soen 

reliquam medietatem eorundem censuum predictorum exnunc deinceps singulis 

annis et perpetue taliter dabit et solvet ex dicta eius camera cum eius 

fundo atque ex eius medietate orti predicti sic quod prefato Johanni 

Erenbout ac !et supra predictam eius cameram cum eius fundo medietatem ad 

ipsum spectantem !camere {lees: orti} predicti dampna exinde non eveniant 

in futurum ut ipsi mutuo sub obligatione dictarum camerarum (dg: ac) cum 

suis fundis ac medietates orti predicti mutuo hincinde promiserunt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 386r 04 do 12-08-1406. 

Theodericus Coelen soen van Marheze beloofde aan Arnoldus van Geffen 30¾ 

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

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Theodericus Coelen soen van Marheze promisit super omnia Arnoldo de 

Geffen XXXI gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

(dg: ad) minus quarta parte unius gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Johannes et Henricus datum quinta post 

Laurencii. 

 

BP 1184 f 386r 05 do 12-08-1406. 

Willelmus van Bakel beloofde aan Katherina wv Godescalcus Ghiselmoers 30 

nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

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

 

Solvit I boddreger. 

Willelmus de Bakel promisit super omnia (dg: Kathelina) Katherine relicte 

quondam Godescalci Ghiselmoers XXX nu gulden Gelrie scilicet IX boddreger 

vel XIII aude Vleems grossos pro floreno computato ad pasche proxime 

futurum persolvendos. Testes Jo et Egidius datum supra. 

 

BP 1184 f 386r 06 do 12-08-1406. 

Walterus van den Dubbelen, Johannes van Gael zvw Gerardus van Gael, 

Florencius van den Velde en Henricus van der Heijden Ghiben soen beloofden 

aan Arnoldus van Beke 24 Hollandse gulden, 13½ botdrager voor 1 gulden 

gerekend, en 5 Vlaamse plakken, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407) te 

betalen. 

 

Walterus van den Dubbelen Johannes de Gael filius quondam Gerardi de Gael 

Florencius van den Velde et Henricus van der Heijden Ghiben soen 

promiserunt indivisi super omnia Arnoldo de Beke (dg: ?q) XXIIII Hollant 

gulden scilicet tredecim et dimidio boddreger pro quolibet gulden 

computatis et quinque Vlemsche placken (dg: pro quolibet gulden 

computato) ad nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 386r 07 do 12-08-1406. 

Gerardus van den Acker, Rijxkinus Aleijten soen van Scijnle, Johannes 

Wijtfen en Theodericus Weijndelmoeden soen beloofden aan Arnoldus van Beke 

zvw hr Arnoldus van Beke 26 Hollandse gulden, 13½ botdrager voor 1 gulden 

gerekend, en 5 Vlaamse plakken, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407) te 

betalen. 
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Gerardus (dg: v) van den Acker Rijxkinus Aleijten soen de Scijnle 

Johannes Wijtfen et Theodericus Weijndelmoeden soen promiserunt indivisi 

super omnia Arnoldo de Beke filio domini quondam Arnoldi de Beke XXVI 

Hollant !scilicet XIII et dimidium boddreger pro quolibet gulden 

computato et quinque Vlemsche placken ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 386r 08 do 12-08-1406. 

Die selve Art van Beke al sulke houte als staenden sijn in twe campen, daer 

af deen Hennens Hoeve ende dander Scolleken Hove genoemt sijn, gelegen in 

die prochi van Scijnle tot Eilde, uutgenomen die eijkenhout ende gehoede 

willigen, heeft hi vercoft Florijse van den Velde ende Gerit van den Acker. 

Ze moeten het aan hen verkochte hout uiterlijk half mei aanstaande 

verwijderen. 

 

Die selve Art van Beke al sulke houte als staenden sijn in twe campen 

daer af deen (dg: heijt Hennekens Hout) Hennens Hoeve ende dander 

Scolleken Hove genoemt sijn gelegen in die prochi van Scijnle tot Eilde 

uutgenomen die eijkenhout ende gehoede willigen heeft hi vercorft! 

Florijse van den Velde #Gerit van den Acker# et promisit super omnia 

warandiam tali conditione (dg: ...) quod ipsi huiusmodi ligna eis sic 

vendita ex predictis campis amovere tenebuntur infra hinc et medium maii 

proxime futurum. Testes datum supra. 

 

1184 f.386v. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis augusti die XII: donderdag 12-08-1406. 

 

BP 1184 f 386v 01 do 12-08-1406. 

Petrus zvw Hubertus van Goubordingen zvw Hubertus van Goubordingen droeg 

over aan Leonius van Erpe zvw Petrus (1) de helft van een hoeve, ter 

plaatse gnd Udenhout, waarvan de andere helft behoort aan Henricus 

Maechelini, (2) de helft van een b-erfcijns van 6 pond oude pecunia, die 

Margareta wv laatstgenoemde Hubertus beurde, gaande uit een huis en erf, in 

Den Bosch, aan de Orthenstraat, naast erfgoed van wijlen Godescalcus van 

Bladel nu van Johannes van Best aan de kant rinchting het eind van de 

Orthenstraat, (3) de helft van een b-erfcijns van 20 schelling oude 

pecunia, die voornoemde Margareta beurde, gaande uit een erfgoed van wijlen 

Maelghijs dat later behoorde aan Henricus Loenman, in Den Bosch, bij de 

Korenmarkt, (4) de helft van een b-erfpacht van 7 mud rogge 3 mud gerst, 

maat van Oerle, gaande uit goederen gnd Herssen Rode, in Woensel, (5) de 

helft van een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling, gaande uit een b-erfpacht 

van 10 mud koren, welke voornoemde helften, samen met andere goederen, 

voornoemde Petrus ten deel waren gevallen na gerechtelijke deling op zijn 

verzoek, (6) het deel dat aan hem behoort in huisraad en gebruiksvoorwerpen 

van wijlen voornoemde Margareta, waarin zij overleed. Met achterstallige 

termijnen. 

 

Petrus filius quondam Huberti de Goubordingen filii quondam Huberti de 

Goubordingen medietatem mansi siti in loco dicto Udenhout cum suis 

attinentiis de quo manso reliqua medietas ad Henricum Maechelini 

pertinere dinoscitur item medietatem sex librarum antique pecunie quem! 

Margareta relicta quondam ultimodicti Huberti solvendum habuit ex domo et 

area sita in Busco ad vicum Orthensem juxta hereditatem quondam 

Godescalci de Bladel nunc ad Johannem de Best spectantem in latere versus 

finem vici Orthensis item medietatem hereditarii census XX !viginti 

solidorum antique pecunie quem dicta Margareta solvendum habuit ex 

hereditate quondam Maelghijs que postmodum ad Henricum Loenman spectabat 

sita in Busco juxta forum bladi item medietatem hereditarie paccionis 

septem modiorum siliginis et trium modiorum ordei mensure de Oirle 

solvende hereditarie ex bonis dictis He[r]ssen Rode sitis in parrochia de 
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Woensel item medietatem hereditarii census quatuor librarum et X 

solidorum solvendi ex hereditaria paccione decem modiorum bladi que 

medietates premisse #cum aliis bonis# dicto Petro mediante divisione 

hereditaria facta per judicem in Busco (dg: inter ipsum) et ad requestam 

dicti Petri cesserunt in partem prout in litteris #{hier BP 1184 f 386v 

02 invoegen}# hereditarie supportavit Leonio de Erpe filio quondam Petri 

cum litteris et jure occacione #et cum omnibus arrestadiis# promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jo et Egidius datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 386v 02 do 12-08-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 386v 01}. 

insuper partem et jus sibi competentes in quibuscumque domiciliis et 

utensilibus dicte quondam Margarete in quibus ipsa decessit ut dicebat. 

 

BP 1184 f 386v 03 do 12-08-1406. 

Johannes die Woest zvw Johannes verkocht aan Elizabeth dvw Everardus van 

Duerne een lijfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit 24 lopen rogge, b-erfpacht, maat van Boxtel, 

die hr Willelmus Voet priester met Lichtmis beurt, gaande uit (1) een 

erfgoed gnd die Aude Hofstat tot Kerbraken en 1½ lopen aangelegen land, in 

Boxtel, naast Johannes Henrics soen, (2) een stuk eusel, gnd dat Groet 

Geloect, gelegen naast voornoemde 1½ lopen, (3) andere erfgoederen, aan 

Johannes Vlemijnc uitgegeven door voornoemde hr Willelmus, welke 24 lopen 

rogge tezamen met ½ mud rogge b-erfpacht voornoemde hr Willelmus had 

overgedragen aan eerstgenoemde Johannes. 

 

Johannes die Woest #filius quondam Johannis# legitime vendidit (dg: O) 

Elizabeth (dg: relicte quondam Mathei de Doerne vitalem) #filie quondam 

Everardi de Duerne (dg: legitime) vitalem# pensionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco solvendam ad vitam dicte Elizabeth et non 

ultra purificationis et in Busco tradendam ex XXIIII lopinis siliginis 

hereditarie paccionis mensure de Bucstel (dg: quos dominus Willelmus) 

#quos dominus Willelmus Voet presbiter habet# solvendos hereditarie 

purificationis ex hereditate dicta die Aude Hofstat tot Kerbraken ac una 

et dimidia lopinatis terre sibi adiacentibus sitis in parrochia de 

Bucstel contigue juxta hereditatem Johannis Henrics soen atque ex pecia 

pascue dicta eeuselken dat Groet Geloect nuncupata sita contigue juxta 

unam et dimidiam lopinatas predictas atque ex quibusdam aliis 

hereditatibus (dg: quas dictus) datis ad pactum Johanni Vlemijnc a domino 

Willelmo predicto quos XXIIII lopinos siliginis (dg: dictus dom) cum 

dimidio modio siliginis hereditarie paccionis dictus dominus Willelmus 

supportaverat primodicto Johanni prout in litteris promittens super 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere et 

sufficientem !et cum mortua fuerit etc. Testes Theodericus et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 386v 04 do 12-08-1406. 

Gerardus Loij zvw Willelmus en zijn vrouw Beatrix van den Putte droegen 

over aan Henricus zvw Theodericus Hadewigen soen van Casteren een 

b-erfcijns van 14 schelling geld, die Gerardus Zelander wonend ter plaatse 

gnd Scadewijc onder Boxtel beloofd had aan Aleijdis wv Lambertus van 

Pettelaer, met Sint-Michael-Aartsengel te betalen, gaande uit een huis en 

tuin van voornoemde Gerardus Zelander, ter plaatse gnd Scadewijc in het 

gebied van Herlaer, tussen Elizabeth wv Albertus Rijc Abe enerzijds en een 

gemene weg anderzijds. 

 

Solvit. 

Gerardus Loij filius quondam Willelmi maritus legitimus et Beatrix van 

den Putte eius uxor cum eo tamquam cum tutore hereditarium censum XIIII 

solidorum monete quem Gerardus (dg: Zl) Zelander commorans in loco dicto 
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Scadewijc infra parrochiam de Bucstel promiserat super se et bona sua 

omnia se daturum Aleijdi relicte quondam Lamberti de Pettelaer 

hereditarie Mijchaelis archangeli de domo et orto dicti Gerardi Zelander 

sitis a dictum locum Scadewijc nuncupatum in territorio de Herlaer inter 

hereditatem Elizabeth relicte quondam Alberti Rijc Abe et inter communem 

plateam prout in litteris hereditarie supportaverunt Henrico filio 

quondam Theoderici Hadewigen soen de Casteren promittentes (dg: super 

omnia ratam) indivisi cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem et (verbeterd uit: ex) impetitionem ex parte eorum et dicte 

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

testes Lu et Jacobus datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 386v 05 do 12-08-1406. 

Henricus Bac zvw Willelmus Posteel droeg over aan Barnerus zv Henricus 

Barniers soen 2 morgen land, in Rosmalen, ter plaatse gnd in den Bloc, 

tussen Willelmus Hels enerzijds en Paulus Arnts soen anderzijds, aan 

Heijlwigis wv voornoemde Willelmus mv voornoemde Henricus Bac verkocht door 

Martinus zvw Johannes Keijster, welke 2 morgen nu aan hem behoren. 

 

Solvit. 

Henricus Bac filius quondam Willelmi Posteel duo jugera terre sita in 

parrochia de Roesmalen in loco dicti in den Bloc inter hereditatem 

Willelmi Hels ex uno et inter hereditatem Pauli Arnts soen ex alio in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt vendita (dg: dicto Martino) Heijlwigi 

relicte dicti quondam Willelmi matri olim dicti Henrici Bac a Martino 

filio quondam Johannis Keijster prout in litteris et que duo jugera terre 

nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Barnero filio (dg: 

quondam) Henrici Barniers soen cum litteris et jure promittens super 

omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicte 

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

Lu et Jacobus datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 386v 06 do 12-08-1406. 

Walterus der Kijnder steenhouwer ev Elizabeth dvw Mathijas Poijnenborch 

verkocht aan Marselius van den Broec een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bosche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft die aan hem 

behoort in een stuk land van wijlen voornoemde Mathijas, ½ mudzaad rogge 

groot, in Oisterwijk, naast wijlen Henricus Bloijs, van welk stuk land de 

andere helft behoort aan Nijcholaus Nijcoel. 

 

Walterus der Kijnder lapicida maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Mathije Poijnenborch hereditarie vendidit Marselio 

van den Broec hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

medietate ad ipsum spectante in pecia terre dicti quondam Mathije 

dimidiam modiatam terre siliginee continente (dg: si) sita in parrochia 

de Oesterwijc contigue juxta hereditatem quondam Henrici Bloijs de qua 

pecia terre (dg: dicta) reliqua medietas ad Nijcholaum Nijcoel pertinere 

dinoscitur ut dicebat promittens super omnia habita et habenda warandiam 

et aliam obligationem deponere et sufficientem facere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 386v 07 do 12-08-1406. 

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

02-02-1407) met 29 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 mr Godefridus van 

Rode, Petrus van Goubordingen en Johannes van Venle. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum festum purificationis 
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proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXIX gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato et cum (dg: cen) paccione anni redemptionis et arrestadiis si 

que fuerint. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis augusti die XII 

hora vesperarum presentibus magistro Godefrido de Rode Petro de 

Goubordingen et Johanne de Venle. 

 

BP 1184 f 386v 08 do 12-08-1406. 

Voornoemde Walterus der Kijnder steenhouwer beloofde aan voornoemde 

Marselius van den Broec 11 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 

gulden gerekend, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicto Marselio XI gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden ad purificationis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.387r. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1406. 

 

BP 1184 f 387r 01 do 12-08-1406. 

Johannes Mersman zvw Petrus Mersman ev Mechtildis dvw Johannes Donscot 

droeg over aan Ghisbertus zvw voornoemde Johannes Donscot, tbv hem, zijn 

broers Hermannus en Theodericus, kvw voornoemde Johannes Donscot, en 

Elizabeth dvw voornoemde Johannes Donscot alle goederen die aan hem en zijn 

vrouw Mechtildis gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes 

Donscot resp. aan hen zullen komen na overlijden van Bela wv voornoemde 

Johannes Donscot. 

 

Johannes Mersman filius quondam Petri Mersman maritus et tutor legitimus 

(dg: Eliza) Mechtildis sue uxoris filie quondam Johannis Donscot omnia et 

singula bona sibi et dicte Mechtildi sue uxori de morte dicti quondam 

Johannis successione advoluta et post mortem Bele relicte dicti quondam 

Johannis successione advolvenda quocumque locorum consistentia sive sita 

ut dicebat hereditarie supportavit Ghisberto filio dicti quondam Johannis 

Donscot ad opus sui et ad opus Hermanni et Theoderici eius fratrum 

liberorum dicti quondam Johannis Donscot et (dg: Johannis filii Jo) 

Elizabeth filie dicti quondam Johannis promittens super omnia ratam 

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

quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 387r 02 do 12-08-1406. 

Voornoemde Johannes Mersman deed tbv Hermannus zvw Johannes Donscot afstand 

van alle schulden, zaken en geschillen, waarmee hij voornoemde Hermannus 

kan aanspreken. 

 

Dictus Johannes Mersman super omnibus et singulis debitis rebus causis et 

querelis quibus mediantibus ipse Hermannum filium dicti quondam Johannis 

Donscot impetere possit aut vexare quacumque occacione (dg: habitis seu 

motis) !inter (dg: partes predictas) ut dicebat et super jure #ad opus 

dicti Hermanni# hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 387r 03 do 12-08-1406. 

Gerardus van Kessel zvw Henricus Muijdeken beloofde aan hr Ywanus van 

Borchwijc investiet van Rosmalen, tbv hr Theodericus Herinc?, 13 Brabantse 

dobbel, 2 Hollandse gulden voor 1 dobbel gerekend of de waarde en ¼ 
!gulden, een helft te betalen met Pasen (zo 27-03-1407) en de andere helft 

met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407). 

 

{In de marge een teken}. 

Gerardus van Kessel filius quondam Henrici [M]uijdeken promisit super 
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omnia domino Ywano de Borchwijc investito de Roesmalen #(dg: ad) ad opus 

domini Theoderici He[r]in[c?] (dg: filius)# XIII Brabant dobbel scilicet 

duobus Hollant gulden pro quolibet !gulden computatis (dg: et) vel 

valorem et quartam partem unius gulden (dg: computatis ad) mediatim 

pasche et mediatim nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 387r 04 do 12-08-1406. 

Johannes en Yda, kvw Johannes van Boeghe, en Willelmus Rijcouts soen van 

der Voert ev Elizabeth dvw voornoemde Johannes verkochten aan de 

secretaris, tbv Elizabeth van Lijt dvw Henricus van Lijt, een b-erfcijns 

van 1 oude schild, die Theodericus molenaar beloofd had aan wijlen 

voornoemde Johannes, met Kerstmis te betalen, gaande uit de helft van een 

beemd, gnd die Boen Tuijn, in Heeswijk, tussen Ywanus van Vauderic 

enerzijds en Gerlacus zv Lucas van Erpe anderzijds, welke cijns nu aan hen 

behoort. 

 

Johannes (dg: de B) et Yda liberi quondam Johannis de Boeghe (dg: 

hereditarium ce) cum tutore et Willelmus Rijcouts soen van der Voert 

maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam 

Johannis hereditarium censum unius aurei denarii antiqui communiter aude 

scilt vocati quem Theodericus multor promiserat se daturum et soluturum 

dicto quondam Johanni hereditarie nativitatis Domini ex medietate prati 

dicti communiter die Boen Tuijn siti in parrochia de Hezewijc inter 

hereditatem Ywani de Vauderic ex uno et inter hereditatem Gerlaci filii 

Luce de Erpe ex alio prout in litteris et quem nunc ad se spectare 

dicebant hereditarie vendiderunt mihi ad opus Elizabeth de Lijt filie 

quondam Henrici de Lijt supportaverunt cum litteris et jure promittentes 

cum tutore indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

(verbeterd uit: ex) impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Johannis 

et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 387r 05 do 12-08-1406. 

Nijcholaus zvw Godescalcus Ghiselmaers soen beloofde aan Rijxkinus Mersman 

6 mud haver, op twee plakken na de beste, Bossche maat, met Kerstmis 

aanstaande (za 25-12-1406) in Den Bosch te leveren {geen testes of datum}. 

 

Nijcholaus filius quondam Godescalci Ghiselmaers soen promisit super 

omnia Rijxkino Mersman sex modios avene in twe placken na der bester 

mensure de Busco ad (dg: p) nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos et in Busco tradendos. 

 

BP 1184 f 387r 06 do 12-08-1406. 

Nijcholaus zvw Petrus Haerman gaf uit aan Walterus Toijt zvw Henricus Toijt 

Vannij een stuk heide, in Venloen, ter plaatse gnd die Seijcbosch, tussen 

Berisius van Breda enerzijds en erfg vw Jutta van der Pas anderzijds, met 

een eind strekkend aan het zand en een gemene weg en met het andere eind 

aan erfgoed van wijlen de heer van Perweijs; de uitgifte geschiedde voor 

(1) de grondcijns, en thans voor (2) een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat 

van Oisterwijk, met Lichtmis te leveren in het huis van voornoemde Walterus 

Toijt, dat staat in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout. 

 

Solvit Nijcholaus. (dg: solverunt ambo). Solvit Walterus 3 grossos. 

Nijcholaus filius quondam Petri Haerman peciam terre mericalis sitam in 

parrochia de Venloen (dg: ad) #retro# locum dictum die Seijcbosch inter 

hereditatemm Berisii de Breda ex uno et inter hereditatem heredum quondam 

Jutte van der Pas ex alio tendentem cum uno fine ad arenam #et ad 

communem plateam# et cum reliquo fine ad hereditatem (dg: qu) domini 

quondam de Pereweijs ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Waltero 

Toijt filio quondam Henrici Toijt #Vannij# ab eodem hereditarie 

possidendam pro censu domini fundi exinde prius solvendo dando etc et pro 
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hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc danda 

sibi ab alio purificationis et in (dg: dicto) domo dicti Walteri Toijt 

#sita in parrochia de Oesterwijc in loco dicto Udenhout# tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit et promisit super omnia 

sufficientem facere. Testes (dg: datum supra) testes Johannes et Gheel 

datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 387r 07 do 12-08-1406. 

Petrus zvw Petrus Haerman verwerkte zijn recht tot vernaderen {geen testes 

of datum}. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Petrus filius quondam Petri Haerman prebuit et reportavit. 

 

BP 1184 f 387r 08 do 12-08-1406. 

Henricus van Kuijc zvw Johannes van Mijerop droeg over aan de secretaris, 

tbv jkvr Elizabeth wv Arnoldus van der Hulpen, al zijn goederen, echter (1) 

voor Hilla ev voornoemde Henricus daarin gereserveerd haar vruchtgebruik, 

(2) uitgezonderd 4 morgen land, ter plaatse gnd die Hoeven. 

 

Henricus van Kuijc filius quondam Johannis de Mijerop omnia et singula 

sua bona mobilia et immobilia hereditaria (dg: pata) et parata quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportaviit michi 

ad opus domicelle Elizabeth relicte quondam Arnoldi van der Hulpen 

promittens super omnia warandiam salvo Hille uxori dicti Henrici suo 

usufructu in premissis exceptis eciam de premissis quatuor jugeribus 

terre sitis in loco dicto die Hoeven. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 387r 09 do 12-08-1406. 

Margareta dvw Elijas Haverman droeg over aan Henricus zv Johannes die 

Dreijer 22 lopen b-erfpacht maat van Oirschot, die aan haar behoren in een 

b-erfpacht van 5½ mud rogge, welke pacht van 5½ mud Walterus van Audenhoven 

met Lichtmis in Oirschot moest leveren aan de broers Johannes, Willelmus en 

Rodolphus, kvw voornoemde Elijas, en aan hun zwager Jacobus als ev 

voornoemde Margareta, gaande uit een huis, tuin en 2 stukken aangelegen 

land, in Oirschot, in de herdgang van Kerkhoven, tussen een gemene weg 

enerzijds en hr Henricus Bax priester anderzijds, met een eihd strekkend 

aan een gemene weg {geen testes of datum}. 

 

Margareta filia quondam Elije Haverman cum tutore XXII lopinos siliginis 

hereditarie (dg: mensure) paccionis mensure de Oerscot ad ipsam 

spectantes in hereditaria paccione quinque et dimidii modiorum siliginis 

(dg: q) dicte mensure quam paccionem quinque et dimidii modiorum 

siliginis mensure predicte Walterus de Audenhoven solvere tenebatur 

Johanni #Willelmo# et Rodolpho fratribus liberis dicti quondam Elije et 

Jacobo eorum sororio tamquam marito legitimo dicte Margarete hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradenda ex domo et orto et duobus peciis 

terre sibi adiacentibus sitis in parrochia de Oerscot in pastoria van den 

Kerchove inter communem plateam ex uno et inter hereditatem domini 

Henrici Bax presbitri ex alio tendentibus cum uno fine ad communem 

plateam ut dicebat hereditarie supportavit Henrico filio (dg: quon) 

Johannis die Dreijer promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex partte sui deponere. 

 

1184 f.387v. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1406. 

 

BP 1184 f 387v 01 do 12-08-1406. 

Destijds had mr Johannes van Best gerechtelijk gekocht van mr Godefridus 

van Rode alle goederen van Gerardus van den Wijel. En ook had voornoemde mr 
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Johannes van Best gerechtelijk gekocht van Jordanus zv Arnoldus Tielkini 

die gemachtigd was door hr Tielmannus van de Doorn priester een halve hoeve 

die was van wijlen Johannes Haveloes, ter plaatse gnd in die Hoeven, achter 

de halve hoeve van Johannes Veerdonc. Voornoemde mr Johannes droeg thans 

over aan Jacobus van den Wijel 7 morgen land van voornoemde halve hoeve, te 

weten de 7 morgen die gelegen zijn in twéé kampen, waarvan (1) 4½ morgen 

groot, (2) 2½ morgen groot, gelegen tussen wijlen Arnoldus van Vladeracken 

enerzijds en erfgoed gnd dat Dordel, behorend aan Herbertus Hals, Katherina 

uut Vinckel en erfg vw Henricus van den Kerchove, anderzijds, met een eind 

strekkend aan 5 morgen land, behorend aan Willelmus Broeder, van voornoemde 

halve morgen, en met het andere eind aan voornoemde Herbertus. 

 

Duplicetur. Unam habebit Elizabeth Monics. 

(dg: notum s) Notum sit universis presentia visuris quod cum magister 

Johannes de Best omnia bona Gerardi van den Wijel erga magistrum 

Godefridum de Rode per judicem mediante sententia scabinorum in Busco 

emendo acquisuisset prout in litteris et cum eciam dictus magister 

Johannes de Best dimidium mansum qui fuerat quondam Johannis Haveloes 

situm in loco dicto in die Hoeven retro dimidium mansum Johannis Veerdonc 

erga Jordanum filium Arnoldi Tielkini potentem factum a domino Tielmanno 

de Spina presbitro per judicem etc emendo acquisuisset prout in aliis 

litteris constitutus dictus !dictus magister Johannes semptem jugera 

terre de dicto dimidio manso scilicet illa septem jugera que sita sunt 

ibidem in duobus (dg: campus) campis quorum unus quatuor et dimidium 

jugera et alter duo et dimidium jugera terre continent et siti sunt inter 

hereditatem quondam (dg: Ger) Arnoldi de Vladeracken ex uno et inter 

hereditatem dictam dat Dordel ad (dg: he) Herbertum Hals ad Katherinam wt 

Vinckel et ad heredes quondam Henrici #{in linker marge:} van den 

Kerchove# spectantem ex alio tendentibus cum uno fine ad quinque jugera 

terre (dg: Willelmo) ad Willelmum Broeder spectantia de dimidio manso 

predicto et cum reliquo fine ad hereditatem dicti Herberti in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt #ut dicebat# hereditariie supportavit 

Jacobo van den Wijel cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Gheel datum 

(dg: in) quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 387v 02 do 12-08-1406. 

Voornoemde Jacobus van den Wijel verkocht voornoemde 7 morgen die hij 

verworven had van mr Johannes van Best, aan Elizabeth dvw Johannes Monic, 

belast met de dijken gnd hovediken een waterlaten, uitgezonderd 4 pond 

b-erfcijns, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 

penningen gerekend, te betalen aan hr Tielmannus van de Doorn priester. Zou 

voornoemde Elizabeth overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan 

voornoemde 7 morgen naar haar zuster Hilla dvw voornoemde Johannes Monic 

als zij dan leeft en anders naar de wettige kv voornoemde Hilla als zij die 

zou achterlaten. Zouden echter zowel Elizabeth als Hilla, beiden, 

overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaan voornoemde 7 morgen voor één 

helft naar erfg vw voornoemde Johannes Monic en voor de andere helft naar 

erfg vw Hilla ev voornoemde Johannes Monic en dv Jacobus van Vessem. 

 

Dictus Jacobus predictas septem jugere terre (dg: here ?p) in ea 

quantitate qua ibidem sita sunt et que septem jugera terre dictus Jacobus 

erga magistrum Johannem de Best acquisierat prout in litteris hereditarie 

vendidit Elizabeth filie quondam Johannis Monic promittens super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis aggeribus 

dictis hovediken et aqueductibus ad ipsas spectantibus #{hier BP 1184 f 

387v 03 invoegen}# tali annexa conditione si dicta Elizabeth decesserit 

absque prole legitima ab ipsa superviva remanente quod tunc premissa 

septem jugera terre ad Hillam sororem dicte Elizabeth (dg: relictam 

dicti) filiam dicti quondam Johannis Monic si vixerit alioquin ad liberos 

legitimos dicte Hille si quos post se reliquerit hereditarie devolventur 
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et succedant si autem dicte Elizabeth et Hilla ambe decesserint nulla 

prole legitima ab ipsis aut altera earum superviva remanente quod tunc 

premissa pro una medietate ad heredes dicti (dg: quon) quondam Johannis 

Monic et pro reliqua medietate ad heredes quondam Hille uxoris olim dicti 

Johannis Monic filie quondam Jacobi (dg: de..) de Vessem hereditarie 

succedant. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 387v 03 do 12-08-1406. 

{In linker marge. Invoegen in BP 1184 f 387v 02}. 

et exceptis quatuor libris hereditarii census grosso Turonensi denario 

monete regis Francie antiquo pro XVI denariis in hiis computato (dg: 

domino Tielmanno de Spina tamquam heredi quondam Ghisberti de Spina sui 

patris exinde solvendis) domino Tielmanno de Spina presbitro exinde 

solvendis. 

 

BP 1184 f 387v 04 do 12-08-1406. 

Jacobus zvw Gerardus van Wijel zvw Jacobus van Wijel verkocht aan 

voornoemde Elizabeth dvw Johannes Monic een erfrente van 4 pond, 1 oude 

groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 1 penning gerekend, 

met Sint-Martinus te betalen, gaande uit ¼ deel van een kamp, gnd Willem 

Lobkens Camp, in Eerde bij Dinther, welke rente wijlen voornoemde Jacobus 

van den Wijel gekocht had van Petrus zvw Johannes zv Lucas van Erpe, welke 

rente nu aan hem behoort. Mr Johannes van Best deed afstand. Met de 

voorwaarde zoals hierboven. 

 

Jacobus !de (dg: Wijel) filius quondam Gerardi de Wijel filii quondam 

Jacobi de Wijel (dg: h) annuam et hereditariam (dg: pensionem) pensionem 

quatuor librarum grosso Turonensi denario monete regis Francie antiquo 

pro XVI denariis in hiis computato solvendam hereditarie Martini hyemalis 

ex quarta parte cuiusdam campi dicti Willem Lobkens Camp siti in (dg: 

Eer) #Eerde# prope Dijnter quam hereditariam pensionem dictus quondam 

Jacobus van den Wijel erga Petrum filium quondam Johannis filii Luce de 

Erpe emendo acquisierat (dg: ...) prout in litteris quam nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie vendidit dicte Elizabeth #supportavit cum 

omnibus !cum litteris et jure# promittens super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti 

quondam (dg: Johannis ?sui) Jacobi de Wijel et suorum heredum deponere 

(dg: promittens super). Quo facto magister Johannes de Best super 

premissis et jure hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere addita conditione ut 

immediate. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 387v 05 do 12-08-1406. 

Voornoemde Elizabeth dvw Johannes Monic verklaarde ontvangen te hebben van 

hr Johannes van Vessem kanunnik van Den Bosch executor testamenti van 

wijlen Johannes Monic en diens vrouw Hilla dvw Jacobus van Vessem, te weten 

van hun gezamenlijk testament, 443½ Hollandse gulden in afkorting van 700 

Hollandse gulden, die wijlen voornoemde Johannes Monic en Hilla in hun 

gezamenlijke testament hadden vermaakt aan voornoemde Elizabeth. Voornoemde 

hr Johannes van Vessem verklaarde dat hij voornoemde 443½ Hollandse gulden 

heeft ontvangen van Jordanus zv Arnoldus Tielkini, Gerardus Monic, zijn 

broer Arnoldus en Arnoldus Govije executores testamenti van wijlen 

voornoemde Johannes Monic, te weten van het testament dat door hem was 

opgesteld na overlijden van zijn voornoemde vrouw Hilla. Voornoemde 

Elizabeth beloofde aan voornoemde hr Johannes, tbv hem, andere executores 

en erfg vw Ghibo Scape, hen nimmer aan te spreken over voornoemde 443½ 

Hollandse gulden {f.388r} en hen daarvan schadeloos te houden. 

 

Elizabeth predicta palam recognovit se recepisse a domino Johanne de 

Vessem canonico de Busco executore testamenti quondam Johannis Monic et 

Hille eius uxoris filie quondam Jacobi de Vessem ab eodem Johanne et 
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Hilla pariter editi et ordinati (dg: atque a Gerardo Monic Arnoldo eius 

fratre et Jordano filio Arnoldi ?Tulden et Arnoldo Govije executoribus 

testamenti) quadringentos quadraginta tres et dimidium Hollant gulden in 

abbreviationem septingentorum Hollant gulden quos septingentos Hollant 

gulden dicti quondam Johannes Monic et Hilla in eorum testamento ab ipsis 

pariter condito legaverant Elizabeth predicte insuper dictus dominus 

Johannes de Vessem palam recognovit quod ipse predictos CCCC et XLIII et 

dimidium Hollant gulden percepit a Jordano filio Arnoldi Tielkini Gerardo 

Monic Arnoldo eius fratris! et Arnoldo Govije executoribus testamenti 

dicti quondam Johannis Monic per ipsum post decessum dicte quondam Hille 

sue (dg: matris) uxoris editi insuper dicta Elizabeth promisit (dg: pro) 

super omnia dicto domino Johanni et (dg: ...) ad opus sui et ad opus 

aliorum executorum et ad opus heredum quondam Ghibonis Scape (dg: illos) 

ipsos dominum Johannem #et alios predictos# de predictis CCCC XLIII et 

dimidio Hollant gulden numquam 

 

1184 f.388r. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1406. 

 sexta post Egidii: vrijdag 03-09-1406. 

 

BP 1184 f 388r 01 do 12-08-1406. 

impetere et de eisdem indempnes servare. Testes Lu et Gheel datum quinta 

post Laurencii. 

 

BP 1184 f 388r 02 do 12-08-1406. 

Elizabeth wv Ludekinus zvw Johannes van Zonne droeg over aan Johannes zvw 

voornoemde Ludekinus, tbv hem en Jacobus en Aleijdis, kvw voornoemde 

Ludekinus, haar vruchtgebruik in een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en tuin, in 

Boxtel, in de dingbank van Lijemde, tussen Lambertus van den Acker 

enerzijds en Elizabeth Sporbossche anderzijds, (2) een stuk land, gnd die 

Peracker, in Boxtel, in de dingbank van Lijemde, naast erfgoed dat behoort 

tot de goederen van Bijchelaer enerzijds en Petrus van den Perre 

anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Ludekinus gekocht had van 

Gerardus van den Perre zvw Gerardus van den Perre. De brief voerhandigen 

aan Theodericus ondergeschreven. 

 

Elizabeth relicta quondam Ludekini filii quondam Johannis de Zonne cum 

tutore usufructum sibi competentem in hereditaria paccione unius modii 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie nativitatis Domini de et 

ex domo domistadio et orto sitis in parrochia de Bucstel in jurisdictione 

de Lijemde inter hereditatem Lamberti van den Acker ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth Sporbossche ex alio atque de et ex pecia terre 

dicta die Peracker sita in parrochia et jurisdictione predictis juxta 

hereditatem spectantem ad bona de Bijchelaer ex uno et inter hereditatem 

Petri van den Perre ex alio quam paccionem dictus quondam Ludekinus erga 

Gerardum van den Perre filium quondam Gerardi van den Perre emendo 

acquisierat prout in litteris #legitime supportavit# Johanni filio dicti 

quondam Ludekini ad opus sui et ad opus Jacobi (dg: eius fratris filii) 

#et Aleijdis {in linker marge:} liberorum# dicti quondam Ludekini 

promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Johannes et Gheel datum quinta post Laurencii. 

Tradatur Theoderico infrascripto. 

 

BP 1184 f 388r 03 vr 03-09-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Ludekinus zvw Johannes van Zonne en Gerardus zvw 

Gerardus Jans soen ev Aleijdis dvw voornoemde Ludekinus verkochten 

voornoemde erfpacht aan Hermannus Sticker, tbv Theodericus Haeck zvw 

Willelmus Haeck. Voornoemde Gerardus beloofde dat Jacobus zvw voornoemde 

Ludekinus, zodra hij in het vaderlannd is teruggekeerd, afstand zal doen. 
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{In linker marge een verticale haal}. 

Dictus Johannes filius quondam Ludekini et Gerardus filio! quondam 

Gerardi Jans soen maritus et tutor legitimus dicte Aleijdis predictam 

paccionem hereditarie vendiderunt #{in linker marge:} Hermanno Sticker ad 

opus# Theoderici (dg: -o) Haeck filio! quondam Willelmi Haeck 

supportaverunt cum litteris et jure promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti 

quondam Ludekini et suorum heredum deponere #promisit insuper dictus 

Gerardus# (dg: et) quod ipse (dg: -i) predictum Jacobum filium dicti 

quondam Ludekini quamcito ad (dg: annos) #patriam# !pervenerit super 

predicta paccione et jure ad opus dicti emptoris hereditarie facient! 

renunciare. Testes Jor et Henricus datum sexta !Egidii. 

 

BP 1184 f 388r 04 do 12-08-1406. 

Destijds had Godefridus Merseken gerechtelijk gekocht van Jacobus van 

Neijnsel de helft van een hoeve gnd Bucs Hoeve, in Berlicum, te weten de 

helft richting het water gnd die Aa, en de gebouwen op deze helft. 

Voornoemde Godefridus droeg thans over aan Lambertus smid van Mijddelrode 

één helft van voornoemde helft van de hoeve met gebouwen, te weten de helft 

richting de plaats gnd Lengsbroec. De sloot tussen voornoemde helft van de 

helft en de andere helft, behorend aan Johannes Keelbreker, van de helft 

van de hoeve, zal gemeenschappelijk zijn van voornoemde Lambertus en 

Johannes, door hen gezamenlijk te onderhouden. 

 

Notum sit universis quod cum Godefridus Merseken medietatem cuiusdam 

mansi dicti communiter Bucs Hoeve siti in parrochia de Berlikem atque 

attinentias eiusdem (dg: man) medietatis supradicti mansi universas et 

singulas videlicet illam medietatem que sita est versus aquam dictam die 

Aa atque edificia in eadem medietate consistentia erga Jacobum de 

Neijnsel per judicem mediante sententia etc prout in litteris constitutus 

dictus (dg: Lambertus) #Godefridus# unam medietatem dicte medietatis (dg: 

dictorum) dicti mansi cum suis attinentiis et edificiis scilicet illam 

medietatem que sita est versus locum dictum Lengsbroec hereditarie 

supportavit Lamberto fabro de Mijddelrode promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere tali annexa !quod fossatum 

consistens #inter# dictam medietatem (dg: dicti mansi) medietatis dicti 

mansi et inter reliquam medietatem ad Johannem Keelbreker spectantem in 

medietate predicta mansi predicti erit et perpetue permanebit commune 

Lamberto et Johanni predictis et quod ipsi Lambertus et Johannes ipsum 

fossatum sub eorum communibus laboribus et expensis in bona dispostione 

tenebunt ut ipsi mutuo sub obligatione dictarum medietatum medietatis 

mansi predicti mutuo (dg: recognoverunt) promiserunt. Testes Lu et Gheel 

datum quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 388r 05 do 12-08-1406. 

Voornoemde Godefridus Merseken droeg vervolgens de helft van de helft van 

de hoeve, te weten de helft richting het water gnd die Aa, over aan 

voornoemde Johannes Keelbreker. Met voorwaarde als hierboven. 

 

Solvit. 

Notum quod cum ita actum esset constitutus dictus Godefridus medietatem 

medietatis mansi et suarum attinentiarum et edificiorum scilicet illam 

medietatem que sita est versus aquam dictam die Aa ut dicebat hereditarie 

supportavit dicto Johanni Keelbreker promittens ut supra addita 

conditione ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 388r 06 do 12-08-1406. 

Rutgherus van Audenhoven droeg over aan Johannes van den Eijghen een 

b-erfpacht van 5 lopen rogge, maat van Gestel, die voornoemde Johannes met 

Lichtmis in Gestel moet leveren aan voornoemde Rutgherus, gaande uit (1) 

het deel dat aan voornoemde Rutgherus behoorde in een stuk beemd, in 
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Moergestel, ter plaatse gnd Hoernvoert, (2) een b-erfpacht van 2 lopen 

rogge, maat van Gestel. 

 

Solvit II boddreger. 

Rutgherus de Audenhoven hereditariam paccionem quinque lopinorum 

siliginis mensure de Ghestel quam Johannes van den Eijghen dicto Rutghero 

solvere tenetur hereditarie purificationis et in Ghestel tradendam ex 

parte et jure que ad dictum Rutgherum spectabat (dg: ex pe) in pecia 

prati sita in parrochia de Ghestel prope Oesterwijc ad locum dictum 

Hoernvoert atque ex hereditaria paccione duorum lopinorum siliginis 

mensure predicte prout in litteris hereditarie supportavit dicto Johanni 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 388r 07 do 12-08-1406. 

Laurencius van den Hoeve timmerman verkocht aan Johannes Kemmer zvw 

Henricus van den Dijck 1/3 deel, met de gebouwen, van een hofstad die 42 

voet breed is, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen erfgoed van Johannes 

van Tijenen dekker enerzijds en erfgoed van Theodericus Rover zvw hr 

Johannes Rover ridder anderzijds, strekkend vanaf een weg tot aan erfgoed 

van Rodolphus Roesmont, welk 1/3 deel voornoemde Laurencius gekocht had van 

Rodolphus zvw Johannes van Kijsekem, voor voornoemde Laurencius 

gereserveerd een stukje land, 3½ voet breed, gelegen naast een ander 

erfgoed van voornoemde Laurencius, welke stukje land 31 voet lang is, af te 

meten vanaf een straatje dat behoort aan Rodolphus Roesmont richting de 

straat die afgescheiden is van erfgoed van wijlen voornoemde Johannes 

Rover. Voornoemde Johannes zal uit het erfgoed dat aan hem is verkocht de 

cijns betalen die uit voornoemd 1/3 deel gaat, zó dat voornoemde Laurencius 

en voornoemd stukje land daarvan geen schade ondervinden. 

 

Duplicetur. Solvit Jo II boddreger. 

Laurencius van den Hoeve carpentarius terciam partem cum suis edificiis 

cuiusdam domistadii XLII duas pedatas ubique in latitudine continentis 

siti in Busco ultra pontem dictum Tolbrugge inter hereditatem Johannis de 

Tijenen tectoris ex uno et inter hereditatem Theoderici Rover filii 

domini quondam Johannis Rover militis ex alio tendentis a quadam via ad 

hereditatem Rodolphi Roesmont (dg: scilicet illam ter) quam terciam 

partem dictus Laurencius erga Rodolphum filium quondam Johannis de 

Kijsekem emendo acquisierat prout in litteris (dg: hereditarie 

supportavit Johanni Kemmer filio quondam Henrici van den Dijck cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere) salva dicto Laurencio et de (dg: 

premis) predicta tercia parte excepta et ipsi Laurencio reservata 

particula (dg: hereditate) terre tres et dimidiam pedatas (dg: dictus 

Johannes promisit super omnia) in latitudine continente sita contigue 

juxta reliquam hereditatem dicti Laurencii et que particula terre 

continet XXXI pedatas in longitudine mensurando a quodam viculo ad 

Rodolphum Roesmont spectante versus (dg: ?Jo) vicum sumptum de hereditate 

dicti quondam Johannis Rover ut dicebat hereditarie vendidit Johanni 

Kemmer filio quondam Henrici van den Dijck (dg: cum litteris et jure) 

promittens super omnia ratam servare #et obligationem ex parte sui 

deponere# tali annexa conditione quod dictus (dg: ter) #Johannes# censum 

qui ex dicta tercia parte solvendus est exnunc deinceps taliter dabit et 

solvet ex dicta hereditate sibi ut premittitur #{in linker marge:} 

vendita# (dg: facta) quod (dg: p) nec prefato Laurencio nec ad et supra 

predictam particulam terre dampna exinde non eveniant in futurum ut ipse 

Johannes sub obligatione dicte sue hereditatis promisit Laurencio 

predicto. Testes datum supra. 

 

1184 f.388v. 

 quinta post Laurencii: donderdag 12-08-1406. 
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 sexta post Laurencii: vrijdag 13-08-1406. 

 tercia post assumptionis virginis: dinsdag 17-08-1406. 

 

BP 1184 f 388v 01 do 12-08-1406. 

Johannes Kemmer zvw Henricus van den Dijck beloofde aan Laurencius van den 

Hoeve timmerman 50 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Johannes Kemmer filius quondam (dg: La) Henrici van den Dijck promisit 

super omnia Laurencio van den Hoeve carpentario L gulden IX boddreger vel 

XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes Lu et Gheel datum quinta post 

Laurencii. 

 

BP 1184 f 388v 02 vr 13-08-1406. 

De broers Gerardus en Willelmus, kvw Willelmus Scilder, droegen over aan 

Godefridus zvw Bartholomeus gnd Meeus Goijvarts soen, tbv hem, Yde, 

Elizabeth en kvw voornoemde Bartholomeus, 42 schelling geld b-erfcijns, die 

Gerardus zvw Bartholomeus gnd Meeus Spring in tGhoet beurde, een helft met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit een kamp, in Berlicum, 

naast erfgoed van de abdij van Berne, 6 bunder groot, welke cijns aan 

Bartholomeus zvw Bartholomeus Spring in tGoet was verkocht door zijn broer 

Gerardus zvw voornoemde Bartholomeus, en welke cijns nu aan hen behoort, 

belast met 6 oude groten ?die zijn zullen moeten betalen ?als grondcijns. 

 

Solvit. 

Gerardus et Willelmus fratres liberi quondam Willelmi Scilder XLII 

solidos annui census monete (dg: quos Gerardus solvendos h) quos Gerardus 

filius quondam Bartholomei dicti Meeus Spring in tGhoet solvendos habuit 

hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis in quodam campo in 

Berlikem situato contigue juxta hereditatem monachorum de Berne sex 

bonaria continente venditos (dg: dicto q) Bartholomeo filio quondam 

Bartholomei Spring in tGoet a Gerardo suo fratre filio eiusdem quondam 

Bartholomei prout in litteris et quem! nunc ad se spectare dicebant 

hereditarie supportaverunt Godefrido !quondam Bartholomei dicti Meeus 

Goijvarts soen ad opus sui et ad opus Yde #{in rechter marge:} et 

Elizabeth# et liberorum jamdicti quondam Bartholomei cum litteris et jure 

promittentes indivisi super omnia ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Willelmi (dg: sui) #eorum# 

patris #et primodicti quondam Bartholomei filii quondam Bartholomei# (dg: 

atque dicti quondam Bartholomei et Gerardi quondam filii quondam 

Bartholomei Spring in tGoet dep) deponere exceptis sex aude groet quos ex 

dictis !q censu domini fundi solvere tenebuntur ut dicebant. Testes Jo et 

Jac datum sexta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 388v 03 do 12-08-1406. 

Arnoldus Stamelart van Uden machtigde zijn broer Henricus en Willelmus van 

Volkel zijn goederen en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Arnoldus Stamelart de Uden dedit Henrico suo fratri et Willelmo de Volkel 

et cuilibet eorum potestatem monendi omnia sua bona habita et habenda et 

credita (dg: etc ad revocationem testes) et bona regendi ad revocationem. 

Testes Egidius et Jacobus datum (dg: sexta post) quinta post Laurencii. 

 

BP 1184 f 388v 04 vr 13-08-1406. 

Johannes van der Dussen beloofde aan mr Johannes van Best, tbv Johannes van 

Ranst, Gerlacus van Nuwelant zvw Johannes van Nuwelant en Bartholomeus 

Spijrinc, 5000 Rijnse gulden na maning te betalen. De brief overhandigen 

aan voornoemde Johannes en niet aan de ander. 
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(dg: dictus) Johannes van der Dussen promisit super omnia magistro 

Johanni de Best ad opus Johannis de Ranst Gerlaci de Nuwelant filii 

quondam Johannis de Nuwelant et Bartholomei Spijrinc quinque milia 

Rijnsch gulden ad monitionem persolvendos. Testes Egidius et Jacobus 

datum sexta post Laurencii. Tradatur dicto Johanni et non alteri. 

 

BP 1184 f 388v 05 vr 13-08-1406. 

Voornoemde Johannes van der Dussen machtigde de voornoemden te manen en al 

zijn goederen te beheren. 

 

Dictus Johannes dedit prefatis seu eorum alteri potestatem monendi et sua 

bona habita et habenda regendi ad revocatione. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 388v 06 vr 13-08-1406. 

Henricus zvw Berisius van Mameren beloofde aan Hubertus Osman 15½ gulden, 

13 Vlaamse groten of 9 botdrager voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Henricus filius quondam Berisii de Mameren promisit super omnia Huberto 

Osman XV et dimidium gulden scilicet XIII Vleems groet vel IX boddreger 

pro quolibet gulden computato ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 388v 07 vr 13-08-1406. 

Johannes van Mughoevel en zijn vrouw Katherina dvw Henricus Kattelaer van 

Bucstel droeg over aan Truda dvw Willelmus Vos van Gemonden, tbv haar en 

haar natuurlijke zoon Godefridus, de helft van een huis en tuin, in Gestel 

bij Herlaer, tussen Henricus Lang zvw Henricus die Lang enerzijds en 

Emondus zvw Henricus van Rode anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan voornoemde Emondus, van welk huis en tuin voornoemde Katherina een 

helft verworven had van Henricus zvw Mathias van Mughoevel (dg: en de 

andere helft van de broers Johannes en Henricus, nzvw Aleijdis Calen dvw 

Willelmus gnd Gerijt Sorgen soen). 

 

Solvit. 

Johannes de Mughoevel maritus legitimus Katherine sue uxoris filie 

quondam Henrici Kattelaer de Bucstel et ipsa cum eo tamquam cum tutore 

#medietatem# domus et (dg: ortum) #orti# sitorum in parrochia de Gestel 

prope Herlaer inter hereditatem Henrici Lang filii quondam Henrici die 

Lang ex uno et inter hereditatem Emondi filii quondam Henrici de Rode ex 

alio tendentium a communi platea ad hereditatem dicti Emondi de quibus 

domo et orto dicta Katherina (dg: unam) medietatem erga Henricum filium 

quondam Mathie de Mughoevel (dg: et reliquam medietatem erga Johannem et 

Henricum fratres filios naturales quondam Aleijdis Calen !Calen filie 

quondam Willelmi dicti Gerijt Sorgen soen) acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Trude filie quondam Willelmi Vos de Gemonden (dg: 

cum litteris et aliis et jure promittentes indivisi cum tutore super 

omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere) ad opus sui et 

#Godefridi# (dg: Egidii) sui filii naturalis cum litteris et jure 

promittentes cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex 
!eorum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 388v 08 vr 13-08-1406. 

Johannes zvw Johannes Oem van Buchoven droeg over aan Johannes nzvw 

voornoemde Johannes Oem van Buchoven 75 Franse kronen, aan voornoemde 

Johannes en zijn broer Robbertus zvw voornoemde Johannes Oem beloofd door 

Zegerus zvw Johannes van Geldorp, Philippus nzvw hr Johannes heer van 

Gheldorp ridder, Happo van der Heesterbeke, Raso van Aken, Wedericus gnd 

Wijeric Ghijsbrechts soen, Johannes Snoec, Arnoldus smid van Geldorp, 

Johannes Rut, Walterus van Berze van Geldorp, Henricus van Noerwegen en 

Johannes zvw Johannes Sprenger, welk geld nu geheel aan eerstgenoemde 
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Johannes behoort. 

 

Johannes filius quondam Johannis Oem de Buchoven LXXV aureos !communiter 

Vrancrijc cronen vocatos promissos dicto Johanni et Robberto suo fratri 

filio dicti quondam Johannis Oem a Zegero filio quondam Johannis de 

Geldorp Philippo filio naturali domini quondam Johannis domini de 

Gheldorp militis Happone van der Heesterbeke Rasone de Aken Wederico 

dicto Wijeric Ghijsbrechts soen Johanne Snoec Arnoldo fabro de Geldorp 

Johanne Rut Waltero de Berze de Geldorp Henrico de Noerwegen et Johanne 

filio quondam Johannis Sprenger prout in litteris et quam pecuniam 

#primodictus Johannes# nunc integraliter ad se spectare dicebat legitime 

suppportavit Johanni filio naturali dicti quondam Johannis Oem de 

Buchoven cum litteris et jure. Testes Johannes et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 388v 09 vr 13-08-1406. 

Eerstgenoemde Johannes zvw Johannes Oem van Buchoven machtigde voornoemde 

Johannes nzvw voornoemde Johannes Oem van Buchoven te manen en zijn 

goederen te beheren. 

 

Primodictus Johannes dedit et contulit !potestatem dicto Johanni filio 

naturali quondam Johannis Oem (dg: p) potestatem monendi etc et bona 

regendi ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 388v 10 di 17-08-1406. 

Marselius van den Broec zvw Johannes van den ?Broec en Petrus die Joede 

Peters soen beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 112 Franse kronen 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen op straffe van 3. 

 

Marselius van den Broec filius quondam Johannis van den !et Petrus die 

Joede Peters soen promiserunt indivisi super omnia #Stephano Merlingo ad 

opus etc# C ende XII cronen Francie ad nativitatis proxime futurum 

persolvendos sub (dg: pep) pena III. Testes Gheel et Jacobus datum 3a 

post assumptionis virginis. 

 

1184 f.389r. 

 quinta post assumptionis: donderdag 19-08-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis augusti die XIX: donderdag 19-08-1406. 

 

BP 1184 f 389r 01 do 19-08-1406. 

Lambertus van den Arennest zvw Willelmus van den Arennest gaf uit aan 

Johannes van Langel zvw Johannes van Langel een stuk land, in Son, ter 

plaatse gnd Houthuijs, tussen erfgoed van erfg vw Johannes Leeuwe enerzijds 

en een gemene weg, gnd Kreijemans Straet, anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint van Son en met het andere eind aan de visvijver 

van voornoemde Lambertus, met het recht voor de eigenaars van voornoemd 

stuk land het water in de visvijver te gebruiken, door de beesten van de 

eigenaar, om te drinken, en om water uit de visvijver te nemen; de uitgifte 

geschiedde voor ¼ oude groot aan de grondheer en thans voor een n-erfpacht 

van 12 lopen rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, voor het 

eerst over een jaar (do 02-02-1408). De eigenaar van voornoemd stuk land 

mag niet anders van voornoemde vsvijver gebruik maken dan slechts voor het 

nemen van water of om zijn beesten erin te laten om eruit te drinken. 

 

Solverunt ambo. 

Lambertus van den Arennest filius quondam Willelmi van den Arennest 

peciam terre sitam in parrochia de Zonne ad locum dictum Houthuijs inter 

hereditatem (dg: libo) heredum quondam Johannis Leeuwe ex uno et inter 

communem plateam dictam Kreijemans Straet ex alio tendentem cum uno fine 

ad communitatem de Zonne et cum reliquo fine ad #{in linker marge:} 

vivarium# (dg: hereditatem) dicti Lamberti (dg: ut dicebat de) simul cum 

pleno jure (dg: potandi c b) utendi (dg: a po) perpetue a possessoribus 
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pro tempore dicte pecie terre (dg: d) aqua in dicto vivario consistente 

scilicet (dg: ad j) cum bestiis ipsius possessorum ad potandum aquam (dg: 

de) ac ab ipso possessore pro tempore dicte pecie terre ac eius familia 

ad auferendum aquas ex vivario predicto ut dicebat dedit ad hereditarium 

pactum Johanni de Langel filio quondam Johannis de Langel ab eodem 

hereditarie possidendam pro quarta parte unius grossi antiqui domino (dg: 

duci) #fundi# exinde solvenda danda etc et pro hereditaria paccione XII 

lopinorum siliginis mensure de Zonne danda sibi ab alio purificationis et 

pro primo solutionis termino a purificationis proxime futuro ultra annum 

et in Zonne tradenda promittens super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit hoc adiuncto quod (dg: 

dictus) possessor pro tempore dicte pecie terre non plus utetur dicto 

vivario nisi tantummodo ad (dg: af auf) auferendum aquam sibi (dg: util) 

utilem ex ipso vivario ac ad infugandum suas bestias in eodem vivario ad 

expotandum aquas ex eodem vivario ut ipsi mutuo recognoverunt. Testes 

Gheel et Jacobus datum quinta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 389r 02 do 19-08-1406. 

Destijds beurde de kerkfabriek van Den Bosch een b-erfpacht van 3 mud 

rogge, Bossche maat, gaande uit een hoeve die was van wjlen Petrus Woijten 

soen, in Blaerthem Sint-Severinus, welke hoeve nu behoort aan Henricus zvw 

Henricus Jong Ghiben soen. Van welke pacht voornoemde Henricus zvw Henricus 

Jong Ghiben soen 2/3 deel uit eigen naam en 1/6 deel namens wijlen jkvr 

Margareta wv Hubertus van Goubordingen en haar erfgenamen tot op heden 

leverde. En van welke pacht Henricus Maechelini ook 1/6 deel moest leveren. 

Voornoemde Henricus zvw Henricus Jong Ghiben soen beloofde thans op verband 

van voornoemde hoeve aan voornoemde Henricus Maechelini vanaf nu voortaan 

het 1/6 deel te zullen leveren, dat voornoemde Henricus Maechelini levert, 

zó dat voornoemde Henricus Maechelini, zijn erfgenamen en de pachten, die 

voornoemde Henricus Maechelini uit voornoemde hoeve beurt, daarvan geen 

schade ondervinden. 

 

#Notum sit universis presentia visuris quod cum fabrica ecclesie de Busco 

solvendam habuisset hereditarie et annuatim hereditariam paccionem trium 

modiorum siliginis mensure de Busco# (dg: Henricus filius quondam Henrici 

Jong Ghiben soen promisit sub obligatione) #ex# (dg: cuius-) quodam manso 

(dg: -i) (dg: q) qui fuerat quondam Petri Woijten soen siti! in parrochia 

de Blaerthem sancti Severini atque (dg: sub obligatione) #ex# attinentiis 

(dg: -um) eiusdem mansi singularum et universarum (dg: in) qui (dg: -o) 

mansus ad (dg: primodictum Henricum) #Henricum filium quondam Henrici 

Jong Ghiben soen# pertinere dinoscitur (dg: #de qua paccione# ut dicebat 

quod ipse Henricus predictus dimidium modium siliginis mensure sextam 

partem hereditarie paccionis trium modiorum siliginis mensure de Busco 

quam paccionem fabrica ecclesie de Busco ex premissis solvendam habet 

annuatim et de qua paccione dictus #primodictus# Henricus duas !duas 

tercias partes nomine sui ipsius et unam sextam partem unam octavam et) 

#de qua paccione dictus Henricus filius quondam Henrici Jong Ghiben soen 

nomine sui ipsius (dg: et unam) duas tercias partes et unam# sextam 

partem nomine et ex parte domicelle quondam Margarete relicte (dg: dicti) 

quondam Huberti de Goubordingen #et eius heredum# hucusque solvere 

solvere consuet et de qua paccione (dg: dictus) Henricus #Maechelini 

eciam# unam sextam partem solvere tenebatur (dg: exnunc deinceps singulis 

annis et perpetue taliter dabit et solvet quod nec predict) ut dicebatur 

constitutus dictus Henricus filius quondam Henrici Jong Ghiben soen 

promisit sub obligatione dicti mansi cum suis attinentiis predicto 

Henrico Maechelini quod ipse Henricus predictus sextam partem quam dictus 

Henricus Maechelini solvere consuet de paccione predicta exnunc deinceps 

singulis annis et perpetue taliter dabit et solvet ex dicto manso cum 

suis attinentiis sic quod prefato Henrico Maechelini aut eius heredibus 

ac ad et supra pacciones quas dictus Henricus Maechelini ex dicto manso 

cum suis attinentiis solvendas habet dampna exinde non eveniant in 
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futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 389r 03 do 19-08-1406. 

Engbertus zvw Johannes Wouters soen droeg over aan Henricus van Eel alle 

erfgoederen die aan Johannes zvw Johannes Oemen soen gekomen waren na 

overlijden van zijn grootvader Arnoldus Wijnter, gelegen onder Moergestel, 

voor zover die erfgoederen door voornoemde Johannes zvw Johannes Oemen soen 

niet waren verkocht of vervreemd, welke erfgoederen voornoemde Engbertus 

gekocht had van voornoemde Johannes zvw Johannes Oemen soen. 

 

Solvit II grossos. 

Engbertus filius quondam Johannis Wouters soen omnes et singulas 

hereditates que Johanni filio quondam Johannis Oemen soen de morte 

quondam (dg: Johannis) #Arnoldi# Wijnter eius avi successione 

hereditaria! fuerant advolute quocumque locorum infra parrochiam de 

Ghestel prope Oesterwijc (dg: successione) sitas in quantum !in quantum 

huiusmodi hereditates per predictum Johannem filium quondam Johannis 

Oemen soen non fuerant vendite vel alienate quas hereditates dictus 

Engbertus erga predictum Johannem filium quondam Johannis Oemen soen 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Henrico de 

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

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

supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 389r 04 do 19-08-1406. 

Johannes Steenwech zvw Hubertus Steenwech verkocht aan Laurencius Ghenen 

soen (1) 1 morgen land, ter plaatse gnd Orthensche Donc, tussen Jacobus 

uter Oesterwijc enerzijds en erfgoed van wijlen Jordanus van Hoculem 

anderzijds, (2) 1 morgen land, aldaar, tussen voornoemd erfgoed van wijlen 

Jordanus enerzijds en Arnoldus Ysebout anderzijds. 

 

Johannes Steenwech filius quondam Huberti Steenwech unum juger terre 

situm (dg: in) ad locum dictum Orthensche Donc inter !Jacobi uter 

Oesterwijc ex uno et inter hereditatem quondam Jordani de Hoculem ex alio 

atque unum juger terre situm ibidem inter predictam hereditatem dicti 

quondam Jordani ex uno et inter hereditatem Arnoldi Ysebout ex alio ut 

dicebat hereditarie vendidit Laurencio Ghenen soen promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 389r 05 do 19-08-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 3 jaar, met 39½ gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend. Als Johannes terugkoopt, dan zullen 

de oogsten die dan verschijnen behoren aan voornoemde Laurencius. Opgesteld 

in de kamer, in aanwezigheid van Johannes Yoede, Henricus van Eel en 

Jacobus van Gheel. 

 

A. 

Et poterit redimere ad spacium trium annorum proxime futurorum semper 

dicto spacio pendente cum XXXIX et dimidio gulden scilicet IX boddreger 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato hoc addito si Johannes 

redimerit quod ipse proximos fructus tunc proxime proveniendos de 

premissis !pertinebunt dicto Laurencio. Actum in camera anno CCCCmo sexto 

mensis augusti die XIX hora vesperarum presentibus Johanne Yoede Henrico 

de Eel (?dg: et) Jacobo de Gheel. 

 

1184 f.389v. 

 sabbato ante nativitatis Johannis: zaterdag 19-06-1406. 

 sexta post assumptionis: vrijdag 20-08-1406. 

 

BP 1184 f 389v 01 za 19-06-1406. 

Henricus Noijden zvw Nijcholaus Noijden verkocht aan Godefridus van Driel, 
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tbv Everardus en Katherina, nkv voornoemde Henricus, door hen verwekt bij 

wijlen Maria, een n-erfcijns van 8 Engelse nobel, met Kerstmis te betalen, 

gaande uit (1) alle goederen, die aan voornoemde Henricus gekomen waren na 

overlijden van zijn ouders, gelegen onder de stad en villicatio van Den 

Bosch, (2) alle andere goederen van voornoemde verkoper, gelegen onder de 

stad en villicatio van Den Bosch. 

 

Henricus Noijden filius quondam Nijcholai Noijden hereditarie vendidit 

Godefrido de Driel ad opus Everardi et Katherine puerorum naturalium 

dicti Henrici ab ipso et quondam Maria pariter genitorum hereditarium 

censum octo Engels nobel solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

omnibus et singulis bonis dicto Henrico de morte quondam patris et matris 

(dg: dicti ven) ipsius successione advolutis quocumque locorum (dg: 

consistentibus) infra opidum (dg: de) et villicationem de Busco 

consistentibus sive sitis necnon ex omnibus et singulis #{in linker 

marge:} aliis# bonis dicti venditoris quocumque locorum infra opidum et 

villicationem predictas consistentibus sive (dg: -t) sitis promittens 

super omnia habita et habenda warandiam et sufficientem facere. Testes 

Johannes et Jor datum sabbato ante nativitatis Johannis. 

 

BP 1184 f 389v 02 vr 20-08-1406. 

Henricus Buekentop droeg over aan Arnoldus Snoec schoenmaker zvw Lambertus 

Witmeri voor één helft, en voor de andere helft aan Vreza dvw voornoemde 

Lambertus, deze helft tbv voornoemde Vreza en haar kinderen zie ze heeft en 

zal krijgen, alle goederen van Petrus Smedeken, hebbende en verkrijgende, 

aan voornoemde Henricus gerechtelijk verkocht door mr Johannes van Hees, 

belast met een b-erfcijns van 3¼ oude schild, welke cijns voornoemde 

Henricus beloofd had aan het klooster Porta Celi, gaande uit een huis en 

erf van wijlen voornoemde Petrus, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, 

tussen erfgoed van Henricus van der Rennen en andere naburen aldaar 

enerzijds en erfgoed van wijlen Johannes Wechter anderzijds. Voornoemde 

Vreza zal haar helft gedurende haar leven bezitten, om na haar overlijden 

over te gaan op haar kinderen. 

 

Solverunt ambo. Duplicetur. 

Henricus Buekentop omnia bona Petri Smedeken habita ab eo et habenda 

vendita sibi a magistro Johanne de Hees per judicem mediante sententia 

etc prout in litteris (dg: ?e) hereditarie supportavit Arnoldo Snoec 

sutori filio quondam Lamberti Witmeri pro una medietate et (dg: ad opus) 

Vreze filie dicti quondam Lamberti #ad opus ipsius Vreze et ad opus# (dg: 

et) liberorum eiusdem Vreze ab ipsa genitorum et generandorum pro reliqua 

medietate cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere (dg: hoc adiuncto) #{regel 1} excepto 

hereditario censu trium aude scilt et quarte partis unius aude scilt quem 

censum dictus Henricus promiserat se daturum et soluturum conventui de 

Porta Celi {regel 2} ex domo et area dicti quondam Petri sita in Busco in 

vico Hijnthamensi inter hereditatem Henrici van der Rennen et aliorum 

vicinorum ibidem ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Wechter ex 

alio# !quod dicta Vreza ultimodictam medietatem ad eius vitam 

integraliter possidebit post eius obitum ad dictos eius liberos genitos 

et generandos hereditarie devolvendam. Testes Johannes et Egidius datum 

sexta post assumptionis. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 389v 03 vr 20-08-1406. 

Voornoemde Arnoldus Snoec schoenmaker zvw Lambertus Witmeri en Vreza dvw 

voornoemde Lambertus en Lambertus zv voornoemde Vreza beloofden voornoemde 

Henricus Buekentop schadeloos te houden van voornoemde goederen en van alle 

beloften mbt deze goederen door voornoemde Henricus gedaan aan Arnoldus van 

Ghele of aan het klooster Porta Celi {geen testes of datum}. 
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Dicti Arnoldus et Vreza #cum tutore et Lambertus filius dicte Vreze# 

promiserunt indivisi super omnia #habita et habenda# predictum Henricum 

ab huiusmodi bonis predictis #{hier BP 1184 f 389v 09 invoegen}# et ab 

omnibus dampnis servare indempnem. 

 

BP 1184 f 389v 04 vr 20-08-1406. 

Voornoemde Arnoldus Snoec schoenmaker zvw Lambertus Witmeri beloofde aan 

voornoemde Vreza dvw voornoemde Lambertus, tbv haar en haar kinderen die ze 

heeft en zal verkrijgen, één helft voor zijn rekening te nemen van alle 

lasten uit de goederen van wijlen Petrus Smedeken. 

 

Solvit II grossos. 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicte Vreze ad opus sui et liberorum 

ipsius Vreze ab ipsa (dg: et q) genitorum et generandorum quod ipse unam 

medietatem (dg: quam) omnium onerum #solvendorum aut faciendorum ex 

quibuscumque bonis# (dg: que) Petri (dg: -us) quondam Smedeken (dg: ex 

predictis eius bonis solvere et facere consuet et tenebatur) exnunc 

deinceps singulis annis taliter dabit solvet et faciet quod nec dicte 

Vreze et eius liberis genitis et generandis nec ad et supra hereditates 

et bona eorum dampna exinde eveniant in futurum. Testes datum supra. 

Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 389v 05 vr 20-08-1406. 

Voornoemde Vreza en haar zoon Lambertus beloofden hetzelfde aan voornoemde 

Arnoldus mbt de andere helft. 

 

Solvit II grossos. 

Simili modo dicta Vreza cum tutore et Lambertus eius filius promiserunt 

indivisi super omnia #habita et habenda# dicto Arnoldo de reliqua 

medietate. Testes datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 389v 06 vr 20-08-1406. 

Gerardus Loij beloofde aan Johannes van Luijten 9 gulden 10 plakken, 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Sint-Severinus aanstaande (za 23-

10-1406) te betalen. 

 

Gerardus Loij promisit (dg: p) super omnia Johanni de Luijten IX gulden 

(dg: XII) et X placken scilicet XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad Severini proxime futurum persolvendos. Testes (dg: datum 

supra) Johannes et Jacobus datum sexta post assumptionis. 

 

BP 1184 f 389v 07 vr 20-08-1406. 

Johannes zvw Ghibo van Best droeg over aan Laurencius zv Jacobus Vos een 

huis en erf, in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Henricus Wilde nu van zijn zoon Gerardus Wilde enerzijds en erfgoed van 

wijlen Margareta van Os nu van Johannes van Os zvw Johannes van Os 

anderzijds, welk huis en erf voornoemde Johannes zvw Ghibo van Best gekocht 

had van hr Theodericus Heijme kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist 

in Den Bosch. 

 

Johannes filius quondam Ghibonis de Best domum et aream sitam in Busco in 

vico Orthensi inter hereditatem quondam Henrici Wilde nunc ad Gerardum 

Wilde eius filium spectantem ex uno et inter hereditatem quondam 

Margarete de Os nunc ad Johannem de Os filium quondam Johannis de Os 

spectantem ex alio quam domum et aream dictus Johannes filius quondam 

(dg: Johannis) Ghibonis de Best erga dominum Theodericum Heijme canonicum 

ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Busco emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit Laurencio filio Jacobi Vos cum litteris 

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

parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 389v 08 vr 20-08-1406. 

Voornoemde Laurencius zv Jacobus Vos droeg over aan voornoemde Johannes zvw 

Ghibo van Best de helft die aan hem behoort in een stuk land en een 

aangelegen stuk beemd, gelegen achter Hintham, buiten het hek gnd dreijboem 

aldaar, tussen Theodericus van Enghelant en Johannes van Zoemeren enerzijds 

en Henricus van Enghelant anderzijds, welk stuk land en stuk beemd 

Willelmus van Hoelt in pacht verkregen had van Elizabeth dvw Arnoldus Noude 

van Uden smid wv Henricus van Tricht, en haar kinderen Reijnerus en Hilla, 

welke helft aan erfg vw Delijana wv voornoemde Willelmus gekomen was na 

overlijden van voornoemde Delijana, en welke helft voornoemde Laurencius 

verworven had van dezelfde erfgenamen van voornoemde Delijana, belast met 

de pacht in de brief vermeld. 

 

Dictus Laurencius medietatem ad se spectantem in pecia terre et pecia 

prati sibi adiacente sitis retro Hijntham extra repagulum (dg: ibidem) 

dictum dreijboem ibidem inter hereditatem Theoderici de Enghelant et 

Johannis de Zoemeren ex uno et inter hereditatem Henrici de Enghelant ex 

alio quas peciam terre et peciam prati Willelmus de Hoelt erga Elizabeth 

filiam quondam Arnoldi Noude de Uden fabri relictam quondam Henrici de 

Tricht Reijnerum et Hillam eius liberos ad pactum acquisierat prout in 

litteris et que medietas heredibus quondam Delijane relicte dicti quondam 

Willelmi per mortem eiusdem quondam Delijane successione fuerat advoluta 

et quem medietatem dictus Laurencius erga eosdem heredes ipsius Delijane 

acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto Johanni filio 

quondam Ghibonis (dg: predicti) de Best cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte sui et dictorum quondam Willelmi et Delijane et suorum heredum 

deponere (dg: testes datum supra) excepta paccione in dictis litteris 

contenta. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 389v 09 vr 20-08-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 389v 03}. 

atque ab omnibus promissionibus per predictum Henricum factis Arnoldo de 

Ghele aut eciam conventui de Porta Celi seu (dg: alteri) alicui persone 

ad opus eiusdem conventus factis de et super bonis predictis. 

 

1184 f.390r. 

 sexta post assumptionis: vrijdag 20-08-1406. 

 in vigilia Bartholomei: maandag 23-08-1406. 

 

BP 1184 f 390r 01 vr 20-08-1406. 

Johannes zvw Willelmus van Meijelsvoert droeg over aan Lambertus Leijnen 

een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, gaande uit een huuis en tuin, 

in Woensel, ter plaatse gnd Lijmixstraet, tussen wijlen Petrus van der 

Moelen enerzijds en een gemene weg anderzijds, welke pacht voornoemde 

Johannes verworven had van voornoemde Lambertus. Voornoemde Johannes 

verklaarde dat voornoemde Lambertus hem thans geen andere pacht 

verschuldigd is. 

 

Solvit. 

Johannes filius quondam Willelmi de Meijelsvoert hereditariam paccionem 

unius modii siliginis mensure de Busco solvendam annuatim et hereditarie 

ex domo et orto sitis in parrochia de Woenssel ad locum dictum 

Lijmixstraet inter hereditatem quondam Petri van der Moelen ex uno et 

inter communem plateam ex alio quam paccionem dictus Johannes erga 

Lambertum Leijnen acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Lamberto promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere insuper dictus Johannes recognovit quod prefatus Lambertus 

nullam aliam paccionem prefato Johanni solvere tenetur ad presens. Testes 

Johannes et Gheel datum sexta post assumptionis. 
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BP 1184 f 390r 02 vr 20-08-1406. 

Destijds had Henricus Buekentop beloofd aan het klooster Porta Celi bij Den 

Bosch een b-erfcijns van 3¼ oude schild, een helft te betalen met Lichtmis 

en de andere helft met Sint-Jacobus, gaande uit een huis, erf en tuin van 

wijlen Petrus Smedeken, in Den Bosch, aan de Hinthamerstraat, tussen 

erfgoed van Henricus van der Rennen en andere naburen enerzijds en erfgoed 

van wijlen Johannes Wechter anderzijds. Arnoldus Snoec schoenmaker en zijn 

zuster Vreza, kvw Lambertus Witmeri, en Lambertus zv voornoemde Vreza 

beloofden voornoemde Henricus Buekentop en zijn erfgenamen schadeloos te 

houden van voornoemde cijns en van alle beloften en bezwaringen door 

voornoemde Henricus mbt voornoemde cijns gedaan en van alle schade mbt het 

voornoemde en goederen van wijlen Petrus Smedeken gedaan. 

 

Solvit II grossos. 

Notum sit universis quod cum Henricus Buekentop promisisset se daturum et 

soluturum conventui de Porta Celi prope Buscum hereditarium censum trium 

aude scilde et (dg: tercie) #quarte# partis unius aude scilt hereditarie 

mediatim purificationis et mediatim Jacobi ex domo area et orto quondam 

Petri Smedeken sitis in Busco ad vicum Hijnthamensem inter hereditatem 

Henrici van der Rennen et aliorum vicinorum ibidem ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Wechter ex alio prout in litteris constituti 

Arnoldus Snoec sutor #et Vreze eius soror liberi# (dg: filius) quondam 

Lamberti Witmeri cum tutore et Lambertus filius (dg: quondam) dicte Vreze 

promiserunt indivisi super omnia habita et habenda quod ipsi predictum 

Henricum Buekentop ac eius heredes de predicto censu ac ab omnibus 

promissionibus #et obligationibus# per predictum Henricum de et supra 

predicto censu promissis et factis (dg: a) necnon ab omnibus (dg: pro) 

dampnis (dg: sibi exinde et a quibuscumque bonis quondam Petri Smedeken 

fre evenientibus ac eventuris indempnem servare) occacione premissorum ac 

etiam occacione quorumcumque bonorum quondam Petri Smedeken ac occacione 

quarumcumque promissionum et obligationum per predictum Henricum de et 

super (dg: premissis prout) eisdem bonis promissarum et factarum 

indempnem servabunt. Testes datum supra. Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 390r 03 za 21-08-1406. 

Johannes van Best en Walterus van Os beloofden aan Stephanus Merlingus etc, 

200 Franse kronen met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen, op 

straffe van 2. 

 

Johannes de Best et Walterus de Os promiserunt indivisi super omnia (dg: 

W) Stephano Merlingo etc CC Vrancrijc cronen ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos sub pena (dg: IIII) II. Testes Johannes et 

Egidius datum sabbato post assumptionis. 

 

BP 1184 f 390r 04 za 21-08-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390r 05 za 21-08-1406. 

Johannes Daelman en Goeswinus Emonts soen beloofden aan Eustatius van 

Hedichuzen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 4 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) in Den Bosch te leveren, en 4 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1408) in Den 

Bosch te leveren. 

 

Johannes Daelman et Goeswinus Emonts soen promiserunt indivisi super 

omnia (dg: se) Eustatio de Hedichuzen ad opus mense sancti spiritus in 

Busco IIII modios siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime 

futurum persolvendos et in Busco tradendos atque quatuor modios siliginis 

dicte mensure a purificationis proxime futuro ultra annum persolvendos et 
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in Busco tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390r 06 za 21-08-1406. 

Voornoemde Goeswinus beloofde voornoemde Johannes Daelman schadeloos te 

houden. 

 

Solvit. 

Dictus Goeswinus promisit super omnia dictum Johannem Daelman indempnem 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390r 07 za 21-08-1406. 

Arnoldus Snoke schoenmaker en zijn zuster Vreza, kvw Lambertus Witmeri, en 

Lambertus zv voornoemde Vreza verkochten aan Willelmus van Volkel een deel 

van een tuin van wijlen Petrus Smedeken, in Den Bosch, naast de plaats gnd 

Windmolenberg, welk deel ligt achter erfgoed van voornoemde Willelmus, 

tussen een ander deel van voornoemde tuin dat nu behoort aan Elizabeth dvw 

Henricus van Lijt enerzijds en erfgoed van voornoemde Willelmus van Volkel 

anderzijds, welk deel 23 7/8 voet lang is, af te meten vanaf voornoemd 

erfgoed van Willelmus van Volkel richting de Hinthamerstraat. 

 

Arnoldus Snoke sutor Vreza eius soror liberi quondam Lamberti Witmeri cum 

tutore et Lambertus filius dicte Vreze (dg: medietatem) quandam partem 

orti quondam Petri Smedeken siti in Busco (dg: ad) juxta locum dictum 

Wijnmolenberch que pars sita est retro hereditatem (dg: qu) Willelmi de 

Volkel (dg: et retro) inter reliquam partem dicti orti nunc ad Elizabeth 

filiam quondam Henrici de Lijt spectantem ex uno et inter hereditatem 

dicti Willelmi (dg: ex alio) de Volkel ex alio et que pars continet 

XXIIII pedatas #in longitudine# minus (dg: qu) octava parte unius pedate 

mensurando a dicta hereditate dicti Willelmi de Volkel versus vicum 

Hijnthamensem ut dicebant hereditarie vendiderunt dicto Willelmo 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda warandiam 

et obligationem deponere. Testes Egidius et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 390r 08 za 21-08-1406. 

Voornoemde Arnoldus Snoke schoenmaker en zijn zuster Vreza, kvw Lambertus 

Witmeri, en Lambertus zv voornoemde Vreza verkochten aan de secretaris, tbv 

Elizabeth dvw Henricus van Lijt, een deel van voornoemde tuin van wijlen 

Petrus Smedeken, in Den Bosch, naast de plaats gnd Windmolenberg, welk deel 

gelegen is achter erfgoed van wijlen Henricus van Lijt nu van zijn 

voornoemde dochter Elizabeth, tussen het deel van de tuin dat nu behoort 

aan Willelmus van Volkel enerzijds en erfgoed van Theodericus van Volkel 

anderzijds, welk deel 22 7/8 voet lang is, af te meten vanaf voornoemd 

erfgoed van Elizabeth richting de Hinthamerstraat, welk deel net zo breed 

is als het erfgoed van wijlen voornoemde Henricus van Lijt. 

 

Dicti venditores cum tutore quandam partem dicti orti quondam Petri 

Smedeken siti in Busco juxta locum dictum Wijnmolenberch que pars sita 

est (dg: in) retro hereditatem quondam Henrici de Lijt nunc ad Elizabeth 

eius filiam spectantem (dg: ex) inter partem dicti orti nunc ad Willelmum 

de Volkel spectantem ex uno et inter hereditatem Theoderici de Volkel 

(dg: spectantem) ex alio et que pars continet XXIII pedatas in 

longitudine minus octava parte unius pedate mensurando a dicta hereditate 

dicte Elizabeth versus vicum Hijnthamensem et que pars continet eandem 

latitudinem quam habet hereditas dicti quondam Henrici de Lijt ut 

dicebant hereditarie vendiderunt #michi ad opus# dicte (dg: h) Elizabeth 

promittentes cum tutore indivisi super habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390r 09 ma 23-08-1406. 

Johannes van Keeldonc en zijn zuster Agnes, kvw Gerlacus van Keeldonc, 

verkochten aan Jutta dvw Conrardus Pijeck van Oijen een stuk land, 1½ 
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morgen land groot, in Maren, ter plaatse gnd die Maersche Deelen, in een 

kamp van Bertradis Hawen, tussen Arnoldus Groet Art enerzijds en Henricus 

Wijnt anderzijds, strekkend vanaf de steeg gnd die Deelsche Stege tot aan 

Goeswinus Moedel van der Donc, belast met 4 roeden dijk gnd zegedijk, 

sloten, waterlaten en sluizen. 

 

Solvit III boddreger et (dg: v) I plack Flandrie. -. 

(dg: Gerlacus et M) Johannes de Keeldonc et Agnes eius soror liberi 

quondam Gerlaci de Keeldonc #cum tutore# peciam terre (dg: unum et 

dimidium jugera terre) #unum et dimidium jugera terre continentem# sitam 

in parrochia de Maren in loco dicto die Maersche Deelen in quodam campo 

(dg: dicto Groet) Bertradis Hawen inter hereditatem Arnoldi Groet Art ex 

uno et inter hereditatem Henrici Wijnt ex alio tendente a stega dicta die 

Deelsche Stege ad hereditatem Goeswini Moedel van der Donc (dg: prout 

ibidem situs est) ut dicebant hereditarie vendiderunt Jutte filie quondam 

Conrardi Pijeck de Oijen promittentes indivisi super omnia warandiam et 

obligationem deponere exceptis quatuor virgatis aggeris dicti zegedijck 

fossatis aqueductibus et sluijsis ad dictam peciam terre de jure 

spectantibus. Testes Jorden et Gheel datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1184 f 390r 10 ma 23-08-1406. 

Leonius nzv Johannes van Keeldonc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Leonius filius naturalis Johannis de Keeldonc prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

1184 f.390v. 

 in vigilia Bartholomei: maandag 23-08-1406. 

 sabbato post Bartholomei: zaterdag 28-08-1406. 

 

BP 1184 f 390v 01 ma 23-08-1406. 

Albertus van Beke zvw Willelmus ev Margareta dvw Gerlacus Keeldonc droeg 

over aan Johannes van Keeldonc en zijn zuster Agnes (1) 1/3 deel van een 

hofstad, in Groot Lith, tussen Gerardus van Beest enerzijds en Everardus 

van Hal anderzijds, (2) 1/3 deel van ½ morgen land, in Groot Lith, ter 

plaatse gnd die Westerbeemde, tussen Johannes Buc enerzijds en Johannes 

Lodewichs anderzijds, (3) 1½ hont land, aan hem behorend, in 1 morgen land, 

in Groot Lith, ter plaatse gnd die Westerbeemde, tussen erfgoed van de kerk 

van Groot Lith enerzijds en Theodericus Beijnen soen anderzijds, (4) 1/3 

deel dat aan hem behoort in 4 morgen land, in Groot Lith, ter plaatse gnd 

des Abts Hoeve, tussen erfgoed van de abt van Sint-Truiden enerzijds en 

erfgoed gnd Verghesen Hoeve anderzijds, (5) 5 hont land, in Groot Lith, 

achter in de plaats gnd Matheeus Hoeve, tussen Johannes van Keeldonc 

enerzijds en Johannes Balijart anderzijds, (6) 1/3 deel van een stuk land 

gnd een Lange Weijde, in Groot Lith, ter plaatse gnd op die Weijden, tussen 

eertijds wijlen Elizabeth wv Johannes van der Straten dvw Leonius van 

Keeldonc enerzijds en Marcilius gnd Melijs soen anderzijds, (7) 1/3 deel 

van een erfgoed gnd een Nederste Weijde, in Groot Lith, tussen eertijds 

voornoemde Elizabeth enerzijds en Godefridus zvw Godefridus Scoenmaker 

anderzijds. 

 

-. 

Albertus de Beke filius quondam Willelmi maritus et tutor Margarete sue 

uoris filie quondam Gerlaci Keeldonc terciam partem domistadii siti in 

parrochia de Groet Lijt inter hereditatem Gerardi de Beest ex uno et 

hereditatem Everardi de Hal ex alio item terciam partem dimidii jugeris 

terre siti in dicta parrochia ad locum dictum die Westerbeemde inter 

hereditatem Johannis Buc ex uno et hereditatem Johannis Lodewichs ex alio 

item unum et dimidium hont terre (dg: sita) ad se spectantia in uno 

jugere terre sito in parrochia et loco predictis inter hereditatem 

ecclesie de (dg: Lij) Groet Lijt ex uno et inter hereditatem Theoderici 
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Beijnen soen ex alio item terciam partem ad se spectantem in quatuor 

jugeribus terre sitis in dicta parrochia in loco dicto des Abts Hoeve 

inter hereditatem !inter abbatis sancti Trudonis ex uno et inter 

hereditatem dictam Verghesen Hoeve ex alio item quinque hont terre (dg: 

sitam) #sita# in dicta parrochia retro in loco dicto Matheeus Hoeve inter 

hereditatem Johannis de Keeldonc ex uno et hereditatem Johannis Balijart 

ex alio item terciam partem pecie terre dicte een Lange Weijde site in 

dicta parrochia ad locum dictum op die Weijden inter hereditatem (dg: #in 

qua# Theodericus f Rover filius domini quondam Emondi Rover militis suum 

ad presens possidet usufructum) olim #quondam# Elizabeth relicte quondam 

Johannis van der Straten filie quondam Leonii de Keeldonc ex uno et inter 

hereditatem (dg: Nijcholai) Marcilii dicti Melijs soen ex alio item 

terciam partem hereditatis dicte een Nederste Weijde site in dicta 

parrochia inter hereditatem olim jamdicte Elizabeth ex uno et hereditatem 

Godefridi filii quondam Godefridi Scoenmaker ex alio (dg: pro) ut dicebat 

hereditarie supportavit Johanni de Keeldonc #et Agneti sue sorori# 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jorden et Egidius datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1184 f 390v 02 ma 23-08-1406. 

Ghibo Pelgerim beloofde aan Ghibo Kesselman de jongere 155 gulden, 9 

botdrager, 10 Vlaamse plakken of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, 

met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Ghibo Pelgerim promisit super omnia Ghiboni Kesselman juniori centum et 

quinquaginta quinque gulden scilicet novem boddreger vel X Vlemse placken 

vel XIII Vlemse groet pro quolibet gulden !ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Jor et Gheel datum in vigilia Bartholomei. 

 

BP 1184 f 390v 03 ma 23-08-1406. 

Johannes Loze zvw Bartholomeus Wedigen, Lambertus Priker en Goeswinus 

Wedigen verklaarden ontvangen te hebben van Jacobus van Berze en Ghisbertus 

Piggen 39 gulden minus 12 plakken in afkorting van 116 gulden, die 

voornoemde Jacobus en Ghisbertus beloofd hadden aan voornoemde Johannes 

Loze, Lambertus en Goeswinus, en aan Johannes van Bucstel nzvw hr Willelmus 

van Bucstel. 

 

Johannes Loze filius quondam Bartholomei Wedigen Lambertus Priker et 

Goeswinus Wedigen palam recognoverunt se recepisse a Jacobo de Berze et 

Ghisberto Piggen XXXIX gulden minus XII placken scilicet in 

abbreviationem centum et XVI gulden quos dicti Jacobus et Ghisbertus 

promiserant predictis Johanni Loze Lamberto et Goeswino et Johanni de 

Bucstel filio naturali domini quondam Willelmi de Bucstel ut dicebant. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390v 04 ma 23-08-1406. 

Voornoemde Johannes Loze zvw Bartholomeus Wedigen, Lambertus Priker en 

Goeswinus Wedigen verklaarden ontvangen te hebben 1/3 deel van 116 gulden, 

aan voornoemde Goeswinus, Lambertus en Johannes Loze en aan Johannes nzvw 

hr Willelmus van Bucstel ridder beloofd door Gerardus van Berze zvw 

Gerardus, Reijnerus van Berze, Gerardus vzn Berze zvw Nijcholaus, Johannes 

van Berze, Arnoldus Snoec zvw Mathias, Gerardus van Berke en Andreas 

Hoppenbrouwer. 

 

Solvit. 

Dicti tres recognoverunt eis (dg: per Gerardum) fore satisfactum de una 

tercia parte centum et XVI florenorum promissorum eisdem Goeswino 

Lamberto et Johanni Loze atque Johanni filio naturali domini quondam 

Willelmi de Bucstel militis a Gerardo de Berze filio quondam Gerardi 

Reijnero de Berze Gerardo de Berze filio quondam Nijcholai Johanne de 

Berze et Arnoldo Snoec filio quondam Mathie Gerardo de Berke et Andrea 
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Hoppenbrouwer prout in litteris. Testes Jo et Henricus datum supra. 

 

BP 1184 f 390v 05 za 28-08-1406. 

Rodolphus van den Zande van Bucstel droeg over aan Zegerus van den Hauwe 

den Cangieter een erfgoed, in Den Bosch, aan de plaats gnd Zile, tussen de 

gevel van het stenen huis van Johannes Carnauwe enerzijds en erfgoed van 

Godefridus van Lijt anderzijds, welk erfgoed aan voornoemde Rodolphus was 

verkocht door Gerardus van Zwol timmerman, met de gebouwen op dit erfgoed. 

 

-. 

Rodolphus van den Zande de Bucstel quandam hereditatem sitam in Busco ad 

locum dictum Zile inter edificium lapideum dictum communiter ghevel domus 

lapidee Johannis Carnauwe ex uno et inter hereditatem Godefridi de Lijt 

ex alio venditam dicto Rodolpho a Gerardo de Zwol (dg: prout in litteris) 

carpentatore prout in litteris #simul cum edificiis in premissis 

consistentibus ut dicebat# hereditarie supportavit Zegero van den Hauwe 

den Cangieter cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Egidius et Henricus 

datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 390v 06 za 28-08-1406. 

Johannes van den Hout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Ho[u]t prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390v 07 za 28-08-1406. 

Voornoemde Zegerus van den Hauwe den Cangieter beloofde aan voornoemde 

Rodolphus van den Zande van Bucstel 3½ Franse kroon of de waarde met Sint-

Jan aanstaande (vr 24-06-1407) en 3 Franse kronen of de waarde met Sint-Jan 

over een jaar (zo 24-06-1408) te betalen. 

 

-. 

Dictus Zegerus promisit super omnia dicto Rodolpho tres et dimidiam 

cronas Francie seu valorem ad Johannis proxime futurum et tres cronas 

Francie seu valorem a Johannis proxime futuro ultra annum persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390v 08 ma 23-08-1406. 

Godestoedis wv Johannes Becker sHeirden droeg over aan Theodericus zvw 

Albertus Spoermer een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Pasen te 

betalen, gaande uit 2 morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Rushoevel, 

tussen Arnoldus zv Godefridus enerzijds en Hermannus Roedinc van Os 

anderzijds, welke cijns aan Enghelberna van Essche was verkocht door 

Johannes Koc van Os, en welke cijns nu aan haar behoort krachtens testament 

van wijlen voornoemde Johannes Becker. 

 

Solvit. 

Godestoedis relicta quondam Johannis Becker (dg: filii q) sHeirden cum 

tutore hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie (dg: 

purificationis) pasche ex duobus jugeribus terre sitis in parrochia de Os 

ad locum dictum die Rushoevel inter hereditatem Arnoldi filii Godefridi 

et inter hereditatem Hermanni Roedinc de Os venditum Enghelberne de (dg: 

Os) Essche a Johanne Koc de Os prout in litteris et quem nunc ad se 

vigore testamenti dicti quondam Johannis Becker (dg: inter) integraliter 

spectare dicebat hereditarie supportavit Theoderico filio quondam Alberti 

Spoermer cum litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam 

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

heredum dicte Enghelberne quondam de Essche (dg: deponere) et quondam 

Johannis deponere. Testes Jorden et Gheel datum in vigilia Bartholomei. 
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BP 1184 f 390v 09 ma 23-08-1406. 

Voornoemde Godestoedis wv Johannes Becker sHeirden droeg over aan 

voornoemde Theodericus zvw Albertus Spoermer een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Pasen te betalen, gaande uit 1½ morgen land, in Oss, 

ter plaatse gnd Rushoevel, tussen Johannes van Goch de oudere enerzijds en 

Johannes Koc anderzijds, welke cijns aan Enghelberna van Essche was 

verkocht door Hermannus Rodinc van Osse. 

 

Solvit. 

Dicta Godestoedis ut supra hereditarium censum XX solidorum monete 

solvendum hereditarie pasche ex uno et dimidio jugeribus terre sitis in 

parrochia de Osse ad locum dictum Rushoevel inter hereditatem Johannis de 

Goch senioris et hereditatem Johannis Koc venditum Enghelberne de Essche 

ab Hermanno (dg: Roedinc) Rodinc de Osse prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto Theoderico cum litteris et jure promittens cum tutore 

super omnia ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 390v 10 ma 23-08-1406. 

Johannes Molle zvw Ghibo Sceijnckel beloofde aan Gerardus Gherijs 47 

gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Johannes Molle filius quondam Ghibonis Sceijnckel promisit super omnia 

Gerardo Gherijs XLVII gulden scilicet IX boddreger vel XIII Vlemse groet 

pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Jorden et Egidius datum in vigilia Bartholomei. 

 

1184 f.391r. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 26-08-1406. 

 

BP 1184 f 391r 01 do 26-08-1406. 

Philippus zv Hermannus Coenen droeg over aan Johannes zvw Gerardus van den 

Wachtelberch (1) 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, (2) 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, (3) de helft van een ledig erfgoed, ongeveer 15 voet lang en breed, 

gelegen achter voornoemd huis en erf, te weten de helft direct naast 

voornoemd huis en erf, van welke goederen voornoemde Philippus 2/3 deel 

verworven had van zijn voornoemde vader Hermannus Coenen en zijn zoon 

Conrardus, belast met cijnzen die voornoemde zvw Gerardus heden aan 

voornoemde Phillippus beloofde. 

 

Philippus filius Hermanni Coenen (dg: duas tercias partes) domum et aream 

sitam in Busco in vico ecclesie inter hereditatem quondam Egidii 

scriptoris ex uno et hereditatem Theoderici filii quondam Theoderici 

Otten soen et Sophije eius uxoris filius! quondam Johannis Tijmmerman ex 

alio atque hereditarium censum XX solidorum monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et area predicta (dg: item) 

insuper medietatem vacue hereditatis XV pedatas vel circiter tam in 

longitudine quam in latitudine continentis site retro domum et aream 

predictam scilicet illam medietatem que sita est contigue juxta domum et 

aream predictam #de quibus# (dg: supportatos) dictus Philippus #duas 

tercias partes erga# (dg: ab) Hermannum Coenen suum patrem predictum et 

Conrardum eius filium #acquisierat# prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni filio quondam Gerardi van den Wachtelberch cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam (dg: servare 

salvis sibi) et obligationem ex parte sui deponere salvis sibi censibus 

quos idem Johannes prefato Phillippo hodierna die exinde solvere 
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promisit. Testes Johannes et Jacobus datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 391r 02 do 26-08-1406. 

Hermannus zvw Martinus bakker verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Hermannus filius quondam Martini pistoris prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 391r 03 do 26-08-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Gerardus van den Wachtelberch beloofde aan 

voornoemde Philippus zv Hermannus Coenen een n-erfcijns van 4 pond geld, 

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

uit het voornoemde. 

 

Dictus Johannes filius quondam Gerardi promisit se soluturum dicto 

Philippo hereditarium censum quatuor librarum monete (dg: ex premissis 

su) hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex premissis eidem 

supportatis. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 391r 04 do 26-08-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Gerardus van den Wachtelberch beloofde aan 

voornoemde Philippus zv Hermannus Coenen een n-erfcijns van 3 pond 

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

Sint-Jan, gaande uit het voornoemde. 

 

Dictus Johannes promisit se soluturum dicto Philippo hereditarium censum 

trium librarum dicte monete mediatim Domini et mediatim Johannis ex 

premissis ut supra. Testes !supra. 

 

BP 1184 f 391r 05 do 26-08-1406. 

De broers Johannes, Petrus en Gobelinus, kvw Gobelinus van den Berghe, en 

Gerardus Neve szvw voornoemde Gobelinus verklaarden dat zij en Henricus zvw 

voornoemde Gobelinus en Bela dv Hubertus Carnauwe ontvangen hebben van 

Petrus Witloc zvw Henricus Witloc en Johannes Prijem szv voornoemde Petrus 

85 Hollandse gulden geld van wijlen hr Willelmus, aan voornoemde broers, 

Henricus, Bela en Gerardus Neve beloofd door voornoemde Petrus Witloc et 

zijn schoonzoon Johannes Prijem. 

 

Johannes Petrus Gobelinus !et (dg: Henricus) fratres liberi quondam 

Gobelini van den Berghe et Gerardus Neve gener quondam Gobelini predicti 

palam recognoverunt eis #ac Henrico filio dicti quondam Gobelini# ac Bele 

filie Huberti Carnauwe #palam recognoverunt eis# (dg: fore satisfactum) 

per Petrum Witloc filium quondam Henrici Witloc et per Johannem Prijem 

generum eiusdem Petri plenarie fore satisfactum ab LXXXV Hollant gulden 

monete domini quondam Willelmi promissis dictis fratribus #Henrico# ac 

Bele et Gerardo Neve predictis a dicto! Petro Witloc et Johanne Prijem 

eius genero ut dicebant promittentes indemnpem servare. Testes Johannes 

et Jor datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 391r 06 do 26-08-1406. 

Hermannus Witen, zijn kinderen Gerardus, Hermannus en Mechtildis, en 

Johannes van den Berge zvw Walterus ev Aleijdis dv eerstgenoemde Hermannus 

gaven uit aan Theodericus Wolf zvw Henricus Wolf een stuk heide, in 

Tilburg, ter plaatse gnd Westilborch, tussen voornoemde Theodericus Wolf 

enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Henricus van 

den Passche en met het andere eind aan de gemeint; de uitgifte geschiedde 

voor (1) 4 oude groten aan de !hertog, en thans voor (2) een n-erfpacht van 

7 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis te leveren op de hoeve van 

voornoemde Hermannus, gelegen ter plaatse gnd Berkel. Voornoemde Hermannus 

zal voornoemde helft gedurende zijn leven bezitten, om daarna over te gaan 

op zijn kinderen. De brief van Hermannus en zijn kinderen overhandigen aan 
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de vader. 

 

Solverunt ambo. 

Hermannus Witen Gerardus Hermannus (dg: fre) et Mechtildis liberi dicti 

Hermanni cum tutore et Johannes van den Berge (dg: mar) filius quondam 

Walteri maritus et tutor legitimus Aleijdis sue uxoris filie primodicti 

Hermanni peciam terre mericalis sitam in parrochia de Tilborch ad locum 

dictum Westilborch inter hereditatem Theoderici Wolf filii quondam 

Henrici Wolf ex uno et inter communitatem ex alio tendentem cum uno fine 

ad hereditatem Henrici van den Passche et cum reliquo fine communitatem 

ut dicebant dederunt ad hereditarium pactum dicto Theoderico Wolf ab 

eodem hereditarie possidendam pro quatuor grossis antiquis domino !duci 

exinde solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione septem 

lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc danda sibi ab alio 

purificationis et supra mansum dicti Hermanni situm ad locum dictum 

Berkel tradenda ex premissis promittentes cum tutore indivisi super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et promisit super omnia habita et habenda sufficientem facere 

tali annexa conditione quod (dg: dictus) primodictus Hermannus medietatem 

dicte paccionis ad eius vitam possidebit post eius decessum dicta paccio 

integraliter pertinebit ad eius liberos predictos. Testes Johannes et Jor 

datum quinta post Bartholomei. Littera Hermanni et eius liberorum 

tradatur patri. 

 

BP 1184 f 391r 07 do 26-08-1406. 

Arnoldus Ghiben soen van Nijsterle verkocht aan Johannes Teije en zijn 

vrouw Maria dvw Gerardus van Ghiersberch een n-erfpacht van ½ mud rogge, 

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

land, 8 lopen groot, in Nistelrode, ter plaatse gnd die Hoeven, tussen 

Willelmus Cluenken enerzijds en Henricus zvw Henricus Ghiben soen 

anderzijds, reeds belast met de hertogencijns. Na overlijden van voornoemde 

Johannes en Maria, beiden, gaat de pacht naar Petrus zvw Zibertus 

gewantsnijder. Zou voornoemde Petrus overlijden zonder wettig nageslacht, 

dan gaat de pacht naar de naaste erfgenamen van voornoemde Maria. 

 

Arnoldus Ghiben soen van Nijsterle hereditarie vendidit Johanni Teije et 

Marie eius uxori filie quondam Gerardi van Ghiersberch hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre octo lopinatas 

continente sita in parrochia de Nijsterle ad locum dictum die Hoeven 

inter hereditatem Willelmi Cluenken ex uno et inter hereditatem Henrici 

filii quondam Henrici Ghiben soen ex alio ut dicebat promittens super 

omnia warandiam et aliam obligationem deponere excepto censu domini ducis 

ipso domino duci exinde prius solvendo et sufficientem facere tali annexa 

conditione quod alter dictorum Johannis et Marie (dg: predic) diutius 

vivens in humanis predictam paccionem ad eius vitam integraliter 

possidebit post ipsorum amborum decessum ad Petrum filium quondam Ziberti 

rasoris pannorum hereditarie devolvendam hoc addito si dictus Petrus 

decesserit absque prole legitima superviva remanente quod tunc dicta 

paccio post ipsius Petri decessum ad proximores heredes ipsius Marie 

hereditarie devolvetur. Testes Johannes et Jor datum quinta post 

Bartholomei. 

 

1184 f.391v. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 26-08-1406. 

 

BP 1184 f 391v 01 do 26-08-1406. 

Johannes zv Johannes van den Wijer verkocht aan Johannes die Wit van 

Mierle, tbv Petrus van Langvelt, een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Mierlo, met Lichtmis in Mierlo te leveren, gaande uit (1) een akker, gnd 

die Ax, in Mierlo, ter plaatse gnd Scorhout, tussen een waterlaat enerzijds 
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en de weg gnd die Scorhoutsche Wech anderzijds, (2) een stuk land, in 

Mierlo, ter plaatse gnd op Engge, tussen erfgoed van de heer van Mierlo 

enerzijds en Johannes Custers Swager anderzijds, reeds belast met de 

grondcijns. 

 

Johannes filius Johannis van den Wijer hereditarie vendidit Johanni die 

Wit de Mierle (dg: hereditariam paccionem) ad opus Petri de Langvelt 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Mierle solvendam 

hereditarie purificationis et in Mierle tradendam ex quodam !q agro dicto 

die (dg: Ax) Ax sito in parrochia de Mierle ad locum dictum Scorhout 

inter aqueductum ex uno et inter viam dictam die Scorhoutsche Wech ex 

alio atque ex pecia terre sita in parrochia predicta ad locum dictum op 

(dg: Engge Engge) Engge inter hereditatem domini de Mierle ex uno et 

inter hereditatem Johannis (dg: Custer) Custers Swager ex alio (dg: pro) 

ut dicebat promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere excepto censu domini fundi exinde prius solvendo et sufficientem 

facere. Testes Johannes et Jor datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 391v 02 do 26-08-1406. 

Mr Johannes van Best droeg over aan Willelmus Bac zvw Mathijas van den 

Molengrave (1) een huis, erf en tuin, in Boxtel, tussen een weg die behoort 

aan voornoemd huis, erf en tuin en aan erfgoed van Gerlacus en Gloria, kvw 

Henricus Kelnere van Bucstel, enerzijds en het water gnd die Dommel 

anderzijds, strekkend vanaf voornoemd water gnd die Dommel tot aan erfgoed 

van Henricus Gruijter, samen met de helft van voornoemde weg en met het 

volle gebruik van die helft, met de poort op voornoemde weg naast het water 

gnd die Dommel, en met de helft van de brug aldaar, voor voornoemd huis, 

(2) een akker lands aldaar, aan het eind van voornoemde tuin, tussen 

voornoemd water enerzijds en erfgoed van voornoemde Gerlacus en Gloria 

anderzijds, (3) een beemd aldaar, over voornoemd water gnd die Dommel 

enerzijds en hr Henricus Custers priester anderzijds, (4) een tuin, in 

Boxtel, ter plaatse gnd Hulsdonc, tussen erfgoed van voornoemde Gerlacus en 

Gloria enerzijds en erfgoed van de heer van Boxtel anderzijds, welke 

voornoemde erfgoederen voornoemde mr Johannes gerechtelijk gekocht had van 

Willelmus Broeder. 

 

Magister Johannes de Best domum #aream# et ortum sitos in Bucstel inter 

quandam viam (dg: ex) spectantem ad domum aream et ortum (dg: predictos) 

et ad hereditatem Gerlaci et Glorie liberorum quondam Henrici Kelnere de 

Bucstel ex uno et inter aquam dictam die Dommel ex alio tendentes a dicta 

aqua die Dommel vocata ad hereditatem Henrici Gruijter simul cum 

medietate vie predicte et cum pleno usu et ?functione eiusdem medietatis 

et cum (dg: porra) porta consistente supra predictam viam juxta aquam die 

Dommel vocatam et cum medietate pontis consistentis ibidem ante predictam 

domum atque agrum terre situm ibidem ad finem dicti orti inter predictam 

aquam ex uno et inter hereditatem dictorum Gerlaci et Glorie ex alio 

atque pratum situm ibidem ultra predictam aquam die Dommel vocatam ex uno 

et inter hereditatem domini Henrici Custers presbitri ex alio atque 

quendam ortum in parrochia de Bucstel ad locum dictum Hulsdonc inter 

hereditatem dictorum Gerlaci et Glorie ex uno et inter hereditatem domini 

de (dg: Busc) Bucstel ex alio quas hereditates predictas dictus magister 

Johannes erga Willelmum Broeder per judicem mediante sententia scabinorum 

in Busco emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

Willelmo (dg: de) Bac filio quondam Mathije van den Molengrave cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 391v 03 do 26-08-1406. 

Mathijas zvw Henricus Gerijts soen en Johannes Broc zvw Petrus Broc 

beloofden aan de secretaris 48 gulden, 36 gemene plakken voor 1 gulden 

gerekend, en 12 gemene plakken met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te 
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betalen. Behoort aan Johannes van Dordrecht. 

 

Mathijas filius quondam Henrici Gerijts soen et Johannes Broc filius 

quondam Petri Broc promiserunt indivisi super omnia michi (dg: l) XLVIII 

gulden XXXVI gemeijn placken pro quolibet gulden computato et XII gemeijn 

placken ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes Johannes 

et Jor datum quinta post Bartholomei. Pertinet Johanni de Dordrecht. 

 

BP 1184 f 391v 04 do 26-08-1406. 

Heijmericus Buc en Bartholomeus Wedigen beloofden aan Gerardus zvw Johannes 

van Beircke, tbv opus Aleijdis wv voornoemde Johannes, 40 gulden, 9 

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

(zo 27-03-1407) te betalen. 

 

Heijmericus Buc et Bartholomeus Wedigen promiserunt indivisi super omnia 

(dg: Ger) Gerardo filio quondam Johannis de Beircke ad opus Aleijdis 

relicte dicti quondam Johannis XL gulden scilicet IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet gulden computato ad pasche proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 391v 05 do 26-08-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 391v 06 do 26-08-1406. 

Gerardus zvw Gerardus Neve zvw Rodolphus droeg over aan Godefridus Goddijns 

(1a) 1/5 deel van een hofstad, in Den Bosch, naast de poort gnd Peter 

Schuts Poort, aan de kant richting de plaats gnd Muntelken, tussen een 

gemene weg enerzijds en de oude stadsmuur anderzijds, strekkend vanaf 

erfgoed van Wellinus Scilders tot aan de stroom aldaar, (1b) 1/5 deel van 

de oude stadsmuur aldaar, strekkend vanaf de Peter Schuts Poort tot aan het 

rondeel van mr Arnoldus van Oesterwijc, welk 1/5 deel van het voornoemde 

behoorde aan Gerardus Groij van Driel en zijn kinderen en erfgenamen, (2) 

1/5 deel van voornoemde hofstad en muur, welk 1/5 deel behoorde aan 

Zibertus van Hoculem, welke twee vijfde delen wijlen voornoemde Gerardus 

Neve gerechtelijk gekocht had van voornoemde Gerardus Groij. 

 

Gerardus filius quondam Gerardi Neve filii quondam Rodolphi quintam 

partem cuiusdam domistadii siti in Busco juxta portam dictam Peter Scuts 

Port in latere versus locum dictum Muntelken inter communem plateam et 

inter antiquum murum opidi de Busco tendentis ab hereditate Wellini 

Scilders ad aquam ibidem currentem atque quintam partem antiqui muri 

opidi de Busco ibidem siti tendentis a dicta porta ad edificium dictum 

communiter rondeel magistri Arnoldi de Oesterwijc que quinta pars (dg: 

ad) premissorum ad Gerardum Groij de Driel et eius liberos (dg: 

pertinebat) et heredes pertinebat atque quintam partem dictorum 

domistadii et muri que quinta pars ad Zibertum de Hoculem pertinebat quas 

duas quintas partes domistadii et muri predictorum dictus quondam 

Gerardus Neve erga !Groij predictum per judicem etc emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Godefrido Goddijns cum litteris 

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

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 391v 07 do 26-08-1406. 

Hr Paulus Borchardi verklaarde dat Marselius Willems soen betaald heeft 15 

Hollandse gulden, aan voornoemde hr Paulus, tbv het klooster van de 

Minderbroeders in Den Bosch, beloofd door voornoemde Marselius. 
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Solvit. 

Dominus Paulus Borchardi palam recognovit sibi per Marselium Willems soen 

fore satisfactum de XV Hollant gulden promissis dicto domino Paulo ad 

opus conventus fratrum minorum in Busco a Marselio predicto promittens 

super omnia dictum Marselium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.392r. 

 sexta post Bartholomei: vrijdag 27-08-1406. 

 quinta post Bartholomei: donderdag 26-08-1406. 

 sabbato post Bartholomei: zaterdag 28-08-1406. 

 

BP 1184 f 392r 01 do 26-08-1406. 

(dg: Nijcholaus Coel zvw Zebertus die Dorre). 

 

(dg: Nijcholaus Coel filius quondam Zeberti die Dorre). 

 

BP 1184 f 392r 02 vr 27-08-1406. 

Johannes van Dordrecht beloofde aan de secretaris, tbv Henricus, Johannes, 

Elizabeth en Elsbena, nkv voornoemde Johannes, door hem verwekt bij 

Elizabeth dvw Henricus van Lijt, en tbv door hen samen nog te verwekken 

kinderen, 2000 Gelderse gulden, direct na overlijden van voornoemde 

Johannes van Dordrecht te betalen. Zou, vóór het overlijden van Johannes 

van Dordrecht, een van voornoemde kinderen overlijden zonder wettig 

nageslacht, dan gaat het deel van het overleden kind naar de andere 

kinderen. 

 

Johannes de Dordrecht promisit super omnia habita et habenda michi ad 

#opus# Henrici Johannis fratrum Elizabeth et (dg: Johanne) #Elsbene# 

eorum sororum puerorum naturalium dicti Johannis ab ipso et Elizabeth 

filia quondam Henrici de Lijt pariter genitorum ac ad opus aliorum 

puerorum naturalium dicti Johannis ab ipso et dicta Elizabeth pariter 

generandorum duo milia Gelre gulden statim post decessum dicti Johannis 

de Dordrecht (dg: per) persolvenda hoc addito si aliquis dictorum 

puerorum decesserit absque prole legitima ante decessum dicti Johannis 

quod pars ipsius decedentis ad alios eorum tunc viventes hereditarie 

devolvetur. Testes Jor et Heijme datum sexta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 392r 03 do 26-08-1406. 

Petrus van den Hoernic beloofde aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 10 Franse 

kronen met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te betalen, op straffe 

van ½. 

 

Petrus van den Hoernic promisit super omnia Stephano Merlingo ad opus etc 

X cronen Francie ad Remigii proxime futurum persolvendos sub pena 

dimidii. Testes Jo et Gheel datum quinta post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 392r 04 za 28-08-1406. 

Johannes Bernts soen van Vene ev Katherina dvw Conrardus Writer droeg over 

aan Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den Smedebroec, tbv hem en 

zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Nellen, een b-erfcijns van 3 pond geld, 

die Arnoldus Berwout met Kerstmis moest betalen aan wijlen voornoemde 

Conrardus, gaande uit 6 morgen land, gelegen tussen erfgoed gnd die 

Wolfsdonc enerzijds en erfgoed gnd die Hoghe Donc anderzijds, welke cijns 

aan hem gekomen was na erfdeling. Voornoemde Johannes Bernts en met hem 

Gerardus zvw voornoemde Conrardus beloofden lasten af te handelen. 

 

Johannes Bernts soen van Vene maritus et tutor legitimus Katherine sue 

uxoris filie quondam Conrardi Writer hereditarium censum trium librarum 

monete quem Arnoldus Berwout solvere tenebatur dicto quondam Conrardo 

hereditarie nativitatis Domini ex sex jugeribus terre sitis inter 

hereditatem dictam vulgariter die Wolfsdonc ex uno et inter hereditatem 
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die Hoghe Donc nuncupatam ex alio prout in litteris quem censum nunc ad 

se spectare et sibi mediante divisione hereditaria in partem cessisse 

dicebat hereditarie (dg: vendidit) supportavit Henrico van den Broec 

filio quondam Ghisberti van den Smedebroec #ad opus sui et ad opus# !et 

Elizabeth eius uxoris (dg: fi) relicte quondam Johannis Nellen cum 

litteris et jure promittentes (dg: super) et cum eo Gerardus filius dicti 

quondam Conrardi #indivisi super habita et habenda# ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte eorum et dicti quondam Conrardi et 

suorum heredum deponere. Testes Egidius et Henricus datum sabbato post 

Bartholomei. 

 

BP 1184 f 392r 05 za 28-08-1406. 

Voornoemde Johannes Bernts soen van Vene ev Katherina dvw Conrardus Writer 

droeg over aan voornoemde Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den 

Smedebroec, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Nellen, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de 

andere helft met Kerstmis, gaande uit de helft die aan Hugo zvw Johannes 

van Empel en zijn vrouw Elizabeth dvw Lambertus Buekentop behoorde, in een 

huis en erf, in Den Bosch, aan het eind van de Orthenstraat, tussen erfgoed 

van Johannes Reijners soen enerzijds en erfgoed van Johannes Stierken 

anderzijds, te weten uit de helft naast erfgoed van Johannes Stierken, 

welke cijns aan wijlen voornoemde Conrardus was verkocht door voornoemde 

Hugo, welke cijns aan hem gekomen was na erfdeling. Voornoemde Johannes 

Bernts en Gerardus zvw Conrardus beloofden als hierboven. 

 

Dictus Johannes ut supra hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex medietate 

que ad Hugonem filium quondam Johannis de Empel et Elizabeth eius uxorem 

filiam quondam Lamberti Buekentop spectabat in domo et area sita in Busco 

ad finem vici Orthensis inter hereditatem Johannis Reijners soen ex uno 

et inter hereditatem Johannis Stierken ex alio videlicet ex illa 

medietate que sita est contigue juxta hereditatem Johannis Stierken 

venditum dicto quondam Conrardo ab Hugone predicto prout in litteris quem 

censum ad se spectare et sibi in partem cessisse dicebat hereditarie 

supportavit dicto Henrico et Elizabeth #cum litteris et jure# 

promittentes ipse et Gerardus ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 392r 06 za 28-08-1406. 

Voornoemde Johannes Bernts soen van Vene ev Katherina dvw Conrardus Writer 

droeg over aan voornoemde Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den 

Smedebroec, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Nellen, een 

b-erfcijns van 40 schelling geld, een helft te betalen met Kerstmis en de 

andere helft met Sint-Jan, gaande uit de helft van een huis, erf en tuin, 

in Den Bosch, in de Orthenstraat, tussen erfgoed dat was van Ghisbertus 

metter Hant enerzijds en erfgoed van Johannes Reijners soen anderzijds, te 

weten uit de helft naast voornoemd erfgoed van Johannes Reijners soen, 

welke cijns aan wijlen voornoemde Conrardus was verkocht door Henricus zvw 

Henricus Buekentop, en welke cijns hem ten deel was gevallen. Voornoemde 

Johannes Bernts en Gerardus zvw Conrardus beloofden als hierboven. 

 

Dictus Johannes ut supra hereditarium censum XL solidorum monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex medietate 

domus aree et orti sitorum in Busco in vico Orthensi inter hereditatem 

que fuerat Ghisberti metter Hant ex uno et inter hereditatem Johannis 

Reijners soen ex alio videlicet ex illa medietate que sita est contigue 

juxta predictam hereditatem Johannis Reijners soen venditum dicto quondam 

Conrardo ab Henrico filio quondam Henrici Buekentop prout in litteris et 

quem nunc ad se spectare et sibi in partem cessisse dicebat hereditarie 

supportavit dictis Henrico et Elizabeth #cum litteris et aliis et jure# 

promittentes dictus Johannes et Gerardus ut supra. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 392r 07 za 28-08-1406. 

Voornoemde Johannes Bernts soen van Vene ev Katherina dvw Conrardus Writer 

droeg over aan voornoemde Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den 

Smedebroec, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Nellen, een 

b-erfcijns van 5 pond geld, die Godefridus Posteel met Kerstmis moest 

betalen aan voornoemde wijlen Conrardus, gaande uit het deel dat behoorde 

aan voornoemde Conrardus, in 2 hofsteden, naast de nieuwe stadsmuur van Den 

Bosch, achter de Vismarkt, (1) naast erfgoed van Nijcholaus Sagher, met een 

ander erfgoed ter breedte van 40 voet ertussen boven aan de kant richting 

de sluis, (2) naast erfgoed van wijlen Willelmus Slike, strekkend richting 

erfgoed van Johannes Coptiten dat daar ligt. Voornoemde Johannes Bernts en 

Gerardus zvw Conrardus beloofden als hierboven. 

 

Dictus Johannes ut supra hereditarium censum quinque librarum monete quem 

Godefridus Posteel solvere tenebatur dicto quondam Conrardo hereditarie 

nativitatis Domini ex toto jure quod dicto Conrardo competebat in duobus 

domistadiis sitis (dg: in) juxta novum murum opidi de Busco retro forum 

piscium quorum unum situm est contigue juxta hereditatem Nijcholai Sagher 

quadam alia hereditate intersita XL pedatas in latitudine continente 

superius in latere versus slusam et alterum situm est contigue juxta 

hereditatem quondam Willelmi Slike tendens versus hereditatem Johannis 

Coptiten ibidem sitam prout in litteris et quem nunc etc ut supra 

hereditarie supportavit Henrico et Elizabeth predictis cum litteris et 

jure promittentes Johannes et Gerardus ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 392r 08 za 28-08-1406. 

Voornoemde Johannes Bernts soen van Vene ev Katherina dvw Conrardus Writer 

droeg over aan voornoemde Henricus van den Broec zvw Ghisbertus van den 

Smedebroec, tbv hem en zijn vrouw Elizabeth wv Johannes Nellen, een 

b-erfcijns van 3 pond 4 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan 

en de andere helft met Kerstmis, gaande uit (1) 2 morgen land, gelegen 

achter de Vughterdijk, ter plaatse gnd Onderstal, tussen Jacobus van den 

Wiel enerzijds en Robbertus gnd Robbijn smid anderzijds, (2) een stuk land, 

gelegen voor de sloot gnd Maergrave, tussen Arnoldus Nolleken Quappe 

enerzijds en wijlen Johannes Dicbier en het water gnd die Stroem 

anderzijds, (3) het visrecht van 6 morgen land aldaar en van de sloten van 

die 6 morgen, welke cijns aan hem ten deel was gevallen. Voornoemde 

Johannes Bernts en Gerardus zvw Conrardus beloofden als hierboven. 

 

Dictus Johannes ut supra hereditarium censum trium librarum et quatuor 

solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Johannis et mediatim 

Domini ex duobus jugeribus terre sitis retro aggerem Vuchtensem ad locum 

dictum Onderstal inter hereditatem Jacobi van den Wiel ex uno et inter 

hereditatem Robberti dicti Robbijn fabri ex alio atque ex pecia terre 

sita ante fossatum dictum Maergrave inter hereditatem Arnoldi Nolleken 

Quappe ex uno et inter hereditatem quondam Johannis Dicbier et aquam 

dictam die Stroem ex alio atque ex piscaria de sex jugeribus terre sitis 

ibidem et de fossatis eorundem sex jugerum terre prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit dicto He) et quem etc ut supra hereditarie 

supportavit dicto Henrico et Elizabeth cum litteris et jure promittentes 

Johannes et Gerardus ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 392r 09 za 28-08-1406. 

Gerardus van Ophoven verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Gerardus de Ophoven prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.392v. 

 sabbato post Bartholomei: zaterdag 28-08-1406. 

 secunda post decollationis Johannis baptiste: maandag 30-08-1406. 
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 in festo Egidii: woensdag 01-09-1406. 

 

BP 1184 f 392v 01 za 28-08-1406. 

Katherina dvw Nijcholaus Scilder droeg over aan Johannes van den Borch de 

helft die aan haar behoort in een b-erfcijns van 4 pond 10 schelling 12 

penning, gaande uit een kamer van wijlen Johannes Dicbier, in Den Bosch, 

aan de Markt, welke cijns aan Willelmus en zijn voornoemde zuster 

Katherina, kvw voornoemde Nijcholaus, na erfdeling was gekomen. 

 

Katherina filia quondam Nijcholai Scilder cum tutore medietatem ad se 

spectantem (dg: qua) in hereditario censu quatuor librarum X solidorum et 

XII denariorum solvendo (dg: hereditarie) annuatim et hereditarie ex 

camera quondam Johannis Dicbier sitis in Busco ad forum qui census (dg: 

dicto) Willelmo et dicte Katherine eius sorori liberis dicti quondam 

Nijcholai mediante divisione hereditaria cessit in partem prout in 

litteris hereditarie supportavit Johanni van den Borch cum litteris et 

jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Egidius et Henricus datum sabbato post 

Bartholomei. 

 

BP 1184 f 392v 02 ma 30-08-1406. 

Gerardus nzvw hr Gerardus Groij kanunnik van de kerk van Sint-Jan in Den 

Bosch als executor testamenti van wijlen voornoemde hr Gerardus droeg over 

aan Johannes Vijnninc, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, 

een b-erfcijns van 20 schelling geld, met Sint-Martinus te betalen, gaande 

uit een huis en tuin, in Heeswijk, tussen Henricus Vos enerzijds en de 

gemeint aldaar anderzijds, welke cijns aan Petrus Polslauwer, tbv 

voornoemde hr Gerardus Groij, was overgedragen, en welke cijns nu aan hem 

behoort. 

 

Gerardus filius naturalis domini quondam Gerardi Groij canonici ecclesie 

sancti Johannis in Busco #tamquam executor testamenti dicti domini 

quondam Gerardi# hereditarium censum XX solidorum monete solvendum 

hereditarie Martini hyemalis ex domo et orto sitis in parrochia de 

Hezewijc inter hereditatem Henrici Vos ex uno et inter communitatem 

ibidem ex alio supportatum (dg: dicto domino Gerardo Groij) Petro 

Polslauwer ad opus dicti domini Gerardi Groij prout in litteris (dg: h) 

et quem nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Johanni 

Vijnninc ad opus abbatisse et conventus sancte Clare in Busco cum 

litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dicti domini quondam Gerardi 

et suorum heredum deponere et dictos domum et ortum sufficientes facere. 

Testes Jo et Lu datum feria secunda post decollationis Johannis baptiste. 

 

BP 1184 f 392v 03 za 28-08-1406. 

Willelmus van Berze schoenmaker droeg over aan Eustatius van Hedichusen, 

tbv het Geefhuis in Den Bosch, een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 8 

mud rogge, maat van Vessem, welke pacht van 8 mud Henricus van der Bruggen 

zvw Henricus van der Donc van Vessem met Lichtmis beurde, gaande uit een 

hoeve lands, gnd ter Donc, in Vessem, naast goederen van de monniken van 

Porta Celi bij Den Bosch, welke pacht van 3 mud voornoemde Willelmus 

gekocht had van voornoemde Henricus van der Bruggen. Met achterstallige 

termijn van een jaar. 

 

Willelmus de Berze sutor hereditariam paccionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco 

tradendam ex hereditaria paccione octo modiorum siliginis mensure de 

Vessem quam paccionem octo modiorum siliginis Henricus van der Bruggen 

filius quondam Henrici van der Donc de Vessem solvendam habuit 

hereditarie termino predicto ex quodam manso terre dicto communiter ter 
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Donc sito in parrochia de Vessem contigue juxta bona monachorum de Porta 

Celi prope Buscum quam paccionem trium modiorum siliginis dictus 

Willelmus erga prefatum Henricum (dg: de) van der Bruggen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Eustatio de 

Hedichusen ad opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure 

(dg: promittens) et cum arrestadiis unius anni promittens super omnia 

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

Egidius datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 392v 04 za 28-08-1406. 

Voornoemde Eustatius van Hedichusen als procurator van het Geefhuis in Den 

Bosch beloofde aan voornoemde Willelmus van Berze en Heijlwigis die nu zijn 

vrouw is een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te 

leveren, gaande uit alle goederen van het Geefhuis. De langstlevende krijgt 

geheel de pacht. Zou voornoemde erfpacht van het Geefhuis worden 

uitgewonnen, terwijl voornoemde Willelmus en Heijlwigis of een van hen 

leeft, dan zal daarna het Geefhuis ontlast zijn van de levering van de 

lijfpacht. 

 

Dictus Eustatius procurator mense sancti spiritus in Busco ex parte et 

nomine eiusdem mense (dg: promisit su) de consensu et voluntate 

provisorum eiusdem mense promisit sub obligatione omnium bonorum mense 

predicte quod ipsa mensa dabit et solvet dicto Willelmo de Berze et 

Heijlwigi nunc eius uxori vitalem pensionem trium modiorum siliginis 

mensure de Busco anno quolibet ad vitam dictorum Willelmi et Heijlwigis 

seu alterius eorum diutius viventis et non ultra (dg: ex o) 

purificationis ex omnibus et singulis bonis mense predicte tali annexa 

conditione quod alter diutius vivens integraliter possidet et cum ambo 

mortui etc tali annexa conditione si predicta hereditaria paccio trium 

modiorum siliginis predicte mense evincetur dictis Willelmo Heijlwige 

viventibus aut altero eorum vivente (dg: Theodericus filius Wellini 

Rovers promisit super) quod tunc dicta mensa et eius bona ab alio tempore 

citra erunt quiti a solutione vitalis pensionis predicte. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 392v 05 ma 30-08-1406. 

Petrus zvw Henricus Everaets soen droeg over aan Henricus Screijnmaker de 

helft van een kamp in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen Nijcholaus 

gnd Coel Keelbreker en Metta dvw Henrici Droechsceerres enerzijds en 

Johannes Rutten en Jacobus Keelbreker anderzijds, te weten de helft 

richting Vinkel, welke helft voornoemde Petrus gekocht had van Gerardus 

nzvw Willelmus Eelkini, van deze helft echter uitgezonderd en voor de 

naburen en villa van Berlicum gereserveerd een steeg, ongeveer 2 morgen 

groot, welke steeg voornoemde naburen en villa verworven hadden van 

voornoemde Petrus, welke helft, de steeg uitgezonderd, ongeveer 10½ morgen 

groot is, belast met een b-erfpaccht van 1 mud rogge en een b-erfcijns van 

3 pond. 

 

(dg: Arnoldus v) Petrus filius quondam Henrici Everaets soen medietatem 

cuiusdam campi siti in parrochia de Berlikem in loco dicto Beijlver inter 

hereditatem Nijcholai dicti Coel Keelbreker et Mette filie quondam 

Henrici Droechsceerres ex uno et inter hereditatem Johannis Rutten et 

Jacobi Keelbreker ex alio videlicet illam medietatem que sita est versus 

Vinckel quam medietatem dictus Petrus erga Gerardum filium naturalem 

quondam Willelmi Eelkini emendo acquisierat prout in litteris minus tamen 

de dicta medietate ac vicinis et ville de Berlikem libere reservatis 

quadam stega (dg: ad) duo jugera terre vel circiter continente quam (dg: 

di) stegam ipsi vicini et villa de Berlikem erga predictum Petrum 

acquisierat! et que medietas dicti campi predicta stega perexcepta 

continet X et dimidium jugera terre vel circiter in ea quantitate qua 

ibidem sita est ut dicebat hereditarie supportavit Henrico Screijnmaker 
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cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta stega predicta exeptis hereditaria paccione 

unius modii siliginis et hereditario censu trium librarum exinde 

solvendis. Testes (dg: Jor et) Lu #et Gheel# datum feria 2a post 

decollationis Johannis baptiste. 

 

BP 1184 f 392v 06 ma 30-08-1406. 

Petrus zvw Mijchael Loeken verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus filius quondam Mijchaelis Loeken prebuit et reportavit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 392v 07 wo 01-09-1406. 

Rodolphus gnd Roef oom van wijlen Arnoldus zv Willelmus Arnts soen van 

Helmont droeg over aan zijn voornoemde broer Willelmus Arnts soen alle 

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

moeder Heijlwigis resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn 

voornoemde vader Willelmus, aan voornoemde Rodolphus verkocht door 

voornoemde Arnoldus. De brief overhandigen aan hem of aan Arnoldus van den 

Dijc. 

 

Solvit. 

Rodolphus dictus Roef avunculus quondam Arnoldi filii Willelmi Arnts soen 

de Helmont omnia et singula bona dicto Arnoldo de morte quondam 

Heijlwigis sue matris successione advoluta et post mortem dicti Willelmi 

sui patris successione advolvenda vendita dicto Rodolpho ab Arnoldo 

predicto (dg: hereditarie s) prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Willelmo Arnts soen suo fratri cum litteris et jure promittens 

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

Jor et Lu datum in festo Egidii. Tradatur littera sibi vel Arnoldo van 

den Dijc. 

 

1184 f.393r. 

 sabbato post Bartholomei: zaterdag 28-08-1406. 

 secunda post decollationis Johannis baptiste: maandag 30-08-1406. 

 in profesto Egidii: dinsdag 31-08-1406. 

 in festo Egidii: woensdag 01-09-1406. 

 

BP 1184 f 393r 01 za 28-08-1406. 

Theodericus zv Wellinus Rovers beloofde aan Henricus Screijnmaker 8 

Brabantse dobbel of de waarde met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te 

betalen. 

 

Theodericus filius Wellini Rovers promisit super omnia Henrico 

Screijnmaker octo Brabant dobbel vel valorem ad purificationis proxime 

futurum persolvendos. Testes Jor et Gheel datum sabbato post Bartholomei. 

 

BP 1184 f 393r 02 za 28-08-1406. 

Arnoldus van Zidewijnden en Gerardus zvw Gerardus Rolen soen beloofden aan 

voornoemde Henricus Screijnmaker 7 Brabantse dobbel of de waarde minus 9 

botdrager met Pasen aanstaande (zo 27-03-1407) te betalen. 

 

Arnoldus de Zidewijnden et Gerardus filius quondam Gerardi Rolen soen 

promiserunt indivisi super omnia dicto Henrico septem Brabant dobbel vel 

valorem minus IX boddreger ad pasche proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 393r 03 ma 30-08-1406. 

Franco zvw Zegerus Vrancken soen van Ghemonden verkocht aan Willelmus zvw 

Johannes Covelman (1) een stuk beemd, in Gemonde, in de dingbank van 

Herlaer, ter plaatse gnd Kaecbellen, met een eind strekkend aan Johannes 
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van den Beersellaer en met het andere eind aan Johannes van Gerwen, (2) ¼ 

deel dat aan hem behoort in een stuk beemd, gnd die Ham, in Gemonde, in de 

dingbank van Boxtel, tussen voornoemde Willelmus zvw Johannes Covelman 

enerzijds en voornoemde Willelmus en erfgoed van het gasthuis in Den Bosch 

anderzijds, (3) het deel dat aan hem behoort in een stukje beemd, gnd 

Dijslake, in Gemonde, in de dingbank van Boxtel, tussen kvw Johannes gnd 

Paep Jan enerzijds en erfgoed gnd die Ham anderzijds, (4) het deel dat aan 

hem behoort in een stuk beemd, gnd die Holtert, in Gemonde, in de dingbank 

van Boxtel, tussen voornoemde Willelmus enerzijds en Henricus Roempots 

anderzijds, (5) het deel dat aan voornoemde Franco behoort in 2 stukjes 

beemd, gnd dat Winckel, in Gemonde, in de dingbank van Boxtel, naast het 

water gnd die Dommel, (6) het deel dat aan hem behoort in een beemd, in 

Gemonde, in de dingbank van Herlaer, ter plaatse gnd die Gestelsche Beemde, 

in welke beemd Johannes van den Bersellaer en Agnes van der Stappen delen 

hebben, de twee eerstgenoemde stukken beemd belast met tiendhooi. 

 

Solvit. 

Franco filius quondam Zegeri Vrancken soen van Ghemonden peciam prati 

sitam in parrochia de Gemonden in jurisdictione de Herlaer in loco dicto 

Kaecbellen (dg: inter) tendentem cum uno fine ad hereditatem Johannis van 

den Beersellaer et cum reliquo fine ad hereditatem Johannis de Gerwen 

item quartam partem ad se spectantem in pecia prati dicta die Ham (dg: 

in) sita in dicta parrochia in jurisdictione de Bucstel inter hereditatem 

Willelmi filii quondam Johannis Covelman ex uno et inter hereditatem 

eiusdem Willelmi et hereditatem hospitalis in Busco ex alio item totam 

partem ad ipsum spectantem in particula prati dicta Dijslake sita in 

dicta parrochia in jurisdictione de Bucstel inter hereditatem liberorum 

quondam Johannis dicti Paep Jan ex uno et inter hereditatem dictam die 

Ham ex alio item (dg: p) totam partem ad ipsum spectantem in pecia prati 

dicta die Holtert sita in dicta parrochia in jurisdictione de Bucstel 

inter hereditatem dicti Willelmi ex uno et inter hereditatem Henrici 

Roempots ex alio item (dg: p) totam partem ad ipsum Franconem spectantem 

in duabus particulis prati dictis dat Winckel sitis in parrochia et 

jurisdictione jamdictis inter (dg: hereditatem) contigue juxta (dg: 

hereditatem dc) aquam dictam !Dommel atque (dg: per) totam partem ad 

ipsum spectantem in quodam prato sito in dicta parrochia in jurisdictione 

de Herlaer ad locum dictum die Gestelsche Beemde in quo prato Johannes 

van den Berse-sellaer! et Agnes van der Stappen participant ut dicebat 

hereditarie vendidit dicto Willelmo filio quondam Johannis Covelman 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere excepto feno 

decimali ex primodictis duobus peciis prati de jure solvendo. Testes Jor 

et Lu datum feria 2a post decollationis beati Johannis baptiste. 

 

BP 1184 f 393r 04 ma 30-08-1406. 

Goeswinus Wegen zvw Willelmus Wegen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Goeswinus Wegen filius quondam Willelmi Wegen prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 393r 05 di 31-08-1406. 

Johannes zv Wolphardus droeg over aan zijn zoon Arnoldus 10 nieuwe Gelderse 

gulden, aan hem beloofd door Jacobus Coptiten. 

 

Johannes filius Wolphardi X novos florenos Gelrie promissos sibi a Jacobo 

Coptiten prout in litteris legitime suppportavit Arnoldo suo filio (dg: 

fi) cum litteris et jure. Testes Lu et Lucas datum (dg: 3a post 

Bartholomei) in profesto Egidii. 

 

BP 1184 f 393r 06 di 31-08-1406. 

Johannes Reijmbrant, Goeswinus Albrechts soen, Jacobus Wert, mr Johannes 
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van der Moelen en Nijcholaus van Eijndoven {niet afgewerkt contract}. 

 

Johannes Reijmbrant Goeswinus Albrechts soen Jacobus Wert magister 

Johannes van der Moelen et Nijcholaus de Eijndoven. 

 

BP 1184 f 393r 07 di 31-08-1406. 

(dg: Henricus Gonken, Dirc zvw Dirc Smeeds en Coel Bijndop zvw Goeswijn 

Rutten soen). 

 

(dg: Henricus Gonken Dirc soen soen wiln Dircs Smeeds ende Coel Bijndop 

soen wilner Goeswijns Rutten soen). 

 

BP 1184 f 393r 08 wo 01-09-1406. 

Hubertus zvw Marselius Sticker droeg over aan Johannes bakker zvw Paulus 

Jans soen van Geffen een huis en erf, in Den Bosch, in een straat die loopt 

van het midden van de Kolperstraat naar de Peperstraat, tussen erfgoed van 

wijlen Theodericus Sceijffart enerzijds en erfgoed van wijlen Petrus van 

Orthen anderzijds, achterwaarts strekkend tot aan erfgoed van Johannes 

Carnauwe, welk huis en erf voornoemde Hubertus gekocht had van Henricus van 

Geffen zvw Paulus Jans soen van Geffen. 

 

{Boven dit contract een horizontale streep; ernaast een korte verticale 

haal}. 

Hubertus filius quondam Marselii Sticker domum et aream sitam in Busco in 

vico tendente de medio vici dicti Colperstraet versus vicum dictum 

Peperstraet inter hereditatem Theoderici quondam Sceijffart ex uno et 

inter hereditatem quondam Petri de Orthen ex alio tendentem retrorsum ad 

hereditatem Johannis Carnauwe quam domum et aream dictus Hubertus erga 

Henricum de Geffen filium quondam Pauli Jans soen de Geffen emendo 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni pistori 

filio quondam Pauli Jans soen de Geffen cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jor et Lu datum in festo Egidii. 

 

BP 1184 f 393r 09 wo 01-09-1406. 

Henricus Gonken, Theodericus zv Theodericus Smeeds en Nijcholaus gnd Coel 

Bijndop zvw Goeswinus Rutten soen, klagers mbt de dood van Theodericus van 

Zonne alias gnd Moelnere eertijds gedood door Gerardus Barniers soen, voor 

zich en bloedverwanten en vrienden van wijlen voornoemde Theodericus van 

Zonne, verklaarden verzoend te zijn met Gerardus Barniers soen en zijn 

bloedverwanten mbt de moord eertijds door voornoemde Gerardus gepleegd op 

voornoemde Theodericus van Zonne. 

 

Henricus Gonken Theodericus filius Theoderici Smeeds et Nijcholaus dictus 

Coel Bijndop filius quondam Goeswini Rutten soen conquestores dicti 

cleger super nece quondam Theoderici de Zonne alias dicti Moelnere alias 

per Gerardum Barniers soen interfecti ut dicebant pro se et pro 

quibuscumque consanguineis et amicis dicti quondam Theoderici de Zonne 

genitis et generandis palam recognoverunt se legitime fore reconciliatos 

cum Gerardo Barniers soen et cum quibuscumque consanguineis eius super 

(dg: nece aut) homicidio alias per predictum Gerardum ut dicitur facto et 

perpetrato in personam quondam Theoderici de Zonne predicti promittentes 

(dg: int) pro se et pro quibuscumque consanguineis et amicis dicti 

quondam Theoderici de Zonne genitis et generandis ratam servare ad jus 

reconciliationis quod exponetur et zoenen recht et huiusmodi 

consanguineos genito! et generandos dicti quondam Theoderici de Zonne 

huiusmodi reconciliationem facient ratam servare ter zonen recht (dg: 

recht). Testes Jor Lu et Heijme datum in festo Egidii. 

 

BP 1184 f 393r 10 wo 01-09-1406. 

Jan Reijmbrant, Goeswijn Albrechts soen, Jacob die Wert, meester Jan van 
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der Molen en Claes van Eijndoven beloofden aan Jan van Ghemert, tbv de drie 

voornoemde klagers, borg te staan voor de zoen die bepaald is mbt de dood 

van wijlen Dirc van Zonne zvw Dirc Moelnere, eertijds doodgeslagen door 

Gerit Barniers soen, dat het geld betaald wordt op de termijnen als 

afgesproken door de seggeren. 

 

(dg: Johannes) Jan Reijmbrant Goeswijn Albrechts soen Jacob die Wert 

meester Jan van der Molen ende Claes van Eijndoven hebben geloeft 

gesamenderhant ende ongesceijden op hen ende alle huer goede Jan van 

Ghemert tot behoef der drier cleger voirs dat si sculder voirs die zoene 

die gededingt is als van der doet wilner Dircs van Zonne soen wilner 

Dircs Moelnere tanderen tiden bij Gerit Barniers soen doet geslagen 

sullen verborgen (dg: ende) dat gelt te betalen tot in terminen ende al 

gelijc alst gededingt is (dg: testes) bi den seggeren. Testes datuum 

supra. 

 

BP 1184 f 393r 11 wo 01-09-1406. 

Gerit Barniers soen en zijn broer Dirc beloofden aan voornoemde Johannes, 

Goeswinus, mr Johannes en Nijcholaus, tbv hen en voornoemde Jacobus Wert, 

hen schadeloos te houden. 

 

Gerit Barniers soen ende Dirc sijn brueder promiserunt indivisi super 

omnia dicto Johanni Goeswino magistro Johanni et Nijcholao ad opus eorum 

et Jacobi Wert predicti indempnes servare. Testes Jor et Lu datum supra. 

 

1184 f.393v. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1406. 

 

BP 1184 f 393v 01 do 02-09-1406. 

Johannes zv Henricus van Herlaer molenaar en Willelmus Mathijs soen van 

Hijntham verkochten aan Leonius Cannart molenaar (1) 1/3 deel van een kamp, 

gelegen naast de dijk van Hintham, beiderzijds tussen de gemeint, achter 

strekkend aan Walterus van Hijntham en voor aan een erfgoed van de stad Den 

Bosch, en van de sloten die bij het kamp horen, (2) 1/3 deel van de 

windmolen met toebehoren die op voornoemd kamp staat, welk kamp en 

windmolen voornoemde Johannes zv Henricus van Herlaer gekocht had van 

Lambertus zvw Johannes van Herlaer timmerman, en van welk kamp en molen 

Willelmus Mathijs soen één helft verworven had van eerstgenoemde Johannes, 

belast met lasten en voorwaarden in de brief vermeld. 

 

Johannes filius Henrici de Herlaer multoris et Willelmus Mathijs soen van 

Hijntham terciam partem cuiusdam campi siti juxta aggerem Hijnthamensem 

inter (dg: communem) communitatem ex utroque latere coadiacentem 

tendentis retro ad hereditatem Walteri de Hijntham et ante ad hereditatem 

opidi de Busco atque fossatorum ad dictum (dg: me) campum spectantium 

atque terciam partem molendini venti cum suis #juribus et# attinentiis in 

dicto campo consistentibus (dg: quem) quos campum et molendinum venti cum 
!cum suis juribus et attinentiis predictis dictus Johannes filius Henrici 

de Herlaer erga Lambertum filium quondam Johannis de Herlaer carpentarii 

emendo acquisierat prout in litteris et de quibus campo et molendino 

venti cum suis attinentiis predictis Willelmus Mathijs (dg: unam soen 

erga predic) soen unam medietatem erga (dg: pred) primodictum Johannem 

acquisierat prout in aliis litteris hereditarie (dg: sup) vendiderunt 

Leonio Cannart multori supportaverunt simul cum (dg: omnibus) litteris et 

aliis et jure occacione promittentes indivisi super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte eorum deponere exceptis oneribus et 

conditionibus in dictis litteris contentis. Testes Jor et Heijme datum in 

crastino Egidii. 

 

BP 1184 f 393v 02 do 02-09-1406. 

Servatius van Duerne ev Margareta ndv hr Godefridus priester investiet van 



Bosch’ Protocol jaar 1406 06.  65 

 

Berghe Eijcke zvw Godefridus zv Godefridus sWeders van Eijndoven droeg over 

aan Lucas, bv voornoemde hr Godefridus en zvw Godefridus Weder, (1) 30 

schelling erfelijk geld, zodanig paijment als ten tijde van de betaling 

gemeenlijk in Son in de beurs zal gaan, met Sint-Remigius-Belijder te 

betalen, gaande uit een beemd, gnd die Oedelbeemt, (2) 40 schelling 

erfelijk geld van hetzelfde paijment, met Lichtmis te betalen, (3) 30 

schelling erfelijk geld, zodanig paijment als ten tijde van de betaling in 

Aarle in de beurs zal gaan, met Lichtmis te betalen, welke cijnzen 

voornoemde hr Godefridus had geschonken aan voornoemde Servatius en zijn 

voornoemde vrouw Margareta. De brief overhandigen aan zijn zoon Willelmus. 

 

Solvit. 

Servatius de Duerne maritus et tutor legitimus Margarete sue uxoris filie 

naturalis domini Godefridi presbitri investiti de Berghe Eijcke filii 

quondam Godefridi filii Godefridi sWeders de Eijndoven XXX solidos annue 

et hereditarie pecunie talis pagamenti qualis pro tempore solutionis 

huiusmodi pecunie communiter ad bursam in Zonne curret solvendos 

hereditarie (dg: confess) Remigii confessoris ex quodam prato dicto die 

Oedelbeemt atque XL solidos annue et hereditarie pecunie consimilis 

pagamenti solvendos hereditarie purificationis atque (dg: hereditarium 

cens) XXX solidos annue et hereditarie pecunie talis pecunie quales pro 

tempore in Arle curret ad bursam (dg: quo) solvendos hereditarie 

purificationis quos census predictos antedictus dominus Godefridus 

supportaverat Servatio predicto cum predicta Margareta eius uxore nomine 

dotis prout in litteris hereditarie supportavit Luce fratri dicti domini 

Godefridi filio quondam Godefridi Weder cum litteris et jure promittens 

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

datum supra. Tradatur littera Willelmo eius filio. 

 

BP 1184 f 393v 03 do 02-09-1406. 

Henricus Vilt zvw Henricus Vilt wonend in Oss beloofde aan Henricus van 

Beke zv Nijcholaus Oemkens soen 12 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius-Belijder (vr 

01-10-1406) en de andere helft met Lichtmis (wo 02-02-1407). 

 

Henricus Vilt filius quondam Henrici Vilt #commorans in Os# (dg: de) Os 

promisit super omnia Henrico de Beke filio (dg: quondam) Nijcholai 

Oemkens soen XII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

dictorum florenorum computato (dg: ac) mediatim Remigii confessoris et 

mediatim purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 393v 04 do 02-09-1406. 

Metta dvw Mathias Bije en haar dochters Elizabeth en Aleijdis verkochten 

aan Gerardus zvw Gerardus van Vucht, tbv hem en zijn broers Theodericus en 

Jacobus, kvw Gerardus, en tbv Metta van Vucht mv voornoemde broers, (1) een 

stuk land, gnd die Boghart Acker, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen 

Walterus Colen enerzijds en Theodericus Scut anderzijds, (2) een stuk land, 

gnd den Doren Acker, in Boxtel, ter plaatse gnd Onrode, tussen voornoemde 

Theodericus Scut enerzijds en Lambertus Monic nzv Lambertus Monic 

anderzijds, (3) een stuk land, gnd dat Nuwelant, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Onrode, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van Vucht anderzijds, 

belast met cijnzen, pachten en wegen. 

 

Solvit. 

Metta filia quondam Mathie Bije Elizabeth et Aleijdis eius filie cum 

tutore peciam terre dictam die Boghart Acker sitam in parrochia de 

Bucstel ad locum dictum Onrode inter hereditatem Walteri Colen ex uno et 

inter hereditatem Theoderici Scut ex alio item peciam terre dictam den 

Doren Acker sitam in parrochia et loco predictis inter hereditatem dicti 

Theoderici Scut ex uno et inter hereditatem !hereditatem Lamberti Monic 

filii naturalis Lamberti Monic ex alio atque peciam terre dictam dat 
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Nuwelant sitam in parrochia et loco predictis inter communem plateam ex 

uno et inter hereditatem Johannis de Vucht ex alio ut dicebant 

hereditarie vendiderunt Gerardo filio quondam Gerardi de Vucht ad opus 

(dg: eorum) sui et ad opus Theoderici et Jacobi suorum fratrum liberi! 

dicti quondam Gerardi et ad opus Mette de Vucht matris fratrum 

predictorum promittentes cum tutore indivisi super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte eorum deponere exceptis censibus et paccionibus 

exinde solvendis et viis ad premissa spectantibus. Testes (dg: datum 

supra) Jor et Lu datum supra. 

 

BP 1184 f 393v 05 do 02-09-1406. 

Johannes Keelbreker zvw Henricus Keelbreker verkocht aan Katherina wv 

Johannes Peters soen, tbv haar wettige dochters Agnes en Aleijdis bij haar 

verwekt door wijlen voornoemde Johannes Peters soen, een n-erfcijns van 4 

pond geld, met Pasen te betalen, gaande uit (1) een huis en tuin, in 

Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, beiderzijds tussen voornoemde verkoper, 

(2) een kamp heideland, 10 morgen groot, van wijlen Godescalcus Moelnere, 

in Berlicum, ter plaatse gnd Beilver, tussen een gemene weg enerzijds en 

voornoemde verkoper anderzijds, welk kamp voornoemde Johannes verworven had 

van Johannes van den Berghe szv voornoemde Godescalcus, voornoemd huis en 

tuin en aangelegen erfgoederen reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud 

rogge, en voornoemd kamp met een b-erfpacht van 1 mud rogge. Voornoemde 

Katherina zal de cijns bezitten totdat haar voornoemde dochters 

meerderjarig zijn. Zouden de dochters voor die tijd overlijden, dan zal 

voornoemde Katherina de cijns bezitten voor de duur van haar leven. 

 

Johannes Keelbreker filius quondam Henrici Keelbreker hereditarie 

vendidit Katherine relicte quondam Johannis Peters soen (dg: hereditarium 

censum quatuor) ad opus Agnetis et Aleijdis filiarum legitimarum (dg: 

dictorum) dicte Katherine ab ipsa et dicto quondam Johanne Peters soen 

pariter genitorum hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie pasche ex domo et orto sitis in parrochia de Berlikem ad 

locum dictum Beilver inter hereditates dicti venditoris ex utroque latere 

coadiacentes atque ex quodam campo terre mericalis (dg: quo) X jugera 

continente quondam Godescalci Moelnere sito in parrochia et loco 

predictis inter (dg: here) communem plateam ex uno et inter hereditatem 

dicti venditoris ex alio quem campum dictus Johannes erga Johannem van 

den Berghe generum dicti Godescalci acquisierat (dg: pro u) ut dicebat 

promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 

deponere exceptis hereditaria paccione unius modii siliginis ex dictis 

domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus et hereditaria paccione 

unius modii siliginis ex dicto campo prius solvendis et sufficientem 

facere tali annexa conditione quod dicta Katherina predictum censum 

possidebit et integraliter levabit donec et quosque dicte eius filie ad 

annos sue pubertatis pervenerint hoc addito si dicte filie ambe 

decesserint antequam ad annos sue pubertatis pervenerint quod tunc dicta 

Katherina ipsum censum ad eius vitam et non ultra possidebit. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 393v 06 do 02-09-1406. 

Henricus Keelbreker smid verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Henricus Keelbreker faber prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.394r. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1406. 

 in festo Cosme et Damiani: maandag 27-09-1406. 

 

BP 1184 f 394r 01 do 02-09-1406. 

Destijds had Alardus van den Hoghengrave verkocht aan Margareta dv 

Hermannus Riemsleger de oudere een b-erfcijns van 4 pond geld, met Sint-
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Petrus-Banden in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 1½ morgen land, in 

Lithoijen, ter plaatse gnd Kaconijen, tussen Henricus Kampaert enerzijds en 

Henricus van Lijt zv Arnoldus Cleijnaert anderzijds, (2) ½ morgen land, in 

Lithoijen, in een hoeve gnd Mertens Hoeve, tussen erfgoed dat behoort aan 

de kerk van Groot Lith enerzijds en Henricus zvw Martinus van Kessel 

anderzijds, welke cijns nu behoort aan het kapittel. De broers Johannes en 

Henricus, kv Walterus Bijeken van der Graft, beloofden thans aan hr Egidius 

van Gherwen, tbv het kapittel van de kerk van Sint-Jan in Den Bosch, alle 

maasdijken en andere dijken, waterlaten, sluizen en sloten die bij 

voornoemde 2 morgen horen, te zullen onderhouden, zó dat voornoemde 2 

morgen daarvan geen schade ondervinden, door welke schade de betaling van 

de cijns zou kunnen worden gehinderd. 

 

Notum sit universis quod cum Alardus van den Hoghengrave hereditarie 

vendidisset Margarete filie Hermanni Riemsleger senioris hereditarium 

censum quatuor librarum monete solvendum hereditarie Petri ad vincula et 

in Busco tradendum ex uno et dimidio jugeribus terre sitis in parrochia 

de Lijttoijen ad locum dictum Kaconijen inter hereditatem Henrici 

Kampaert ex uno et inter hereditatem Henrici de Lijt filii Arnoldi 

Cleijnaert ex alio atque ex dimidio jugere terre sito in dicta parrochia 

in (dg: l) quodam manso dicto Mertens Hoeve inter hereditatem spectantem 

ad ecclesiam de Groet Lijt ex uno et inter hereditatem Henrici filii 

quondam Martini de Kessel ex alio prout in litteris et qui census nunc ad 

dominos decanum et capitulum pertinet constituti igitur Johannes et 

Henricus fratres liberi Walteri Bijeken van der Graft promiserunt 

indivisi super omnia habita et habenda domino Egidio de Gherwen ad opus 

dominorum decani et capituli pro tempore ecclesie beati Johannis 

ewangeliste in Busco quod ipsi fratres predicti omnes aggeres Mose atque 

alios aggeres aqueductus slusas et fossata quoscumque (dg: exnunc) ad 

premissa duo jugera terre spectantes exnunc deinceps perpetue taliter 

(dg: dabit et) tenebunt et conservabunt quod ad et supra predicta duo 

jugera terre dampna exinde non eveniant (dg: per que) per que dampna 

solutio dicti census impediri vel differri possit in futurum. Testes Jor 

et Lu datum in crastino (dg: fi) Egidii. 

 

BP 1184 f 394r 02 do 02-09-1406. 

Henricus van Aken bakker zvw Gerardus van Aken droeg over aan Leonius 

Kannart molenaar (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een stuk land, in Rosmalen, 

ter plaatse gnd die Heijde, welke pacht aan voornoemde Henricus was 

verkocht door Yda dvw Godefridus van den Kolke wv Johannes zvw Hermannus 

Drinchellinc, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die 

voornoemde Yda met Lichtmis beurde, in Den Bosch te leveren, gaande uit 

erfgoederen in Rosmalen, welke erfgoederen Johannes van den Kolke in pacht 

verkregen had van voornoemde Yda, en welke pacht voornoemde Henricus van 

Aken verworven had van voornoemde Yda. 

 

Henricus de Aken pistor filius quondam Gerardi de Aken (dg: pi) 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex pecia terre sita in 

parrochia de Roesmalen in loco dicto die Heijde venditam dicto Henrico ab 

Yda filia quondam Godefridi van den Kolke relicta quondam Johannis filii 

quondam Hermanni Drinchellinc prout in litteris atque hereditariam 

paccionem dimidii modii siliginis mensure predicte quam dicta Yda 

solvendam habuit hereditarie termino predicto et in Busco tradendam ex 

quibusdam hereditatibus sitis in parrochia predicta quas hereditates 

Johannes van den Kolke erga predictam Ydam ad pactum acquisierat et quam 

paccionem jamdictam dictus Henricus de Aken erga predictam Ydam 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Leonio Kannart 

multori cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes (dg: datum supra) Jor et Lu 
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datum in crastino Egidii. 

 

BP 1184 f 394r 03 do 02-09-1406. 

Yda dvw Godefridus van den Kolc droeg over aan voornoemde Leonius Kannart 

molenaar een b-erfcijns van 2 nieuwe Gelderse gulden, die Johannes van den 

Kolc met Lichtmis in Den Bosch moet betalen aan voornoemde Yda, gaande uit 

verschillende erfgoederen, aan voornoemde Johannes in pacht uitgegeven door 

voornoemde Yda, in Rosmalen. 

 

Yda filia quondam Godefridi van den (dg: Kolke) #Kolc# (dg: he) cum 

tutore hereditarium censum duorum novorum aureorum florenorum communiter 

nuwe gulden vocatorum monete Gelrie quem Johannes van den Kolc solvere 

tenetur dicte Yde hereditarie purificationis et in Busco tradendum ex 

diversis hereditatibus dicto Johanni per prefatam Ydam ad pactum datis in 

parrochia de Roesmalen situatis prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Leonio cum litteris et jure promittens #cum tutore# super omnia 

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

 

BP 1184 f 394r 04 do 02-09-1406. 

Hermannus van Os en zijn zoon Willelmus beloofden aan Henricus Bac zvw 

Godescalcus Roesmont 11 mud rogge, Bossche maat, en 26 gulden, 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te 

betalen. 

 

Hermannus de Os et Willelmus eius filius promiserunt indivisi super omnia 

Henrico Bac filio quondam Godescalci Roesmont XI modios siliginis mensure 

de Busco et XXVI gulden XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 394r 05 do 02-09-1406. 

Goeswinus zvw Johannes Erenbrechts soen droeg over aan Ludovicus Goeswijns 

soen (1) al zijn erfgoederen, gelegen onder Kessel en Maren, (2) een huis, 

erf en tuin van voornoemde Goeswinus, in Den Bosch, aan het eind van de 

Orthenstraat, tussen erfgoed van wijlen Henricus van Mulsen enerzijds en 

erfgoed van wijlen Johannes Becker die Heirde anderzijds. 

 

Goeswinus filius quondam Johannis Erenbrechts soen omnes et singulas eius 

hereditates quocumque locorum (dg: cons) infra parrochias de Kessel (dg: 

aut d) et de Maren situatas #{hier BP 1184 f 394r 06 invoegen}# 

hereditarie supportavit Ludovic! Goeswijns soen promittens super omnia 

warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 394r 06 do 02-09-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 394r 05}. 

atque domum aream et ortum dicti Goeswini sitos in Busco ad finem vici 

Orthensis inter hereditatem #quondam Henrici# (dg: Johannis) de Mulsen ex 

uno et inter hereditatem quondam Johannis (dg: ?va) Becker die Heirde ex 

alio ut dicebat. 

 

BP 1184 f 394r 07 ma 27-09-1406. 

Theodericus Jacops ev Katherina wv Godefridus van den Hezeacker machtigde 

Hubertus Bac den Plaetmaker te manen etc. 

 

{In linker marge een verticale haal}. 

Theodericus Jacops maritus legitimus !legitimus Katherine sue uxoris 

relicte quondam Godefridi van den Hezeacker dedit Huberto (dg: p) Bac den 

Plaetmaker potestatem monendi etc ad revocationem. Testes Gheel et 

Javobus datum in festo Cosme et Damiani. 

{Hierna enige onbeschreven ruimte}. 
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BP 1184 f 394r 08 do 02-09-1406. 

Theodericus van Huemen en zijn vrouw Margareta svw Sophia wv Godefridus van 

Woensel (dg: dvw Walterus van Zoemeren) verkochten aan Johannes timmerman 

zvw Johannes een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Liedorp, die 

Henricus Ridder zvw Henricus Ridder beloofd had aan Sophija wv Godefridus 

van Woensel en haar dochter Heijlwigis, met Lichtmis in Liedorp te leveren, 

gaande uit een stuk land met aangelegen bos en gebouwen, in Lijedorp, welke 

pacht aan voornoemde Margareta gekomen was na overlijden van haar nicht 

Heijlwigis. 

 

Theodericus van Huemen maritus legitimus Margarete sue uxoris #sororis 

quondam Sophie relicte quondam Godefridi de Woensel# (dg: filie quondam 

Walteri de Zoemeren) et dicta Margareta cum eodem tamquam cum tutore 

hereditariam paccionem octo lopinorum siliginis mensure de Liedorp quam 

Henricus Ridder filius quondam Henrici Ridder promiserat se daturum et 

soluturum Sophije relicte quondam Godefridi de Woensel atque Heijlwigi 

filie eiusdem Sophie hereditarie purificationis et in Liedorp tradendam 

ex pecia terre cum quodam nemore ipsi adiacente et edificiis in eadem 

consistentibus sita in parrochia de Lijedorp prout in litteris (dg: 

hereditarie supportavit vendiderunt Johanni Funsel carpentario 

supportavit cum litteris et jure promittens) que paccio dicte Margarete 

de morte quondam Heijlwigis sue neptis successione fuerat advoluta ut 

dicebant hereditarie (dg: su) vendiderunt Johanni Funsel carpentario (dg: 

supportavit cum) #filio quondam Johannis supportaverunt cum litteris et 

aliis et jure promittentes# indivisi super omnia ratam servare et 

oblgationem et impetitionem ex parte eorum et dictarum quondam Sophije et 

Heijlwigis eius filie (dg: deponere) et suorum heredum deponere. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 394r 09 do 02-09-1406. 

Thomas Jans soen van Broegel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Thomas Jans soen de Broegel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

1184 f.394v. 

 in crastino Egidii: donderdag 02-09-1406. 

 sexta post Egidii: vrijdag 03-09-1406. 

 in profesto nativitatis Marie: dinsdag 07-09-1406. 

 

BP 1184 f 394v 01 do 02-09-1406. 

Johannes Honijman verhuurde aan Wijtmannus zvw Gerardus Witen soen van 

Enschit alle erfgooederen van voornoemde Johannes en zijn vrouw Mechtildis, 

gelegen onder Oisterwijk en Enschot, voor een periode van 12 jaar, ingaande 

Sint-Martinus aanstaande (do 11-11-1406), voor (1) 16 penning nieuwe cijns 

aan de hertog, (2) 3 kleine zwarten Tournoois, (3) 2 hoenderen, (4) 10 

penning paijment b-erfcijns, (5) 1/3 deel van 4 oude groten, (6) 1/3 deel 

van 1 Vlaamse groot, welke cijnzen voornoemde Wijtmannus zal betalen aan 

voornoemde Johannes, om door voornoemde Johannes dan verder betaald te 

worden aan wie dat moet gebeuren, (7) 7½ mud rogge, maat van Oisterwijk, 

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

02-1408). Verder onder de volgende voorwaarden. Wijtmannus zal géén bomen 

en hout zagen, behlave slechts takken van knotwilgen, gnd gehoedde wilgen. 

Wijtmannus zal de sloot van een stuk land van voornoemde Johannes, in 

Enschot, naast de weg gnd Molenstraet, onderhouden zó dat beesten niet 

erdoor op voornoemd stuk land kunnen komen, noch de bomen kunnen 

vernietigen die op de rand van de sloot zijn geplant of worden geplant. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Johannes Honijman omnes et singulas (dg: suas) hereditates ipsius 

Johannis et Mechtildis sue uxoris quocumque locorum infra parrochias de 

(dg: Oesterwijc) #Oesterwijc# et de Enschit situatas ut dicebat locavit 
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Wijtmanno filio quondam Gerardi Witen soen de Enschit ab eodem ad spacium 

XII annorum festum Martini proxime futurum sine medio sequentium 

possidendas pro XVI denariis novi census domino duci et pro tribus nigris 

parvis Turonensibus et duobus pullis #atque pro X denariis pagamenti 

hereditarii census# atque tercia parte quatuor grossorum antiquorum et 

pro tercia parte unius grossi Flandrensis exinde prius solvendis quos 

census dictus Wijtmannus dabit dicto Johanni quolibet dictorum XII 

annorum per ipsum Johannem tunc ulterius solvendos illis quibus sunt 

solvendi terminis et locis debitis et consuetis atque pro septem et 

dimidio modiis siliginis mensure de Oesterwijc dandis sibi ab alio 

quolibet dictorum XII annorum purificationis et pro primo termino a 

purificationis proxime futuro ultra annum et in Busco tradendis additis 

conditionibus sequentibus quod dictus Wijtmannus non secabit aliquas (dg: 

li) arbores et ligna super predictas hereditates consistentes nisi 

tantummodo ramos de (dg: arboribus) #salicibus# truncatis dictis gehoedde 

wilgen item quod ipse fossatum (dg: consis) cuiusdam pecie #dicti 

Johannis# terre site in parrochia de Enschit juxta plateam dictam 

Molenstraet taliter fodiet et conservabit dicto spacio pendente sic quod 

bestie per ipsum fossatum non poterint intrare peciam terre predictam nec 

annullare arbores in (dg: ipso fossato) margine ipsius fossati plantatas 

ac plantandas promittens super omnia warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit super omnia. Testes Jor et Lu datum in 

crastino Egidii. 

 

BP 1184 f 394v 02 do 02-09-1406. 

Johannes van Broegel droeg over aan Johannes zv Johannes zvw Johannes 

Zebrechts soen (1) een erfgoed, in Den Bosch, over de Tolbrug, tussen 

erfgoed van Mathias van Baerle enerzijds en erfgoed van Johannes Pijnappel 

anderzijds, met gebouwen, (2) een deel van de oude stadsmuur, 11 1/3 voet 

groot, gelegen achter eerstgenoemd erfgoed van wijlen Theodericus van 

Woudrichem, over de Tolbrug, (3) een erfgoed, 11 1/3 voet breed, en 38 voet 

lang, gelegen over de Tolbrug, achter eerstgenoemd erfgoed, buiten 

voornoemde stadsmuur, welke erfgoederen en deel van de stadsmuur Mechtildis 

ev voornoemde Johannes van Broegel, tbv haar voornoemde man Johannes, 

gekocht had van Hilla zvw Theodericus van Woudrichem, Laurencius van den 

Hoeve en Johannes Bathenborch. Zou hieruit méér betaald moeten worden dan 

de hertogencijns en een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment, dan 

zal hij dat afhandelen. 

 

Johannes de Broegel quandam hereditatem sitam in Busco ultra pontem 

dictum Tolbrugge inter hereditatem Mathie de Baerle ex uno et inter 

hereditatem Johannis Pijnappel ex alio cum edificiis in eadem hereditate 

consistentibus atque partem antiqui muri opidi de Busco undecim pedatas 

et terciam partem unius pedate (dg: in lat) continentem sitam retro 

primodictam hereditatem quondam Theoderici de Woudrichem ultra predictum 

pontem (dg: dictum) Tolbrugge vocatum atque quandam hereditatem XI 

pedatas et terciam partem unius pedate in latitudine et (dg: XXX s) 

XXXVII pedatas in longitudine continentem situm ultra pontem predictum 

retro hereditatem primodictam extra murum predictum quas hereditates et 

partem muri predictas Mechtildis uxor dicti Johannis de (dg: Brolijo) 

Broegel ad opus eiusdem Johannis sui mariti erga Hillam filiam quondam 

Theoderici de Woudrichem Laurencium van den Hoeve et Johannem Bathenborch 

emendo acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni 

filio Johannis filii quondam Johannis Zebrechts soen cum litteris et 

aliis et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere et si plus esset solvendum ex premissis quam census 

domini ducis et hereditarius census XXX solidorum communis pagamenti quod 

illud deponet. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 394v 03 vr 03-09-1406. 

Petrus Bruijninc ev Katherina van Ghestel droeg over aan Jacobus van Driel 
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zv voornoemde Katherina (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de straat gnd 

Triniteit, tussen erfgoed van Cristina van Haren enerzijds en erfgoed van 

Arnoldus Last anderzijds, (2) 2 kamers met ondergrond, aldaar, tussen 

erfgoed van wijlen Elizabeth Esselken nu van Theodericus Bathen soen 

enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds, welk huis, erf en kamers 

voornoemde Katherina van Ghestel verworven had van Henricus zvw mr Egidius 

van Cotten5. 

 

Petrus Bruijninc maritus et tutor legitimus Katherine (dg: sue uxoris) de 

Ghestel eius uxor domum et aream sitam in Busco in vico dicto Trijniteit 

inter hereditatem Cristine de Haren ex uno et inter hereditatem Arnoldi 

Last ex alio atque duas cameras cum suis fundis sitas ibidem inter 

hereditatem quondam Elizabeth Esselken (dg: ex uno) nunc ad Theodericum 

Bathen soen spectantem ex uno et inter hereditatem eiusdem Theoderici ex 

alio quas domum et aream (dg: du) et duas cameras dicta Katherina de 

Ghestel erga Henricum filium quondam magistri Egidii de Cotten 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Jacobo de Driel 

filio dicte Katherine cum litteris et jure promittens super omnia 

warandiam et obligationem ex parte sui deponere. Testes Lu et Henricus 

datum sexta post Egidii. 

 

BP 1184 f 394v 04 vr 03-09-1406. 

Wellinus Goetkijnt beloofde aan Anthonius gnd Palidus, gedurende 9 jaar, 

elk jaar met Pasen, 1 oude Franse schild te betalen, voor het eerst met 

Pasen aanstaande (zo 27-03-1407). 

 

Wellinus Goetkijnt promisit super omnia habita et habenda se daturum et 

soluturum Anthonio dicto Palidus ad spacium novem annorum proxime 

futurorum quolibet dictorum novem annorum unum aude scilt Francie vel 

valorem pasche et pro primo termino pasche proxime futuro !et Jor et Lu 

datum supra. 

 

BP 1184 f 394v 05 di 07-09-1406. 

Katherina van Ghestel verklaarde dat Henricus steenhouwer van Kottem haar 

alle geldsommen heeft betaald, die voornoemde Henricus aan haar beloofd had 

of haar verschuldigd was. 

 

Solvit. 

Katherina de Ghestel palam recognovit sibi per Henricum lathomum de (dg: 

cot) Kottem fore satisfactum de omnibus et singulis pecuniarum summis 

quas dictus Henricus sibi promiserat ac solvere tenebatur a quocumque 

tempore evoluto usque in diem presentem clamans inde quitum. Testes 

Jorden et (dg: Jor) Theodericus datum in profesto nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 394v 06 di 07-09-1406. 

Matheus gnd Theeus zvw Gerardus gnd Gheen Theeus soen droeg over aan 

Elizabeth wv Willelmus Wellens (1) zijn vruchtgebruik in ¼ deel van een 

huis, tuin en aangelegen stuk land gnd die Heijhove, in Son, ter plaatse 

gnd voer Houthuijs, waarnaast de gemeint gelegen is, met een eind strekkend 

aan voornoemde Elizabeth, (2) zijn recht in de helft van de helft van 

voornoemde goederen, welke helft aan zijn dochters Katherina en Elizabeth 

gekomen was na overlijden van hun moeder Gertrudis. 

 

Matheus dictus Theeus filius quondam Gerardi dicti Gheen Theeus soen 

usufructum sibi competentem in (dg: medietate #duabus quartis partibus#) 

#una quarta parte# domus et orti (dg: cum suis attinentiis) et pecie 

terre sibi adiacentis dicte die Heijhove sitorum in parrochia de Zonne ad 

locum (dg: voir) voer Houthuijs inter (dg: hereditatem) communitatem (dg: 

circumquaque) adiacentem ibidem tendentium cum uno fine ad hereditatem 

                         
5 Zie ← BP 1180 p 461r 04 za 15-07-1396, Theodericus zvw Johannes Baten verkocht het huis 
aan Henricus zvw mr Egidius van Cotten. 
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Eliz#a#beth relicte quondam Willelmi Wellens (dg: ut dicebat legitime 

supportavit Elizabeth sue filie scilicet in una quarta) necnon jus sibi 

competens in una (dg: quarta) medietate medietatis premissorum que 

medietas Katherine et Elizabeth suis filiabus de morte quondam Gertrudis 

eorum matris successione advoluta est ut dicebat legitime supportavit 

jamdicte Elizabeth promittens super omnia ratam servare. Testes Jorden et 

Gheel datum supra. 

 

1184 f.395r. 

 in crastino nativitatis Marie: donderdag 09-09-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis septembris die nona: donderdag 09-09-1406. 

 

BP 1184 f 395r 01 do 09-09-1406. 

Willelmus van den Arennest beloofde aan Theodericus Berwout 89 nieuwe 

gulden, 9½ botdrager voor 1 gulden gerekend, na maning te betalen. 

 

Willelmus van den Arennest promisit super omnia Theoderico Berwout LXXXIX 

nuwe gulden scilicet IX et dimidium boddreger pro quolibet gulden 

computato ad monitionem et voluntatem persolvendos. Testes Johannes et Lu 

datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 395r 02 do 09-09-1406. 

Theodericus Plassart van Nijsterle verkocht aan Cristina wv Johannes van 

Zanthen een stuk beemd, gnd een geslach, in Hees, ter plaatse gnd die Aude 

Bleken, tussen Wellinus Plassarts enerzijds en Erenbertus Jans soen 

anderzijds, belast met 3 obolen aan de hertog. De brief overhandigen aan 

haar of aan Willelmus van Volkel. 

 

Solvit. 

Theodericus Plassart van (dg: Hees) #Nijsterle# peciam prati dictam een 

geslach sitam in parrochia de Hees in loco dicto die Aude Bleken inter 

hereditatem Wellini Plassarts ex uno et inter hereditatem Erenberti Jans 

soen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit Cristine relicte quondam 

Johannis de Zanthen promittens super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere exceptis tribus obulis domino duci exinde 

solvendis. Testes datum supra. Tradatur sibi vel Wil de Volkel. 

 

BP 1184 f 395r 03 do 09-09-1406. 

Willelmus Berger verwerkte zijn recht tot vernanderen. 

 

Willelmus Berger prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 395r 04 do 09-09-1406. 

Voornoemde Theodericus Plassart verkocht aan Theodericus zvw Johannes van 

Zanthen een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Cnothoel, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd Cnothoel, tussen Jordanus zv Arnoldus Tielkini 

enerzijds en Johannes Lonijs soen anderzijds, (2) een huis en tuin, in 

Nistelrode, ter plaatse gnd die Hoevel, tussen Petrus Hermans soen 

enerzijds en Johannes die Wert anderzijds, reeds belast met de 

hertogencijns en een b-erfpacht van 6 lopen rogge. 

 

Dictus Theodericus Plassart hereditarie vendidit Theoderico filio quondam 

Johannis de Zanthen hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure 

de Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex 

pecia terre dicta dat Cnothoel sita in parrochia de Nijsterle ad locum 

dictum Cnothoel inter hereditatem Jordani filii Arnoldi Tielkini ex uno 

et inter hereditatem Johannis Lonijs soen ex (dg: uno) alio atque ex domo 

et orto sitis in dicta parrochia juxta locum dictum die Hoevel inter 

hereditatem Petri Hermans soen ex uno et inter hereditatem Johannis die 

Wert ex alio ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 
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#warandiam# et aliam obligationem deponere exceptis censu domini ducis et 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis exinde solvendis et 

sufficentem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 395r 05 do 09-09-1406. 

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

02-02-1407), met 32 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, eventuele achterstallige termijnen en de pacht van het jaar van 

wederkoop. Opgesteld in Den Bosch, in aanwezigheid van mr Godefridus van 

Rode, Jacobus van Gheel, Willelmus van Volkel en Willelmus Berger. 

 

Et poterit redimere ad spaciumm trium annorum festum purificationis 

proxime futurum sine medio sequentium semper dicto spacio pendente cum 

XXXII gulden scilicet IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden et cum arrestadiis si que fuerint et cum paccione anni 

redemptionis ut in forma. Actum in Busco anno CCCCmo sexto mensis 

septembris die nona hora none presentibus magistro Godefrido de Rode 

Jacobo de Gheel Willelmo de Volkel et Wil Berger. 

 

BP 1184 f 395r 06 do 09-09-1406. 

Margareta dvw Elijas Haverman wv Jacobus van Stripe en Aleijdis, dv 

voornoemde Margareta en wijlen Jacobus, verkochten aan Henricus Dreijer zvw 

Johannes Dreijer 22 lopen rogge b-erfpacht, maat van Oirschot, die aan hen 

en aan Henricus en Elizabeth, kv voornoemde Margareta en wijlen Jacobus, 

behoren in een b-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van Oirschot, die Walterus 

van Audehoven moest leveren aan de broers Johannes en Rodolphus, kvw 

voornoemde Elijas, en aan voornoemde Jacobus, gaande uit (1) een huis en 

tuin van wijlen voornoemde Elijas, waarin hr Henricus van Gheldorp had 
!gebouwd, in Oirschot, in de herdgang van Kerkhoven, (2) 2 stukken land, 

daaraan gelegen, beiderzijds tussen een gemene weg, met een eind strekkend 

aan hr Henricus Bacx dekaan van Oirschot. 

 

Margareta filia quondam Elije Haverman relicta quondam Jacobi de Stripe 

et Aleijdis (dg: relicta) filia dictorum Margarete et quondam Jacobi cum 

tutore XXII lopinos siliginis hereditarie paccionis mensure de Oerscot ad 

ipsos (dg: spectantes) #et ad Henricum et Elizabeth liberos dictorum 

Margarete et quondam Jacobi spectantes# in hereditaria paccione quinque 

et dimidii modiorum siliginis mensure predicte quam Walterus de Audehoven 

solvere tenebatur Johanni et Rodolpho fratribus liberis dicti quondam 

Elije et Jacobo predicto ex domo et orto cum suis attinentiis universis 

dicti quondam Elije in quibus dominus Henricus de Gheldorp edificaverat 

sitis in parrochia de (dg: Oersch) Oerscot in pastoria van den Kerchove 

(dg: inter) atque ex duabus peciis terre premissis adiacentibus sitis 

inter communem plateam ex utroque latere coadiacentem tendentibus cum uno 

fine ad hereditatem domini Henrici Bacx decani Oerscottensis ut dicebant 

#hereditarie vendiderunt Henrico Dreijer filio quondam Johannis Dreijer# 

promittentes cum tutore indivisi super omnia habita et habenda ratam 

servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et dictorum 

Johannis et Rodolphi fratrum (dg: deponere) et quondam Jacobi deponere. 

Testes Jor et Gheel datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 395r 07 do 09-09-1406. 

Voornoemde Margareta dvw Elijas Haverman wv Jacobus van Stripe en Aleijdis, 

dv voornoemde Margareta en wijlen Jacobus, en Johannes van Helvoert zvw 

Henricus van Helvoert molenaar beloofden voorts dat Henricus en Elizabeth, 

kv voornoemde Margareta en wijlen Jacobus, afstand zullen doen van 

voornoemde 22 lopen b-erfpacht. 

 

Promiserunt insuper dicti debitores cum tutore et Johannes de Helvoert 

filius quondam Henrici de Helvoert multoris (dg: super predictis) 

indivisi super omnia habita et habenda quod ipsi Henricum et Elizabeth 
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liberos dictorum Margarete et quondam Jacobi super predictis XXII lopinis 

siliginis hereditarie paccionis dicte mensure et jure ad opus dicti 

emptoris hereditarie facient renunciare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 395r 08 do 09-09-1406. 

Arnoldus van Uden van Hees de oudere verkocht aan Johannes nzvw hr 

Reijmboldus van Os priester 1 hont land, in Oss, ter plaatse gnd die Hoel 

Beemden, aan de kant richting de plaats gnd Speeldonck, tussen voornoemde 

Arnoldus enerzijds en erfg vw Theodericus van Hees anderzijds, aan 

voornoemde Arnoldus van Uden overgedragen door Johannes Wert en zijn zwager 

Gherisius Vilt. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Uden (dg: senior) de Hees senior unum hont terre situm in 

parrochia de Os ad locum dictum die Hoel Beemden in latere versus locum 

dictum Speeldonck inter hereditatem dicti Arnoldi ex uno et inter 

hereditatem heredum quondam Theoderici de Hees ex alio supportatum dicto 

Arnoldo de Uden a (dg: Jo Gerardo) Johanne Wert et Gherisio Vilt eius 

sororio ut dicebat hereditarie vendidit Johanni filio naturali domini 

quondam Reijmboldi de Os presbitri promittens super omnia ratam servare 

et obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 395r 09 do 09-09-1406. 

Arnoldus van Uden de oudere droeg over aan Petrus Jacobs soen 2 stukken 

land, in Hees, ter plaatse gnd die Pas, tussen erfgoed van de kerk van Hees 

enerzijds en voornoemde Arnoldus van Uden anderzijds, aan Arnoldus van Uden 

de jongere, tbv voornoemde Arnoldus van Uden de oudere, overgedragen door 

Arnoldus gnd Coman Arnt, zijn zoon Arnoldus en Ghibo die Sot. 

 

Solvit. 

Arnoldus de Uden senior #duas pecias terre# sitas in parrochia de (dg: 

Os) #Hees# ad locum dictum die Pas inter hereditatem ecclesie de Hees ex 

uno et inter hereditatem dicti Arnoldi de Uden ex alio supportatas 

Arnoldo de Uden juniori ad opus prefati Arnoldi de Uden senioris ab 

Arnoldo dicto Coman Arnt Arnoldo eius filio et Ghibone die Sot ut dicebat 

hereditarie supportavit Petro Jacobs soen promittens super omnia ratam 

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

 

1184 f.395v. 

 in crastino nativitatis Marie: donderdag 09-09-1406. 

 

BP 1184 f 395v 01 do 09-09-1406. 

Henricus Kitsart zvw Johannes Kijtsart ev Elizabeth dvw Johannes Vrieze 

verkocht aan Henricus Vilt zvw Henricus van Ussen een stuk beemd, in Oss, 

ter plaatse gnd Huijsmans Beemde, tussen Nella wv Arnoldus van Vladeracken 

enerzijds en Arnoldus Wonder van Os anderzijds. 

 

Henricus Kitsart filius quondam Johannis Kijtsart (dg: peciam prati sitam 

in parrochia de Os) maritus et tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie 

quondam Johannis Vrieze peciam prati sitam in parrochia de Os ad locum 

dictum Huijsmans Beemde inter hereditatem Nelle relicte quondam Arnoldi 

de Vladeracken ex uno et inter hereditatem Arnoldi Wonder de Os ex alio 

ut dicebat hereditarie vendidit Henrico Vilt filio quondam Henrici de 

Ussen promittens super omnia habita et habenda warandiam et obligationem 

deponere. Testes Jor et Gheel datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 395v 02 do 09-09-1406. 

Henricus van Krekelhoven, Johannes Peters soen van Beilver, Willelmus zvw 

Henricus Vos van Beilver en Arnoldus Blerinc beloofden aan Jacobus Goes 87 

Franse kronen, 20 botdrager voor 1 kroon gerekend, met Lichtmis aanstaande 
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(wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Henricus de Krekelhoven Johannes Peters soen van Beilver et Willelmus 

filius quondam Henrici Vos de Beilver et Arnoldus Blerinc promiserunt 

indivisi super omnia Jacobo Goes LXXXVII Vrancrijc cronen vel XX 

boddreger pro quolibet crone computato ad (dg: nativitatis Domini) 

#purificationis# proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 395v 03 do 09-09-1406. 

Voornoemde Henricus, Willelmus en Arnoldus beloofden voornoemde Johannes 

Peters soen schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Henricus Willelmus et Arnoldus promiserunt indivisi super omnia 

dictum Johannem Peters soen indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 395v 04 do 09-09-1406. 

Voornoemde Henricus en Arnoldus beloofden voornoemde Willelmus schadeloos 

te houden. 

 

Solvit. 

Dicti Henricus et Arnoldus promiserunt indivisi super omnia dictum 

Willelmum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 395v 05 do 09-09-1406. 

Arnoldus van der Vesten verkocht aan Johannes van Ackerbroec ¼ deel dat aan 

hem en zijn zuster Johanna behoort in een huis, tuin, boomgaard en 1 lopen 

land, in Lieshout, naast de plaats gnd die Hoevel, tussen Henricus Smijt 

enerzijds en Johannes zv Jutta Belijen anderzijds. Voornoemde Johanna zal 

nimmer rechten hierop doen gelden. 

 

Arnoldus van der Vesten (dg: domum quintam) #quartam# partem ad se et ad 

Johannam eius sororem spectantem in domo et orto (dg: et ?in) pomerio et 

una lopinata terre sitis in parrochia de Lijeshout juxta locum dictum die 

Hoevel inter hereditatem Henrici Smijt ex uno et inter hereditatem 

Johannis filii Jutte Belijen ex alio ut dicebat hereditarie vendidit 

Johanni van Ackerbroec promittens [super] omnia warandiam et (dg: 

obligationem deponere) et obligationem ex parte sui deponere et quod ipse 

predictam Johannam eius sororem perpetue talem habebit quod numquam 

presumet se jus in dicta !quinta parte habere. Testes datum sipra. 

{Hierna is enige ruimte onbeschreven gevleven}. 

 

BP 1184 f 395v 06 do 09-09-1406. 

Reijnerus zvw Wijnricus van den Gheijne verkocht aan Johannes zvw Arnoldus 

Langerbeen een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit 2 bunder land waarop een 

huis en andere gebouwen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen 

Willelmus Hadewigen enerzijds en Yda Rademakers anderzijds, met een eind 

strekkend aan de gemeint van Haaren, reeds belast met de hertogencijns en 

een b-erfpacht van 2 mud rogge. 

 

Solvit II boddreger. 

Reijnerus (dg: Wijnen ho van) filius quondam Wijnrici van den Gheijne 

hereditarie vendidit Johanni filio quondam Arnoldi Langerbeen 

hereditariam paccionem dimidii modii siliginis mensure de (dg: Busco) 

#Oesterwijc# solvendam hereditarie purificationis et supra hereditates 

infrascriptas tradendam ex duobus bonariis terre sitis in parrochia de 

Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter hereditatem Willelmi Hadewigen 

ex uno et inter (dg: hereditatem communitatem de Haren) hereditatem Yde 

Rademakers ex alio tendentem cum uno fine ad communitatem de Haren atque 

ex domo et aliis edificiis in premissis consistentibus ut dicebat 
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promittens super omnia habita et habenda warandiam et aliam obligationem 
!depoponere exceptis censu domini ducis et hereditaria paccione duorum 

modiorum siliginis exinde prius solvendis et sufficientem facere. Testes 

Jor et Gheel datum in crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 395v 07 do 09-09-1406. 

Johannes zvw Arnoldus Langerbeen droeg over aan Johannes Doerman een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, maat van Oisterwijk, met Lichtmis ter plaatse 

gnd Berkel te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Haaren bij 

Oisterwijk, en andere erfgoederen van Jacobus zvw Johannes Tor, welke pacht 

aan Arnoldus Doerman, tbv eerstgennoemde Johannes, was verkocht door 

voornoemde Jacobus. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes filius quondam Arnoldi Langerbeen hereditariam paccionem sex 

lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie 

purificationis et in loco dicto Berkel tradendam ex domo et orto sitis in 

parrochia de Haren prope Oesterwijc atque ex ceteris hereditatibus Jacobi 

filii quondam Johannis Tor venditam Arnoldo Doerman ad opus Johannis 

primodicti (dg: p) a Jacobo predicto prout in litteris hereditarie 

supportavit Johanni Doerman cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 395v 08 do 09-09-1406. 

Johannes Langherbeen zvw Arnoldus Langherbeen droeg over aan Henricus 

Coninc van Berkel een stuk land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, 

tussen Hermannus Witen enerzijds en kvw Arnoldus van Laerhoven anderzijds, 

aan voornoemde Johannes in pacht uitgegeven door de broers Johannes, 

Petrus, Gobelinus en Henricus, kvw Gobelinus van den Berghe, Bela wettige 

dv Hubertus Carnauwe en Gerardus Neve, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Solvit II boddreger. 

Johannes Langherbeen filius quondam Arnoldi Langherbeen peciam terre 

sitam in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel inter hereditatem 

Hermanni Witen ex uno et inter hereditatem liberorum quondam Arnoldi de 

Laerhoven ex alio datam ad pactum Johanni predicto a Johanne Petro 

Gobelino et Henrico fratribus liberis quondam Gobelini van den Berghe 

Bela filia legitima Huberti Carnauwe et a Gerardo Neve prout in litteris 

hereditarie supportavit Henrico Coninc de Berkel cum litteris et jure 

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

sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.396r. 

 in profesto Remigii: donderdag 30-09-1406. 

 

BP 1184 f 396r 01 do 30-09-1406. 

Anselmus zv Denkinus Ansems soen, zijn broer Henricus Boertman en Rodolphus 

Roef zvw Hermannus Veerdonc beloofden aan Arnoldus Heijme 70 gulden, 9 

botdreger of 12! Vlaamse groten voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jacobus 

aanstaande (ma 25-07-1407). 

 

(dg: Danije) Anselmus filius Denkini Ansems soen Henricus Boertman eius 

frater et Rodolphus Roef filius quondam Hermanni Veerdonc promiserunt 

indivisi super omnia Arnoldo Heijme LXX gulden scilicet IX boddreger vel 

XII! Vlems groet pro quolibet gulden ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Johannes et Jorden datum in profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 396r 02 do 30-09-1406. 

Voornoemde Anselmus en Henricus beloofden voornoemde Rodolphus schadeloos 
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te houden. 

 

Solvit I grossum. Scabini noluerunt. 

Dicti Anselmus et Henricus promiserunt indivisi super omnia dictum 

Rodolphum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 03 do 30-09-1406. 

Voornoemde Anselmus zv Denkinus Ansems soen droeg over aan voornoemde 

Rodolphus Roef zvw Hermannus Veerdonc al zijn erfelijke goederen en 

erfgoederen, gelegen onder Veghel. 

 

Solvit. 

Dictus Anselmus omnia et singula bona sua hereditaria (dg: ac) ac 

hereditates #habitas ab eo et habendas# (dg: sitas in) quocumque locorum 

infra parrochia de Vechel sitas ut dicebat hereditarie (dg: ve) 

supportavit dicto Rodolpho Roef filio quondam Hermanni promittens super 

omnia (dg: warandiam testes) ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 04 do 30-09-1406. 

(dg: Johannes Voet zvw Henricus Voet ev Elizabeth dv Matheus gnd). 

 

(dg: Johannes Voet filius quondam Johannis Henrici Voet maritus legitimus 

Elizabeth sue uxoris filie Mathei dicti). 

 

BP 1184 f 396r 05 do 30-09-1406. 

Elizabeth dv Matheus gnd Theeus zvw Ghevardus gnd Gheen Theeus en Johannes 

zvw Henricus Voet gaven uit aan voornoemde Matheus Theeus de helft van een 

huis, tuin en aangelegen stuk land, gnd die Heijhoeve, in Son, ter plaatse 

gnd Voir Houthuijs, gelegen naast de gemeint aldaar, met een eind strekkend 

aan Elizabeth wv Willelmus Wellens; de uitgifte geschiedde voor 10 lopen 

rogge, maat van Son, met Lichtmis in Son te leveren, voor het eerst over 

een jaar (do 02-02-1408). De brief van Theeus overhandigen aan voornoemde 

Johannes. 

 

Solvit Theeus. Littera Theeus tradatur dicto Johanni. 

Elizabeth filia Mathei dicti Theeus filii quondam Ghevardi dicti Gheen 

(dg: Theus) Theeus et Johannes filius quondan Henrici Voet cum ea tamquam 

cum suo tutore medietatem domus et orti ac pecie terre sibi adiacentis 

dictorum communiter die Heijhoeve sitorum in parrochia de Zonne ad locum 

dictum Voir Houthuijs inter communitatem ibidem adiacentem tendentium cum 

uno fine ad hereditatem Elizabeth relicte quondam Willelmi Wellens ut 

dicebant dederunt ad hereditarium pactum dicto Matheo Theeus ab eodem 

hereditarie possidendam pro decem lopinis siliginis mensure de Zonne 

dandis dicte Elizabeth a prefato Matheo hereditarie purificationis #et 

primo termino a purificationis proxime futuro ultra annum# et in Zonne 

tradendis ex premissis proomittentes indivisi super omnia warandiam et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 06 do 30-09-1406. 

Arnoldus van den Weghe zvw Jacobus van den Weghe zvw Arnoldus Oldeken droeg 

over aan Johannes die Jonghe wonend op de plaats gnd Windmolenberg de helft 

van een b-erfpacht van 1 mud rogge, met Kerstmis te leveren, gaande uit 3½ 

bunder land, in Herpen, ter plaatse gnd Scadewijc, welke pacht wijlen 

voornoemde Jacobus gekocht had van Petrus zv Johannes van Os wonend ter 

plaatse gnd Scadewijc. 

 

Arnoldus van den Weghe filius quondam Jacobi van den Weghe filii quondam 

Arnoldi Oldeken medietatem hereditarie paccionis unius modii siliginis 

solvende hereditarie (dg: mediatim Domini) nativitatis Domini ex tribus 

et dimidio bonariis terre sitis in parrochia de (dg: Herp) Herpen in loco 

dicto Scadewijc quam paccionem dictus quondam Jacobus erga Petrum filium 
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Johannis de Os commorantem in loco dicto Scadewijc emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni die Jonghe (dg: cum) 

commoranti ad locum dictum Wijnmolenberch cum litteris et jure occacione 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Jor et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 07 do 30-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus van den Weghe zvw Jacobus van den Weghe zvw Arnoldus 

Oldeken droeg over aan voornoemde Johannes die Jonghe wonend op de plaats 

gnd Windmolenberg de helft van een b-erfpacht van 1 mud rogge, met Lichtmis 

te leveren, gaande uit (1) de helft van een stuk land, gnd die Wetert, in 

Herpen, ter plaatse gnd biden Valuwen Berch, (2) een kamp, in Herpen, ter 

plaatse gnd in het Nederbroexken, (3) een stukje beemd, in Herpen, ter 

plaatse gnd die Nije Beemden, (4) ¼ deel van een beemd aldaar, welke pacht 

wijlen Jacobus van den Wege gekocht had van Godefridus Duren soen zvw 

Hermannus Gheenen soen. 

 

Dictus Arnoldus medietatem hereditarie paccionis unius modii siliginis 

solvende hereditarie purificationis ex medietate pecie terre dicte die 

Wetert site in parrochia de Herpen ad locum dictum biden Valuwen Berch 

atque ex quodam campo sito in dicta parrochia in loco dicto int 

Nederbroexken item ex particula prati sita in dicta parrochia in loco 

dicto die Nije Beemden atque ex quarta parte particule prati ibidem site 

quam paccionem Jacobus quondam van den Wege erga Godefridum Duren soen 

filium quondam Hermanni Gheenen soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit dicto Johanni Jonghe. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 08 do 30-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus van den Weghe zvw Jacobus van den Weghe zvw Arnoldus 

Oldeken droeg over aan voornoemde Johannes die Jonghe wonend op de plaats 

gnd Windmolenberg de helft die aan hem behoort in de helft van een erfgoed 

in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, tegenover het huis van 

Rodolphus Koijt, te weten in de helft naast erfgoed van Elizabeth Alarts, 

welke als tweede genoemde helft wijlen voornoemde Jacobus van den Wege 

gekocht had van Elizabeth dvw Johannes van Hees bontwerker. 

 

Dictus Arnoldus medietatem (dg: medieta) ad se spectantem in medietate 

hereditatis site in Busco ad (dg: vi) finem vici Hijnthamensis in 

opposito domus Rodolphi Koijt scilicet in illa medietate que sita est 

contigue juxta hereditatem Elizabeth Alarts quam medietatem (dg: primo) 

secundodictam dictus Jacobus quondam van den Wege erga Elizabeth filiam 

quondam Johannis de Hees pellificis emendo acquisierat prout in litteris 

herediatrie supportavit dicto Johanni die Jonghe cum litteris et aliis et 

jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 09 do 30-09-1406. 

Arnoldus van den Goer gemachtigd door zijn natuurlijke dochter Enghelberna 

maakte bezwaar tegen alle verkopingen, vervreemdingen en bezwaringen gedaan 

met goederen van wijlen Henricus van den Braken alias gnd van den 

Meerbraken. 

 

Arnoldus van den Goer potens factus ab Enghelberna sua filia naturali 

omnes et singulas venditiones alienationes et obligationes factas cum 

quibuscumque bonis quondam Henrici van den Braken alias dicti van den 

Meerbraken calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 10 do 30-09-1406. 

Johannes Vos zv Godefridus Vos beloofde aan Johannes die Meijer van Beilver 

24 Hollandse gulden geld van wijlen graag Willelmus of de waarde, een helft 

te betalen met Vastenavond (di 08-02-1407) en de andere helft met Sint-Jan 
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aanstaande (vr 24-06-1407). 

 

Johannes Vos filius Godefridi Vos promisit super omnia Johanni die Meijer 

van Beilver XXIIII Hollant gulden monete domini quondam Willelmi defuncti 

comitis Hollandie vel valorem mediatim ad carnisprivium et mediatim ad 

Johannis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 11 do 30-09-1406. 

Wijtmannus zvw Willelmus van Os en Jordanus Vos beloofden aan voornoemde 

Johannes Meijer 32 Hollandse gulden als hierboven of de waarde, een helft 

te betalen met Vastenavond (di 08-02-1407) en de andere helft met Sint-Jan 

aanstaande (vr 24-06-1407). 

 

Wijtmannus filius quondam Willelmi de Os #et Jordanus Vos# promisit! 

super omnia dicto Johanni Meijer XXXII Hollant gulden ut supra vel 

valorem ad dictos terminos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396r 12 do 30-09-1406. 

Gerardus van den Camp zvw Heijmericus Stinen soen van Scadewijc droeg al 

zijn goederen over aan Godefridus van Ghemert. De koopsom is voldaan. 

 

Gerardus van den Camp #filius quondam Heijmerici Stinen soen van 

Scadewijc (dg: etc)# omnia et singula bona (dg: sibi) sua mobilia et 

immobilia hereditaria et parata #habita et habenda# quocumque locorum 

consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit Godefrido de 

Ghemert promittens super omnia habita et habenda warandiam et recognovit 

sibi de pretio fore satisfactum. Testes datum supra. 

 

1184 f.396v. 

 in profesto Remigii: donderdag 30-09-1406. 

 

BP 1184 f 396v 01 do 30-09-1406. 

Hr Walterus van Beke priester, Willelmus zvw Henricus Vos van Beilver, 

Johannes Witloc, Henricus van Herende, Arnoldus Blerinc en Johannes van den 

Berghe her Loijen soen beloofden aan Robbertus van Neijnsel 53 gulden, 9 

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

aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

(dg: dominus Robbertur) Dominus Walterus de Beke presbiter Willelmus 

filius quondam Henrici Vos de Beilver Johannes Witloc Henricus van 

Herende Arnoldus Blerinc #et# Johannes van den Berghe (dg: filius 

naturalis domini quondam Eligii) her Loijen soen promiserunt indivisi 

super omnia Robberto de Neijnsel LIII gulden IX boddreger vel XIII aude 

Vlems pro quolibet gulden computato ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Jor et Gheel datum in profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 396v 02 do 30-09-1406. 

Elizabeth ndvw Theodericus Pels droeg over aan Rodolphus zvw Rodolphus 

Bubbe een hofstad, in Geffen, ter plaatse gnd die Wijc, tussen wijlen 

voornoemde Rodolphus Bubbe enerzijds en Albertus Truden soen anderzijds, 

belast met lasten gnd onraad. Henricus zvw Theodericus Baudens soen deed 

afstand. 

 

Elizabeth filia naturalis quondam Theoderici Pels cum tutore quoddam 

domistadium situm in parrochia de Geffen ad locum dictum die Wijc inter 

hereditatem quondam Rodolphi Bubbe ex uno et inter hereditatem Alberti 

Truden soen ex alio ut dicebat hereditarie supportavit Rodolpho filio 

(dg: Ro) quondam Rodolphi predicti promittens cum tutore super omnia 

habita et habenda warandiam et obligationem deponere exceptis oneribus 

dictis onraet exinde solvendis. Henricus filius quondam Theoderici 

Baudens soen super predicto domistadio et jure ad opus dicti Rodolphi 
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hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 396v 03 do 30-09-1406. 

Hilla dvw Henricus Rolofs soen van Emmeckoven droeg over aan haar broer 

Alardus zvw voornoemde Henricus alle erfgoederen en erfelijke goeren die 

aan haar gekomen waren na overlijden van haar ouders en al haar andere 

erfelijke goederen. 

 

Hilla filia quondam Henrici Rolofs soen van Emmeckoven cum tutore omnes 

et singulas hereditates et bona hereditaria sibi de morte quondam suorum 

parentum successione advoluta! atque omnia et singula alia sua bona 

hereditaria quocumque locorum consistentia sive sita ut dicebat 

hereditarie supportavit Alardo suo fratri filio dicti quondam Henrici 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Johannes et Jo#r#den datum supra. 

 

BP 1184 f 396v 04 do 30-09-1406. 

Voornoemde Alardus zvw Henricus Rolofs soen van Emmeckoven beloofde aan 

zijn voornoemde zuster Hilla een n-erfpacht {hiervan geen verdere 

gegevens}, maat van Boxtel, met Lichtmis in Boxtel tussen de bruggen te 

leveren, gaande uit een hoeve gnd een everbosch, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Lutter Lijemde. 

 

Dictus Alardus promisit se daturum et soluturum dicte Hille sue sorori 

herediariam paccionem !mensure de Bucstel hereditarie purificationis et 

in Bucstel infra pontes tradendam ex quodam manso dicto een everbosch 

sito in parrochia de Bucstel ad locum dictum Lutter Lijemde atque ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis quocumque locorum 

consistentibus sive sitis promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 396v 05 do 30-09-1406. 

Gertrudis wv Henricus van den Kerchove van Goerle maande 3 achterstallige 

jaren van een b-erfcijns van 8 pond geld, met Sint-Remigius te betalen, aan 

wijlen voornoemde Henric verkocht door Henrico van den Hoernoc. 

 

Gertrudis relicta quondam Henrici van den Kerchove de Goerle hereditarium 

censum octo librarum monete solvendum hereditarie Remigii venditum dicto 

quondam Henrico (dg: va) ab Henrico van den Hoernoc prout in litteris 

monuit de 3 annis. Testes Johannes et Henricus datum supra. 

{De rest van deze bladzijde is onbeschreven}. 

 

1184 f.397r. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.397v. 

 Geen data op deze bladzijde. 

 

Een onbeschreven bladzijde. 

 

1184 f.398r. 

 in crastino nativitatis Marie: donderdag 09-09-1406. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 10-09-1406. 

 

BP 1184 f 398r 01 do 09-09-1406. 

Tielmannus zv Arnoldus Schout schoenmaker, door voornoemde Arnoldus Schout 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Bertradis dvw Tielmannus Mathijs soen, deed 

tbv de gezusters Luijtgardis, Elizabeth en Ghisberta, dvw Ghisbertus van de 
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Doorn, afstand van een b-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd te Keeldonc, in 

Erp, welke pacht Gertrudis evw voornoemde Tielmannus Mathijs soen, tbv haar 

voornoemde man Tielmannus, gekocht had van Emondus zv hr Emondus Rover 

ridder, welke pacht voornoemde Ghisbertus van de Doorn gekocht had van 

Arnoldus zv voornoemde Arnoldus Schout zv Theodericus Schout schoenmaker. 

 

Tielmannus filius Arnoldi Schout sutoris ab ipso (dg: quondam) Arnoldo 

Schout et quondam (dg: Berta) Bertrade eius uxore filia quondam Tielmanni 

Mathijs soen pariter genitus super hereditaria paccione quinque modiorum 

siliginis mensure de Busco solvenda hereditarie purificationis et in 

Busco tradenda ex bonis dictis te Keeldonc sitis in parrochia de Erpe 

atque ex attinentiis eorundem bonorum singulis et universis quam 

paccionem (dg: dictus) Gertrudis uxor #dicti# Tielmanni #quondam# Mathijs 

soen ad opus eiusdem Tielmanni sui mariti erga Emondum filium domini 

Emondi Rover militis emendo acquisierat et quam paccionem (dg: dictus) 

Ghisbertus de Spina erga Arnoldum filium dicti Arnoldi Schout filii 

Theoderici Schout sutoris emendo acquisierat prout in litteris et super 

jure ad opus (dg: liberorum Ghisberti quon) Luijtgardis Elizabeth et 

Ghisberte sororum filiarum (dg: quon) Ghisberti quondam de Spina predicti 

hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Johannes et Lu datum in 

crastino nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 398r 02 do 09-09-1406. 

Arnoldus Bruijstens zv Matheus Luwe droeg over aan Theodericus Pauweter en 

Johannes van der Molen gewantsnijder (1) de helft die aan hem behoort in 

het hoge huis en erf van wijlen Johannes gnd Han Meus, dat later behoorde 

aan Arnoldus Scout, in Den Bosch, aan de Schrijnmakersstraat, naast erfgoed 

van Franco Sceetlap enerzijds enn het huis waarin Henricus Gademan woonde 

anderzijds, (2) de helft die aan hem behoort in een deel van de stal die 

behoort aan voornoemde Arnoldus Scout, gelegen bij voornoemd hoge huis en 

erf, welke hoge huis, erf en deel van de stal voornoemde Arnoldus 

Bruijstens en voornoemde Theodericus Pauweter verworven hadden van Jordanus 

zv Arnoldus Tielkini. 

 

Arnoldus Bruijstens filius Mathei Luwe medietatem ad se spectantem in 

quadam alta domo et area quondam Johannis dicti Han Meus que postea ad 

Arnoldum Scout spectabat sita in Busco ad vicum scriniparorum contigue 

juxta hereditatem Franconis Sceetlap ex uno et inter domum in qua 

Henricus Gademan morabatur ex alio atque medietatem ad se spectantem in 

quadam parte stabuli ad dictum Arnoldum Scout spectantis siti prope 

predictam altam domum et aream quas altam domum aream et partem stabuli 

dictus Arnoldus Bruijstens et Theodericus Pauweter erga (dg: Jor f) 

Jordanum filium Arnoldi Tielkini acquisierant prout in litteris 

hereditarie (dg: ve) supportavit dicto Theoderico Pauweter et Johanni van 

der Molen pannicide cum litteris et jure promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 398r 03 do 09-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus Bruijstens zv Matheus Luwe en zijn vrouw Conegundis wv 

Johannes zvw Gerardus Ketellere droegen over aan voornoemde Theodericus 

Pauweter voor ¾ deel en Johannes van der Molen voor ¼ deel het 

vruchtgebruik dat voornoemde Conegundis heeft in een huis en erf van wijlen 

Gerardus Ketellere, in Den Bosch, in de Schrijnmakersstraat, tussen deze 

straat enerzijds en erfgoed van Reijnerus van der Wordt anderzijds, achter 

strekkend aan erfgoed van Willelmus Bellens. 

 

Dictus Arnoldus maritus legitimus Conegundis sue uxoris relicte quondam 

Johannis filii quondam Gerardi Ketellere et ipsa cum eodem tamquam etc 

usufructum dicte Conegundi competentem in domo et area quondam Gerardi 
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Ketellere sita in Busco in vico scriniparorum inter ipsum vicum ex uno et 

inter hereditatem (dg: quondam) Reijneri van der Wordt ex alio tendente 

retro ad hereditatem Willelmi Bellens ut dicebant legitime supportaverunt 

dictis Theoderico Pauweter pro tribus quartis partibus et Johanni van der 

Molen pro una quarta parte promittentes indivisi super omnia ratam 

servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 398r 04 do 09-09-1406. 

Voornoemde Theodericus Pauweter en Johannes van der Molen beloofden aan 

voornoemde Arnoldus Bruijstens zv Matheus Luwe 96 gulden, 9 botdrager of 13 

oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (za 25-12-

1406) te betalen. 

 

Dicti Theodericus et Johannes promiserunt indivisi super omnia dicto 

Arnoldo XCVI gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden 

computato ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 398r 05 vr 10-09-1406. 

Arnoldus Bac zvw Henricus Bac van Berghe Eijcke verkocht aan Theodericus 

zvw Petrus Tielkens van Zeelst een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van 

Oirschot, met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (1) een stuk 

land, gnd die Varenacker, in Oirschot, in de herdgang van Aarle, tusssen 

Willelmus van Arle enerzijds en Johannes Bruijstens anderzijds, (2) een 

stuk land, in Oirschot, in de herdgang van Straten, ter plaatse gnd 

Dorenbrake, tussen erfg vw Jordanus van der Teijnden enerzijds en de 

gemeint anderzijds, (3) een boomgaard en aangelegen tuin, in Oirschot, in 

de herdgang van Straten, tussen erfg vw voornoemde Jordanus enerzijds en 

voornoemde Arnoldus Bac anderzijds, welke 2 stukken land, boomgaard en tuin 

voornoemde Arnoldus Bac in pacht verkregen had van Willelmus van den Laer 

van Wijnterle, (4) de gebouwen met ondergrond van voornoemde Arnoldus die 

op en naast voornoemde boomgaard staan, (5) een stuk beemd, gnd die 

Nagelsdonc, in Oirschot, in de herdgang van Straten, naast Katherina van 

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

kinderen gnd Alinen Kijnderen en met het andere eind aan Willelmus 

Hupelman, reeds belast met grondcijnzen en een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

maat van Oirschot, gaande uit voornoemde twee stukken land, boomgaard en 

tuin. 

 

Arnoldus Bac filius quondam Henrici Bac van Berghe Eijcke hereditarie 

vendidit Theoderico filio quondam Petri Tielkens de Zeelst hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in Oerscot tradendam ex pecia terre #dicta die 

Varenacker# sita in parrochia de Oerscot in pastoria de Arle inter 

hereditatem Willelmi de Arle ex uno et inter hereditatem Johannis 

Bruijstens ex alio item ex pecia terre sita in dicta parrochia in 

pastoria de Straten in loco dicto Dorenbrake inter hereditatem heredum 

quondam Jordani van der Teijnden ex uno et inter communitatem ex alio 

item ex pomerio et orto sibi adiacente sitis in parrochia et pastoria 

jamdictis inter hereditatem heredum dicti quondam Jordani ex uno et inter 

hereditatem dicti Arnoldi Bac ex alio quas duas pecias terre pomerium et 

ortum dictus (dg: quo) Arnoldus Bac erga Willelmum van den Laer de 

Wijnterle ad pactum acquisierat (dg: ut dicebat) atque ex edificiis cum 

suis fundis dicti Arnoldi in et juxta predictum pomerium consistentibus 

atque ex pecia prati dicta die Nagelsdonc sita in (dg: dicta) parrochia 

et pastoria (dg: predictis) #jamdictis# inter hereditatem Katherine de 

Best ex uno et inter communitatem ex alio tendente cum uno fine (dg: -m) 

ad hereditatem liberorum dictorum (dg: ?Jo) Alinen Kijnderen et cum 

reliquo fine ad hereditatem Willelmi Hupelman ut dicebat promittens super 

omnia warandiam #et aliam obligationem deponere# exceptis censibus 

dominorum fundi ex premissis et hereditaria paccione unius modii 



Bosch’ Protocol jaar 1406 06.  83 

 

siliginis dicte mensure (dg: de) ex predictis duabus peciis terre pomerio 

et orto prius solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: Theodericus) 

#Johannes# et Lu datum sexta post nativitatis Marie. 

 

1184 f.398v. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 10-09-1406. 

 

BP 1184 f 398v 01 vr 10-09-1406. 

Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus schonk aan Willelmus Hels de 

jongere en diens vrouw Katherina dv voornoemde Theodericus (1) een 

b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, met Lichtmis in Oirschot, te 

plaatse gnd Spoordonk, te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, maat van Oirschot, die Johannes zv Goeswinus Diederics Neven soen en 

zijn broer Theodericus beloofd hadden aan Johannes Leijsen en Alardus zv 

Katherina Berthen, (2) een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, 

met Lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit (2a) ¼ deel van een beemd, 

gnd die Tijmerdonc, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, (2b) de helft 

van een stuk land, gnd die Aa Acker, in Oirschot, ter plaatse gnd 

Spoordonk, welke pachten van 1 en 1 mud voornoemde Theodericus van den 

Hoevel verworven had van hr Rutgherus van Audenhoven priester zvw Johannes 

zvw Rutgherus van Audenhoven. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani hereditariam 

paccionem unius modii siliginis mensure de Oerscot solvendam hereditarie 

purificationis et in parrochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc 

tradendam ex hereditaria paccione duorum modiorum siliginis dicte mensure 

quam Johannes filius Goeswini Diederics Neven soen et Theodericus eius 

frater promiserant se daturos et soluturos (dg: dicto) Johanni Leijsen et 

Alardo filio Katherine Berthen atque hereditariam paccionem unius modii 

siliginis dicte mensure solvendam hereditarie purificationis et in 

Oerscot tradendam ex quarta parte prati dicti die Tijmerdonc siti in 

parrochia de Oerscot ad locum dictum Spoerdonc atque ex medietate pecie 

terre dicte die Aa Acker site in parrochia et loco predictis quas 

pacciones (dg: unius) unius modii et unius modii siliginis dictus 

Theodericus van den Hoevel erga !erga dominum Rutgherum de Audenhoven 

presbitrum filium quondam Johannis filii quondam Rutgheri de Audenhoven 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Willelmo Hels 

juniori suo genero cum Katherina sua uxore filia dicti Theoderici nomine 

dotis ad jus opidi de Busco cum omnibus litteris et jure promittens super 

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

Jacoobus datum sexta post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 398v 02 vr 10-09-1406. 

Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel schonk aan 

voornoemde Willelmus Hels de jongere en diens vrouw Katherina dv voornoemde 

Theodericus een b-erfpacht van 4 mud en ongeveer 3 1/3 lopen rogge, maat 

van Beers, uit een b-erfpacht van 6 mud 4 lopen rogge, maat van Beers, 

welke pacht van 4 mud en ongeveer 3 1/3 lopen rogge voornoemde Theodericus 

gekocht had van Jacobus zvw Franco van Baest. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani van den Hoevel 

hereditariam paccionem quatuor modiorum et trium lopinorum et tercie 

partis vel circiter unius lopini siliginis mensure de Berze de 

hereditaria paccione sex modiorum et quatuor lopinorum siliginis dicte 

mensure quam paccionem quatuor modiorum trium lopinorum et tercie partis 

vel circiter unius lopini siliginis dicte mensure dictus Theodericus erga 

Jacobum filium quondam Franconis de Baest emendo acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo ut supra cum litteris et 

jure promittens ut supra. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 398v 03 vr 10-09-1406. 

Theodericus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel schonk aan 

voornoemde Willelmus Hels de jongere en diens vrouw Katherina dv voornoemde 

Theodericus een b-erfpacht van 2 mud 9 lopen rogge, maat van Oirschot, die 

Henricus Vos zvw Willelmus Vos van Berze met Lichtmis in Oirschot beurde, 

welke pacht voornoemde Theodericus tezamen met een cijns van 2 oude groten 

gekocht had van voornoemde Henricus Vos. 

 

Theodericus van den Hoevel filius quondam Cristiani van den Hoevel 

hereditariam paccionem duorum modiorum et novem lopinorum siliginis 

mensure de Oerscot quam Henricus Vos filius quondam Willelmi Vos de Berze 

solvendam habuit hereditarie purificationis et (dg: q) in Oerscot 

tradendam quam paccionem dictus Theodericus simul cum quodam censu duorum 

grossorum antiquorum erga predictum Henricum Vos emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit dicto Willelmo ut supra cum litteris 

et jure occacione promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 398v 04 vr 10-09-1406. 

Voornoemde Willelmus verklaarde dat voornoemde Theodericus hem alle 

goederen gegeven heeft die voornoemde Theodericus beloofd had hem en 

voornoemde Katherina te schenken. 

 

Dictus Willelmus palam recognovit sibi per predictum Theodericum fore 

satisfactum ab omnibus bonis sibi per predictum Theodericum cum predicta 

Katherina promissis nomine dotis clamans inde quitum. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 398v 05 vr 10-09-1406. 

De broers Willelmus en Theodericus, kvw Theodericus van Herlaer timmerman, 

beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 22 oude Franse schilden met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen, op straffe van 1. 

 

-. 

Willelmus et Theodericus fratres liberi quondam Theoderici de Herlaer 

carpentarii promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus 

etc XXII aude scilde Francie ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos sub pena I. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 398v 06 vr 10-09-1406. 

Hubertus van Alphen verkocht aan Theodericus Bathen soen een stuk land, 3½ 

lopen groot, in Oss, ter plaatse gnd die Roden, tussen erfg vw Gerisius 

Hillen soen enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds. 

 

Hubertus de Alphen peciam terre #tres et dimidiam lopinatas continentem# 

sitam in parrochia de Os ad locum dictum die Roden inter hereditatem 

heredum quondam Gerisii Hillen soen ex uno et inter hereditatem 

Theoderici Bathen soen ex alio (dg: ut) ut dicebat hereditarie vendidit 

dicto Theoderico promittens super omnia warandiam et obligationem 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 398v 07 vr 10-09-1406. 

Johannes† Zanders 

1. Katherina. 

2. Oda. 

a. Elizabeth (*) Gerardus Heerken. 

3. ? 

a. Johannes† Zanders (*) Luijtgardis (**) Godefridus Mostart. 

Godefridus Mostart en zijn vrouw Luijtgardis wv Johannes Zanders 

{kleinzoon} droeg over aan Gerardus Heerken als wettige ev Elizabeth dvw 

Johannes Zanders {opa} het vruchtgebruik dat voornoemde Luijtgardis heeft 

in ¼ deel, dat aan Katherina, dvw Johannes Zanders {opa} en svw voornoemde 

Oda, gekomen was na overlijden van voornoemde Johannes Zanders {kleinzoon} 
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neef van voornoemde Katherina, in (1) een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Kerkstraat, tussen de oude stadsmuur enerzijds en erfgoed van Elizabeth van 

Hijnen anderzijds, (2) een deel van de oude stadsmuur, 52½ voet lang, 

gelegen achter erfgoed van Philippus szvw Egidius Geleijn, welk ¼ deel van 

huis, erf en muur aan voornoemde Oda, dvw voornoemde Johannes Zanders {opa} 

en svw voornoemde Katherina, gekomen was na overlijden van voornoemde 

Katherina. 

 

Godefridus Mostart maritus legitimus Luijtgardis sue uxoris relicte 

quondam Johannis Zanders (dg: soen #filii quondam Johannis#) et ipsa 

Luijtgardis cum eodem tamquam cum tutore usufructum dicte Luijtgardi 

competentem in una quarta parte que Katherine filie quondam Johannis 

Zanders de morte quondam Johannis Zanders predicti nepotis dicte 

Katherine successione fuerat advoluta in domo et area sita in Busco in 

vico ecclesie inter antiquum murum opidi de Busco ex uno et inter 

hereditatem Elizabeth de Hijnen ex alio atque in parte antiqui muri opidi 

de Busco LII et dimidiam pedatas in longitudine continentis siti retro 

hereditatem Philippi generi quondam Egidii Geleijn que quarta pars 

dictarum domus aree et partis muri Ode filie dicti quondam Johannis 

Zanders sorori quondam Katherine predicte per mortem eiusdem quondam 

Katherine successione fuerat advoluta ut dicebat legitime supportavit 

Gerardo Heerken tamquam marito legitimo (dg: dicte) Elizabeth sue uxoris 

filie dicte quondam Ode (dg: successione fuerat advoluta ut) promittentes 

super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

1184 f.399r. 

 sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 11-09-1406. 

 sexta post nativitatis Marie: vrijdag 10-09-1406. 

 

BP 1184 f 399r 01 za 11-09-1406. 

Henricus zv Martinus kramer zvw Martinus Luden soen van Broegel droeg over 

aan Theodericus van der Straten zvw Petrus van der Straten een b-erfcijns 

van 4 oude schilden, met Pasen te betalen, gaande uit goederen die waren 

van wijlen Arnoldus die Aude, in Deurne, naast de watermolen gnd ter Nuwer 

Moelen, welke cijns aan voornoemde Henricus was overgedragen door Johannes 

Vrient van Helmont kramer. 

 

Henricus filius Martini institoris filii quondam Martini Luden soen de 

Broegel hereditarium censum quatuor aureorum denariorum antiquorum 

communiter aude scilde vocatorum boni aurii et iusti ponderis solvendum 

hereditarie pasche ex bonis que fuerant quondam Arnoldi die Aude sitis in 

parrochia de Doerne juxta molendinum aquatile dictum communiter ter Nuwer 

Moelen atque ex attinentiis dictorum bonorum singulis et universis 

supportatum dicto Henrico a Johanne Vrient de Helmont institore prout in 

litteris hereditarie supportavit Theoderico van der Straten filio quondam 

Petri van der Straten cum litteris et aliis et jure promittens super 

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

Jacobus datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 399r 02 za 11-09-1406. 

Voornoemde Martinus kramer deed tbv voornoemde Theodericus afstand van de 

cijns. 

 

Dictus Martinus institor super dicto censu et jure ad opus dicti 

Theoderici renunciavit promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 399r 03 za 11-09-1406. 

Lambertus die Ridder vernaderde in aanwezigheid van Theodericus die Keijser 

een huis, hofstad en tuin, in Woensel, ter plaatse gnd Strathem, tussen 
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Willelmus Woijten enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind 

strekkend aan voornoemde Willelmus, welk huis, hofstad en tuin voornoemde 

Theodericus verworven had van Walterus zvw Walterus Moelnere. Voornoemde 

Theodericus week. En Lambertus droeg over aan voornoemde Theodericus. De 

brief overhandigen aan hem of aan voornoemde Lambertus. 

 

Solvit VI grossos. 

Lambertus die Ridder #in presentia Theoderici die Keijser# prebuit ad 

redimendum domum domistadium et ortum sitos in pastoria de Woensel ad 

locum dictum Strathem inter hereditatem Willelmi Woijten ex uno et inter 

communem plateam ex alio tendentes cum uno fine ad hereditatem dicti 

Willelmi quos domum domistadium et ortum dictus Theodericus erga Walterum 

filium quondam Walteri Moelnere acquisierat ut dicebat et dictus 

Theodericus cessit et Lambertus supportavit Theoderico predicto 

promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. Tradatur sibi 

vel Lamberto predicto. 

 

BP 1184 f 399r 04 za 11-09-1406. 

Wijnricus die Visscher en zijn vrouw Luijtgardis dvw Arnoldus Smijt van 

Mierle bv Henricus uten Perde, en Arnoldus, Jacobus en Johanna, kv 

voornoemde Wijnricus en Luijtgardis, verkochten aan Rutgherus van Gheldorp 

een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond, 

te leveren, gaande uit een hoeve, gnd die Heijtrake, in Deurne, tussen de 

gemeint van Liesel enerzijds en wijlen Bartholomeus van Beke anderzijds, 

welke pacht Johannes Sluijsman, tbv voornoemde Henricus uten Perde, gekocht 

had van Johannes, Philippus, Zegerus en Sophia, kvw Johannes van Gheldorp, 

en welke pacht aan voornoemde Wijnricus gekomen was na overlijden van 

voornoemde Henricus, volgens diens testament. 

 

Wijnricus (dg: f) die Visscher maritus legitimus Luijtgardis sue uxoris 

filie quondam Arnoldi Smijt de Mierle fratris olim Henrici uten Perde et 

dicta Luijtgardis cum eodem tamquam cum tutore Arnoldus Jacobus fratres 

et Johanna eorum soror liberi dictorum Wijnrici et Luijtgardis cum tutore 

hereditariam paccionem quatuor modiorum siliginis mensure de Helmont 

solvendam hereditarie purificationis et in Helmont tradendam ex quodam 

manso dicto die Heijtrake sito in parrochia de Doerne inter communitatem 

de (dg: Lij) Liesel ex uno et inter hereditatem quondam Bartholomei de 

Beke ex alio atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis 

quam paccionem Johannes Sluijsman ad opus dicti Henrici uten Perde erga 

Johannem Philippum Zegerum et Sophiam liberos quondam Johannis de 

Gheldorp emendo acquisierat prout in litteris et quam paccionem (dg: d) 

sibi per mortem dicti quondam Henrici (dg: ac) successione advolutam (dg: 

esse) ac sibi per ipsum Henricum in eius testamento legatam esse dicebant 

(dg: n) hereditarie vendiderunt Rutghero de Gheldorp supportaverunt cum 

litteris et jure promittentes indivisi super omnia habita et habenda 

ratam servare et obligationem et impetitionem ac calangiam ex parte eorum 

et dicti quondam Henrici et quorumcumque eius heredum et successorum 

deponere. Testes Lu et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 399r 05 za 11-09-1406. 

Arnoldus van Vucht kramer zvw Johannes van Vucht zvw Arnoldus Reijners soen 

droeg over aan Johannes van Best een b-erfcijns van 20 schelling geld, die 

Arnoldus Reijners soen van Vucht met Kerstmis beurde, gaande uit 1 bunder 3 

roeden land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd Allendonc, tussen kvw 

Gerardus Kathelinen soen enerzijds en Heijlwigis dvw Engbertus van den 

Zande anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Arnoldus de Vucht institor filius quondam Johannis de Vucht filii quondam 

Arnoldi Reijners soen hereditarium censum XX solidorum monete quem 

Arnoldus Reijners soen de Vucht solvendum habuit hereditarie nativitatis 

Domini ex uno bonario et tribus virgatis terre sitis in parrochia de 
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Vucht sancti Petri ad locum dictum Allendonc inter hereditatem liberorum 

quondam Gerardi Kathelinen soen ex uno et inter hereditatem Heijlwigis 

filie quondam Engberti van den Zande ex alio quem censum nunc ad se 

spectare dicebat hereditarie (dg: ven) supportavit Johanni de Best cum 

omnibus litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem et impetitionem ex parte sui et dictorum quondam Johannis de 

Vucht et Arnoldi et suorum heredum deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 399r 06 za 11-09-1406. 

Henricus zvw Henricus zvw Johannes Everaets soen verkocht aan zijn zusters 

Oda en Yda, dvw voornoemde Henricus, een b-erfpacht van 1½ mud rogge, 

Bossche maat, die Johannes zvw Rutgherus Alarts soen beloofd had aan 

voornoemde Henricus zvw Johannes Everaets soen, met Kerstmis in Den Bosch 

te leveren, gaande uit (1) een stuk land, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Westeracker, (2) de helft van een stuk beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Westerbroecke, welke pacht aan eerstgenoemde Henricus gekomen was na 

erfdeling na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus. 

 

Henricus filius quondam Henrici filii quondam Johannis Everaets soen 

hereditariam paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de 

Busco quam Johannes filius quondam Rutgheri Alarts soen promiserat se 

daturum et soluturum dicto Henrico filio quondam Johannis Everaets soen 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendam ex pecia terre sita 

in parrochia de Berlikem in loco dicto Westeracker atque ex medietate 

pecie prati site #in dicta parrochia# in loco dicto Westerbroecke prout 

in litteris quam paccionem (dg: dictus) Henricus primodictus sibi de 

morte dicti quondam Henrici sui patris successione advolutam esse et 

mediante divisione hereditaria prius habita inter ipsum et eius in hoc 

coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie vendidit Ode et Yde eius 

sororibus filiabus dicti quondam Henrici (dg: cu) supportavit cum 

litteris et jure promittens super omnia habita et habenda ratam servare 

et obligationem et impetitionem ex parte sui deponere. Testes Lu et 

Jacobus datum (dg: in) sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 399r 07 vr 10-09-1406. 

Walterus van Os beloofde aan Eustatius van Hedichusen, tbv het Geefhuis in 

Den Bosch, 100 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met 

Sint-Remigius (vr 01-10-1406) en de andere helft met Pasen aanstaande (zo 

27-03-1407). 

 

Walterus de Os promisit super omnia Eustatio de Hedichusen ad opus etc 

centum Hollant gulden vel valorem mediatim Remigii et mediatim pasche 

proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Jor) Johannes et Jor datum 

sexta post nativitatis Marie. 

 

1184 f.399v. 

 sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 11-09-1406. 

 

BP 1184 f 399v 01 za 11-09-1406. 

Arnoldus Pasteijdebecker zvw Zebertus van Erwen droeg over aan Henricus 

Heijme een b-erfcijns van 12 pond 15 schelling geld, met Sint-Jan te 

betalen, gaande uit (1) ¼ deel van een huis en erf dat was van Rodolphus 

Koijt, in Den Bosch, in de Hinthamerstraat, tussen erfgoed van wijlen 

Henricus van Laer enerzijds en erfgoed van Arnoldus Koijt anderzijds, (2) ¼ 

deel van een tuin achter voornoemd huis en erf, over het water aldaar, te 

weten het ¼ deel van de tuin richting de stadsmuur, welke cijns voornoemde 

Arnoldus gekocht had van Henricus van Erpe zvw Leonius van Erpe. 

 

Arnoldus Pasteijdebecker filius quondam Zeberti de Erwen hereditarium 

censum XII librarum et XV solidorum monete solvendum hereditarie 

nativitatis Johannis ex quarta parte domus et aree que fuerat Rodolphi 
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Koijt site in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem quondam 

Henrici de Laer ex uno et inter hereditatem #Arnoldi Koijt# (dg: Koijte) 

ex alio atque ex quarta parte cuiusdem orti siti retro domum et aream 

predictam ultra aquam ibidem scilicet ex illa quarta parte #dicti orti# 

que sita est versus murum opidi de Busco quem censum dictus Arnoldus erga 

Henricum de Erpe filium quondam Leonii de Erpe emendo acquisierat prout 

in litteris hereditarie supportavit Henrico Heijme cum litteris et aliis 

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

deponere. Testes Jor et Gheel datum sabbato post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 399v 02 za 11-09-1406. 

Henricus Heijme ev jkvr Hilla dvw Rodolphus zv Arnoldus Koijt droeg over 

aan Eustatius van Hedichusen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, (1) een 

b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit een hoeve, in Nistelrode, tegenover de goederen van 

Reijnerus van Barleham, op welke hoeve Johannes Plassart als hoevenaar 

woonde, welke hoeve behoorde aan Gerardus Vos svv Johannes van Ghemert, (2) 

een b-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit voornoemde hoeve, (3) een b-erfpacht van 1 mud rogge, 

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

hoeve, welke drie pachten voornoemde Rodolphus zvw Arnoldus Koijt 

achtereenvolgens gekocht had van voornoemde Johannes van Ghemert zvw 

Johannes Elije, en welke pachten nu aan hem behoren. Jordanus zv Arnoldus 

Tielkini, Egidius van Gheel, Gerlacus Boest en Willelmus Loijer stemden 

hiermee in. 

 

Henricus Heijme maritus et tutor legitimus domicelle Hille sue uxoris 

filie quondam Rodolphi filii Arnoldi Koijt annuam et hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Busco solvendam 

hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex quodam manso sito in 

parrochia de Nijsterle in opposito bonorum Reijneri de Barleham in quo 

manso Johannes Plassart tamquam colonus residebat et morabatur atque ex 

attinentiis dicti mansi singulis et universis et qui mansus cum suis 

attinentiis predictis ad Gerardum Vos socerum olim Johannis de Ghemert 

#pertinere consueverat# (dg: emendo acquisierat) atque hereditariam 

paccionem unius et dimidii modiorum siliginis dicte mensure solvendam 

hereditarie dicto solutionis termino et in Busco tradendam ex predicto 

manso atque ex attinentiis eiusdem mansi singulis et universis necnon 

hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure predicte (dg: ex 

predicto) #solvendam hereditarie termino predicto et in Busco tradendam 

ex predicto# manso cum suis attinentiis predictis quas paccciones unius 

et dimidii (dg: un) modiorum siliginis unius et dimidii modiorum 

siliginis et unius modii siliginis predictas anntedictus Rodolphus filius 

quondam Arnoldi Koijt erga predictum Johannem de Ghemert filium quondam 

Johannis Elije successive acquisierat emendo prout in diversis litteris 

et quas nunc ad se spectare dicebat hereditarie supportavit Eustatio de 

Hedichusen ad opus mense sancti spiritus in Busco cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicti quondam Rodolphi deponere. Quibus sic factis Jordanus filius 

Arnoldi Tielkini Egidius de Gheel Gerlacus Boest et Willelmus Loijer 

premissis suum adhibuerunt consensum pariter et assensum promittentes 

divisi (dg: super) scilicet quivis eorum pro se ipso super omnia ratam 

servare. Testes (dg: datum supra) dicti Jor Egidius et Henricus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 399v 03 za 11-09-1406. 

Eustatius van Hedichusen verpachtte als procurator van het Geefhuis in Den 

Bosch aan Willelmus Deenkens6 Swager zvw Henricus van Ghenen Enen een 

hoeve, die aan voornoemd Geefhuis behoort, in Geldrop, in de dingbank van 

                         
6 Zie → BP 1184 f 405v 05 do 30-09-1406, Willelmus Deenkens soen was tot Pinksteren pachter 
van een hoeve van het Geefhuis in Oerle. 
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Heze, welke hoeve was van wijlen Mathijas van den Broec, zoals Henricus van 

Colle de hoeve thans als hoevenaar beteelt, voor een periode van 5 jaar, 

ingaande Pinksteren aanstaande (zo 15-05-1407), per jaar voor 14 mud rogge, 

2 mud gerst en 1 zester raapzaad, Bossche maat, met Lichtmis op de hoeve te 

leveren, onder de navolgende voorwaarden. Willelmus zal de hoeve in het 

zesde jaar te pachters recht bezitten; elk jaar zal hij aan het Geefhuis 4 

kapoenen en 2 steen vlas bereid tot de hekel geven; gedurende de 6 jaar zal 

hij de gebouwen van de hoeve onderhouden te pachters recht; elk van de 6 

jaar zal hij op de daken 8 vimmem stro dekken; hij zal de cijnzen en de 

lasten die bij de hoeve horen deze 6 jaar betalen resp. dragen en de sloten 

en afscheidingen onderhouden; hij zal de cijnzen die op de hoeve moeten 

woren betaald innen; alle beesten en varend goed zullen voor de helft van 

het Geefhuis zijn en voor de andere helft van Willelmus; Willelmus zal voor 

eigen rekening hooi voor de beesten kopen, ter waarde van 8 nieuwe gulden; 

Willelmus zal het koren dat rond de hoeve aan voornoemd Geefhuis moet 

worden geleverd, op de hoeve, tbv het Geefhuis, ontvangen en in de schuur 

of op zolder opslaan; elk van de 5 jaar zal hij aan het Geefhuis een 

zeijnde geven. {f.400r} Voornoemde Willelmus en met hem zijn broer Arnoldus 

beloofden dit alles na te komen. Slechts één brief voor het Geefhuis. 

 

Eustatius de Hedichusen procurator mense sancti spiritus in Busco quendam 

mansum ad predictam mensam spectantem situm in parrochia de Gheldorp (dg: 

juris) in jurisdictione de Heze qui mansus fuerat quondam Mathije van den 

Broec cum attinentiis eiusdem mansi singulis et universis prout Henricus 

de Colle ipsum mansum cum suis attinentiis ad presens tamquam colonus 

colit et possidit ut dicebat dedit ad annuum pactum Willelmo Deenkens 

Swager filio quondam Henrici van Ghenen Enen ab eodem ad spacium quinque 

annorum !annorum festum penthecostes proxime futurum sine medio 

sequentium possidendum et habendum quolibet dictorum quinque annorum pro 

XIIII modiis siliginis et duobus modiis ordei et uno sextario seminis 

raparum mensure de Busco dandis dicte mense ab alio quolibet dictorum 

quinque annorum purificationis et supra predictum mansum tradendis 

additis conditionibus sequentibus videlicet quod dictus Willelmus 

predictum mansum sexto anno scilicet anno dictos quinque annos sine medio 

sequente possidet ad jus coloni item quod dictus Willelmus dabit dicte 

mense quolibet dictorum quinque annorum quatuor capones et duo steen lini 

parati ad scalcrum item quod dictus Willelmus edificia dicti mansi dictis 

sex annis durantibus in bona dispositione tenebit et conservabit ad jus 

coloni item quod dictus Willelmus teget seu tegi faciet quolibet dictorum 

sex annorum in novo tecto supra (dg: p) edificia dicti mansi octo vimas 

straminum item quod dictus Willelmus census et onera ex dicto manso 

solvendos et ad ipsum spectantes dictis sex annis dabit solvet et 

conservabit sic quod predicte mense dampna exinde non eveniant atque 

fossata et !spepes ipsius mansi dicto spacio durante in bona dispositione 

tenebit item quod dictus Willelmus census supra predictum mansum 

solvendos de jure dicto spacio pendente (dg: tenet) habebit et levabit 

item quod omnes bestie et bona pecoralia que erunt supra predictum mansum 

cum suis attinentiis dicto spacio pendente erunt mediatim dicte mense et 

mediatim dicti Willelmi atque quod dictus Willelmus sub eius propriis 

expensis emet et adducet fenum octo novos gulden valens ad usum bestiarum 

predictarum #{hier BP 1184 f 399v 04 invoegen}# (dg: et secundum) et quod 

ipse quolibet dictorum quinque annorum dabit dicte mense decentem 

curialitatem dictam zeijnde {volgt f.400r}. 

 

BP 1184 f 399v 04 za 11-09-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 399v 03}. 

item quod dictus Willelmus blada dicte mense circumquaque juxta predictum 

mansum solvenda (dg: adducenda ad) #et# supra predictum mansum solvenda 

et adducenda percipiet et levabit ad opus dicte mense et in granario et 

solario !colet et. 
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1184 f.400r. 

 sabbato post nativitatis Marie: zaterdag 11-09-1406. 

 dominica post nativitatis Marie: zondag 12-09-1406. 

 in profesto inventionis sancte crucis: zondag 02-05-1406. 

 in octavis nativitatis Marie: woensdag 15-09-1406. 

 in profesto Lamberti: donderdag 16-09-1406. 

 

BP 1184 f 400r 01 za 11-09-1406. 

ipsas conditiones promisit sub obligatione omnium bonorum dicte mense 

warandiam (dg: et aliam) dicto spacio pendente et aliam obligationem 

deponere et alter et cum eo Arnoldus eius frater promiserunt indivisi 

super omnia et premissa ratam servare et cum effectu adimplere. Testes 

Jor et Henricus datum sabbato post nativitatis Marie. Fiet tantum una pro 

mensa. 

 

BP 1184 f 400r 02 zo 12-09-1406. 

Henricus zvw Henricus Colen vernaderde in aanwezigheid van Godefridus 

Mostart alle erfgoederen, die voornoemde Godefridus verworven had van 

Rodolphus zvw Godefridus zvw Rutgherus Arken soen. Godefridus week. En 

Henricus droeg over aan voornoemde Godefridus. 

 

Henricus filius quondam Henrici Colen in presentia Godefridi Mostart 

prebuit ad redimendum omnes et singulas hereditates quas dictus 

Godefridus erga Rodolphum filium quondam Godefridi filii quondam Rutgheri 

Arken soen acquisierat et Godefridus cessit et Henricus supportavit 

Godefrido predicto. Testes Jorden et Jacobus datum dominica post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 400r 03 zo 02-05-1406. 

Wouterus Brenthen verhuurde aan Rogerus van Doerne een huis, erf en tuin 

van wijlen Reijnerus Noijden, in Den Bosch, in de Vughterstraat, naast 

erfgoed van Nijcholaus goudsmid aan een zijde, voor een periode van 6 jaar, 

ingaande Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1406), en hij beloofde aan de 

secretaris (dg: Heijmericus Groij), tbv voornoemde Rogerus, garantie, en 

lasten af te handelen, uitgezonderd 16 nieuwe gulden jaarlijks aan 

voornoemde Walterus hieruit te betalen. 

 

-. 
!Woulterus Brenthen (dg: Brenthen) domum et aream et ortum cum suis 

attinentiis #quondam Reijneri Noijden# sitos in Busco in vico Vuchtensi 

inter hereditatem Nijcholai (dg: auf) aurifabri ex uno ut dicebat locavit 

Rogero de Doerne ab eodem ad spacium sex annorum festum nativitatis 

Johannis proxime futurum sine medio sequentium possidendos (dg: pro XVI 

nu gulden scilicet IX boddreger vel XIII Vlemse groet pro quolibet gulden 

computato dandis sibi ab alio quolibet anno dicto spacio durante mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis et pro primo termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra duos annos et sic deinceps) 

promittens #mihi (dg: Heijmerico Groij) ad opus dicti Rogeri# super omnia 

warandiam dicto spacio durante et (dg: aliam) obligationem deponere (dg: 

testes) exceptis sedecim nu gulden annuatim (dg: exinde solvendis) dicto 

Waltero exinde solvendis ut dicebat. Testes Jorden et Gheel datum in 

profesto inventionis sancte crucis. 

 

BP 1184 f 400r 04 zo 12-09-1406. 

Willelmus Cuper en Theodericus Lu beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv 

etc, 43 Franse kronen met Sint-Remigius aanstaande (vr 01-10-1406) te 

betalen, op straffe van 2. 

 

Willelmus Cuper et Theodericus Lu promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo ad opus etc XLIII cronen Francie ad (dg: nativitatis 

Domini) #Remigii# proxime futurum persolvendos (dg: testes) sub pena 
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duorum. Testes Jorden et Gheel datum dominica post nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 400r 05 zo 12-09-1406. 

Voornoemde Willelmus Cuper en Rutgherus van Geldorp beloofden voornoemde 

Theodericus Lu schadeloos te houden. 

 

Solvit I grossum. 

Dictus Willelmus et Rutgherus de Geldorp promiserunt dictum Theodericum 

Lu indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 400r 06 wo 15-09-1406. 

Zegerus van Wordragen en zijn vrouw Aleijdis dvw Goeswinus van den Wijel 

droegen over aan Petrus Gherbrants soen het deel dat aan hen behoort resp. 

zal behoren na overlijden van Heijlwigis wv voornoemde Goeswinus, in (1) 

een huis, erf en tuin van wijlen voornoemde Goeswinus, in Maren, tussen 

Petrus Emonts soen enerzijds en Johannes Buc anderzijds, (2) 10 hont land, 

in Maren, ter plaatse gnd Jans Hoeve, tussen erfgoed gnd Willems Hoeve 

enerzijds en Johannes Buc anderzijds. 

 

Solvit. 

Zegerus de Wordragen maritus legitimus Aleijdis sue uxoris filie quondam 

Goeswini van den Wijel (dg: ab eodem Goeswino et Heijlwige) et ipsa cum 

eo tamquam cum tutore partem et jus eis (dg: compe) aut alteri eorum 

competentes ac (dg: post) #de# morte (dg: -m) Heijlwigis relicte dicti 

quondam Goeswini competituras in domo area et orto #dicti quondam 

Goeswini# sitis in parrochia de Maren inter hereditatem Petri Emonts soen 

ex uno et inter hereditatem Johannis Buc ex alio item in decem hont terre 

sitis in dicta parrochia in loco dicto Jans Hoeve inter hereditatem 

dictam Willems Hoeve ex uno et hereditatem Johannis Buc ex alio ut 

dicebant hereditarie supportaverunt #Petro Gherbrants soen# (dg: Ade 

filio quondam Henrici Daen Daems soen) promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte eorum et suorum 

heredum deponere. Testes Jorden et Lu datum in octavis nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 400r 07 wo 15-09-1406. 

Goeswinus zv Zegerus van Wordragen verzocht zijn voornoemde vader om 

toestemming te mogen gaan buiten de leefgemeenschap etc {emancipatie} en 

voornoemde Zegerus verleende hem die toestemming. 

 

Goeswinus filius Zegeri de Wordragen petiit licentiam a dicto suo patre 

eundi et eeundi extra convictum etc dictus vero Zegerus in hoc favens 

petitionibus dicti sui filii dedit eidem licentiam eeundi etc. Testes 

Johannes et Egidius datum supra. 

 

BP 1184 f 400r 08 wo 15-09-1406. 

Voornoemde Zegerus van Wordragen droeg over aan zijn voornoemde zoon 

Goeswinus {emancipatie} (1) ½ morgen land, in Maren, ter plaatse gnd Cort 

Gheerden, tussen Rutgherus zvw Johannes van Hees enerzijds en Johannes van 

Audenhoven anderzijds, (2) 1 roede lands, gnd gheerde, aldaar, tussen 

voornoemde Rutgherus enerzijds en Ludovicus Colen soen anderzijds. 

 

Dictus Zegerus dimidium juger terre situm in parrochia de Maren in loco 

dicto Cort Gheerden inter hereditatem Rutgheri filii quondam Johannis de 

Hees ex uno et Johannis de Audenhoven ex alio item unam virgatam terre 

#dictam gheerde# ibidem sitam inter hereditatem dicti Rutgheri ex uno et 
!et Ludovici (dg: Lo) Colen soen ex alio ut dicebat hereditarie (dg: s 

ve) supportavit dicto Goeswino suo filio (dg: nomine emde eundem 

emancipandi) ut dicebat promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 
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BP 1184 f 400r 09 wo 15-09-1406. 

Wiskinus zvw Nenna beloofde aan Jordanus zv Arnoldus Tielkini 36½ nobel of 

de waarde in goud en 1 botdrager na maning te betalen. 

 

Wiskinus filius quondam Nenne (dg: soe) promisit super omnia Jordano 

filio Arnoldi Tielkini XXXVI et dimidium nobel seu valorem in auro atque 

unum boddreger ad monitionem persolvendos. Testes Lu et Jacobus datum 

supra. 

 

BP 1184 f 400r 10 wo 15-09-1406. 

Willelmus van Dijeghden ev Mechtildis dvw Henricus Raet verkocht aan de 

secretaris, tbv Elizabeth dvw Henricus van Lijt wever, (1) een b-erfcijns 

van 22 schelling geld, die Hugo schrijnmaker beloofd had aan Henricus van 

den Laer, met Sint-Jan-Baptist te leveren, gaande uit de helft van een 

erfgoed in Den Bosch, ter plaatse gnd Windmolenberg, naast erfgoed van 

voornoemde Henricus van den Laer enerzijds en voornoemde plaats gnd 

Windmolenberg eraan gelegen anderzijds, (2) een b-erfcijns van 49 schelling 

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

Sint-Jan, gaande uit een hofstad van Henricus van den Laer, in Den Bosch, 

ter plaatse gnd Windmolenberg, tussen erfgoed van Walterus zvw mr 

Theodericus enerzijds en Arnoldus van Lijt anderzijds, welke hofstad 

Georgius gnd Gorijs in cijns verkregen had van voornoemde Henricus van den 

Laer, welke cijnzen aan eerstgenoemde Willelmus gekomen waren na erfdeling. 

 

Willelmus de Dijeghden maritus et tutor legitimus Mechtildis sue uxoris 

filie quondam Henrici Raet hereditarium censum XXII solidorum monete quem 

Hugo scriniparus promisit se soluturum Henrico van den Laer hereditarie 

nativitatis Johannis baptiste ex dimidietate cuiusdam hereditatis site in 

Busco ad locum dictum Wijnmolenberch contigue juxta hereditatem dicti 

Henrici van den Laer ex uno et inter predictum locum Wijnmolenberch 

nominatum ex alio coadiacentem prout in litteris atque hereditarium 

censum XLIX solidorum (dg: mo) dicte monete solvendum hereditarie 

mediatim Domini et mediatim Johannis ex domistadio Henrici van den Laer 

sito in Busco ad locum dictum Wijnmolenberch inter hereditatem Walteri 

filii quondam magistri Theoderici ex uno et Arnoldi de Lijt ex alio (dg: 

d) quod domistadium Georgius dictus Gorijs erga dictum Henricum van den 

Laer ad censum acquisierat prout in litteris et quos census primodictus 

Willelmus sibi mediante divisione hereditaria inter ipsum et (dg: et) 

suos in hoc coheredes in partem cessisse dicebat hereditarie (dg: sup) 

vendidit mihi ad opus Elizabeth filie quondam Henrici de Lijt textoris 

supportavit cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et dicti Henrici quondam van den Laer et 

heredum ac successorum eiusdem Henrici deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 400r 11 do 16-09-1406. 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch, zijn broer Gerardus en Johannes 

Hels zvw Ghibo Hels beloofden aan Henricus nzvw hr Henricus van Werthusen 

ridder, tbv Johannes van Ghemert, 18 mud 2 zester rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) in Den Bosch te leveren. 

 

Johannes van den Eijnde van den Huijsberch Gerardus eius frater et 

Johannes Hels filius quondam Ghibonis Hels promiserunt indivisi super 

omnia Henrico filio naturali quondam domini Henrici de Werthusen militis 

ad opus Johannis de Ghemert XVIII modios et duo sextaria siliginis 

mensure de Busco ad purificationis proxime futurum persolvendos et in 

Busco tradendos. Testes Jor et Gheel datum in profesto Lamberti. 

 

1184 f.400v. 

 in profesto Lamberti: donderdag 16-09-1406. 
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BP 1184 f 400v 01 do 16-09-1406. 

Arnoldus Pasteijdebecker schonk aan Arnoldus Quappe zvw Johannes van Best 

en diens vrouw Bela dv voornoemde Arnoldus Pasteijdebecker, als 

huwelijksgift, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Sint-

Philippus-en-Jacobus-Apostelen in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een 

hoeve van Henricus Storiman, in Helvoirt, naast het huis van Nijcholaus zv 

Rodolphus, welke hoeve Henricus Storiman schatte op 6 mud rogge, (2) 4 

bunder beemd, het huis, erf en tuin die bij de hoeve behoren, en ander 

toebehoren, welke pacht Henricus Crebbeken snijder zvw Johannes Crebbeken 

snijder gekocht had van voornoemde Henricus Storiman van Hellevoirt, welke 

pacht voornoemde Arnoldus Pasteijdebecker gekocht had van Godefridus zvw 

Godefridus Ketellaer. 

 

Arnoldus Pasteijdebecker hereditariam paccionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam hereditarie Philippi et Jacobi apostolorum et 

in Busco tradendam ex manso Henrici Storiman sito in Hellevoirt juxta 

domum Nijcholai filii Rodolphi quem mansum Henricus Storiman ad (dg: 

recep) receptionem sex modiorum siliginis in semine estimabat et de 

quatuor bonariis prati ac de domo area et orto ad dictum mansum 

spectantibus et de aliis attinentiis quibuscumque dicti mansi in humido 

et in sicco consistentibus quam paccionem Henricus Crebbeken sartor 

filius quondam Johannis Crebbeken sartoris erga predictum Henricum 

Storiman de Hellevoirt emendo acquisierat prout in litteris et quam 

paccionem dictus Arnoldus Pasteijdebecker erga Godefridum filium quondam 

Godefridi Ketellaer emendo acquisierat prout in litteris hereditarie 

supportavit Arnoldo Quappe filio quondam Johannis de Best (dg: cum 

litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere) cum Bela sua uxore filia dicti Arnoldi 

Pasteijdebecker (dg: cum) nomine dotis et in matrimonii subsidium #{in 

linker marge:} ad jus opidi de Busco# cum litteris et jure promittens 

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

Jor et Gheel datum in profesto Lamberti (dg: datum supra). 

 

BP 1184 f 400v 02 do 16-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus Pasteijdebecker schonk aan voornoemde Arnoldus Quappe 

zvw Johannes van Best en diens vrouw Bela dv voornoemde Arnoldus 

Pasteijdebecker, als huwelijksgift, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

hoeve lands van Henricus Storiman van Helvoirt, in Helvoirt, naast het huis 

van Nijcholaus zv Rodolphus, welke pacht Henricus Crebbeken snijder zvw 

Johannes Crebbeken snijder verworven had van voornoemde Henricus Storiman 

en welke pacht voornoemde Arnoldus verworven had van Godefridus zvw 

Godefridus Ketelleer. 

 

Dictus Arnoldus Pasteijdebecker hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie (dg: purificationis) 

Andree apostoli et in Busco tradendam de uno manso terre Henrici Storiman 

de Helvoirt sito in Hellevoirt juxta domum Nijcholai filii Rodolphi quam 

paccionem Henricus Crebbeken sartor filius quondam Johannis Crebbeken 

sartoris erga predictum Henricum Storiman acquisierat et quam paccionem 

dictus Arnoldus erga (dg: prefatum Henr) Godefridum filium quondam 

Godefridi Ketelleer acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Arnoldo Quappe (dg: cum litteris et jure) ut supra promittens ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 400v 03 do 16-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus Pasteijdebecker schonk aan voornoemde Arnoldus Quappe 

zvw Johannes van Best en diens vrouw Bela dv voornoemde Arnoldus 

Pasteijdebecker, als huwelijksgift, de helft van een b-erfpacht van 2½ mud 

rogge, met Sint-Andreas-Apostel in Den Bosch te leveren, gaande uit een 

hoeve lands van Henricus Storiman van Hellevoert, in Helvoirt, welke pacht 
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aan Nijcholaus van Krekelhoven en Henricus Crebbeken snijder was verkocht 

door voornoemde Henricus Storiman, en welke helft voornoemde Arnoldus 

verowrven had van Godefridus zvw Godefridus Ketellere. 

 

Dictus Arnoldus Pasteijdebacker medietatem hereditarie paccionis duorum 

et dimidii modiorum siliginis solvende hereditarie Andree apostoli et in 

Busco tradende de manso terre Henrici Storiman de Hellevoert sito in 

Hellevoert et de attinentiis dicti mansi (dg: sin) universis tam in 

humido quam in sicco consistentibus venditam (dg: Hen) Nijcholao de 

Krekelhoven et Henrico Crebbeken sartori ab Henrico Storiman predicto 

quam (dg: pa) medietatem dicte paccionis prefatus Arnoldus erga 

Godefridum filium quondam Godefridi Ketellere acquisierat prout in 

litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo Quappe ut supra cum 

litteris et aliis et jure promittens ut supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 400v 04 do 16-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus Pasteijdebecker schonk aan voornoemde Arnoldus Quappe 

zvw Johannes van Best en diens vrouw Bela dv voornoemde Arnoldus 

Pasteijdebecker, als huwelijksgift, een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle goederen van 

Truda van den Venne, in Beilver, welke pacht Henricus Krebbeken snijder 

gekocht had van Jacobus molenaar van Helvoert en zijn {?aangetrouwde} 

verwant Truda, welke pacht voornoemde Arnoldus verworven had van Godefridus 

zvw Godefridus Ketelleer. 

 

Dictus Arnoldus Pasteijdebecker hereditariam paccionem unius modii 

siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in 

Busco tradendam de omnibus (dg: Tr) #bonis# Trude van den Venne in 

Beilver sitis quam paccionem Henricus Krebbeken sartor erga Jacobum 

molendinarium (dg: et) de Helvoert et Trudam eius affinem acquisierat 

emendo !acquisierat quam paccionem dictus (dg: Henricus) Arnoldus erga 

(dg: pref) Godefridum filium quondam Godefridi Ketelleer acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit dicto Arnoldo Quappe ut supra 

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

 

BP 1184 f 400v 05 do 16-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus Quappe verklaarde dat voornoemde Arnoldus 

Pasteijdebecker hem alle goederen heeft gegeven, die aan hem en zijn 

voornoemde vrouw Bela door voornoemde Arnoldus Pasteijdebecker waren 

beloofd te schenken. 

 

(dg: Willelmus) Dictus Arnoldus Quappe palam recognovit sibi per 

predictum Arnoldum Pasteijdebecker fore satisfactum ab omnibus bonis 

dicto Arnoldo Quappe cum dicta Bela eius uxore per prefatum Arnoldum 

Pasteijdebecker promissis nomine dotis (dg: testes) clamans inde quitum. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 400v 06 do 16-09-1406. 

Willelmus van Haren zvw Johannes van Haren droeg over aan Jacobus Pauwels 

soen 1/24 deel dat aan hem behoort in een beemd, in Oss, ter plaatse gnd in 

Gheen Achel, tussen Goswinus Steenwech enerzijds en Henricus zvw Matheus 

Wouters soen anderzijds. 

 

Solvit II boddreger. 

Willelmus de Haren filius quondam Johannis de Haren vicesimam quartam 

partem ad ipsum spectantem in quodam prato sito in parrochia de Osse ad 

locum dictum in Gheen Achel inter hereditatem Goswini Steenwech ex uno et 

inter hereditatem Henrici filii quondam Mathei Wouters soen ex alio ut 

dicebat hereditarie (dg: vendidit) #supportavit# Jacobo Pauwels soen 

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

 

1184 f.401r. 

 in profesto Lamberti: donderdag 16-09-1406. 

 

BP 1184 f 401r 01 do 16-09-1406. 

Godefridus zvw Sijmon van der Bruggen verkocht aan Johannes Kepken 

Pontenniers soen ½ morgen land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Palkenhove, 

tussen voornoemde Johannes Kepken enerzijds en Goeswinus Model van der Donc 

anderzijds, zoals daar gelegen per maat gnd hoefslach, belast met 

zegedijken, waterlaten en sloten. 

 

Solvit II grossos. 

Godefridus filius quondam Sijmonis van der Bruggen dimidium juger terre 

situm in parrochia de Lijttoijen ad locum dictum (dg: Pats) Palkenhove 

inter hereditatem Johannis Kepken ex uno et inter hereditatem Goeswini 

Model van der Donc ex alio in ea quantitate qua ibidem per mensuram 

dictam hoefslach situm (dg: su) est ut dicebat hereditarie vendidit 

#dicto# Johanni Kepken Pontenniers soen promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis zegediken aqueductibus et fossatis ad 

ipsum spectantibus. Testes Jor et Jacobus datum in profesto Lamberti. 

Scabini noluerunt. 

 

BP 1184 f 401r 02 do 16-09-1406. 

Gerardus zvw Marselius zvw Nijcholaus Marselijs soen van Vessem droeg over 

aan Johannes Zeelstman van Vessem ¼ deel dat aan hem behoort in 7 mud rogge 

b-erfpacht, maat van Vessem, die voornoemde Johannes Zeelstman met Lichtmis 

in Vessem moest leveren aan wijlen eerstgenoemde Marselius en zijn 

kinderen, gaande uit alle erfgoederen die voornoemde Marselius en zijn 

kinderen onder Vessem hadden liggen, welke erfgoederen aan eerstgenoemde 

Marselius gekomen waren na overlijden van zijn ouders, voorzover voornoemde 

Johannes Zeelstman die erfgoederen bezat. 

 

Solvit. 

Gerardus filius quondam Marselii filii quondam Nijcholai Marselijs soen 

de Vessem quartam partem ad se spectantem in septem modiis siliginis 

hereditarie paccionis (dg: l) mensure de Vessem quam Johannes Zeelstman 

de Vessem solvere !primodicto quondam Marselio et eius liberis 

hereditarie purificationis et in Vessem tradendam ex omnibus et singulis 

hereditatibus cum universis suis attinentiis quas primodictus Marselius 

et eius liberi infra parrochiam de Vessem habuerunt situatas que 

hereditates primodicto Marselio de morte suorum quondam parentum 

successione fuerant advolute in quantum dictus Johannes Zeelstman 

huiusmodi hereditates possidebat ut dicebat hereditarie supportavit 

Johanni Zeelstman predicto promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401r 03 do 16-09-1406. 

Lambertus van den Odenbosch verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Lambertus van den Odenbosch prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401r 04 do 16-09-1406. 

Johannes Rijcke zvw Walterus Rijcke droeg over aan Ludolphus Buc van Boemel 

(1) 1½ morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Brant, op het eind van die 

plaats gnd Brant, tussen kvw Theodericus van Os enerzijds en Ghibo Serijs 

soen anderzijds, (2) 4 lopen roggeland, in Oss, ter plaatse gnd Westervelt, 

tussen Theodericus zvw hr Godefridus van Os ridder enerzijds en Reijmboldus 

van Ussen anderzijds, aan voornoemde Johannes overgedragen door Johannes 
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Fijen soen van Os. 

 

Johannes Rijcke filius quondam Walteri Rijcke unum et dimidium jugera 

terre sita in parrochia de Os ad locum dictum die Brant in fine eiusdem 

loci Brant vocati inter hereditatem liberorum quondam Theoderici de Os ex 

uno et inter hereditatem Ghibonis Serijs soen ex alio atque quatuor 

loponatas terre siliginee sitas in dicta parrochia ad locum dictum 

Westervelt inter hereditatem Theoderici filii quondam #domini# Godefridi 

de Os militis ex uno et inter hereditatem Reijmboldi de Ussen ex alio 

supportata dicto Johanni a Johanne Fijen soen de Os prout in litteris 

hereditarie supportavit Ludolpho Buc de Boemel cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401r 05 do 16-09-1406. 

Johannes Rijcke zvw Walterus Rijcke ev Jutta dvw Johannes van Helmont 

snijder droeg over aan voornoemde Ludolphus Buc van Boemel een b-erfcijns 

van 4 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) 1½ 

morgen land, in Oss, ter plaatse gnd die Brant, op het einde van die plaats 

gnd die Brant, (4) 4 lopen land, in Oss, ter plaatse gnd Westervelt, welke 

cijns aan voornoemde Jutta was overgedragen door Ludingus zvw Jacobus van 

Uden. 

 

(dg: dictus Joh) Johannes Rijcke filius quondam Walteri Rijcke maritus et 

tutor legitimus Jutte sue uxoris filie quondam Johannis de Helmont 

sartoris hereditarium censum quatuor librarum monete solvendum 

hereditarie nativitatis Domini et in Busco tradendum ex uno et dimidio 

jugeribus terre sitis in parrochia de Os ad locum dictum die Brant in 

fine eiusdem loci die Brant vocati atque ex quatuor lopinatis terre sitis 

in dicta parrochia ad locum dictum Westervelt supportatum dicte Jutte a 

Ludingo filio quondam Jacobi de Uden prout in litteris hereditarie 

supportavit dicto (dg: Ju) Ludolpho cum litteris et aliis et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui et 

dicte Jutte deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401r 06 do 16-09-1406. 

Nijcholaus van Baerle zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Elizabeth Fijen 

van Os 37 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, 

met Sint-Philippus-en-Jacobus-Apostelen aanstaande (zo 01-05-1407) te 

betalen. 

 

Nijcholaus van Baerle filius Nijcholai de Baerle promisit super omnia 

Elijzabeth Fijen de Os XXXVII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro 

quolibet gulden computato ad Philippi et Jacobi apostolorum proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401r 07 do 16-09-1406. 

Walterus zv Johannes van den Loo droeg over aan Petrus zvw Stephanus van 

den Amervoirt een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oisterwijk, met 

Lichtmis in Berkel te leveren, gaande uit ¼ deel dat aan Johannes van der 

Teijnden zvw Johannes van der Teijnden behoorde in een huis, tuin en 

aangelegen erfgoederen, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel en uit alle 

andere erfgoederen van wijlen voornoemde Johannes van der Teijnden, gelegen 

in Oisterwijk, ter plaatse gnd Berkel, welke pacht aan voornoemde Walterus 

was verkocht door eerstgenoemde Johannes van der Teijnden. 

 

Solvit. 

Walterus filius (dg: quo) Johannis van den Loo hereditariam paccionem 

dimidii modii siliginis mensure de (dg: B) Oesterwijc solvendam 

hereditarie purificationis et in Berkel tradendam ex quarta parte que ad 

Johannem van der Teijnden filium quondam Johannis van der Teijnden 
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spectabat in domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus sitis in 

parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Berkel atque in omnibus aliis 

hereditatibus dicti quondam Johannis van der Teijnden in parrochia et 

loco predictis situatis venditam dicto Waltero a Johanne van der Teijnden 

primodicto prout in litteris hereditarie supportavit Petro filio quondam 

Stephani van den Amervoirt cum litteris et jure promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 401r 08 do 16-09-1406. 

Lambertus van den Odenbosch vernaderde in aanwezigheid van zijn broer 

Henricus alle erfgoederen en goederen die voornoemde Henricus verworven had 

van Adam zv Godefridus van der Vonderen. Henricus week. En Lambertus droeg 

over aan zijn voornoemde broer Henricus. De brief overhandigen aan hem of 

Lambertus. 

 

Solvit 4or boddreger. 

Lambertus van den Odenbosch in presentia Henrici sui fratris prebuit ad 

redimendum omnes hereditates ac bona (dg: dicti) que dictus Henricus erga 

Adam filium (dg: quond) Godefridi van der Vonderen acquisierat ut dicebat 

Henricus cessit et Lambertus supportavit Henrico suo fratri predicto. 

Testes datum supra. Tradatur sibi vel (dg: aen) Lamberto. 

 

1184 f.401v. 

 in profesto Lamberti: donderdag 16-09-1406. 

 

BP 1184 f 401v 01 do 16-09-1406. 

Gerardus Heerken de jongere zvw Godefridus Heerken droeg over aan Johannes 

zvw Rutgherus Alarts soen 1 bunder beemd, in Berlicum, ter plaatse gnd 

Lengsbroec, tussen wijlen Johannes Willems soen van Berlikem enerzijds en 

Katherina Corstiaens anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed gnd 

Voshoeve en met het andere eind aan de gemeint gnd die Werft, welke bunder 

beemd voornoemde Gerardus tezamen met andere goederen gekocht had van 

Godefridus Robben soen van Berlikem. Voornoemde Gerardus zal voornoemde 

Johannes schadeloos houden van een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche 

maat, aan voornoemde Gerardus verkocht door voornoemde Godefridus Robben 

soen. 

 

Solvit. 

Gerardus Heerken junior filius quondam Godefridi Heerken unum bonarium 

prati situm in parrochia de Berlikem in loco dicto (dg: Ber) Lengsbroec 

inter hereditatem quondam Johannis Willems soen de Berlikem ex uno et 

inter !Katherine Corstiaens ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem 

dictam Voshoeve et cum reliquo fine ad communitatem dictam die (dg: W) 

Werft quod bonarium prati antedictus Gerardus simul cum quibusdam aliis 

hereditatibus erga Godefridum Robben soen de Berlikem emendo acquisierat 

prout in litteris hereditarie supportavit Johanni filio quondam Rutgheri 

Alarts soen cum litteris et (vervaagd: jure) jure occacione promittens 

super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere et quod 

ipse eundem Johannem quitabit #et indempnem servabit# ab hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco vendita dicto Gerardo a 

Godefrido Robben soen predicto ut dicebatur. Testes Jor et Gheel datum in 

profesto Lamberti. 

 

BP 1184 f 401v 02 do 16-09-1406. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Gerardus 40 Hollandse gulden 

geld van wijlen graaf Willelmus of de waarde en ½ mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1408) te betalen en te leveren. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicto Gerardo XL Hollant gulden 

monete comitis quondam Willelmi #vel valorem# et dimidium modium 

siliginis mensure de Busco a purificationis proxime futuro ultra annum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401v 03 do 16-09-1406. 

Gerardus Bac zvw Hermannus Bac droeg over aan Petrus Buekentop bakker (1) 

een b-erfcijns van 3 pond geld, gaande uit een hofstad in Den Bosch, naast 

de plaats gnd Windmolenberg, in een straatje dat loopt vanaf voornoemde 

plaats gnd Windmolenberg, achter het woonhuis van wijlen Arnoldus Rover 

Boest, naar het straatje gnd Baseldonkse Straat, op welke hofstad de 

rosmolen stond, welke cijns wijlen Henricus van den Loeken zvw Johannes van 

Wetten verworven had van Johannes van Coelen, (2) 20 Hollandse gulden, aan 

Henricus van den Loeken beloofd door voornoemde Johannes van Coelen, welke 

cijns en som gelds aan eerstgenoemde Gerardus gekomen waren na overlijden 

van zijn neef eerstgenoemde Henricus van den Loeken zvw Johannes van 

Wetten, (3) alle huisraad en gebruiksvoorwerpen die aan voornoemde Gerardus 

Bac gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus zvw Johannes van 

Wetten, welke cijns, som gelds, gebruiksvoorwerpen enn huisraad voornoemde 

Gerardus voor schepenen in Den Bosch had uitgewonnen van Matheus van den 

Loeken, (4) alle beloften aan voornoemde Gerardus gedaan door Matheus van 

den Loeke en zijn broer Henricus van den Loeke. 

 

Gerardus #Bac# filius quondam Hermanni Bac hereditarium censum trium 

librarum monete solvendum hereditarie et annuatim ex quodam domistadio 

sito in Busco juxta locum dictum Wijnmolenberch in quodam viculo tendente 

a dicto loco Wijnmolenberch vocato (dg: ante) #retro# domum habitationis 

quondam Arnoldi Rover Boet! (dg: versus) ad viculum dictum Baseldoncsche 

Straet (dg: inter he) in quo domistadio molendinum equorum stare 

consueverat (dg: ut quod) quem censum Henricus quondam van den Loeken 

filius quondam Johannis de (dg: Coelen) Wetten erga Johannem de Coelen 

acquisierat atque XX Hollants gulden promissos (dg: dicto) Henrico van 

den Loeken a Johanne de Coelen predicto qui census et que summa pecunie 

predicti primodicto Gerardo de morte primodicti quondam Henrici sui 

nepotis successione fuerant advoluta! (dg: atque omnia domicilia et 

utensilia prefato) atque omnia domicilia et utensilia prefato Gerardo Bac 

(dg: filio) de morte dicti quondam Henrici filii quondam Johannis de 

Wetten successione advoluta quos censum precunie summam et (dg: clenodia) 

utensilia et domicilia predictos predictus Gerardus coram scabinis in 

Busco (dg: a) erga Matheum van den Loeken mediante sententia scabinorum 

in Busco evicerat et obtinuerat #{hier BP 1184 f 401v 04 invoegen}# ut 

dicebat hereditarie supportavit Petro Buekentop pistori in omnibus jure 

et forma quibus ad ipsum Gerardum pertinet tam vigore (dg: jure) 

successionis hereditarie quam eciam (dg: su) predicte ?sinen ?late #aut 

alias quovis modo# promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401v 04 do 16-09-1406. 

{In linker marge. Invoegen in BP 1184 f 401v 03}. 

atque omnes promissiones promissas dicto Gerardo a Matheo van den Loeke 

et Henrico van den Loeke eius fratre aut altero eorum a quocumque tempore 

evoluto usque in diem presentem. 

 

BP 1184 f 401v 05 do 16-09-1406. 

Voornoemde Matheus van den Loeken beloofde aan voornoemde Gerardus Bac zvw 

Hermannus Bac 20 Engelse nobel of de waarde na maning te betalen. 

 

Dictus Matheus promisit super omnia dicto Gerardo XX (dg: l) Engels nobel 

vel valorem ad monitionem persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401v 06 do 16-09-1406. 

Katherina dv Walterus van den Rullen gaf uit aan Johannes Boeve zv Egidius 

Boeve van Vechel een huis, tuin, 15 lopen gerstland en 1 bunder aangelegen 

beemd, in Veghel, ter plaatse gnd Buekelaer, tussen erfg vw Henricus Roefs 
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soen enerzijds en Arkenradis dv voornoemde Walterus van den Rullen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan Willelmus zv voornoemde 

Walterus, met de sloten ernaast die erbij horen; de uitgifte geschiedde 

voor 2 roeden landweer die bij het voornoemde horen in de landweer van 

Veghel, en thans voor 2 steen vlas bereid tot de hekel en een n-erfpacht 

van 3 mud koren, voor de helft rogge en voor de helft gerst, maat van 

Veghel, met Lichtmis in de kerk van Veghel te leveren. 

 

Solvit. 

Katherina filia Walteri van den Rullen cum tutore domum ortum et 

quindecim lopinatas terre ordeacee et unum bonarium prati sibi adiaciens 

sitos in parrochia de Vechel ad locum dictum Buekelaer inter hereditatem 

heredum quondam Henrici Roefs soen ex uno et inter hereditatem Arkenradis 

filie dicti Walteri van den Rullen ex alio tendentes a communi platea ad 

hereditatem Willelmi filii dicti (dg: quondam) Walteri simul cum fossatis 

juxta premissa situatis et ad premissa spectantibus in ea quantitate qua 

ibidem siti sunt ut dicebat dedit ad hereditarium pactum Johanni Boeve 

filio Egidii Boeve de Vechel ab eodem hereditarie possidendos pro duabus 

virgatis muniminis ad premissa spectantibus in munimine de Vechel 

tenendis et conservandis etc atque pro duobus steen lini parati ad 

scalcrum et hereditaria paccione trium modiorum bladi mediatim siliginis 

et mediatim ordei mensure de Vechel danda sibi ab alio purificationis et 

in ecclesia de Vechel tradendis (dg: dandis sibi ab) ex premissis 

promittens cum tutore super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 401v 07 do 16-09-1406. 

Otto zvw Willelmus Otten soen deed afstand van het voornoemde. 

 

Solvit. 

Otto filius quondam Willelmi Otten soen super premissis et jure ad opus 

dicti Johannis hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

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

 

BP 1184 f 401v 08 do 16-09-1406. 

Voornoemde Johannes beloofde aan voornoemde Katherina 50 gulden, 9 

botdrager of {niet afgewerkt contract}. 

 

Dictus Johannes promisit super omnia dicte Katherine L gulden IX 

boddreger vel. 

 

1184 f.402r. 

 in profesto Lamberti: donderdag 16-09-1406. 

 

BP 1184 f 402r 01 do 16-09-1406. 

XXXc XLVII. 

 

BP 1184 f 402r 02 do 16-09-1406. 

Arkenradis dv Walterus van den Rullen gaf uit aan haar broer Walterus van 

den Rullen de jongere zv voornoemde Walterus (1) een stuk land, gnd een 

rullenstreep, in Veghel, tussen erfg vw Henricus Boertman enerzijds en 

Petrus van Langvelt en Godefridus Aleijten soen anderzijds, (2) een stuk 

land, gnd een rullenstreep, in Veghel, tussen voornoemde Petrus enerzijds 

en voornoemde Petrus en Godefridus anderzijds, een stuk land, gnd dat 

Beghinen Stuc, in Veghel, ter plaatse gnd Russent, tussen erfgoed gnd 

Reghenacker, behorend aan Anselmus Denkens soen enerzijds en voornoemde 

erfg vw Henricus Boertman anderzijds, (3) een stukje land en een aangelegen 

stukje beemd, gnd dWedekens Hoefken, in Veghel, ter plaatse gnd die Boert, 

tussen erfgoed gnd die Tomacker behorend aan Johannes Stanssart enerzijds, 

met een eind strekkend aan de gemeint, (4) een stuk beemd, in Veghel, ter 

plaatse gnd Buekelaer, tussen erfgoed dat was van voornoemde Walterus en nu 
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is van Johannes Boeve enerzijds en {hier staan: ..} Vrieze van Buekelaer 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 2 mud koren, 

half rogge en half gerst, maat van Veghel, met Lichtmis in Veghel te 

leveren. 

 

Arkenradis filia Walteri van den Rullen cum tutore (dg: p) peciam terre 

dictam een rullenstreep sitam in parrochia de (dg: Vel) Vechel inter 

hereditatem heredum quondam Henrici Boertman ex uno et inter hereditatem 

Petri de Langvelt et Godefridi Aleijten soen ex alio item peciam terre 

dictam een rullenstreep sitam in dicta parrochia inter hereditatem dicti 

Petri ex uno et inter hereditatem dictorum Petri et Godefridi ex alio 

item peciam terre (dg: sit) dictam dat Beghinen Stuc sitam in dicta 

parrochia in loco dicto Russent inter hereditatem dictam Reghenacker ad 

Anselmum Denkens soen spectantem ex uno et inter hereditatem dictorum 

heredum dicti quondam Henrici Boertman ex alio item particulam terre et 

particulam prati sibi adiacentem dictam dWedekens Hoefken sitas in dicta 

parrochia in loco dicto die Boert inter hereditatem dictam die Tomacker 

ad Johannem Stanssart spectantem ex uno !tendentem cum uno fine ad 

communitatem atque peciam prati sitam in dicta parrochia ad locum dictum 

Buekelaer inter hereditatem que fuerat dicti Walteri nunc ad Johannem 

Boeve spectantem ex uno et inter hereditatem (dg: Johannis) {hier staan: 

..} Vrieze van Buekelaer ex alio ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Waltero van den Rullen juniori (dg: fi) suo fratri filio dicti Walteri ab 

eodem hereditarie possidendas pro hereditaria paccione duorum modiorum 

bladi mediatim siliginis et mediatim ordei mensure de Vechel danda sibi 

ab alio purificationis et in Vechel tradenda ex premissis promittens 

super omnia (dg: ratam servare) warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes Jor et Gheel datum in 

profesto Lamberti. 

 

BP 1184 f 402r 03 do 16-09-1406. 

Otto zvw Willelmus Otten soen deed tbv voornoemde Walterus afstand. 

 

Quo facto Otto filius quondam Willelmi Otten soen super premissis et jure 

#ad opus dicti Walteri hereditarie renunciavit# promittens super omnia 

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

 

BP 1184 f 402r 04 do 16-09-1406. 

Voornoemde Walterus van den Rullen de jongere beloofde aan voornoemde 

Arkenradis 45 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden 

gerekend, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Dictus Walterus promisit super omnia dicte Arkenradi XLV gulden IX 

boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 402r 05 do 16-09-1406. 

Walterus der Kijnder steenhouwer ev Elizabeth dvw Mathijas Poijnenborch gaf 

uit aan de broers Henricus, Petrus en Godefridus, kvw Stephanus van der 

Amervoirt, Willelmus van Riel, Walterus van den Loo en Henricus zvw 

Johannes Ellaer een beemd van wijlen voornoemde Mathias, in Oisterwijk, ter 

plaatse gnd Udenhout, tussen wijlen Petrus van den Pas enerzijds en erfg vw 

voornoemde Stephanus van der Amervoirt anderzijds, met een eind strekkend 

aan een gemene weg en met het andere eind aan Truda Moelners, met de 

houtwas; de uitgifte geschiedde voor een oude groot aan de hertog en thans 

voor een n-erfpacht van 7 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den 

Bosch te leveren. De brief van de buitenlui aan een van hen overhandigen. 

 

Solvit extraneus II boddreger. 

Walterus der Kijnder lapicida maritus et tutor legitimus Elizabeth sue 

uxoris filie quondam Mathije Poijnenborch quoddam pratum dicti quondam 
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Mathie situm in parrochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout inter 

hereditatem heredum quondam Petri van den Pas ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Stephani van der Amervoirt #!tendens cum uno fine ad 

communem plateam et cum reliquo fine ad hereditatem Trude Moelners# simul 

cum lignicrescentia eiusdem prati ut dicebat dedit ad hereditarium pactum 

Henrico Petro et Godefrido fratribus liberis (dg: di) quondam Stephani 

van der Amervoirt predicti Willelmo de Riel Waltero van den Loo et 

Henrico filio quondam Johannis Ellaer ab eisdem hereditarie possidendum 

pro uno grosso antiquo domino duci exinde solvendo dando (dg: et) etc 

atque pro hereditaria paccione septem sextariorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi ab aliis purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligatonem deponere et (dg: later) alii indivisi super omnia 

repromiserunt. Testes datum supra. Tradatur littera extraneorum etc 

alteri eorum. 

 

BP 1184 f 402r 06 do 16-09-1406. 

Alle voornoemden beloofden aan voornoemde Walterus 35 Hollandse gulden geld 

van graaf Willelmus of de waarde, en 14 lopen rogge, met Lichtmis 

aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen en te leveren. 

 

Dicti omnes promiserunt indivisi super omnia dicto Waltero #XXXV# (dg: 

XLV) Hollant gulden monete comitis Willelmi vel valorem (dg: ad p) et 

XIIII lopinos (dg: s geschreven door de letter p) siliginis ad 

purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 402r 07 do 16-09-1406. 

Albertus van Kessel zvw Henricus van Kessel zvw Martinus van Kessel en 

Willelmus van Broechoven zvw Henricus ev Elizabeth dvw voornoemde Henricus 

van Kessel verkochten aan Johannes van Lent zvw Henricus Muijdeken 40 

schelling b-erfcijns, die Ghibo gnd Henricx soen en zijn zuster Saloma met 

Sint-Servatius moesten betalen aan wijlen voornoemde Martinus, gaande uit 

(1) erfgoederen gnd Vijftalven Hoevel van voornoemde Ghibo, (2) een stuk 

land, gnd een aling weijde, van voornoemde Saloma, in Lithoijen, (3) een 

half huis en halve tuin, eertijds van voornoemde Ghibo en Saloma, in 

Lithoijen. 

 

Albertus de Kessel filius quondam Henrici de Kessel filii quondam Martini 

de Kessel et Willelmus de Broechoven filius quondam Henrici maritus et 

tutor legitimus Elizabeth sue uxoris filie dicti quondam Henrici de 

Kessel XL solidos annui et hereditarii census quos Ghibo dictus Henricx 

soen et Saloma eius soror solvere tenebantur dicto quondam Martino 

hereditarie Servatii ex hereditatibus (verbeterd uit: hereditate) dicta 

Vijftalven Hoevel dicti Ghibonis et pecia terre dicta een aling weijde 

dicte Salome sitis !sitis in parrochia de Lijttoijen atque ex dimidia 

domo et dimidio orto (dg: sitis in) dudum dictorum Ghibonis et Salome 

sitis in dicta parrochia ut dicebant hereditarie vendiderunt Johanni de 

Lent filio quondam Henrici Muijdeken promittentes indivisi super omnia 

habita et habenda ratam servare et obligationem et impetitionem ex parte 

eorum et dicti quondam Martini et suorum heredum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 402r 08 do 16-09-1406. 

Walterus zvw Theodericus van Westilberze: alle {niet afgewerkt contract}. 

 

Walterus filius quondam Theoderici van Westilberze omnes et singulas. 

 

1184 f.402v. 

 in profesto Lamberti: donderdag 16-09-1406. 
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BP 1184 f 402v 01 do 16-09-1406. 

Aleijdis wv Zegerus Vrancken soen en haar kinderen Willelmus en Franco 

verkochten aan Gerardus Arnts soen een stuk land en de helft van een 

aangelegen beemd, in Gestel bij Herlaer, ter plaatse gnd Zegeworp, tussen 

Gerardus van Aa enerzijds en wijlen Hermannus Loden soen anderzijds, met 

beide einden strekkend aan voornoemde Gerardus, van welk stuk beemd de 

andere helft behoort aan voornoemde Conrardus, belast met het onderhoud van 

een hek gnd dat Hoghe Braecsche Veken. 

 

Aleijdis relicta quondam Zegeri Vrancken soen cum tutore Willelmus et 

Franco eius liberi peciam terre #atque medietatem pecie prati# (dg: et 

peciam prati) sibi adiacentis sitas in parrochia de Ghestel prope Herlaer 

ad locum dictum (dg: Herlaer) #Zegeworp# inter hereditatem Gerardi de Aa 

ex uno et inter hereditatem quondam Hermanni Loden soen ex alio tendentes 

cum utroque fine ad hereditatem dicti Gerardi de qua pecia prati reliqua 

medietas ad Conrardum Arnts soen pertinet ut dicebant hereditarie 

vendiderunt dicto Gerardo promittentes (dg: ut) cum tutore indivisi super 

omnia habita et habenda warandiam et obligationem deponere excepto onere 

#ad premissa spectante# conservationis cuiusdam repaguli dicti veken 

dicti dat Hoghe Braecsche Veken ut dicebant. Testes Jor et Egidius datum 

in profesto Lamberti. 

 

BP 1184 f 402v 02 do 16-09-1406. 

Voornoemde Gerardus beloofde aan voornoemde Aleijdis (1) 7 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407), (2) 8 lopen rogge, 

Bossche maat, met Lichtmis over een jaar (do 02-02-1408), (3) 20½ Hollandse 

gulden geld van graaf Willelmus of de waarde en 8 lopen rogge, met Lichtmis 

over twee jaar (za 02-02-1409) te leveren en te betalen. 

 

Dictus Gerardus promisit super omnia dicte Aleijdi septem lopinos 

siliginis mensure de Busco ad purificationis proxime futurum et octo 

lopinos siliginis mensure (dg: de) predicte a purificationis proxime 

futuro ultra annum et XX et dimidium Hollant gulden monete comitis 

Willelmi vel valorem et octo lopinos siliginis a purificationis proxime 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 402v 03 do 16-09-1406. 

Walterus zvw Theodericus van Westilberze: een huis zonder ondergrond, in de 

parochie van Beers, ter plaatse gnd Westelbeers, in de dingbank gnd eninge 

van Hilvarenbeek, tussen {niet afgewerkt contract}. 

 

Walterus filius quondam Theoderici van Westilberze domum (dg: et ortum) 

#sine fundo# sitos! in parrochia de Berze ad locum dictum Westilberze in 

jurisdictione dicta enijnge de Beke inter hereditatem. 

 

BP 1184 f 402v 04 do 16-09-1406. 

Walterus zvw Theodericus van Westilberze gaf uit aan Paulus zvw Willelmus 

Decker (1) een stuk land, gnd den Raephof, in Beers, ter plaatse gnd 

Westelbeers, in de eninge van Hilvarenbeek, tussen het gemene water 

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

van de kerk van Middelbeers, (2) een stuk land, gnd Gerit Smeeds Bocht, ter 

plaatse gnd Westelbeers, in de eninge van Hilvarenbeek, tussen kv Yda Crols 

enerzijds en voornoemde Paulus zvw Willelmus anderzijds, (3) een stuk land, 

gnd die Stert, en een aangelegen stuk weide, gnd driesschelken, ter plaatse 

gnd Westelbeers, in de eninge van Hilvarenbeek, tussen een gemene weg 

enerzijds en kv Gertrudis van der Aa anderzijds, (4) een stukje weide, gnd 

driesschelken, gnd die Pegenacker, ter plaatse gnd Westelbeers, in de 

eninge van Hilvarenbeek, tussen het gemene water enerzijds en voornoemde 

Gertrudis anderzijds, (5) het huis en alle andere erfgoederen van 

voornoemde Walterus, ter plaatse gnd Westelbeers, in de eninge van 

Hilvarenbeek; de uitgifte geschiedde voor (a) de hertogencijns, en thans 
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voor (b) een lijfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in 

Westelbeers te leveren. Na overlijden van voornoemde Paulus komen 

voornoemde goederen erfelijk aan voornoemde Paulus. Zolang voornoemde 

Walterus op kosten zal zijn van voornoemde Paulus, hoeft voornoemde Paulus 

de lijfpacht niet te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Walterus filius quondam Theoderici de Westilberze (dg: p) peciam terre 

dictam den Raephof, sitam in parrochia de Berze ad locum dictum 

Westilberze in jurisdictione dicta enijnge de Beke inter aquam communem 

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

hereditatem ecclesie de (dg: Ber) Middelberze item peciam terre dictam 

Gerit Smeeds Bocht sitam in loco et jurisdictione predictis inter 

hereditatem (dg: heredum qu) liberorum Yde Crols ex uno et inter 

hereditatem Pauli filii quondam Willelmi Decker ex alio item peciam terre 

dictam die Stert et peciam pascue dictam driesschelken sibi adiacentem 

sitas in (dg: in) loco et jurisdictione predictis inter (dg: l) communem 

plateam ex uno et inter hereditatem (dg: he) liberorum Gertrudis van der 

Aa ex alio atque particulam pascue dictam driesschelken dictam die 

Pegenacker (dg: s) sitam in loco et jurisdictione predictis inter 

predictam communem aquam ex uno et inter hereditatem dicte Gertrudis ex 

alio atque domum et omnes alias hereditates dicti Walteri (dg: q) in loco 

et jurisdictione dicta enijnge sitas ut dicebat dedit ad vitalem 

pensionem Paulo predicto filio dicti quondam Willelmi ab eodem 

hereditarie possidendas pro censu domini ducis ex premissis solvendo 

dando etc et pro vitali pensione trium modiorum siliginis mensure de 

Busco danda sibi (dg:ab) ad eius vitam et non ultra purificationis ab 

alio et in Westilberze tradenda ex premissis promittens super omnia 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit et cum mortuus fuerit erit quitum et tunc premissa 

integraliter et hereditarie pertinebunt Paulo predicto promisit insuper 

dictus Paulus super omnia quod ipse predictum Walterum tenebit in 

expensis ipsius Pauli et sibi (dg: vite) victualia necessaria 

administrabit pro vitali pensione predicta et quamdiu ipse Walterus 

steterit et manserit in expensis dicti Pauli quod illo tempore durante 

ipse Paulus non tenebitur ad solutionem pensionis predicte. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 402v 05 do 16-09-1406. 

Reijnerus Loesken droeg over aan Henricus nzvw hr Henricus van Werthusen 

ridder 1 nieuwe Gelderse gulden b-erfcijns, met Sint-Martinus te betalen, 

gaande uit een hofstad in Groot Lith, tussen Udo zvw Johannes Olijsleger 

enerzijds en Johannes van den Stock anderzijds, welke cijns Johannes van 

den Stock beloofd had aan Hermannus van Meghen en welke cijns voornoemde 

Hermannus had overgedragen aan voornoemde Reijnerus. 

 

Reijnerus Loesken unum novum florenum Gelrensem hereditarii census 

solvendum hereditarie Martini hyemalis ex domistadio sito in parrochia de 

Groet Lijt inter hereditatem Udonis filii quondam Johannis Olijsleger ex 

uno et inter hereditatem Johannis van den Stock ex alio quem censum 

Johannes van den Stock promiserat Hermanno van Meghen et quem censum 

dictus Hermannus supportaverat Reijnero predicto ut dicebat hereditarie 

supportavit Henrico filio naturali quondam domini Henrici de Werthusen 

militis promittens super omnia ratam servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 402v 06 do 16-09-1406. 

Petrus Keijot en Johannes van Berlikem beloofden aan Rutgherus zvw 

Willelmus Sijkens soen en Willelmus Tijmmerman 50½ mud hop, Bossche maat, 

met Vastenavond aanstaande (di 08-02-1407) te leveren. De brief 

overhandigen aan Rutgerus. 
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Petrus (dg: ?Bun) Keijot (dg: ..) et Johannes de Berlikem promiserunt 

(dg: super omnia) indivisi super omnia Rutghero filio quondam Willelmi 

Sijkens soen #et Willelmo Tijmmerman# L et dimidium modios lupuli dicti 

hoppen mensure de Busco ad carnisprivium proxime futurum persolvendos. 

Testes datum supra. Tradatur littera Rutgero. 

 

BP 1184 f 402v 07 do 16-09-1406. 

Voornoemde Rutgherus zvw Willelmus Sijkens soen en Willelmus Tijmmerman 

beloofden aan voornoemde Petrus Keijot en Johannes van Berlikem 50 nieuwe 

gulden, 38 plakken voor 1 gulden gerekend, met Vastenavond aanstaande (di 

08-02-1407) te betalen. 

 

Dicti Rutgherus et Willelmus promiserunt indivisi super omnia dictis 

Petro et Johanni L nuwe gulden XXXVIII placken pro quolibet gulden ad 

carnisprivium proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.403r. 

 in profesto Lamberti: donderdag 16-09-1406. 

 dominica post Lamberti: zondag 19-09-1406. 

 in vigilia Mathei apostoli et ewangeliste: maandag 20-09-1406. 

 

BP 1184 f 403r 01 do 16-09-1406. 

Baudewinus her Rolofs soen en zijn zoon Rodolphus beloofden aan Ghisbertus 

van Yper, tbv Arnoldus Stamellart van Uden, 32 gulden, 38 gemene plakken 

voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Kerstmis (za 25-12-1406) 

en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407). 

 

Baudewinus her Rolofs soen et Rodolphus eius filius promiserunt indivisi 

super omnia Ghisberto de Yper ad !Arnoldi Stamellart de Uden XXXII (dg: 

XX) !scilicet XXXVIII gemeijn placken pro quolibet gulden !mediatim 

nativitatis Domini et mediatim Johannis proxime futurum persolvendos. 

Testes Jor et Gheel datum in profesto Lamberti. 

 

BP 1184 f 403r 02 zo 19-09-1406. 

Jkr Johannes graaf van Megen, Petrus van den Berghe, Bertholdus her Gerijts 

soen, Johannes van Haeften, Johannes Otten soen, Wijerus gnd Wijer Jacobs 

soen, Gerardus van Dolre, Johannes Henrics soen, Alardus van Bucstel, 

Johannes Reijners soen, Johannes Elijaes soen en Walterus Luet beloofden 

aan Willelmus van Nuwelant (1) 191½ nieuwe gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 nieuwe gulden gerekend, en 4½ gemene plak, (2) 100 

Hollandse gulden, met epiphanie aanstaande (do 06-01-1407) te betalen. 

 

Domicellus Johannes comes de Megen Petrus van den Berghe Bertholdus her 

Gerijts soen Johannes de Haeften Johannes Otten soen Wijerus dictus Wijer 

Jacobs soen Gerardus van Dolre Johannes Henrics soen Alardus van Bucstel 

Johannes Reijners soen Johannes Elijaes soen et Walterus Luet promiserunt 

indivisi super omnia Willelmo de Nuwelant (dg: centum Hollant gulden) !et 

centum et XCI et dimidium novos gulden scilicet IX boddreger vel XIII 

aude Vlems pro quolibet nuwe gulden computando et quatuor et dimidium 

gemeijn placken (dg: ad ep) et centum Hollant gulden ad epiphanije Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Johannes et Henricus datum (dg: in) 

dominica post Lamberti. 

 

BP 1184 f 403r 03 zo 19-09-1406. 

Voornoemde jkr Johannes graaf van Megen, Petrus van den Berghe, Bertholdus 

her Gerijts soen, Johannes van Haeften, Johannes Otten soen, Wijerus gnd 

Wijer Jacobs soen, Gerardus van Dolre, Johannes Henrics soen, Alardus van 

Bucstel, Johannes Reijners soen, Johannes Elijaes soen en Walterus Luet 

beloofden aan voornoemde Willelmus van Nuwelant 191½ nieuwe gulden, 9 

botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 nieuwe gulden gerekend, en 4½ gemene 
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plak, met epiphanie over een jaar (vr 06-01-1408) te betalen. 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia dicto Willelmo centum 

XCI et dimidium nuwe gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems pro quolibet 

gulden computato et quatuor et dimidium gemeijn placken ab epiphanie 

proxime futuro ultra annum persolvendos. Testes datum supra. Sic est 

portatum. 

 

BP 1184 f 403r 04 ma 20-09-1406. 

Egidius zvw Johannes van den Bogarde van Geldorp verkocht aan Godefridus 

Gobbels soen (1) een kamp, deels akkerland en deels heide, in Geldrop, ter 

plaatse gnd Braechusen, tussen Rutgherus van Geldorp enerzijds en wijlen 

Arnoldus van Werdingen anderzijds, (2) een stuk eusel, in Geldrop, ter 

plaatse gnd Braechusen, tussen voornoemde Godefridus Gobbels soen enerzijds 

en een gemene weg anderzijds, belast met (a) 5 schelling cijns aan de heer 

van Geldrop, (b) 1 cijnshoen aan voornoemde Rutgerus van Geldorp, (c) een 

b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Eindhoven en in Eindhoven te 

leveren, (d) een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, en in Den Bosch 

te leveren. De brief aan hem overhandigen of aan Johannes Vrancken soen. 

 

Solvit. 

Egidius filius quondam Johannis van den Bogarde van Geldorp (dg: peciam 

terre) quendam campum partim terre arabilis et partim terre mericalis 

situm in parrochia de Geldorp ad locum dictum Braechusen inter 

hereditatem Rutgheri de Geldorp ex uno et inter hereditatem (dg: heredum) 

quondam Arnoldi van Werdingen ex alio item peciam pascue dictam eeussel 

sitam in parrochia et loco predictis inter hereditatem Godefridi Gobbels 

soen ex uno et inter communem plaetam! ex alio ut dicebat hereditarie 

vendidit Godefrido Gobbels soen predicto promittens super omnia warandiam 

et obligationem deponere exceptis quinque solidis census domini de 

Geldorp et uno pullo censuali dicto Rutgero de Geldorp et hereditaria 

paccione septem lopinorum siliginis mensure de Eijndoven et in Eijndoven 

tradenda et hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de Busco 

et in Busco tradenda exinde prius solvendis. Testes Johannes et Lu datum 

in vigilia Mathei apostoli et ewangeliste. Tradatur littera sibi vel 

Johanni Vrancken soen. 

 

BP 1184 f 403r 05 ma 20-09-1406. 

Johannes Vrancken soen van Geldorp verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Johannes Vrancken soen de Geldorp prebuit et reportavit. Testes datun 

supra. 

 

BP 1184 f 403r 06 ma 20-09-1406. 

Jacobus van Berze bakker zvw Petrus van Berze droeg over aan Ghibo 

sMijerman molenaar 1/3 deel dat aan hem behoort in de windmolen met 

ondergrond die behoorde aan het klooster Porta Celi bij Den Bosch, tussen 

het leprozenhuis en Hintham, welk 1/3 deel voornoemde Jacobus gekocht had 

van Elizabeth wv Ghibo zvw Johannes Bijsscap molenaar, de broers Johannes 

en Theodericus, kvw voornoemde Johannes Bijsscap, en Arnoldus Dircs soen. 

 

Jacobus de Berze pistor filius quondam Petri de Berze terciam partem ad 

se spectantem in molendino venti cum suo fundo quod ad conventum de Porta 

Celi prope Buscum spectabat situm! inter domum leprosorum et inter 

Hijntham atque in attinentiis et juribus dicti molendini venti singulis 

et universis (dg: ut dicebat) quam terciam partem dictus Jacobus erga 

Elizabeth relictam quondam Ghibonis filii quondam Johannis Bijsscap 

multoris Johannem et Theodericum fratres liberos dicti quondam Johannis 

Bijsscap et Arnoldum Dircs soen emendo acquisierat prout in litteris 

hereditarie supportavit Ghiboni sMijerman #{in linker marge:} multori# 
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cum litteris et aliis et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes Jor et Theodericus datum in 

vigilia Mathei apostoli et ewangeliste. 

 

BP 1184 f 403r 07 ma 20-09-1406. 

Ghisenradis wv Nijcholaus van Berze en haar zonen Gerardus en Arnoldus 

verkochten aan Arnoldus van der Heijden bakker 1/3 deel, dat aan wijlen 

voornoemde Nijcholaus behoorde, in voornoemde windmolen, dit 1/3 deel 

belast met cijnzen en een pacht in de brief vermeld. Johannes zvw 

voornoemde Nijcholaus en zijn erfgenamen en opvolgers zullen nimmer recht 

op dit 1/3 deel doen gelden. 

 

Ghisenradis relicta quondam Nijcholai de Berze (dg: terc) cum tutore (dg: 

et) Gerardus et Arnoldus fratres eius liberi terciam partem #que ad 

dictum quondam Nijcholaum spectabat# dicti molendini venti cum eius fundo 

ut supra hereditarie vendiderunt Arnoldo van der Heijden pistori 

supportaverunt cum omnibus litteris et jure promittentes cum tutore 

indivisi super omnia ratam servare et obligationem et impetitionem ex 

parte eorum et dicti quondam Nijcholai deponere exceptis censibus et 

paccione in dictis litteris contentis et quod ipsi Johannem filium dicti 

quondam Nijcholai et eius heredes et successores perpetue tales habebunt 

quod numquam presument se jus in dicta (dg: littera contenta molendino) 

tercia parte habere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 403r 08 ma 20-09-1406. 

Voornoemde Ghibo sMeijerman en Arnoldus van der Heijden bakker beloofden 

aan Jacobus van Berze bakker 48 gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen 

voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407) te betalen. 

 

Dicti Ghibo sMeijerman et Arnoldus van der Heijden #pistor# promiserunt 

indivisi super omnia Jacobo de Berze pistori XLVIII gulden IX boddreger 

vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato ad Johannis proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 403r 09 ma 20-09-1406. 

Voornoemde Ghibo sMeijerman en Arnoldus van der Heijden bakker beloofden 

aan Gerardus zvw Nijcholaus van Berze 98 gulden, 9 botdrager of 13 oude 

Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Martinus (do 

11-11-1406) en de andere helft met Sint-Jan aanstaande (vr 24-06-1407). 

 

Dicti debitores promiserunt indivisi super omnia (dg: dc) Gerardo filio 

quondam Nijcholai de Berze XCVIII gulden IX boddreger vel XIII aude Vlems 

pro quolibet gulden computato mediatim Martini et mediatim Johannis 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 403r 10 ma 20-09-1406. 

Hr Theodericus Heijme kanunnik van de kerk van Sint-Jan-Evangelist in Den 

Bosch gaf uit aan Johannes Huijsman zv Metta Huijsmans de helft die aan hem 

behoort in een huis en erf, in Den Bosch, in een straatje dat loopt van de 

de plaats gnd Windmolenberg, achter de huizinge van wijlen Arnoldus Rover 

Boest naar de Baseldonkse Straat, tussen erfgoed van wijlen Marselius Vos 

enerzijds en erfgoed van Margareta van Doerne anderzijds, van welk huis en 

erf de andere helft behoort aan voornoemde Metta Huijsmans; {p.403v} de 

uitgifte geschiedde voor (1) de hertogencijns, (2) een b-erfcijns van 20 

schelling geld aan het Geefhuis in Den Bosch, welke cijnzen uit geheel het 

huis gaan, en thans voor (3) een n-erfcijns van 20 schelling geld, met 

Sint-Jan te betalen. 

 

Dominus Theodericus Heijme canonicus ecclesie beati Johannis ewangeliste 

in Busco medietatem ad se spectantem in domo et area sita in Busco in 

viculo tendente a loco dicto Wijnmolenberch retro mansionem quondam 
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Arnoldi Rover Boest ad vicum dictum Baseldoncsche Straet inter 

hereditatem quondam Marselii Vos (dg: nunc) ex uno et inter hereditatem 

Margarete de Doerne ex alio (dg: ut dicebat) de qua domo et area reliqua 

medietas ad Mettam Huijsmans pertinet ut dicebat dedit ad hereditarium 

censum Johanni 

 

1184 f.403v. 

 in vigilia Mathei apostoli et ewangeliste: maandag 20-09-1406. 

 anno CCCCmo sexto mensis septembris die XX: maandag 20-09-1406. 

 in crastino Mathei apostoli et ewangeliste: woensdag 22-09-1406. 

 dominica post nativitatis Marie: zondag 12-09-1406. 

 quinta post Mathei apostoli et ewangeliste: donderdag 23-09-1406. 

 

BP 1184 f 403v 01 ma 20-09-1406. 

Huijsman filio dicte Mette ab eodem hereditarie possidendam pro censu 

domini ducis et pro hereditario censu XX solidorum monete #mense sancti 

spiritus in Busco# ex dicta integra domo et area solvendis dandis etc et 

pro hereditario (dg: p) censu XX solidorum #monete# dando sibi ab alio 

nativitatis (dg: Domini) #Johannis# ex premissis promittens super omnia 

warandiam et #aliam# obligationem deponere et alter repromisit. Testes 

Jor et Lu datum in vigilia Mathei apostoli et ewangeliste. 

 

BP 1184 f 403v 02 ma 20-09-1406. 

En hij kan terugkopen gedurende 6 jaar, met 10 Hollandse gulden geld van 

wijlen hr Willelmus graaf van Holland, eventuele achterstallige termijnen 

en de cijns van het jaar van wederkoop. Opogesteld in de kamer, in 

aanwezigheid van Gerardus van Berze, Jacobus van Berze en Johannes 

Vijnninc. 

 

Et poterit redimere ad spacium sex annorum proxime futurorum semper dicto 

spacio pendente cum X Hollant gulden monete quondam domini Willelmi 

comitis Hollandie et cum arrestadiis et cum censu anni redemptionis ut in 

forma. Actum in camera anno CCCCmo sexto mensis septembris die XX hora 

(dg: ve) none presentibus Gerardo de Berze Jacobo de Berze et Johanne 

Vijnninc. 

 

BP 1184 f 403v 03 wo 22-09-1406. 

Johannes Steijmpel zvw Johannes Aven soen maande 3 achterstallige jaren van 

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

de andere helft met Sint-Jan, aan wijlen voornoemde Jacobus verkocht door 

Albertus Smedekens zvw Albertus bakker, welke cijns nju aan hem behoort. 

 

Johannes Steijmpel filius quondam Johannis Aven soen hereditarium censum 

XX solidorum monete solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim 

Johannis venditum dicto quondam Jacobo ab Alberto Smedekens filio quondam 

Alberti pistoris prout in litteris quem nunc ad se spectare dicebat 

monuit de 3 annis. Testes Jor et Egidius datum in crastino Mathei 

apostoli et ewangeliste. 

 

BP 1184 f 403v 04 wo 22-09-1406. 

Henricus Gherijs zvw Theodericus Gherijs verkocht aan Willelmus zvw 

Willelmus Leijten van Os de helft die aan hem behoort in 1 morgen land, in 

Oss, naast de windmolen, tussen hr Johannes Mersman enerzijds en wijlen 

Johannes Becker die Heirde anderzijds {niet afgewerkt contract}. 

 

-. 

Henricus Gherijs filius quondam Theoderici Gherijs medietatem ad se 

spectantem in uno jugere terre sito in parrochia de Os juxta molendinum 

venti inter hereditatem domini Johannis Mersman ex uno et inter 

hereditatem quondam Johannis Becker die Heirde ex alio in ea quantitate 

qua ibidem situm est ut dicebat hereditarie vendidit Willelmo filio 
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quondam Willelmi Leijten de Os promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere. 

 

BP 1184 f 403v 05 zo 12-09-1406. 

Petrus Vrieze en Johannes Pas beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 

60 Franse kronen met Kerstmis (za 25-12-1406) te betalen, op straffe van 2. 

 

Petrus (dg: s) Vrieze et Johannes Pas promiserunt indivisi super omnia 

Stephano Merlingo ad opus etc LX cronen Francie ad nativitatis Domini 

persolvendos sub pena duorum. Testes Lu et Jacobus datum dominica post 

nativitatis Marie. 

 

BP 1184 f 403v 06 do 23-09-1406. 

Henricus zvw Willelmus Roelofs soen van Eijndoven droeg over aan Willelmus 

zvw Johannes van der Braken, tbv zijn moeder Heijlwigis, wv voornoemde 

Johannes en dvw eerstgenoemde Willelmus, de helft van een huis, erf en tuin 

van wijlen voornoemde Willelmus, in Eindhoven, tussen erfgoed van Johannes 

zvw voornoemde Willelmus enerzijds en erfgoed van Willelmus Fijkens 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg gnd die Steenstraet tot aan 

erfgoed van Ghisbertus Wouters soen en zijn kinderen, belast met de 

grondcijns. De brief aan hem overhandigen of aan zijn broer Henricus. 

 

Solvit. 

Henricus filius quondam Willelmi Roelofs soen de Eijndoven medietatem 

domus et aree et orti cum suis attinentiis dicti quondam Willelmi sitorum 

in Eijndoven inter hereditatem Johannis filii dicti quondam Willelmi ex 

uno et inter hereditatem Willelmi Fijkens ex alio tendentium a communi 

platea dicta die Steenstraet ad hereditatem (dg: quondam) Ghisberti 

Wouters soen et eius liberorum ut dicebat hereditarie supportavit 

Willelmo filio quondam Johannis van der Braken ad opus Heijlwigis sue 

matris relicte eiusdem quondam Johannis filie primodicti quondam (dg: 

Walt) Willelmi promittens super omnia warandiam et obligationem deponere 

excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes (dg: datum supra) 

Johannes et Gheel datum quinta post Mathei apostoli et ewangeliste. (dg: 

tradatur littera sibi vel Wal). Tradatur littera sibi vel Henrico eius 

fratri. 

 

BP 1184 f 403v 07 do 23-09-1406. 

Ghibo Krekelsanc zv Willelmus Krekelsanc gaf uit aan zijn voornoemde vader 

Willelmus (1) een stuk land en aangelegen stuk beemd, in Nuenen, ter 

plaatse gnd die Beecstraet, tussen Aleijdis Moerkens enerzijds en 

voornoemde Ghibo anderzijds, met beide einden strekkend aan een gemene weg, 

(2) een akker, in Nuenen, ter plaatse gnd die Tom, tussen voornoemde 

Aleijdis enerzijds en voornoemde Ghibo anderzijds, met een eind strekkend 

aan Reijnerus Ghiben soen en met het andere eind aan voornoemde Aleijdis, 

(3) een stuk land, in Nuenen, naast de plaats gnd Portacker, tussen 

voornoemde Ghibo enerzijds en voornoemde Aleijdis anderzijds; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Nuenen, met 

Lichtmis op de onderpanden te leveren. 

 

Solverunt ambo. 

Ghibo Krekelsanc filius Willelmi Krekelsanc peciam terre et peciam prati 

sibi adiacentem sitas in parrochia de Nuenen ad locum dictum die 

Beecstraet inter hereditatem Aleijdis Moerkens ex uno et inter 

hereditatem dicti Ghibonis ex alio tendentes cum utroque fine ad communem 

plateam item quendam agrum terre situm in dicta parrochia ad locum dictum 

die Tom inter hereditatem dicte Aleijdis ex uno et inter hereditatem 

dicti Ghibonis ex alio tendentem cum uno fine ad hereditatem Reijneri 

Ghiben soen et cum reliquo fine ad hereditatem dicte Aleijdis atque 

peciam terre sitam in dicta parrochia juxta locum dictum Portacker inter 

heredtatem dicti Ghibonis ex uno et inter hereditatem dicte Aleijdis ex 
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alio ut dicebat (dg: q) dedit ad hereditarium pactum dicto Willelmo suo 

patri ab ipso hereditarie possidendas pro hereditaria paccione trium 

modiorum siliginis mensure de Nuenen danda sibi ab alio purificationis et 

(dg: in Nu) supra predictas hereditates tradenda ex premissis promittens 

super omnia warandiam et aliam (dg: et) obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 403v 08 do 23-09-1406. 

Jacobus Coptiten beloofde aan Gerardus Cop 18 Franse kronen of de waarde, 

met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) te betalen. 

 

Jacobus Coptiten promisit super omnia Gerardo Cop XVIII Vrancrijc cronen 

vel valorem ad purificationis proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 403v 09 do 23-09-1406. 

Henricus Peijman maakte bezwaar tegen alle verkopingen, gedaan door 

Walterus Weelmans, zijn zuster Agnes en hun broer Bijeken Weelmans met hun 

goederen. 

 

Henricus Peijman omnes et singulas venditiones factas per (dg: Walterum 

Johannem liberos quondam) Walterum Weelmans Agnetem eius sororem et {hier 

staan: ..} (dg: Bijl) Bijeken Weelmans eorum fratrem aut per eorum 

alterum (dg: calm) cum quibuscumque bonis eorum vel alterius eorundem 

calumpniavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 403v 10 do 23-09-1406. 

Theodericus die Droeghe van Duerne zvw Gerardus Hertoghe beloofde aan de 

secretaris, tbv Lambertus bv voornoemde Theodericus, 150 Engelse nobel na 

manning te betalen. De brief overhandigen aan Theodericus. 

 

Solvit. 

Theodericus die Droeghe van Duerne filius quondam Gerardi Hertoghe 

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

Lambertus! fratris dicti Theoderici centum et quinquaginta Engels nobel 

(dg: vel) ad monitionem persolvendos. Testes Jord et Lu datum quinta post 

Mathei. Tradatur Theoderico. 

 

1184 f.404r. 

 in profesto Remigii: donderdag 30-09-1406. 

 quinta post Mathei: donderdag 23-09-1406. 

 

BP 1184 f 404r 01 do 30-09-1406. 

Robbertus die Smijt van Dijnther beloofde aan Heijmericus Groij 4½ mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (wo 02-02-1407) in Den Bosch 

te leveren. 

 

-. 

Robbertus die Smijt de Dijnther promisit super omnia Heijmerico Groij 

quatuor et dimidium modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes Jor et Lu 

datum in profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 404r 02 do 23-09-1406. 

Theodericus die Wolf verkocht aan Engbertus zvw Willelmus van den Yvenlaer 

4 bunder heide, in Tilburg, tussen Johannes Daneels in het zuiden enerzijds 

en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend richting het westen aan de 

gemeint van Tilburg en met het andere eind in het oosten aan een erfgoed 

van voornoemde Theodericus, belast met 4 oude groten aan de hertog. Ze 

zullen beiden de sloot onderhouden tussen deze 4 bunder en het andere 
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erfgoed van voornoemde Theodericus. 

 

-. 

Theodericus die Wolf quatuor bonaria terre mericalis sita in parrochia de 

Tilborch inter hereditatem Johannis Daneels versus meridiem ex uno et 

inter communitatem ex alio tendentia cum uno fine versus (dg: co) 

occidentem ad communitatem de Tilborch et cum reliquo fine versus 

orientem ad hereditatem dicti Theoderici ut dicebat hereditarie vendidit 

Engberto filio quondam Willelmi van den Yvenlaer promittens super omnia 

(dg: habita) warandiam et obligationem deponere exceptis quatuor grossis 

antiquis domino duci exinde solvendis tali annexa conditione quod ipsi 

fossatum consistens inter predicta quatuor bonaria terre et inter 

predictam reliquam hereditatem dicti Theoderici exnunc deinceps perpetue 

sub eorum communibus expensis et laboribus in bona dispositione (dg: 

dampna non eveniant in futurum) tenebunt quod alteri eorum ab hereditate 

alterius dampna non eveniant in futurum ut ipsi mutuo recognoverunt. 

Testes Jor et Lu datum quinta post Mathei. 

 

BP 1184 f 404r 03 do 23-09-1406. 

Johannes van den Leempoel verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes van den Leempoel prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 404r 04 do 23-09-1406. 

Johannes van der Hautart deed tbv Wellinus zvw Johannes Conegonden soen 

afstand van (1) een stuk land, in Erp, ter plaatse gnd die Mostarts Hoeve, 

tussen Andreas en Leonius, kvw Heijnmannus Lonijs, enerzijds en Henricus 

Gestken van Broechoven anderzijds, met beide einden strekkend aan de 

gemeint, (2) een beemdje, in Erp, achter de plaats gnd Heze, tussen 

Henricus van Uden enerzijds en kvw Jordanus Matheeus anderzijds, strekkend 

aan Stephanus Jordens soen. 

 

Johannes van der Hautart super pecia terre sita in parrochia de Erpe in 

loco dicto die Mostarts Hoeve inter hereditatem Andree et Leonii 

liberorum quondam Heijnmanni Lonijs ex uno et inter hereditatem Henrici 

Gestken de Broechoven ex alio tendente cum utroque fine ad communitatem 

item super quodam pratulo sito in dicta parrochia retro locum dictum Heze 

inter hereditatem Henrici de Uden ex uno et inter hereditatem liberorum 

quondam Jordani Matheeus ex alio tendente ad hereditatem Stephani Jordens 

soen ut dicebat et super jure ad opus Wellini filii quondam Johannis 

Conegonden soen hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Jor et Lu datum 

quinta post Mathei. 

 

BP 1184 f 404r 05 do 23-09-1406. 

Henricus Molen zvw Johannes van Loen, door wijlen voornoemde Johannes 

verwekt bij wijlen zijn vrouw Margareta dvw Henricus Molen, droeg over aan 

Henricus van Merlaer de oudere zvw Rodolphus van Meirlaer een b-erfcijns 

van 44 schelling geld, met Sint-Lambertus-Bisschop te betalen, gaande uit 

een kamp, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, naast de hoeve, gnd ten Bogarde, 

enerzijds en Johannes Walraven anderzijds, aan wijlen voornoemde Henricus 

Molen verkocht door Rodolphus van Zelant, welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Henricus Molen filius quondam Johannis de Loen ab ipso quondam (dg: Rod 

Henrio) #Johanne# et quondam Margareta eius uxore filia quondam Henrici 

Molen pariter genitus hereditarium censum XLIIII solidorum monete 

solvendum hereditarie Lamberti episcopi de quodam campo sito in parrochia 

de Uden ad locum dictum Zelant contigue juxta mansum dictum ten Bogarde 

ex uno et inter hereditatem Johannis Walraven ex alio venditum dicto 

quondam Henrico Molen a Rodolpho de Zelant prout in litteris (dg: 

hereditarie) quem censum nunc ad se spectare dicebat hereditarie (dg: 
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vendidit) supportavit Henrico de Merlaer seniori filio quondam Rodolphi 

de Meirlaer cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui deponere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 404r 06 do 23-09-1406. 

Willelmus zvw Engbertus van Tefelen verkocht aan Nijcholaus zv Willelmus 

Hels twee stukken weiden, 1 morgen groot of iets groter, in Lith, ter 

plaatse gnd Nederste Weijden, tussen Katherina van Zanbeec enerzijds en 

voornoemde Nijcholaus anderzijds, belast met een cijns aan het kapittel van 

Sint-Lambertus, dijken en sloten. 

 

Willelmus filius quondam Engberti van Tefelen duas pascuas dictas twe 

weijden unum juger terre et modicum plus continentes sitas in parrochia 

de Lijt ad locum dictum Nederste Weijden inter hereditatem Katherine de 

Zanbeec ex uno et inter hereditatem #Nijcholai# filii Willelmi Hels ex 

alio in ea quantitate qua ibidem site sunt ut dicebat hereditarie 

vendidit dicto Nijcholao promittens super omnia (dg: wa) habita et 

habenda warandiam #et obligationem deponere# exceptis censu dominis 

decano et capitulo sancti Lamberti exinde solvendo et aggeribus et 

fossatis ad premissa spectantibus. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 404r 07 do 23-09-1406. 

Katherina wv Johannes van Zanbeke deed afstand van het voornoemde. 

 

Katherina (dg: rl) relicta quondam Johannis de Zanbeke cum tutore super 

premissis et jure hereditarie renunciavit promittens cum tutore super 

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

supra. 

 

BP 1184 f 404r 08 do 23-09-1406. 

Aleijdis dvw Johannes Morre verkocht aan Johannes Jongge zvw Johannes 

Jongge van Gemonden ¼ deel dat aan haar behoort in 2½ bunder beemd, in 

Gemonde, ter plaatse gnd Eijlde, tussen Heijlwigis dvw Rodolphus Vrederimen 

soen enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan erfgoed 

van het gasthuis in Den Bosch en met het andere eind aan de gemeint, belast 

met de grondcijns. 

 

Solvit II boddreger. 

Aleijdis filia quondam Johannis Morre cum tutore quartam partem ad se 

spectantem in duobus et dimidio bonariis prati sitis in parrochia de 

Gemonden ad locum dictum Eijlde inter hereditatem Heijlwigis filie 

quondam Rodolphi Vrederimen soen ex uno et inter communitatem ex alio 

tendentibus cum uno fine ad hereditatem hospitalis in Busco et cum 

reliquo fine ad communitatem in ea quantitate qua ibidem sita sunt ut 

dicebat hereditarie vendidit Johanni Jongge filio quondam Johannis Jongge 

de Gemonden promittens (dg: super) cum tutore super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini fundi exinde solvendo. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 404r 09 do 23-09-1406. 

Johannes Betten soen verkocht aan zijn broer Hessello Jacobs soen een stuk 

land, in Oisterwijk, ter plaatse gnd Udenhout, tussen Henricus Cort 

enerzijds en Hessello Snabbe anderzijds, belast met de hertogencijns. 

 

Solvit. 

Johannes Betten soen peciam terre sitam in parrochia de Oesterwijc in 

loco dicto communiter Udenhout inter hereditatem Henrici Cort ex uno et 

inter hereditatem Hessellonis Snabbe ex alio hereditarie vendidit 

Hesselloni Jacobs soen suo fratri promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu domini ducis exinde solvendo. Testes 
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datum supra. 

 

1184 f.404v. 

 quinta post Mathei: donderdag 23-09-1406. 

 

BP 1184 f 404v 01 do 23-09-1406. 

Lambertus Zebrechts soen en Johannes Balijart beloofden aan Gerardus zvw 

Johannes van Beircke, tbv zijn moeder Aleijdis wv voornoemde Johannes, 40 

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

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

 

Lambertus Zebrechts soen et Johannes Balijart promiserunt indivisi super 

omnia Gerardo filio quondam Johannis de Beircke ad opus Aleijdis sue 

matris relicte dicti quondam (dg: Jor) Johannis (dg: X) XL gulden novem 

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

proxime futurum persolvendos. Testes Jor et Lu datum quinta post Mathei. 

 

BP 1184 f 404v 02 do 23-09-1406. 

De eerste beloofde de andere schadeloos te houden. 

 

Solvit I boddreger. 

Primus promisit alium indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 404v 03 do 23-09-1406. 

Heijlwigis wv Goeswinus van den Wijel droeg over aan Goeswinus Kerijs soen 

en Johannes Buc zv Johannes Buc (1) 4 hont land van voornoemde Heijwigis, 

in Kessel, ter plaatse gnd den Eftersten Ert, (2) 1 morgen land, in Kessel, 

ter plaatse gnd Heijnkens Kijnder Hoeve, achter in die plaats, naast 

Reijnerus Bernts soen. De brief overhandigen aan een van beiden, die het 

eerst komt. 

 

Solvit. 

Heijlwigis relicta quondam Goeswini van den Wijel cum tutore quatuor hont 

terre #dicte Heijwigis# sita in parrochia de Kessel ad locum dictum den 

Eftersten Ert (dg: inter hereditatem) item unum juger terre situm in 

dicta parrochia ad locum dictum Heijnkens Kijnder Hoeve retro in eodem 

loco juxta (verbeterd uit: inter) hereditatem Reijneri Bernts soen (dg: 

ex uno et inter) in ea quantitate qua ibidem sita sunt et ad dictam 

Heijlwigem pertinere dinoscuntur ut dicebat hereditarie (dg: vendidit) 

supportavit Goeswino Kerijs soen et Johanni Buc filio (dg: qu) Johannis 

Buc promittens cum tutore super omnia ratam servvare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes Jor et Gheel datum supra. Tradatur alteri 

prius venienti. 

 

BP 1184 f 404v 04 do 23-09-1406. 

Voornoemde Heijlwigis wv Goeswinus van den Wijel droeg over aan Petrus 

Witmeri (1) 4 hont land, in Maren, ter plaatse gnd die Vier Stucken, tussen 

Rutgherus van der Slijc enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) 5 hont 

land, in Kessel, ter plaatse gnd Heijnkens Kijnder Hoeve, voor in die 

plaats, naast Reijnerus Bernts soen, (3) 1½ hont land, in Kessel, ter 

plaatse gnd in den Engge, tussen erfgoed van de kerk van Kessel enerzijds 

en Henricus van Ranst anderzijds. 

 

Dicta Heijlwigis cum tutore quatuor hont terre sita in parrochia de (dg: 

Ke) Maren ad locum dictum die Vier Stucken inter hereditatem Rutgheri van 

der Slijc ex uno et inter (dg: hereditatem) communitatem ex alio (dg: ut) 

item quinque hont terre sita in parrochia de Kessel in loco dicto 

Heijnkens Kijnder Hoeve (dg: inter) #ante ibidem# #{in linker marge:} in 

eodem loco# (dg: et Reij) contigue juxta hereditatem Reijneri Bernts soen 

atque unum et dimidium hont terre sita in parrochia de Kessel in loco 

dicto in den Engge inter hereditatem ecclesie de Kessel ex uno et inter 
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hereditatem Henrici de Ranst ex alio in ea quantitate qua ibidem sita 

sunt et ad ipsam Heijlwigem pertinere dinoscuntur ut dicebat hereditarie 

(dg: vendidit) supportavit Petro Witmeri promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 404v 05 do 23-09-1406. 

Goeswinus Kerijs soen en Johannes Buc zv Johannes Buc beloofden aan 

voornoemde Heijlwigis wv Goeswinus van den Wijel een lijfrente van 4½ 

gulden, 10 Vlaamse plakken of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met 

Sint-Martinus te betalen voor het eerst over een jaar (vr 11-11-1407), 

gaande uit al hun goederen. De brief aan haar overhandigen of aan Petrus 

Witmeri. 

 

Solvit II boddreger. 

Goeswinus Kerijs soen et Johannes Buc filius Johannis Buc promiserunt 

indivisi super omnia se daturos et soluturos dicte Heijlwigi vitalem 

pensionem quatuor et dimidii gulden scilicet (dg: novem bod) decem 

Vlemsche placken vel XIII aude Vlems pro quolibet gulden computato anno 

quolibet ad eius vitam et non ultra Martini et pro primo termino #a# 

Martini proxime futuro ultra annum ex omnibus eorum bonis habitis et 

habendis et cum mortua fuerit erit quitum. Testes datum supra. Tradatur 

littera sibi vel Petro Witmeri. 

 

BP 1184 f 404v 06 do 23-09-1406. 

Ghibo gnd Zeghers soen beloofde aan voornoemde Heijlwigis wv Goeswinus van 

den Wijel een lijfrente van 4½ gulden, waarde als hierboven, met Sint-

Martinus te betalen voor het eerst over een jaar (vr 11-11-1407), gaande 

uit al zijn goederen. De brief aan haar overhandigen of aan Petrus Witmeri. 

 

Solvit II boddreger. 

Ghibo dictus Zeghers soen promisit super omnia se daturum et soluturum 

dicte Heijlwigi (dg: ad) vitalem pensionem quatuor et dimidii gulden 

valorem ut supra per totum ut supra. Testes datum supra. Tradatur littera 

sibi vel Petro Witmeri. 

 

BP 1184 f 404v 07 do 23-09-1406. 

De broers Everardus en Henricus, kvw Johannes van Halle, en broeder 

Gerardus zvw Johannes zvw Johannes van Halle gaven uit aan Erenbertus zvw 

Ludovicus van den Scoervoert 3 stukken land, in Vught Sint-Petrus, (1) die 

Acker ten Waterlaet, tussen wijlen Johannes Meersken, nu Rutgherus Buerinc, 

enerzijds en Oda dvw Johannes van den Zande anderzijds, (2) die Brekelen, 

tussen wijlen voornoemde Johannes Meerskens, nu voornoemde Rutgherus, 

enerzijds en Heijlwigis wv Stephanus Jans soen van den Zande anderzijds, 

(3) een stuk heide, tussen Eligius gnd Loij zvw Henricus Marien soen 

enerzijds en voornoemde Erenbertus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 

(a) 1/3 deel van een cijnshoen, (b) ½ Vlaamse groot, (c) 8 penningen gemeen 

paijment, en thans voor (d) een n-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, 

met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor een helft aan voornoemde broers 

Everardus en Henricus en voor de andere helft aan voornoemde broeder 

Gerardus. 

 

Duplicetur. Solverunt ambo. 

Everardus et Henricus fratres liberi quondam Johannis de Halle et frater 

Gerardus filius quondam Johannis filii quondam Johannis de Halle #tres 

(dg: quatuor) pecias terre# (dg: medietatem ad ipsos spectantem in 

hereditatibus) infrascriptas sitas in parrochia de Vucht sancti Petri 

(dg: videlicet) quarum (dg: prima in agro terre) #una# dicta die Acker 

ten Waterlaet (dg: sita) inter hereditatem quondam Johannis Meersken nunc 

ad Rutgherum Buerinc spectantem ex uno et inter hereditatem Ode filie 

quondam Johannis van den Zande ex alio altera dicta die (dg: Bercht) 

#Brekelen# inter hereditatem !inter hereditatem dicti quondam Johannis 



Bosch’ Protocol jaar 1406 06.  114 

 

Meerskens nunc ad predictum Rutgherum spectantem ex uno et inter 

hereditatem Heijlwigis relicte quondam Stephani Jans soen van den Zande 

ex alio et tercia pecia terre mericalis inter hereditatem Eligii dicti 

Loij (dg: er) filii quondam Henrici Marien soen ex uno et inter 

hereditatem (dg: ?Enus) Erenberti filii quondam Ludovici van den 

Scoervoert ex alio site sunt #ut dicebant# dederunt ad hereditarium 

pactum dicto Erenberto ab eodem hereditarie possidendas pro tercia parte 

unius pulli censualis et dimidio grosso Flandrensi et octo denariis 

communis pagamenti exinde solvendis dandis etc et pro hereditaria 

paccione unius modii siliginis mensure de Busco danda dictis Everardo et 

Henrico fratribus pro una medietate et dicto fratri Gerardo pro reliqua 

medietate ab alio purificationis et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 404v 08 do 23-09-1406. 

Henricus van Meirlaer zvw Rodolphus van Meirlaer gaf uit aan de broers 

Mathijas en Johannes van Meirlaer, kvw Jacobus van Meirlaer, 2 bunder 

beemd, in Erp, ter plaatse gnd de Erpse Goer, tussen Henricus van den Elsen 

enerzijds en Henricus van Stiphout en Arnoldus zvw Henricus Glorien soen 

anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 2 oude groten aan de heer van 

Helmond, {f.405r} en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche 

maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Slechts op te geven als alle 

achterstallige termijnen zijn voldaan, met 4 mud rogge eens. 

 

Henricus de Meirlaer filius quondam Rodolphi de Meirlaer duo bonaria 

prati sita in parrochia de Erpe ad locum dictum dErpsche (dg: Buenre) 

Goer inter hereditatem Henrici van den Elsen ex uno et inter hereditatem 

Henrici de Stiphout et Arnoldi filii quondam Henrici Glorien soen ex alio 

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

pactum Mathije et Johanni de Meirlaer fratribus liberis quondam Jacobi de 

Meirlaer ab eisdem hereditarie possidenda pro duobus grossis antiquis 

domino de Helmont exinde solvendis 

 

1184 f.405r. 

 quinta post Mathei: donderdag 23-09-1406. 

 

BP 1184 f 405r 01 do 23-09-1406. 

Solverunt fratres. 

dandis etc et pro hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure 

de Busco danda sibi ab aliis purificationis et in Busco tradenda ex 

premissis promittens super omnia warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alii indivisi repromiserunt promiserunt insuper 

indivisi super omnia quod ipsi premissa non resignabunt neque dimittent 

pro solutione dicte paccionis nisi (dg: cum) omnibus arrestadiis prius 

persolutis et cum quatuor modiis siliginis ipsi Henrico aut eius 

successori tunc semel solvendis. Testes Jor et Gheel datum quinta post 

Mathei. 

 

BP 1184 f 405r 02 do 23-09-1406. 

Hermannus Swertveger zv Arnoldus Cleijnael beloofde aan Jacobus van 

Vladeracken 20 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande in Den 

Bosch te leveren. 

 

Hermannus Swertveger filius Arnoldi Cleijnael promisit super omnia Jacobo 

de Vladeracken XX modios siliginis mensure de Busco ad purificationis 

proxime futurum persolvendos et in Busco tradendos. Testes (dg: Jor et 

Lu) datum supra (dg: post Mathei). 

 

BP 1184 f 405r 03 do 23-09-1406. 

Gerardus zvw Walterus Walle smid verkocht aan Henricus Hacken smid de helft 
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die aan hem behoort in een b-erfcijns van 6 pond geld, met Sint-Remigius-

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

Peperstraat, tussen erfgoed van wijlen Yngrammus Pangelarts enerzijds en 

Otto van der Eijcke snijder anderzijds, welke cijns wijlen voornoemde 

Walterus Walle smid zvw Walterus Walle van Os gekocht had van zijn broer 

Gerardus Nijcoel wettige zvw voornoemde Walterus Walle van Os, en welke 

helft van de cijns samen met andere goederen aan eerstgenoemde Gerardus 

gekomen was na erfdeling tussen hem en zijn broers Johannes en Nijcholaus. 

Verkoper beloofde onder verband van zijn huis en erf, in Den Bosch, in de 

Vughterstraat, tussen erfgoed van wijlen Johannes van Genderen enerzijds en 

erfgoed van Nijcholaus bv voornoemde verkoper anderzijds, lasten af te 

handelen van zijn kant en van de kant van wijlen zijn voornoemde vader 

Walterus en diens erfgenamen. 

 

Gerardus filius quondam Walteri Walle fabri medietatem ad se spectantem 

in hereditario censu sex librarum monete solvendo hereditarie Remigii 

confessoris ex domo area et orto sitis in Busco ad vicum dictum 

Peperstraet inter hereditatem quondam Yngrammi Pangelarts ex uno et inter 

hereditatem Ottonis van der Eijcke sartoris ex alio quem censum sex 

librarum dictus quondam Walterus Walle faber filius quondam Walteri Walle 

de Os erga Gerardum Nijcoel eius fratrem filium legitimum dicti quondam 

Walteri Walle de Os emendo acquisierat prout in litteris et que medietas 

dicti census (dg: pre) primodicto Gerardo mediante divisione hereditaria 

prius habita inter ipsum ac Johannem et Nijcholaum eius fratres simul cum 

quibusdam aliis bonis cessit in partem prout in aliis litteris 

hereditarie vendidit Henrico Hacken fabro supportavit cum litteris et 

jure occacione promittens sub obligatione domus et aree dicti venditoris 

site in Busco in vico Vuchtensi inter hereditatem quondam Johannis de 

Genderen (dg: #...ri# fabri) ex uno et inter hereditatem Nijcholai 

fratris dicti venditoris ex alio ratam servare et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et dicti quondam Walteri sui patris et eius 

heredum deponere et (dg: sufficientem facere) super omnia sufficientem 

facere. Testes Johannes et Jorden datum supra. 

 

BP 1184 f 405r 04 do 23-09-1406. 

Johannes Walle verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Johannes #Walle# prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 405r 05 do 23-09-1406. 

Johannes Loekeman zvw Henricus Loekeman droeg over aan Johannes van Verlaer 

(1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Reeftelingen, (2) de helft van een stuk alnd, gnd die Stelt, in Nuenen, te 

weten de helft naast Henricus Loekeman, (3) 2/3 deel van een stuk land, gnd 

die Reeftelincssche Strepe, in Nuenen, ter plaatse gnd Reeftelingen, te 

weten het 2/3 deel naast Petrus Roefs soen, (4) een stuk land, gnd dat 

Bijesenstuc, aldaar, (5) een stuk land, in Nuenen, ter plaatse gnd die Som, 

(6) een stuk land, gnd die Hostat, in Nuenen, (7) een stuk land, gnd dat 

Vonderstuc, in Nuenen, (8) een streep land, in Nuenen, naast erfgoed dat 

behoort aan de hoeve gnd te Sculen, (9) een stuk beemd, in Nuenen, ter 

plaatse gnd in die Blekens Geloecten, (10) met het recht dat bij het 

voornoemde behoort in de gemeinten van Nuenen en Wetten, welke erfgoederen 

voornoemde Johannes in pacht verkregen had van Arnoldus, Johannes, 

Margareta en Elizabeth, kvw Jacobus van Reeftelingen van Nuenen, Rutgherus 

zvw Rutgherus Crigel, Johannes Bogart en Jacobus zv voornoemde Arnoldus, 

belast met de pacht in de brief vermeld. 

 

Johannes Loekeman filius #quondam# Henrici Loekeman domum ortum et 

hereditates sibi adiacentes sitas in parrochia de Nuenen ad locum dictum 

Reeftelingen atque medietatem pecie terre dicte die Stelt site in dicta 
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parrochia scilicet illam medietatem que sita est juxta hereditatem 

Henrici Loekeman item duas tercias partes pecie terre dicte die 

Reeftelincssche #Strepe# site in dicta parrochia ad locum dictum 

Reeftelingen scilicet illas duas tercias partes que site sunt contigue 

juxta hereditatem Petri Roefs soen (dg: s) item peciam terre dictam dat 

Bijesenstuc sitam ibidem item peciam terre sitam in dicta parrochia ad 

locum dictum die Som item peciam terre (dg: sitam in dicta) dictam die 

Hostat sitam in dicta parrochia atque peciam terre dictam dat Vonderstuc 

sitam in dicta parrochia (dg: j) necnon strepam terre sitam in dicta 

parrochia juxta hereditatem spectantem ad mansum dictum te Sculen insuper 

peciam prati sitam in dicta parrochia in loco dicto in die Blekens 

Geloecten simul cum toto jure ad premissa spectante in communitatibus de 

Nuenen et de Wetten quas hereditates predictas antedictus Johannes erga 

(dg: Johanne) Arnoldum Johannem Margaretam et Elizabeth liberos quondam 

Jacobi de Reeftelingen de Nuenen Rutgherum filium quondam Rutgheri Crigel 

Johannem Bogart et Jacobum filium Arnoldi (dg: pren) predicti ad pactum 

acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de Verlaer 

cum litteris et jure promittens super omnia ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 405r 06 do 23-09-1406. 

Johannes zvw Henricus Loekeman droeg over aan Johannes van Verlaer zvw 

Johannes Ridder van Beke bij Arle (1) een stuk land, gnd Ver Ermgarden 

Acker, in Nuenen, (2) 1/3 deel van een kamp, gnd Ghiben Loect, te weten het 

1/3 deel in het midden, (3) een stuk land, gnd dat Bijesenstuc, in Nuenen, 

(4) 1/3 deel van een hofstad en tuin, in Nuenen, te weten het 1/3 deel 

richting de gemene weg, (5) een stuk beemd, in Nuenen, ter plaatse gnd 

Loebroec, welke erfgoederen voornoemde Johannes in pacht verkregen had van 

voornoemde Johannes van Verlaer. 

 

Johannes filius quondam Henrici Loekeman peciam terre dictam Ver 

Ermgarden Acker sitam in parrochia de Nuenen atque terciam partem 

cuiusdam campi dicti Ghiben Loect scilicet illam terciam partem que sita 

est in medio dicti campi item peciam terre (dg: si) dictam dat 

Bijesenstuc sitam in dicta parrochia item terciam partem domistadii et 

orti sitorum in dicta parrochia scilicet illam terciam partem que sita 

est versus communem plateam atque peciam prati sitam in dicta parrochia 

ad locum dictum Loebroec quas hereditates predictas predictus Johannes 

erga Johannem de Verlaer filium quondam Johannis Ridder de Beke prope 

Arle ad pactum acquisierat prout in litteris hereditarie supportavit 

dicto Johanni de Verlaer cum litteris et jure promittens ut supra. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 405r 07 do 23-09-1406. 

Voornoemde Johannes zvw Henricus Loekeman droeg over aan voornoemde 

Johannes van Verlaer zvw Johannes Ridder van Beke bij Arle alle goederen, 

die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Henricus, 

gelegen onder Nuenen. 

 

Dictus Johannes omnia et singula bona sibi de morte dicti quondam Henrici 

sui patris successione advoluta quocumque locorum infra parrochiam de 

Nuenen consistentia sive sita ut dicebat hereditarie supportavit dicto 

Johanni de Verlaer promittens super omnia warandiam. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 405r 08 do 23-09-1406. 

Voornoemde Johannes Loekeman zvw Henricus Loekeman droeg over aan 

voornoemde Johannes van Verlaer zvw Johannes Ridder van Beke bij Arle al 

zijn beesten, varende goed, hebbend en verkrijgend, kleinodiën, huisraad en 

gebruiksvoorwerpen. 
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Dictus Johannes Loekeman filius quondam Henrici Loekeman omnes et 

singulas suas bestias et bona pecoralia habitas et habendas #{hier BP 

1184 f 405r 09 invoegen}# ac quecumque sua bona mobilia et parata habita 

et habenda quocumque locorum consistentia sive sita legitime supportavit 

dicto Johanni de Verlaer promittens super omnia warandiam. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 405r 09 do 23-09-1406. 

{Invoegen in BP 1184 f 405r 08}. 

atque omnia et singula sua clenodia domicilia et utensilia. 

 

1184 f.405v. 

 sabbato post Mathei: zaterdag 25-09-1406. 

 secunda post Mathei: maandag 27-09-1406. 

 in profesto Remigii: donderdag 30-09-1406. 

 

BP 1184 f 405v 01 za 25-09-1406. 

Henricus Dicbier zv Godefridus verklaarde ontvangen te hebben, tbv Henricus 

Dicbier heer van Mierlo, van Hermannus Swertvegher zvw Arnoldus Cleijnael 

als ontvanger van jkr Willelmus van Mijlberch heer van Zevenborne en 

Craendonc, 50 Brabantse dobbel, die aan voornoemde Henricus Dicbier heer 

van Mierlo afgelopen Sint—Jan (do 24-06-1406) waren vervallen van een 

b-erfrente van 50 Brabantse dobbel, die voornoemde jonker moet betalen aan 

voornoemde Henricus Dicbier heer van Mierlo. 

 

Henricus Dicbier filius Godefridi recognovit se #ad opus Henrici Dicbier 

domini de Mierle# ab Hermanno Swertvegher filio quondam Arnoldi Cleijnael 

tamquam receptorem (dg: domini) domicelli (dg: Johannis) Willelmi de 

Mijlberch domini de Zevenborne et de Craendonc recepisse L Brabant dobbel 

qui provenerunt dicto Henrico Dicbier domino de Mierle (dg: de 

hereditario c) in festo nativitatis Johannis proxime preterito de 

hereditario redditu L Brabant dobbel quem redditum dictus domicellus 

solvere tenetur dicto Henrico Dicbier domino de Mierle promittens super 

omnia dictos domicellum et Hermannum indempnes servare. Testes Jo et Jord 

datum sabbato post Mathei. 

 

BP 1184 f 405v 02 za 25-09-1406. 

Arnoldus van Andel maande 3 achterstallige jaren van een b-erfcijns van 4 

oude schilden, met Sint-Remigius te betalen, aan hem verkocht door Arnoldus 

van Ghele zvw Jacobus van Ghele. 

 

Arnoldus de (dg: Ghe) Andel hereditarium censum quatuor auder scilde 

solvendum hereditarie Remigii venditum (dg: ?p) sibi ab Arnoldo de (dg: 

Gheel) Ghele filio quondam Jacobi de Ghele prout in litteris monuit de 3 

annis. Testes Jo et Jacobus datum supra. 

 

BP 1184 f 405v 03 za 25-09-1406. 

Jordanus zv Arnoldus Tielkini droeg over aan Johannes van Hees zv 

Theoderica Hagen 5/7 deel van een huis en erf, in Den Bosch, in de 

Hinthamerstraat, tussen erfgoed van hr Henricus van Best priester enerzijds 

en erfgoed van Heijlwigis Sceijvels anderzijds, aan voornoemde Jordanus 

overgedragen door Arnoldus Vos van Driel ev Oda dvw Johannes van Hees. 

Ghisberta en Katherina, dv voornoemde Jordanus, deden tbv voornoemde 

Johannes van Hees zv Theoderica afstand van het voornoemde. 

 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini quinque septimas partes domus et aree 

site in Busco in vico Hijnthamensi inter hereditatem domini Henrici de 

Best presbitri et hereditatem Heijlwigis Sceijvels supportatas dicto 

Jordano ab Arnoldo Vos de Driel marito Ode sue uxoris filie quondam 

Johannis de Hees prout in litteris hereditarie supportavit Johanni de 

Hees filio (dg: quon) Theoderice Hagen cum litteris et jure promittens 
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super omnia ratam servare. Quo facto Ghisberta et Katherina filie dicti 

Jordani cum tutore super premissis et jure ad opus dicti Johannis de Hees 

filii Theoderice hereditarie renunciaverunt promittentes super omnia 

ratam servare. Testes Jorden predictus et Heijme datum supra. 

 

BP 1184 f 405v 04 ma 27-09-1406. 

Jacobus zvw Theodericus Rover Uden soen machtigde Gerardus Wilde zijn 

renten, cijnzen, pachten en tegoeden te manen en zijn goederen te beheren. 

 

Jacobus filius quondam Theoderici Rover Uden soen dedit Gerardo Wilde 

potestatem monendi suos redditus census et pacciones et credita que sibi 

debentur et debebuntur et bona regendi usque ad revocationem. Testes Jo 

et Jacobus datum secunda post Mathie. 

 

BP 1184 f 405v 05 do 30-09-1406. 

Eustatius van Hedichuzen procurator van het Geefhuis in Den Bosch, 

verpachtte aan Lambertus zv Godefridus Ennekens soen een hoeve gnd het Goet 

ter Hellen, aan voornoemd Geefhuis behorend, in Oerle, zoals Willelmus 

Denkens soen7 de hoeve thans als hoevenaar beteelt, voor een periode van 3 

jaar, ingaande Pinksteren aanstaande (zo 15-05-1407), per jaar voor 8 mud 

rogge, Bossche maat, 2 steen vlas bereid tot de hekel, 4 ganzen en 4 

kapoenen, met Lichtmis op de hoeve aan het Geefhuis te leveren, onder de 

volgende vooraarden, (1) Lambertus zal de gebouwen van de hoeve te pachters 

recht onderhouden van dak en wanden, (2) hij zal de cijnzen en lasten voor 

zijn rekening nemen, (3) hij zal geen andere erfgoederen dan voornoemde 

hoeve betelen, (4) alle beesten op de hoeve zijn voor één helft van het 

Geefhuis en voor de andere helft van Lambertus, uitgezonderd 2 varkens die 

alleen van Lambertus zullen zijn, (5) Lambertus zal de pachten die aldaar 

aan het Geefhuis behoren naar de hoeve brengen en in de spiker opslaan, 

zoals voornoemde Willelmus Denkens soen dat doet, (6) hij zal alle 

omheiningen van de hoeve onderhouden, (7) hij zal een nieuwe sloot, die 

voornoemde Willelmus was begonnen te graven achter erfgoed van Johannes van 

Zittart, verder graven en afwerken, (8) hij zal de hoeve in het vierde jaar 

te pachters recht bezitten, (9) hij zal elk van de 3 jaar een lofber 

seijnde aan het Geefhuis geven. Voornoemde Lambertus en met hem zijn broer 

Godefridus beloofden dit alles na te komen. 

 

Eustatius de Hedichuzen procurator mense sancti spiritus in Busco ex 

parte et nomine eiusdem mense quendam mansum dictum tGoet (dg: ter) ter 

Hellen ad dictam mensam spectantem situm in parrochia de Oerle simul cum 

attinentiis eiusdem mansi singulis et universis prout Willelmus Denkens 

soen huiusmodi mansum tamquam colonus ad presens tenet et possidet ut 

dicebat dedit ad (dg: pa) annuum pactum Lamberto filio (dg: quon) 

Godefridi Ennekens soen ab eodem ad spacium trium annorum festum 

penthecostes proxime futurum #sine medio sequentium# possidendum (dg: pro 

oc) quolibet dictorum trium annorum pro octo modiis siliginis mensure de 

Busco (dg: duobus ponderibus dictis steen lini parati ad) #duobus 

ponderibus dictis steen lini parati ad# scalcrum quatuor ancis et quatuor 

caponibus dandis dicte mense a Lamberto predicto quolibet dictorum trium 

annorum purificationis et supra predictum mansum tradendis additis 

conditionibus sequentibus videlicet quod dictus Lambertus edificia dicti 

mansi in bona dispositione tenebit ad jus coloni de tecto et parietibus 

et quod ipse Lambertus dicto spacio pendente solvet census et onera ex 

premissis solvendos item quod dictus Lambertus dicto spacio pendente non 

colet alias hereditates quam mansum predictum (dg: atq) item quod omnes 

bestie et inde provenienda que erunt dicto spacio pendente supra 

predictum mansum erunt mediatim dicte mense et mediatim dicti Lamberti 

                         
7 Zie ← BP 1184 f 399v 03 za 11-09-1406, Willelmus Deenkens Swager zvw Henricus van Ghenen 
Enen pacht vanaf Pinksteren een hoeve, die aan voornoemd Geefhuis behoort, in Geldrop, in 

de dingbank van Heze, welke hoeve was van wijlen Mathijas van den Broec, zoals Henricus van 

Colle die thans als hoevenaar beteelt. 
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#exceptis duobus porcis qui solummodo spectabunt ad Lambertum predictum# 

item quod dictus Lambertus pacciones ibidem !jus predictam! (dg: mensam 

so) mansum solvendas et ad predictam mensam (dg: se) spectantes adducet 

ad et supra mansum predictum ad opus dicte mense ibidem !colet in 

granario dicto spiker mense predicte prout dictus Willelmus Denkens soen 

facere et adducere solet atque quod ipse (dg: foss) omnes sepes et 

fossata dicti mansi dicto spacio pendente tenebit et conservabit in bona 

dispositione item quod dictus Lambertus quoddam novum fossatum quod 

dictus Willelmus inchoanatur fodere retro hereditatem Johannis de Zittart 

ulterius fodiet et perficiet tempore congruo atque quod dictus Lambertus 

predictum mansum quarto anno scilicet anno dictos tres annos sine medio 

sequente colet et possidebit ad jus coloni item quod dictus Lambertus 

quolibet dictorum trium annorum portabit dicte mense unam decentem 
!curilitatem dictam een lofber seijnde et secundum istas conditiones 

promisit warandiam #et aliam oblgationem deponere# et alter et cum eo 

Godefridus eius frater repromiserunt indivisi super omnia (dg: Henricus 

de). Testes Johannes et Gheel datum in profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 405v 06 do 30-09-1406. 

Johannes filius quondam Walteri Oerleman promisit super omnia Gerardo Vilt 

XLVI modios siliginis mensure de Waderle et de Wedart minus tribus lopinis 

siliginis ad purificationis proxime futurum persolvendos et in Waderle et 

in Wedart tradendos. Testes datum supra. 

 

Johannes filius quondam Walteri Oerleman promisit super omnia Gerardo 

Vilt XLVI modios siliginis mensure de Waderle et de Wedart minus tribus 

lopinis siliginis ad purificationis proxime futurum persolvendos et in 

Waderle et in Wedart tradendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 405v 07 do 30-09-1406. 

Henricus Hogarts promisit super omnia dicto Gerardo XIII modios siliginis 

dicte mensure minus quatuor lopinis siliginis ad dictos terminum et locum 

persolvendos et tradendos. Testes datum supra. 

 

Henricus Hogarts promisit super omnia dicto Gerardo XIII modios siliginis 

dicte mensure minus quatuor lopinis siliginis ad dictos terminum et locum 

persolvendos et tradendos. Testes datum supra. 

 

1184 f.406r. 

 secunda post Mathei: maandag 27-09-1406. 

 

BP 1184 f 406r 01 ma 27-09-1406. 

Johannes Bije zvw Ludovicus Bije verkocht aan Lambertus van der Heijden zvw 

Gerardus, tbv hem en zijn vrouw Yda dvw Johannes van Loen, een lijfrente 

van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit een stuk beemd van voornoemde verkoper, in Oisterwijk, ter plaatse gnd 

After die Borch, naast erfgoed dat behoort aan het altaar van Sint-

Katherina in de kerk van Oisterwijk, met een eind strekkend aan het gemene 

water en met het andere eind aan erfgoed van de investiet van Oisterwijk. 

De langstlevende krijgt geheel de pacht. 

 

Solvit. 

Johannes Bije filius quondam Ludovici Bije legitime vendidit Lamberto van 

der Heijden filio quondam Gerardi ad opus sui et ad opus Yde sue uxoris 

filie quondam Johannis de Loen vitalem pensionem unius modii siliginis 

mensure de Busco solvendam anno quolibet ad vitam eorum seu alterius 

eorundem (dg: vi) diutius viventis et non ultra purificationis et in 

Busco tradendam ex pecia prati dicti venditoris sita in parrochia de 

Oesterwijc (dg: retro lo) ad locum dictum After die Borch #contigue# 

juxta hereditatem spectantem ad altare sancte Katherine in ecclesia de 

Oesterwijc situm (dg: ex uno) tendente cum uno fine ad communem aquam et 
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cum reliquo fine ad hereditatem investiti de Oesterwijc (dg: atque ex 

hereditaria paccione) ut dicebat promittens super omnia habita et habenda 

warandiam et aliam obligationem deponere et sufficientem facere hoc 

addito quod alter diutius vivens integraliter etc et cum ambo mortui 

fuerint erit quitum. Testes Jor et Jacobus datum secunda post Mathei. 

 

BP 1184 f 406r 02 ma 27-09-1406. 

Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen en zijn vrouw Sophia ndvw 

Henricus van de Cloet gaven uit aan Laurencius zvw Petrus Kanen soen een 

beemd, gnd den Reghenbeemt, in Vught Sint-Petrus, tussen Johannes van 

Zelant enerzijds en Johannes van Bladel anderzijds, met een eind strekkend 

aan Ywanus Stierken en met het andere eind aan Johannes Pape; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfcijns van 3 pond geld, met Kerstmis te betalen, 

voor het eerst over een jaar (zo 25-12-1407). 

 

Solvit Laurencius III grossos. 

Wijchmannus Mesmaker filius (dg: quon) Nijcholai Wijchmans soen maritus 

(dg: et tutor) legitimus Sophie sue uxoris filie naturalis quondam (dg: 

Arnoldi de .) Henrici de Globo #et ipsa cum eodem etc# quoddam pratum 

dictum den Reghenbeemt situm in parrochia de Vucht sancti Petri inter 

hereditatem Johannis de Zelant ex uno et inter hereditatem Johannis de 

Bladel ex alio tendens cum uno fine ad hereditatem Ywani Stierken et cum 

reliquo fine ad hereditatem Johannis Pape (dg: ut dicebant dederunt i 

prout ibidem situm est et ad predictum quondam Henricum de Globo 

pertinere consuevit) ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Laurencio filio quondam Petri Kanen soen ab eodem hereditarie possidendum 

pro hereditario censu trium librarum monete dando sibi ab alio 

nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex premissis promittens! #indivisi# super omnia habita 

et habenda warandiam pro premissis et aliam oblugationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 406r 03 ma 27-09-1406. 

(dg: Henricus Potter verwerkte zijn recht tot vernaderen). 

 

{Ertussen geschreven}. 

(dg: Henricus Potter prebuit et reportavit. Testes datum supra). 

 

BP 1184 f 406r 04 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen en zijn vrouw 

Sophia ndvw Henricus van de Cloet gaven uit aan Willelmus van Bruggen zvw 

Johannes Ghiben soen (1) een stuk land, gnd die Streep, in Vught Sint-

Petrus, aan de akkers van Vught, tussen Johannes van Bladel enerzijds en 

wijlen Petrus van den Hoernic anderzijds, met een eind strekkend aan een 

gemene weg en met het andere eind aan erfgoed behorend aan de kerk van 

Sint-Lambertus in Vught, (2) een stuk land, 3 lopen groot, gnd die Valduer, 

in Vught Sint-Petrus, tussen wijlen hr Adam van Mierde priester enerzijds 

en Ywanus Stierken anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, 

zoals deze goederen behoorden aan wijlen voornoemde Henricus; de uitgifte 

geschiedde voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 25-12-

1407). 

 

Solvit Willelmus. 

Dictus Wijchmannus et Sophia peciam terre #dictam die Streep# sitam in 

parrochia de Vucht sancti Petri ad agros de Vucht inter hereditatem #(dg: 

dicti v)# Johannis de Bladel ex uno et inter hereditatem (dg: Wil) 

quondam Petri van den Hoernic ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam et cum reliquo fine ad hereditatem spectantem ad (dg: inve) 

ecclesiam sancti Lamberti in Vucht atque peciam terre tres lopinatas 

continentem dictam die Valduer sitam in parrochia predicta inter 
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hereditatem quondam domini Ade de Mierde presbitri ex uno et inter 

hereditatem Ywani Stierken ex alio tendentem cum uno fine ad communem 

plateam in ea quantitate qua ibidem site sunt et ad predictum quondam 

Henricum pertinere consueverant ut dicebant dederunt ad hereditarium 

pactum Willelmo de Bruggen filio quondam Johannis Ghiben soen ab eodem 

hereditarie possidendas pro hereditaria paccione XIIII lopinorum 

siliginis mensure de Busco danda sibi ab alio nativitatis Domini et pro 

primo termino a nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco 

tradenda ex premissis promittentes indivisi super omnia habita et habenda 

warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et alter 

repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 406r 05 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen en zijn vrouw 

Sophia ndvw Henricus van de Cloet gaven uit aan Arnoldus van den Cloet 

wonend in Vught een stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd 

Donckerenbeemt, tussen Theodericus Tijmmerman enerzijds en Nijcholaus Coel 

Cnoden soen anderzijds, met een eind strekkend aan het gemene water en met 

het andere eind aan Andreas Gheenkens soen, mr Jacobus van Uden en 

Heijlwigis Theeus, zoals dit stuk land behoorde aan wijlen voornoemde 

Henricus van de Cloet; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 20 

schelling geld, met Kerstmis te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 

25-12-1407). 

 

Dicti Wijchmannus et Sophia (dg: cum tutore) ut supra peciam terre (dg: 

dictam den Donckerenbeemt) sitam in parrochia de Vucht sancti Petri (dg: 

inter) ad locum dictum Donckerenbeemt inter hereditatem Theoderici 

Tijmmerman ex uno et inter hereditatem Nijcholai Coel Cnoden soen ex alio 

tendentem cum uno fine ad communem aquam et cum reliquo fine ad 

hereditatem Andree Gheenkens soen hereditatem magistri Jacobi de Uden et 

hereditatem Heijlwigis Theeus prout ad predictum quondam Henricum de 

Globo pertinere consueverat ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Arnoldo van den Cloet commoranti in Vucht ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu XX solidorum monete dando sibi ab alio 

nativitatis Domini et pro primo termino #a# nativitatis Domini proxime 

futuro ultra annum ex premissis promittentes indivisi super omnia habita 

et habenda warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 406r 06 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Arnoldus van den Cloet beloofde aan voornoemde Wijchmannus 

Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen 9 pond 12 schelling geld, met 

Kerstmis aanstaande (za 25-12-1406) te betalen. 

 

Dictus Arnoldus promisit super omnia dicto Wijchmanno IX libras et XII 

solidos monete ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 406r 07 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen en zijn vrouw 

Sophia ndvw Henricus van de Cloet verklaarden dat zij als opvolgers van 

wijlen Henricus van de Cloet moeten betalen en leveren aan het Geefhuis in 

Den Bosch (1) een b-erfcijns van 10 pond geld, een helft te betalen met 

Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, (2) een b-erfpacht van 2 mud 

rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen, die 

aan wijlen voornoemde Henricus van de Cloet gekomen waren na overlijden van 

zijn ouders, welke cijns en pacht wijlen voornoemde Henricus van de Cloet 

in zijn testament vermaakt had aan het Geefhuis. Ter meerdere zekerheid 

{f.406v} beloofden voornoemde Wijchmannus en Sophia voornoemde cijns en 

pacht aan het Geefhuis te betalen en te leveren, volgens alle voorwaarden 

daarover door wijlen voornoemde Henricus gesteld en opgenomen in een 
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instrument dat daarvan is gemaakt. Het Geefhuis zal mbv deze brief en het 

testament van wijlen voornoemde Henricus van de Cloet niet meer vragen dan 

10 pond en 2 mud rogge jaarlijks. 

 

Dicti Wijchmannus et Sophia palam recognoverunt quod ipsi tamquam 

successores (dg: opidi de Busco solvere tenentur) quondam Henrici de 

Globo solvere tenentur mense sancti spiritus in Busco annuum et 

hereditarium censum decem librarum monete hereditarie mediatim Domini et 

mediatim Johannis atque hereditariam paccionem duorum modiorum siliginis 

mensure de Busco hereditarie purificationis de et ex omnibus et singulis 

[bonis] dicto quondam Henrico de Globo de morte suorum quondam parentum 

successione advolutis quos censum et pac[cionem] dictus quondam Henricus 

de Globo in eius testamento legaverat mense sancti spiritus predicte et 

ad maiorem securitatem 

 

1184 f.406v. 

 in festo Cosme et Damijani martirum: maandag 27-09-1406. 

 

BP 1184 f 406v 01 ma 27-09-1406. 

premissorum dicti Wijchmannus et Sophia promiserunt se daturos et 

soluturos dicte mense sancti spiritus in Busco predictos censum et 

paccionem anno quolibet hereditarie terminis predictis ex premissis ab 

ipsa mensa tenendis levandis et possidendis secundum omnes conditiones 

(dg: contentas) desuper (dg: conten) annexas et ordinatas per Henricum 

quondam predictum et contentas et expressas in instrumentis super 

huiusmodi testamento confectis hoc adiuncto quod (dg: pro) dicta mensa 

sancti spiritus (dg: non plu) mediantibus presentibus litteris ac 

mediante testamento dicti quondam Henrici de Globo non plus petet 

annuatim ex premissis quam decem libras et duos modios siliginis. Testes 

Johannes et Jorden datum in festo Cosme et Damijani martirum. 

 

BP 1184 f 406v 02 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen beloofde aan 

Eustatius van Hedichusen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, gedurende 3 jaar, 

elk jaar, (1) 5 pond geld te betalen, een helft met Kerstmis en de andere 

helft met Sint-Jan, en (2) met Lichtmis 1 mud rogge te leveren. 

 

Dictus Wijchmannus promisit super omnia Eustatio de Hedichusen ad opus 

mense sancti spiritus etc se daturum et soluturum dicte mense sancti 

spiritus in Busco ad spacium trium annorum proxime futurorum quolibet 

dictorum trium annorum quinque libras monete mediatim Domini et mediatim 

Johannis et unum modium siliginis purificationis persolvendos. Testes 

datum supra. 

 

BP 1184 f 406v 03 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen beloofde aan 

voornoemde Eustatius van Hedichusen, tbv het Geefhuis in Den Bosch, 15 pond 

geld en 3 mud rogge, Bossche maat, na maning te leveren. 

 

Dictus Wijchmannus promisit super omnia dicto Eustatio ad opus ut supra 

XV libras monete et tres modios siliginis dicte mensure ad monitionem 

dicti Eustatii persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 406v 04 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen en zijn vrouw 

Sophia ndvw Henricus van de Cloet gaven uit aan Theodericus van der 

Capellen zvw Petrus van der Cappellen een stuk land, gnd den Huijsacker, 

met een aangelegen stuk beemd, in Vught Sint-Petrus, tussen erfgoed van de 

investiet van Vught enerzijds en erfgoed van Katherina Jordens wv Gerardus 

van Berkel en haar kinderen anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan erfgoed van het Geefhuis in Den Bosch; de uitgifte geschiedde voor 4 
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schelling 3 penning cijns en thans voor een n-erfpacht van 6 lopen rogge, 

Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een 

jaar (zo 25-12-1407). 

 

Solvit Theodericus II boddreger. 

Dicti Wijchmannus et Sophija ut supra peciam terre dictam den Huijsacker 

#cum quadam pecia prati sibi adiacente# sitam in parrochia sancti Petri 

de Vucht inter hereditatem (dg: dominorum de Ghemert) #investiti de 

Vucht# ex uno et inter hereditatem Katherine (dg: van dan Ga) Jordens 

relicte quondam Gerardi de Berkel et eius liberorum ex alio tendentem a 

communi platea ad hereditatem mense sancti spiritus in Busco dedit ad 

hereditarium pactum Theoderico van der Capellen filio quondam Petri van 

der Cappellen ab eodem hereditarie possidendam pro quatuor solidis et 

tribus denariis census exinde solvendis dandis et solvendis etc atque pro 

hereditaria paccione sex lopinorum siliginis mensure de Busco danda sibi 

ab alio (dg: purificationis) nativitatis Domini et pro !termino a 

nativitatis Domini proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex 

premissis promittentes indivisi super omnia warandiam pro premissis et 

aliam obligationem deponere et alter repromisit. Testes Jor et Jacobus 

datum supra. 

 

BP 1184 f 406v 05 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Wijchmannus Mesmaker zv Nijcholaus Wijchmans soen en zijn vrouw 

Sophia ndvw Henricus van de Cloet gaven uit aan Willelmus van Ghiessen een 

stuk land, in Vught Sint-Petrus, ter plaatse gnd op Scoenvelt, beiderzijds 

tussen voornoemde Willelmus van Ghiessen, strekkend vanaf de gemene weg tot 

aan Cristina Conincs; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 5 

lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (zo 25-12-1407). 

 

Dicti Wijchmannus et Sophija ut supra peciam terre sitam in dicta 

parrochia ad locum dictum op Scoenvelt inter hereditatem Willelmi de 

Ghiessen ex utroque latere coadiacentem tendentem a communi platea ad 

hereditatem Cristine Conincs ut dicebant dederunt ad hereditarium censum 

Willelmo de Ghiessen predicto ab eodem hereditarie possidendam pro 

#hereditaria paccione# quinque lopinis siliginis mensure de Busco danda 

sibi ab alio nativitatis Domini et pro primo termino a nativitatis Domini 

proxime futuro ultra annum et in Busco tradenda ex premissis promittentes 

indivisi super omnia habita et habenda warandiam pro premissis et aliam 

obligationem deponere et alter repromisit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 406v 06 ma 27-09-1406. 

Henricus Potter verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

{Ertussen geschreven}. 

Henricus Potter prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 406v 07 ma 27-09-1406. 

Johannes zvw Johannes Willems soen droeg over aan Gerardus zvw Johannes van 

Beircke, tbv diens moeder Aleijdis wv voornoemde Johannes, 5 mud rogge 

b-erfpacht, maat van Beers, met Lichtmis in Middelbeers te leveren, gaande 

uit de windmolen in Beers en andere onderpanden in de brief vermeld, van 

welke 5 mud Henricus Haen 2/3 deel gekocht had van Arnoldus zv Johannes 

Bogart van Maerle, Johannes zvw Arnoldus van den Clapstert en zijn zusters 

Katherina en Margareta, dvw voornoemde Arnoldus van den Clapstert, en 1/3 

deel van Gerardus bvw Henricus van den Claepstert, en welke 2/3 en 1/3 deel 

voornoemde Johannes zvw Johannes Willems soen vernaderd had van voornoemde 

Henricus Haen. Met achterstallige termijnen. 

 

Johannes filius quondam Johannis Willems soen (dg: duas tercias partes) 

quinque modios siliginis hereditarie paccionis mensure de Berze solvendos 
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hereditarie purificationis et in Middelberze tradendos ex molendino venti 

consistente aut stante in Berze atque ex aliis contrapignoribus in 

litteris desuper confectis contentis de quibus quinque modiis siliginis 

Henricus Haen duas tercias partes erga Arnoldum filium Johannis Bogart 

van Maerle Johannem filium quondam Arnoldi van den Clapstert Katherinam 

et Margaretam eius sorores filias dicti quondam Arnoldi van den Clapstert 

et unam terciam partem erga Gerardum fratrem quondam Henrici van den 

Claepstert emendo acquisierat et (dg: quos quinque) quas duas tercias 

partes et unam terciam partem dictorum quinque modiorum siliginis 

hereditarie paccionis dictus Johannes filius quondam Johannis Willems 

soen erga predictum Henricum Haen per modum redemptionis e jure 

proximitatis acquisierat ut dicebat hereditarie supportavit Gerardo filio 

quondam Johannis de Beircke ad opus Aleijdis sue matris relicte dicti 

#quondam Johannis# simul cum omnibus litteris #et jure# et cum omnibus 

arrestadiis promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere. Testes Egidius et Jacobus datum in festo Cosme et Damijani 

(dg: datum). 

 

BP 1184 f 406v 08 ma 27-09-1406. 

Arnoldus zv Arnoldus van Tulden verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus filius Arnoldi de Tulden prebuit et reportavit. Testes datum 

supra. 

 

1184 f.407r. 

 in festo Cosme et Damijani martirum: maandag 27-09-1406. 

 in prefesto beati Mijchaelis Archangeli: dinsdag 28-09-1406. 

 in festo beati Mijchaelis Archangeli: woensdag 29-09-1406. 

 in profesto Remigii: donderdag 30-09-1406. 

 

BP 1184 f 407r 01 ma 27-09-1406. 

Nijcholaus zv Willelmus Hels droeg over aan Johannes van der Graft Otten 

soen (1) 4½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd die Lange Weij, tussen 

Elizabeth Ghisberti van Loen enerzijds en erfg vw Arnoldus van Lijt 

anderzijds, (2) 1½ hont land, in Lithoijen, ter plaatse gnd Noddenhovel, 

tussen Johannes zvw Bernardus van Overmere en Henricus Persoens soen 

enerzijs en Enghelberna Meeus anderzijds, zoals daar gelegen per maat gnd 

hoefslach, belast met dijken, waterlaten en sloten. 

 

Nijcholaus filius Willelmi Hels quatuor et dimidium hont !sita in 

parrochia de Lijttoijen ad locum dictum die Lan[g]e Weij inter 

hereditatem Elizabeth Ghisberti de Loen ex uno et inter hereditatem 

heredum quondam Arnoldi de Lijt ex alio atque unum et dimidium hont terre 

sita in dicta parrochia in loco dicto Noddenhovel inter hereditatem 

Johannis filii quondam Bernardi de Overmere et Henrici Persoens soen ex 

uno et inter hereditatem Enghelberne Meeus ex alio (dg: ut i) in ea 

quantitate qua ibidem #per mensuram dictam hoefslach# sita sunt ut 

dicebat hereditarie supportavit Johanni van der Graft Otten soen 

promittens super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis 

aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Testes Jor 

et Gheel datum in festo Cosme et Damijani. 

 

BP 1184 f 407r 02 ma 27-09-1406. 

Voornoemde Johannes van der Graft Otten soen droeg over aan voornoemde 

Nijcholaus zv Willelmus Hels (1) 4½ hont land, in Lith, ter plaatse gnd 

Verghesen Hoeve, tussen jkvr Gertrudis wv Gerlacus van Keeldonc enerzijds 

en Truda Willems anderzijds, (2) 7½ hont land, in Lith, ter plaatse gnd die 

Lange Weijden, binnen de weg gnd die Tijende Wech, tussen Petrus van Maren 

enerzijds en kvw Willelmus van Heze anderzijds, zoals daar gelegen per maat 

gnd hoefslach, belast met cijnzen aan het kapittel van de kerk van Sint-
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Lambertus in Luik, dijken, waterlaten en sloten. 

 

Dictus Johannes van der Graft Otten soen quatuor et dimidium hont terre 

sita in parrochia de Lijt ad locum dictum Verghesen Hoeve inter 

hereditatem domicelle Gertrudis relicte quondam Gerlaci de Keeldonc ex 

uno et inter hereditatemm Trude Willems ex alio atque septem et dimidium 

hont terre sita in parrochia de Lijt ad locum dictum die Lange Weijden 

infra viam dictam die Tijende Wech inter hereditatem Petri de Maren ex 

uno et inter hereditatem liberorum quondam Willelmi de Heze ex alio #in 

ea quantitate qua ibidem per mensuram dictam hoefslach sita sunt# ut 

dicebat hereditarie supportavit dicto Nijcholao promittens super omnia 

warandiam et obligationem deponere exceptis censibus dominorum decani et 

capituli ecclesie sancti Lamberti Leodiensis exinde solvendis et 

aggeribus aqueductibus et fossatis ad premissa spectantibus. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 407r 03 di 28-09-1406. 

Johannes Peters soen van Beilver, Willelmus Prijem van Beilver, Godefridus 

Lang Heijnen soen en Henricus zvw Thomas Coelborners beloofden aan 

Robbertus van Neijnsel 25 gulden, 9 botdrager of 13 Vlaamse groten voor 1 

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

 

Johannes Peters soen van Beilver Willelmus Prijem de Beilver Godefridus 

Lang Heijnen soen et Henricus filius quondam Thome Coelborners 

promiserunt indivisi super omnia Robberto de Neijnsel XXV gulden scilicet 

IX boddreger vel XIII Vleems grossos pro quolibet gulden computato ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes Jor et Gheel 

datum in profesto beati Mijchaelis Archangeli. 

 

BP 1184 f 407r 04 di 28-09-1406. 

Johannes van Lijt en zijn broer Henricus, kvw Theodericus van Lijt, 

beloofden aan Stephanus Merlingus, tbv etc, 36 oude Franse schilden met 

Kerstmis (za 25-12-1406) te betalen, op straffe van 1 oude schild. 

 

Johannes de Lijt et Henricus eius frater liberi quondam Theoderici de 

Lijt promiserunt indivisi super omnia Stephano Merlingo ad opus etc XXXVI 

aude scilde Francie ad nativitatis Domini persolvendos sub !I aude scilt. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 407r 05 wo 29-09-1406. 

Petrus van Langvelt verklaarde dat Cristina Meelmans alle achterstallige 

termijnen heeft voldaan van een lijfpacht van 3 mud rogge, die voornoemde 

Cristina en wijlen haar zuster Aleijdis moesten leveren aan voornoemde 

Petrus. 

 

Petrus de Langvelt palam recognovit sibi per Cristinam Meelmans fore 

satisfactum de omnibus arrestadiis sibi restantibus a quocumque tempore 
!usque in diem presentem de vitali pensione trium modiorum siliginis quam 

dicta Cristina et quondam Aleijdis eius soror dicto Petro solvere 

tenebantur ut dicebat. Testes Johannes et Gheel datum in festo 

Mijchaelis. 

 

BP 1184 f 407r 06 wo 29-09-1406. 

Gertrudis dvw Conrardus van den Nuwenhuijse droeg over aan Nijcholaus 

Plaetmaker der Kijnder een b-erfcijns van 40 schelling geld, met Kerstmis 

te betalen, gaande uit een huis en tuin van Alardus van de Put, gnd ten 

Berchuse, gelegen naast de plaats gnd Enghelant richting het oosten, en uit 

alle andere erfgoederen van voornoemde Alardus, welke cijns aan Conrardus 

van den Nuwenhuijse was verkocht door voornoemde Alardus, en welke cijns nu 

aan haar behoort. 
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Gertrudis filia quondam Conrardi van den Nuwenhuijse #cum tutore# 

hereditarium censum XL solidorum monete solvendum hereditarie nativitatis 

Domini ex domo et orto Alardi de Puteo dictis communiter ten (dg: H) 

Berchuse sitis prope locum dictum Enghelant versus oriens atque ex 

ceteris bonis dicti Alardi omnibus et singulis ubicumque locorum tam in 

humido quam in sicco in duro et in molli consistentibus (dg: cu) venditum 

Conrardo van den Nuwenhuijse ab Alardo predicto prout in litteris (dg: 

here) et quem censum dicta Gertrudis nunc (dg: ju) ad se spectare dicebat 

hereditarie supportavit Nijcholao (dg: Plaect) Plaetmaker der Kijnder cum 

litteris et jure promittens cum tutore super omnia ratam servare et 

obligationem ex parte sui et heredum dicti Conrardi sui patris deponere. 

Testes Henricus et Jacobus datum in festo Mijchaelis. 

 

BP 1184 f 407r 07 wo 29-09-1406. 

Voornoemde Gertrudis dvw Conrardus van den Nuwenhuijse droeg over aan 

voornoemde Nijcholaus Plaetmaker der Kijnder een b-erfcijns van 40 

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

Kerstmis, gaande uit een huis en erf van wijlen Johannes van Nijmegen, in 

Den Bosch, in de Zadelmakersstraat, tussen erfgoed van Johannes van 

Nijmeghen enerzijds en erfgoed van wijlen Wellinus Goetkijnt anderzijds, 

welke cijns aan voornoemde Conrardus van den Nuwenhuijse was verkocht door 

Johannes van Malsen zvw Henricus van Malsen smid. 

 

Dicta Gertrudis hereditarium censum XL solidorum monete solvendum 

hereditarie mediatim Johannis et mediatim Domini ex domo et area quondam 

Johannis de Nijmegen sita in Busco in vico selliparorum inter hereditatem 

Johannis de Nijmeghen et inter hereditatem quondam Wellini Goetkijnt 

venditum dicto Conrardo van den Nuwenhuijse #a Johanne de Malsen filio 

quondam Henrici de Malsen fabri# prout in litteris (dg: here) hereditarie 

supportavit dicto Nijcholao cum litteris et jure promittens cum tutore ut 

supra. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 407r 08 do 30-09-1406. 

Henricus van Zulikem en zijn zoon Rodolphus verkochten aan Theodericus 

Truden soen een akker, gnd die Stapelacker, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Rumel, tussen Johannes van Keeldonc en Theodericus Werner 

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

gemene weg. 

 

Henricus de Zulikem et Rodolphus eius filius quendam agrum terre dictum 

die Stapelacker situm in parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum 

dictum Rumel inter hereditatem Johannis de Keeldonc #et Theoderici 

Werner# ex uno et inter (dg: hereditatem Theoderici W[it]meri) #communem 

plat[eam]# ex alio tendentem cum (dg: utroque) #uno# fine ad communem 

(dg: p) viam ut dicebant hereditarie vendiderunt Theoderico Truden soen 

[promittentes] indivisi super omnia habita et habenda warandiam et 

obligationem deponere. Testes Johannes et Jor datum in profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 407r 09 do 30-09-1406. 

Rodolphus zvw Arnoldus Berwout verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Solvit. 

Rodolphus filius quondam (dg: Hen) Arnoldi Berwout prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 407r 10 do 30-09-1406. 

Hr Goeswinus van Aa ridder deed tbv voornoemde koper afstand. Gerardus zv 

hr Willelmus van Aa ridder en Gerardus Vos zullen nimmer rechten erop doe 

gelden. 
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Solvit. 

(dg: Johannes filius quondam H Walteri Oerle) Dominus Goeswinus de Aa 

miles super premissis et jure ad opus dicti emptoris hereditarie 

renunciavit promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 

sui deponere (dg: testes datum supra) et quod ipse Gerardum filium 

d[omini] (dg: Goeswini) Willelmi de Aa militis et Gerardum Vos perpetue 

tales habebunt quod numquam presument se jus [in premissis habere. Testes 

datum supra]. 

 

1184 f.407v. 

 in profesto Remigii: donderdag 30-09-1406. 

 

BP 1184 f 407v 01 do 30-09-1406. 

Nijcholaus Coel Bijndop en zijn broer Henricus, kv Goswinus Rutten soen, en 

Henricus van den Lande ev Aleijdis dv voornoemde Goeswinus verkochten aan 

Ghibo Collart (1) een stuk land, gnd den Aker, in Gestel bij Herlaer, ter 

plaatse gnd Hezeacker, naast de plaats gnd den Struijc, tussen een stuk 

weide gnd driesschelken enerzijds en Conrardus Arnts soen anderzijds, (2) 

2/3 deel, dat aan hen behoort, in voornoemd driesschelken, waarvan 1/3 deel 

behoort aan Goeswinus van Tula, deze goederen belast met 2 zester rogge 

b-erfpacht aan de kapel van Sint-Jan in Rumel. 

 

Solvit II boddreger. 

Nijcholaus Coel Bijndop Henricus eius frater liberi (dg: quondam) Goswini 

Rutten soen et Henricus van den Lande maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris filie (dg: quondam) Goeswini predicti peciam terre #dictam den 

Aker# sitam in parrochia de Gestel prope Herlaer ad locum dictum 

Hezeacker juxta locum dictum den (dg: Aker inter hereditatem Johannis de) 

#Struijc# inter peciam pascue dictam (dg: die) driesschelken ex uno et 

inter hereditatem Conrardi Arnts soen ex alio atque duas tercias partes 

ad ipsos spectantes in dicta pecia pascue driesschelken vocatam (dg: ut) 

de qua una tercia pars ad Goeswinum de Tula pertinet ut dicebant (dg: 

hereditarie d) hereditarie vendiderunt Ghiboni Collart promittentes 

indivisi super omnia warandiam et obligationem deponere exceptis duobus 

sextariis siliginis (dg: mensure d) hereditarie paccionis capelle sancti 

Johannis in Rumel exinde solvendis. Testes Johannes et Jor datum in 

profesto Remigii. 

 

BP 1184 f 407v 02 do 30-09-1406. 

Egidius Moelnere en Jacobus Appel machtigden Henricus van den Brugge van 

Helvort te manen (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, aan 

voornoemde Jacobus behorend, (2) 3 pond b-erfcijns, aan Egidius en Jacobus 

behorend, in (2a) een b-erfcijns van 50 schelling, en (2b) een b-erfcijns 

van 50 schelling, welke cijnzen van 50 schelling en 50 schelling en 

erfpacht van ½ mud Johannes van den Eijnde van Huculem verworven had van 

Hermannus van den Ham; en de achterstallige termijnen. 

 

Egidius Moelnere et Jacobus #Appel# dederunt et contulerunt Henrico van 

den Brugge van Helvort potestatem monendi (dg: hereditarium censum L 

solidorum monete solvendum) hereditariam paccionem dimidii modii 

siliginis mensure de Busco ad dictum Jacobum spectantem et tres libras 

hereditarii census ad ipsos #Egidium et Jacobum# spectantes in 

hereditario censu L solidorum et hereditario censu L solidorum (dg: quos) 

quos census L solidorum et L solidorum et paccionem dimidii modii 

siliginis Johannes van den (dg: H) Eijnde de Huculem erga Hermannum van 

den Ham acquisierat prout in litteris atque omnia arrestadia eis de 

premissis restantia etc usque ad revocationem. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 407v 03 do 30-09-1406. 

Petrus van Huesden zvw Henricus van Huesdem droeg over aan Petrus van 

Huesden zv Johannes van Huesden een hofstad, in Geffen, tussen mr Johannes 
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snijder enerzijds en Johannes Zasse anderzijds, aan eerstgenoemde Petrus in 

pacht uitgegeven door Denkinus Scuerman, belast met de pacht in de brief 

vermeld. 

 

Solvit. 

Petrus de Huesden filius quondam Henrici de Huesdem quoddam domistadium 

situm in parrochia de Geffen inter hereditatem magistri Johannis sartoris 

ex uno et inter hereditatem Johannis Zasse ex alio datum ad pactum dicto 

Petro a Denkino Scuerman prout in litteris hereditarie supportavit Petro 

de Huesden filio (dg: quondam) Johannis de Huesden cum litteris et jure 

promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere excepta paccione in dictis litteris contenta. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 407v 04 do 30-09-1406. 

Albertus wettige zvw Jordanus Albrechts soen, Albertus nzvw voornoemde 

Jordanus en Johannes zv Johannes Enghelen soen verkochten aan Johannes van 

Malsen smid het deel dat aan hen behoort en na overlijden van voornoemde 

Johannes van Malsen zal behoren in alle goederen, die Johannes van Malsen 

en wijlen zijn vrouw Elizabeth ndvw voornoemde Jordanus tezamen bezaten, 

waarin voornoemde Elizabeth was overleden. 

 

Albertus filius legitimus quondam Jordani Albrechts soen Albertus filius 

naturalis quondam Jordani predicti et Johannes filius Johannis Enghelen 

soen totam partem et omnes jus eis aut alteri eorum competentes et post 

mortem Johannis de Malsen fabri competituras in omnibus et singulis bonis 

que dictus Johannes de Malsen et quondam Elizabeth eius uxor filia 

naturalis dicti quondam Jordani (dg: in quibus ip) simul possidebant et 

in quibus ipsa Elizabeth decessit ut dicebant hereditarie (dg: s) 

vendiderunt dicto Johanni de Malsen promittentes indivisi super omnia 

ratam servare et obligationem ex parte eorum deponere. Testes datum 

supra. 

 

BP 1184 f 407v 05 do 30-09-1406. 

Henricus van Huesden van Cromvoirt en zijn zoon Petrus verkochten aan 

Henricus die Wise een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met 

Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen 

erfgoederen, in Vught Sint-Lambertus, ter plaatse gnd Cromvoirt, tussen 

Jacobus Rutkens enerzijds en Margareta dvw Zegerus Reijners soen 

anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan Henricus Toijt, reeds 

belast met de hertogencijns en 1½ mud rogge b-erfpacht. 

 

Henricus de Huesden (dg: et Petru) van Cromvoirt et Petrus eius filius 

hereditarie vendiderunt Henrico die Wise hereditariam paccionem dimidii 

modii siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie purificationis et 

in Busco tradendam ex domo et orto et hereditatibus sibi adiacentibus 

sitis in parrochia de Vucht sancti Lamberti ad locum dictum Cromvoirt 

inter hereditatem Jacobi Rutkens ex uno et inter hereditatem !hereditatem 

Margarete filie quondam Zegeri Reijners soen ex alio tendentibus a 

communi platea ad hereditatem Henrici Toijt ut dicebant promittentes 

indivisi super omnia warandiam et aliam obligationem deponere exceptis 

censu domini ducis et uno et dimidio (dg: lopinis siliginis) modiis 

siliginis hereditarie paccionis exinde prius solvendis et sufficientem 

facere. Testes datum supra. 

 

BP 1184 f 407v 06 do 30-09-1406. 

Willelmus Mathijs soen molenaar droeg over aan Henricus van Herlaer zv 

Johannes van Herlaer molenaar (1) 1/3 deel dat aan hem behoort in een kamp, 

naast de Hinthamerdijk, beiderzijds tussen de gemeint, (2) 1/3 deel van de 

sloten naast voornoemd kamp, (3) 1/3 deel dat aan hem behoort in de 

windmolen met zijn rechten en toebehoren, op voornoemd kamp, welk kamp 
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behoorde aan Nijcholaus Scilder. 

 

Willelmus Mathijs soen multor terciam partem ad ipsum spectantem in 

quodam campo sito juxta aggerem Hijnthamensem inter communitatem ex 

utroque latere coadiacentem atque terciam partem fossatorum juxta 

predictum campum situatorum atque terciam partem ad ipsum spectantem in 

molendino venti (dg: ad predictum campum) cum suis juribus et attinentiis 

in predicto campo consistente (dg: ut dicebat h) #qui campus (dg: N) ad 

Nijcholaum Scilder spectabat# ut dicebat hereditarie supportavit Henrico 

de Herlaer filio Johannis de Herlaer multoris cum omnibus litteris et 

jure promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes (dg: d-) Jor et ?L[u] datum supra. 

 

BP 1184 f 407v 07 do 30-09-1406. 

Voornoemde Johannes van Herlaer droeg over aan zijn voornoemde zoon 

Henricus en Leonius Cannart 1/3 deel dat aan hem behoort in voornoemd kamp 

en molen, belast met (1) een b-erfpacht van 1½ mud rogge, die Johannes 

Nell..., (2) een b-erfcijns van 3 poind, die Th..... ....... eruit beloofd 

hadden. 

 

Dictus Johannes de Herlaer terciam partem ad se spectantem in campo et 

molendino predictis hereditarie supportavit Henrico s[uo filio ?predicto] 

et Leonio Cannart cum omnibus litteris et jure promittens super omnia 

ratam servare et obligationem ex par[te sui depo]nere [ex]cepta 

h[ereditaria paccione] unius et dimidii modiorum siliginis quam Johannes 

Nell... et hereditario censu trium librarum quem Th..... ....... ....... 

....... ....... [exinde promise]rant. Testes datum supra. 

 

04-09-2021, 13.15 uur. 


