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DE MANSIO VAN ENGBRECHT LUDINC VAN DEN DIJK (AANVULLEND 
VERSLAG) 
 
(bij intern rapport 297) 
 
Martin W.J. de Bruijn  Utrecht, april 2011 
 
Bij mijn onderzoek naar de mansiones in de Vughterstraat trof ik bij toeval enkele 
oudere gegevens aan over de mansio van Engbrecht Ludinc van den Dijk (zie mijn 
verslag De mansio van Engbrecht Ludinc van den Dijk (Utrecht, december 2010)). 
Uit deze gegevens blijkt dat deze mansio is vererfd op zijn zoon Hendrik. In of kort 
vóór 1369 verkreeg Jan van Heusden van Jan van Os, zoon van Willem van 
Panhedel, alle goederen van Hendrik, waaronder met name genoemd worden het 
woonhuis van Engbrecht, de windmolen op de Vughterdijk en een hoeve in Boxtel. 
Jan van Heusden had deze goederen verkregen van genoemde Jan van Oss, die ze 
op zijn beurt bij rechterlijk vonnis had verkregen. Op 30 maart 1369 transporteerde 
Jan van Heusden het woonhuis van Engbrecht Ludinc van den Dijk aan jonkvrouw 
Sofie weduwe van wijlen Hendrik van der Schaut ten behoeve van haarzelf en haar 
kinderen bij genoemde Hendrik. Het huis zou vrij blijven van een cijns van 24 pond 
oud geld aan Jan van Oss, die op de andere goederen zou blijven rusten.1 
 Hendrik van der Schaut is dus geen bezitter van deze mansio geweest, zoals in 
het genoemde verslag – overigens met een vraagteken – gesuggereerd werd, maar 
wel zijn weduwe Sofie heeft haar voor zichzelf en hun beider kinderen verkregen op 
30 maart 1369. 
 Uit een schepenakte van 12 november 1370 blijkt dat Iwijn van Oudheusden, 
zoon van Beris, ‘alle’ goederen van Engrecht Ludinc van den Dijk verkregen had. 
Iwijn had deze goederen verkregen van de hierboven genoemde Jan van Oss, zoon 
van wijlen Willem van Panhedel.2 Ik neem aan dat onder ‘alle’ goederen niet meer 
de mansio begrepen was, omdat die al eerder door Jan van Os vervreemd was aan 
genoemde Jan van Heusden. 
 
Bezitters: 
Engbrecht Ludinc van den Dijk 

 
1
 R. 1175, f. 182v.: Notum sit universis quod cum Iohannes de Hoesen

!
 omnia et singula bona 

Henrici filii quondam Enghelberti dicti Ludinc de Aggere, videlicet habitationem dicti quondam 

Enghelberti, sitam in Buscoducis, molendinum venti situm in aggere Vuchtensi, quemdam mansum 

eiusdem quondam Enghelberti, situm in parochia de Bucstel, atque omnia alia bona eiusdem Henrici 

erga Iohannem de Os, filium quondam Willelmi de Panhedel, per iudicem et mediante sententia 

scabinorum in Buscoducis emendo acquisierat, prout in litteris dicebat comprehensum, constitutus 

igitur coram scabinis infrascriptis primodictus Iohannes de Hoesden dictam habitationem dicti 

quondam Enghelberti cum suis attinentiis hereditarie supportavit domicelle Sophie relicte quondam 

Henrici vander Scaut ad opus sui et ad opus liberorum eiusdem quondam Henrici, ab eodem 

quondam Henrico et Sophia pariter genitorum, videlicet ab eadem domicella Sophia quoad suam 

vitam et a dictis liberis post decessum dicte domicelle Sophie hereditarie possidendos - - -. Insuper 

dictus Iohannes de Hoesdens palam recognovit quod dicta habitatio cum suis attinentiis perpetue 

permanebit exonerata ab hereditario censu xxiiii librarum antique pecunie, quem dictus Iohannes de 

Os ex omnibus bonis que fuerant dicti Henrici filii quondam Enghelberti predicti habuit solvendum et 

quod dictus census hereditarie permanebit persolvendus ex ceteris bonis que fuerant dicti Henrici filii 

quondam Enghelberti predicti. 
2
 R. 1175, f. 244. 



 

© M.W.J. de Bruijn 2011 
 De mansio van Engbrecht Ludinc van den Dijk aanvullend verslag / 2 

bij rechterlijk vonnis Jan van Os, zoon van Willem van Panhedel, → 

Jan van Heusden 1369.03.30 → 
Sofie weduwe van Hendrik van der Schaut en hun kinderen 
 


