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1175 f 109b = 110A. 

 Sabbato post sacramenti: zaterdag 19-06-1378. 

 Mensis junii X: donderdag 10-06-1378. 

 

BP 1175 f 109b 01 za 19-06-1378. 

Jkr Johannes graaf van Megen en Henricus Dicbier van Mierle 

verkochten aan Theodericus zvw Bartholomeus ....... een n-erfcijns 

van 30 oude ?schilden, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) alle 

erfgoederen, cijnzen en renten behorend aan voornoemde jkr Johannes 

graaf van Megen, (2) een huis en erf van wijlen hr Arnoldus Dicbier 

ridder, oom van voornoemde Henricus, in Den Bosch, aan de Markt 

....... Jacobus van Hedel, (3) een cijns van .. ....., die voornoemde 

wijlen hr Arnoldus Dicbier beurde uit erfgoederen onder Vught en uit 

goederen gnd ten Nieuwenhuize ....... ....... van wijlen voornoemde 

hr Arnoldus, in Mierlo. 

 

#Domicellus Johannes comes de Meghen et# 

Henricus Dicbier de Mierle (dg: filius quondam de Johannis 

Dicbier) hereditarie vendidit Theoderico filio quondam 

Bartholo[mei] ....... hereditarium censum XXXta ?scutorum 

antiquorum seu valorem solvendum hereditarie nativitatis Domini ex 

omnibus hereditatibus censibus redditibus ad dictum domicellum 

Johannem [comitem de Meghen spectantibus] ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... domo et area quondam 

domini Arnoldi Dicbier (dg: Dicb) militis avunculi olim dicti 

Henrici sita in Busco ad forum ....... ....... Ja[co]bi de Hedel 

atque ex hereditario censu XV... ....... ....... pecunie quem 

dictus quondam dominus Arnoldus Dicbier annuatim ex hereditatibus 

sitis infra parochias de Vucht habuit solvendum atque ex bonis 

dictis ten Nuwen Huze ....... (dg: .......) ....... ....... 

quondam domini Arnoldi sitis in parochia de Mierle ut dicebat 

promiserunt indivisi super habita et habenda warandiam et 

questionem proximitatis et aliam obligationem deponere et 

promiserunt indivisi super habita ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Testes Moedel et Os datum sabbato post sacramenti. 

 

BP 1175 f 109b 02 za 19-06-1378. 

De ?eerste beloofde voornoemde Henricus schadeloos te houden. 

 

Solvit. 

 ?Primus promisit super omnia habita et habenda (dg: sufficientem) 

dictum Henricum indempnem servare. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 109b 03 za 19-06-1378. 

Johannes van Wetten verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes de Wetten prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 109b 04 za 19-06-1378. 

Zij kunnen terugkopen binnen 10 jaar, met 200 Brabantse dobbel en 30 

oude schilden van Frankrijk. Opgesteld in aanwezigheid van Johannes 

van de Kloot, Willelmus zv Arnoldus Tielkini, Johannes van Wetten en 

....... van den Z...... 

 

Et poterint redimere infra X annos sine medio sequentes semper dum 

eis aut eorum alteri placuerit cum CC Brabant dobbel et cum XXXta 

scutis antiquis Francie et cum arresta[diis si que] defecerint et 

promisit super omnia fide prestita ut in forma presentibus Johanne 

de Globo Willelmo filio Arnoldi Tielkini Johanne de Wetten et 
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....... van den Z...... testibus datum mensis junii die (dg: X) 

supra hora none. 

 

1175 f. 075Ar. 

 in crastino Johannis: vrijdag 25-06-1378. 

 

BP 1175 f 075Ar 01 vr 25-06-1378. 

Gosswinus zvw Johannes gnd Cael ev Heilwigis dvw Wautgherus gnd 

Gasteldoncs zvw Johannes van Gorp gaf uit aan Hubertus van Gemert 1/3 

deel van een huis1 en erf in Den Bosch aan de Markt, tussen erfgoed 

van wijlen Hermannus Ketellere de oudere enerzijds en erfgoed van 

wijlen Philippus van Vucht anderzijds, strekkend van de Markt 

achterwaarts tot aan de oude stadsmuur, met 1/3 deel van deze oude 

muur, zoals dit 1/3 deel aan hem en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van haar/zijn? vader; de uitgifte geschiedde voor een 

b-erfcijns van 50 schelling geld en thans voor een n-erfcijns van 10 

pond2 geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met 

Sint-Jan, gaande uit het gehele erfgoed. 

 

Gosswinus filius quondam Johannis dicti Cael maritus et tutor 

legitimus ut asserebat Heilwigis sue uxoris filie quondam 

Wautgheri [3dicti Gasteldoncs filii] quondam Johannis de Gorp 

terciam partem domus et aree site in Busco ad forum inter 

hereditatem quondam Hermanni Ketellere senioris ex uno et 

hereditatem quondam Philippi de Vucht ex alio tendentibus a dicto 

foro retrorsum usque ad antiquum murum oppidi de Busco atque 

terciam partem dicti antiqui muri [retro] dictam domum et aream 

siti prout et in quantum idem antiquus murus retro eandem domum et 

aream est situatus (dg: retro) quam 3am partem idem Goss[winus] 

sibi et dicte eius uxori de morte quondam dicti sui patris 

successione hereditarie advolutam et sibi et sue uxori predicte 

mediante divisione hereditaria [in] partem cessisse dicebat dedit 

ad hereditarium censum Huberto de Gem[er]t ab eodem hereditarie 

possidendam pro hereditario censu L solidorum monete annuatim 

hereditarie exinde] de iure solvendo dando etc atque pro 

hereditario censu decem librarum monete dando dicto Gosswino 

[hereditarie] mediatim Domini et mediatim Johannis ex tota integra 

hereditate premissa promittens warandiam et aliam obligationem 

deponere et alter repromisit ex dicta domo et area atque [muro] 

predicto. Testes Erpe et Laurencius datum in crastino Iohannis. 

 

BP 1175 f 075Ar 02 ±do 10-06-1378. 

Arnoldus Stamelart van Spanct verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus Sta de Spanct prebuit (dg: et reportavit #.......# testes 

datum supra ....... ....... ....... ....... ....... .......) et 

reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 075Ar 03 ±do 10-06-1378. 

(dg: Voornoemde Hubertus en met hem zijn schoozoon Egidius Scorwegge 

beloofden aan voornoemde Gesswinus 40 Brabantse dobbel te betalen). 

 

(dg: Dictus Hubertus #et cum eo Egidius Scorwegge eius gener# 

promiserunt super omnia dicto Gesswino XL Brabant dobbel seu 

                         
1 Zie ← BP 1176 f 034r 09 ±wo 16-09-1377, overdracht van 2/3 deel in 

dit huis. 
2 Zie → BP 1176 f 196r 13 di 16-07-1381, verkoop van de helft van 

deze cijns van 10 pond. 
3 Aanvulling op basis van BP 1176 f 196r 13. 
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valorem ad ....... persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1175 f 075Ar 04 ±do 10-06-1378. 

(dg: Voornoemde twee beloofden aan voornoemde Goss 70 Brabantse 

dobbel en 14 pond geld met Sint-Jan aanstaande (do 24-06-1378) te 

betalen). 

 

(dg: Dicti duo promiserunt dicto Goss LXX Brabant dobbel seu 

valorem atque XIIII libras monete ad nativitatis Johannis proxime 

persolvendos. Testes datum supra). 

 

BP 1175 f 075Ar 05 ±do 10-06-1378. 

(dg: Hubertus van Gemert en Egidius Scorwegge beloofden aan 

voornoemde Goss 40 Brabantse dobbel na maning te betalen). 

 

(dg: Hubertus de Gemert et Egidius Scorwegge promiserunt dicto 

Goss XL Brabant dobbel seu valorem ad monitionem persolvendos. 

Testes datum supra). 

 

BP 1175 f 075Ar 06 ±do 10-06-1378. 

Voornoemde Hubertus van Gemert en Egidius Scorwegge beloofden aan 

voornoemde Gosswinus 70 Brabantse dobbel en 14 pond geld met Sint-Jan 

aanstaande (do 24-06-1378) te betalen. 

 

Dicti duo promiserunt dicto Goss LXX Brabant dobbel seu valorem 

atque XIIII libras monete ad nativitatis Johannis persolvendos. 

Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 075Ar 07 ±do 10-06-1378. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1175 f 075Ar 08 ±do 10-06-1378. 

Mr Franco Gasteldonx vernaderde na de secretaris (dg: en de ander 

week niet), voordat voornoemde Gosswinus ....... en de ander week 
?niet. 

 

Magister Franco Gasteldonx prebuit etc post me (dg: et alter non 

cessit) antequam idem Gosswinus ....... et alter ?non cessit. 

Testes datum supra. 

 

 


