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N.B. Na p 474(v) volgt op de scans 484A. 

 

Hiertussen zijn op de microfiches reepjes gefotografeerd van acht folia 

(zestien bladzijden) die door mij werden doorgenummerd als 475r tot en met 

490v. Op de reepjes staan echter geen nummers genoteerd. 

 

1181 p. 475r. 

 geen data op dit fragment. 

 

De linker rand van de voorzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 475r 01 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Walterus Scut van ....... die 

waarschijnlijk een cijns of pacht verkocht aan ...nus van Os zvw W....... 

 

Walterus Scut de 

-no de Os filio quondam W 

tradend.. et deliberand.. 

 

BP 1181 p 475r 02 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Margareta ndv ....... die overdroeg 

aan Engbertus ....... een b-erfpacht van ½ mud rogge, die mogelijk ....... 

Engbrechts soen van ....... en hr Walterus ....... gekocht hadden. 

 

Margareta filia na[turalis] 

dimidii modii silig[inis] 

-brechts soen de 

dominus Walterus d.. 

-brechts soen er[ga] 

hereditarie possidend.. ab 

supportavit Engberto 

deponere. Testes de... 

 

BP 1181 p 475r 03 ±wo 06-08-1399. 

(dg: Petrus). 

 

BP 1181 p 475r 04 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Heijlwigis dv ........ 

 

Heijlwigis filia 

Mathije cum 

fili[o] dicti quondam 

(dg: die .. ..) conti[gue] 

et cum r[eliquo] fin[e] 

Wer..... et 

prout 

dicti d 

warandiam 

p....... 

de 

futuro 

opus 

 

BP 1181 p 475r 05 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Dictus 

peci[a]rum terre (dg: .....) 
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BP 1181 p 475r 06 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Elizabeth Wouters. 

 

Dicti omnes cum tutore 

ex domo et (dg: ar) #orto# 

Elizabeth Wou[ters] 

de (dg: meg). 

 

BP 1181 p 475r 07 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Cristina filia q[uondam] 

spectantem in here... 

spectabat (dg: et) #de# here... ....... Elizabeth 

Udenhout ut dicebat hereditarie supportavit Heijlwigi 

(dg: cum tutore super omnia) promiserunt insuper dicti Gerardus et V.. 

siliginis (dg: di) ad opus dicte Heijlwigis [hereditarie] renunciav.. 

 

BP 1181 p 475r 08 ±wo 06-08-1399. 

(dg: Elizabeth). 

 

BP 1181 p 475r 09 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Petrus gnd van Wetten overdroeg aan 

Tielmannus W...... een huis en ...... 

 

Petrus dictus de Wetten domum 

ex uno et inter communem stegam ex alio quos domum 

acquisiverat ut dicebat hereditarie supportavit Tielmanno (dg: W dicto) W 

 

BP 1181 p 475r 10 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Heijmericus zvw Johannes van Overmere 

verkocht of overdroeg een erfpacht  van .. ... ....., Bossche maat, met 

Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een onderpand ter plaatse 

gnd op die Weijden, naast Henricus ......., (2) ½ morgen land, naast ...... 

vw Arnoldus Eefsen soen, (3) een halve weide. 

 

Heijmericus filius quondam Johannis de Overmere 

mensure de Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini et in Busco 

ad locum dictum op die Weijden inter hereditatem Henrici 

ex alio #et ?inter ?hereditatem (dg: ..)# atque ex dimidio iugere terre 

sita in dicta parochia 

quondam Arnoldi Eefsen soen ex alio atque ex dim... 

....... ....... een halve [?we]ijde vocat[a] annuatim d[e jure] 

{laatste regel is onleesbaar}. 

 

1181 p. 476v. 

 in crastino Sixti: donderdag 07-08-1399. 

 

De rechter rand van de achterzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 476v 01 ±wo 06-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 
?Theoderici duo hont terre 

(dg: item) ut dicebat. 

 

BP 1181 p 476v 02 do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract. 
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gemeijn placken 

in crastino Sixti. 

 

BP 1181 p 476v 03 do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

dicti Toijt 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 476v 04 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

den Vuch 

... viam 

.. de Vucht 

 

BP 1181 p 476v 05 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

hereditarie nativitatis 

sit[is] 

{enkele regels met onleesbare fragmentjes}. 

 

BP 1181 p 476v 06 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een schuldbekentenis. 

 

proxime futurum persolvendos. 

 

BP 1181 p 476v 07 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

{enkele regels met onleesbare fragmentjes} 

Busco 

....... datum supra. 

 

BP 1181 p 476v 08 ±do 07-08-1399. 

Een verpachting van een hoeve door hr Andreas namens een abt en klooster 

aan Arnoldus ........ 

 

abbatis et conventus dicti monasterii (dg: ..) erga 

suis ... (dg: att) universis quocumque sitis prout Arnoldus 

[u]t dicebat (dg: ...) dedit ad annuum 

proxime preterito deinceps sine medio 

presbitri? et ....... (dg: ...) #ex# quolibet dictorum 

dictus Arnoldus possidebit dictum mansum cum suis 

....... ....... dictus Arnoldus dabit dictis 

#?lini# panni et X capones item quod omnes 

annis durantibus erunt mediatim dicti Arnoldi 

spectabunt item quod dictus Arnoldus tenebit edificia 

dicebat promittens dictus dominus Andreas ex parte dictorum 

 

1181 p. 477r. 

 Geen data op dit fragment. 

 

De linker rand van de voorzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 477r 01 ±do 07-08-1399. 

abbatis et conventus 
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BP 1181 p 477r 02 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Henricus zvw .... 

 

Henricus filius quondam 

et ad opus domini J 

(dg: me) ad purificationis proxime 

 

BP 1181 p 477r 03 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Johannes de Ze[lan?]t 

modii siliginis (dg: s) mensure 

in quodam campo dicto d 

de Boert ex uno et 

Johannis de Boert (dg: ....) 

Nuwelant ex uno et 

sufficientem facere. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 477r 04 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Gerardus van Enode mbt mogelijk een 

schuldbeketenis waarvan een helft betaald of geleverd moet worden met Sint-

Petrus-Stoel. 

 

Gerardus d[e] Enode 

et R[eijn]kini 

mediatim [Pet]ri ad c[athedram] 

 

BP 1181 p 477r 05 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Goe 

inter 

Za 

prati 

{fragmentjes op 2 regels die onleesbaar zijn}. 

 

BP 1181 p 477r 06 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract, mbt 50 schapen. 

 

{fragmentjes op 2 regels die onleesbaar zijn} 

pro ....... 

quinquaginta ovibus 

(dg: .....) ?dicti Goeswinus 

quinquaginta oves 

 

BP 1181 p 477r 07 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een verhuring. 

 

Dictus Goeswinus p 

hereditatem quo[ndam] G 

juxta here[ditatem] 

locavit recto [locacionis modo] 

possidend.. (dg: pro) 

dand.. sibi ab alio 

dicto spacio pe[ndente] 

 

BP 1181 p 477r 08 ±do 07-08-1399. 

Een machtiging, waarschijnlijk om een geldsom van mogelijk gouden pieters 

Leuvens geld of ander paijment van dezelfde waarde te manen. 
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Henricus v[an T]efelen 

.... mo[nete L]ovaniensis et partim 

alterius pagamenti eiusdem valoris 

festo beati Petri ....... 

quondam Bernardi de ?Loen 

omnia faciendi usque ad rev[ocacionem] 

 

BP 1181 p 477r 09 ±do 07-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Henricus die Cort van Vlierden, mbt 

waarschijnlijk een erfpacht uit een huis en tuin in Deurne, naast een 

gemene weg; ook Danijel van den Haenenberch wordt genoemd. 

 

Henricus die Cort de Vlierden 

Vlierden tradendam ex domo et orto 

(dg: de Vlierden) in parochia de Doerne 

et inter communem plateam ex alio atque ex p 

Danijel[is] van den Haenen[berch?] ex uno 

 

1181 p. 478v. 

 Assumptio Maria: vrijdag 15-08-1399. 

 

De rechter rand van de achterzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 478v 01 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

prati 

....... ....dicto 

jure ad [?eun]dem 

... (dg: annuatim dividitur) 

.....ria pti 

ex uno et dimidio 

sitis in diversis locis 

et quondam Godefridi dicti 

deponere exceptis 

assumptionis Maria. 

 

BP 1181 p 478v 02 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

mediantibus dictis litteris dictam 

[Heijl]wigis ..... uxor (dg: vixerint) 

supra. 

 

BP 1181 p 478v 03 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

{alleen leesbaar het woord} ultra. 

 

BP 1181 p 478v 04 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

die ?dec Werle 

et de qua pecia pra[ti] reliqua 

quondam Johannis Midde 

....... ex ....... 

....... ....... et obligationem 

 

BP 1181 p 478v 05 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1399 08. 7 

....... ....erch 

....... proxime 

de ....... 

....... 

....... et pro[misit?] 

....... 

....... ....... reliqu.. 

... (dg: ....) ....... ....... 

 

BP 1181 p 478v 06 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

... quatuor (dg: ....) 

assumpt[ionis]. 

 

BP 1181 p 478v 07 ±vr 15-08-1399. 

Waarschijnlijk een schuldbekentenis van 17 Gelderse gulden. 

 

XVII Gelre gulden scilicet 

persolvendos. Testes Groij et Moedel datum supra. 

 

1181 p. 479r. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

De linker rand van de voorzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 479r 01 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Henricus en Johannes. 

 
?Henricus ....... ....... 

(dg: ....) f[ilius] quondam Danijelis 

[quo]cumque locorum consistentibus sive sitis 

hereditarie supportavit (dg: Johanni) Henrico ....... 

(dg: ?[li]berorum) et dicte Hadewigis ?et E... 

 

BP 1181 p 479r 02 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin voornoemde Henricus en Johannes. 

 

Dicti Henricus et Johannes promiserunt indi[visi] 

datum supra. 

 

BP 1181 p 479r 03 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin voornoemde Henricus en Johannes 

waarschijnlijk een schuldbekentenis aangaan. 

 

Dicti Henricus et Johannes promiserunt 

[per]solvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1181 p 479r 04 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Heijlwigis dvw ........ 

 

Heijlwigis filia quondam 

et sua edificia #in.....# (dg: imp...) 

Alarts soen 

(dg: ...). Quo facto (dg: .......) 

dicta domo ....... 

et quod dicte Heijlwigi da[m]p[na] 

dicti quondam Johannis Alarts 

.. rep.... Testes datum supra. 
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BP 1181 p 479r 05 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarschijnlijk een schuldbekentenis van 

Willelmus van Langelaer aan ... en Godefridus Sijmons soen. 

 

Willelmus de Langelaer qu..dam 

.. et Godefrido Sijmons soen 

proxime futurum (dg: pro) ....... et soluturum 

quales in die presen[te] 

.... seu val[orem] 

{Hierna 4 regels met kleine fragmentjes die onleesbaar zijn}. 

 

BP 1181 p 479r 06 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Willelmus zvw ....... waarschijnlijk 

een erfpacht belooft aan ?Henricus ......., met Lichtmis te leveren, gaande 

uit waarschijnlijk een kamp ter plaatse gnd Delscot, mogelijk reeds belast 

met 3 Hollandse ........ 

 

Willelmus filius quondam 

solvendam hereditarie purificationis et 

locum dictum Delscot 

edificiis in dicto campo  

super omnia warandiam et aliam obligationem depo[nere] 

et pe..... ....... ....... 

tribus Holl[ant] 

 

BP 1181 p 479r 07 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin voornoemde ?Henricus ........ aan 

voornoemde Willelmus zal geven .......; verder zijn nog de namen “Franco” 

en “Johannes zvw” leesbaar. 

 

Dictus ?Henricus e[mptor?] ....... ....... dabit dicto Willelmo 

Francone ....... ....... Johanni filio quondam 

....... ....... 

 

BP 1181 p 479r 08 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Yda wv Godefridus ....... 

waarschijnlijk mbt een goed naast Willelmus L......, dat mogelijk werd 

verkocht aan ....... ... Kessel. 

 

Yda (dg: f) relicta quondam Godefridi 

locum dictum dat ....... ....... 

et inter hereditatem Willelmi L...... ....... 

Kessel promittentes cum tutore indivisi 

 

BP 1181 p 479r 09 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Willelmus van Langhelaer een aantal 

hont land verhuurde aan ....... ....... soen en Arnoldus van den Sluijsen. 

 

Willelmus de Langhel[aer] 

et ....... (?dg: jugerum) #hont terre .......# ....... ....... 

Nedersten Grave ut dicebat locavit recto lo[cacionis modo] 

soen et Arnoldo van den Sluijsen ab eisd[em] 

medio sequentium possidend.. ....... 

 

1181 p. 480v. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

De rechter rand van de achterzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 480v 01 ±vr 15-08-1399. 
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promittens super omnia warandiam et obligationem 

....... (dg: ... bona) et cons 

dampna exinde non 

per illud dicti conducentes 

sequente. Testes Groij et 

 

BP 1181 p 480v 02 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

auri et iusti 

[promis]erat se daturum 

 

BP 1181 p 480v 03 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

de Lijttoijen 

hereditatem Godefridi 

atque tres 

Henricus Roveri 

... et Metta 

obligationem ex parte sui 

....... dicti Henrici 

....... ....... 

dicta Metta pariter genitus 

 

BP 1181 p 480v 04 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

{Enkele regels zijn volledig afgescheurd}. 

Alleen [E]ngels is leesbaar. 

 

BP 1181 p 480v 05 ±vr 15-08-1399. 

{De rest van dit fragment, ongeveer 24 regels, is onleesbaar}. 

 

1181 p. 481r. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

De linker rand van de voorzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 481r 01 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Eefsa et 

purificationis futurum 

 

BP 1181 p 481r 02 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Margar[eta] 

successione adv[oluta] 

(dg: dict) qua... 

promittentes cum. 

 

BP 1181 p 481r 03 ±vr 15-08-1399. 

Waarschijnlijk een verhuur voor 5 jaar door Willelmus ....... van een 

aantal hont land voor ....... ....... dat in de beurs gaat of ander 

paijment en 40 gulden, waarschijnlijk belast met dijken die binnenlands 

gelegen zijn.. 

 

Willelmus 

hont terre 
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den Nodd... 

parochia ... 

presenti ut ipse 

et Henrico filio 

futurum sine 

#ad bursam# in alio pagamento 

atque pro XL flo[renis] 

quinque annorum ... 

termino a festo ?Re... 
?possidend.. et aliam .. 

infra terram ... 

.. dicto spacio durante 

 

BP 1181 p 481r 04 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarschijnlijk een overdracht door Martinus 

zv ....... mogelijk van een goed gnd Venbossche, aan hr Johannes ......., 

tbv zijn natuurlijke kinderen. 

 

Martinus filius 

Venboss[che] 

inter hereditatem ....... 

supportavit domino Johanni 

naturalium dicti domini 

....... ....... 

....... ....... 

remanente 

genita vel g[eneranda] 

Testes Yw et 

(dg: ....... .......). 

 

BP 1181 p 481r 05 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarschijnlijk een schuldbekentenis door 

Willelmus ....... van een aantal Gelderse gulden. 

 

Willelmus 

Gelre gu[lden] 

 

BP 1181 p 481r 06 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin voornoemde Willelmus mogelijk nog een 

schuldbekentenis aanging. 

 

Dictus Willelmus 

.... ad nativitatis 

 

BP 1181 p 481r 07 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Henricus zv ....... mbt een goed. 

 

Henricus filius 

siti in par[ochia] 

Henricus H..... 

.... (dg: .......) 

et ....... .. 

 

BP 1181 p 481r 08 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin voornoemde Henricus en Me...... en 

waarin “iets” niet mag zonder medeweten en instemming van ......; voorts 6 

penning cijns. 

 

Dicti Henricus et Me.... 

sine scitu et voluntate 
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de sex denariis census 

 

BP 1181 p 481r 09 ±vr 15-08-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Johannes die Brouwer en zijn vrouw 

Elizabeth dv Arnoldus Cleijnnael wv Hermannus zvw Bruijstinus van Andel die 

“iets” doen met 1/6 deel van een goed, mogelijk in Oisterwijk, waarbij die 

Banbrug wordt genoemd; voorts de naam Elizabeth van Henricus Custer van 

Oesterwijc. 

 

Johannes die Brouwer m[aritus1] 

tamquam cum tutore sextam par[tem] 

de Oesterwijc successione hereditarie 

die Banbrugge 

ad hereditatem Willelmi van den 

....... ....... ....... ....... 

{in margine sinistra:} Elizabeth Henrici Custer de Oesterwijc. 

 

1181 p. 482v. 

 in festo beati Egidii: maandag 01-09-1399. 

 

De rechter rand van de achterzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 482v 01 ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

.....atione 

hereditate sita in 

[e]x uno et inter 

hereditatem cum dict.. 

grosso Flandriensi 

[G]hemert insuper 

...laer annuatim 

..... hereditarie (dg: supp) #vendidit# 

Quo facto Johannes Stout 

....... et Erp datum in {in margine dextra:} festo beati Egidii. 

 

BP 1181 p 482v 02 ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

...elant cum suis 

[s]ex et dimidio grosso 

[m]ensure de Busco 

monete Johanni 

..altero annuatim 

[?Vo]lqkinum van den 

hereditariam paccionem 

dictus Henricus van den 

modiorum siliginis 

... quatuor 

trium librarum 

....... ....... 

datum supra. 

 

BP 1181 p 482v 03 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

de Nuwelant ad locum 

dimidio g[rosso] Flan[drensi] 

....... 

                         
1 Johannes die Brouwer was gehuwd met Elizabeth dv Arnoldus Cleijnnael wv Hermannus zvw 
Bruijstinus van Andel (BP 1178 f 329v 11 za 27-11-1389). 
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primodictam hereditatem 

....... ....... 

prout in litteris 

warandiam et obligationem 

....... ....... 

 

BP 1181 p 482v 04 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 
?dictus van den 

....... ....... Johanni 

....... datum supra. 

 

BP 1181 p 482v 05 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

....... ....... 

....... datum 

 

BP 1181 p 482v 06 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

....... futurum persolvendos. 

....... ....... 

 

BP 1181 p 482v 07 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

....... sue m.... 

....... de 

....... et obligationem 

....... 

 

BP 1181 p 482v 08 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

....... tutore sextam 

jure successionis hereditarie advoluta 

....... ....... ....... ....... quondam 

....... ....... ....... et cum reliquo 

.....rs de Oesterwijc ....... et ipsa cum 

....... ....... ....... nostro duci 

{vier regels met onleesbare fragmentjes}. 

 

1181 p. 483r. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

De linker rand van de voorzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 483r 01 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

....... ....... 

gemeijn ....... 

 

BP 1181 p 483r 02 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract, waarin voornoemde Zegherus die 

waarschijnlijk een schuldbekentenis aangaat. 
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Dictus Zegherus 

vel valorem q.... 

 

BP 1181 p 483r 03 ±ma 01-09-1399. 

Contractus. 

 

BP 1181 p 483r 04 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Engbertus Ve...... 

cum suis at[tinentiis] 

attinenti[iis] ad 

attinent[iis] deci... 

semper excep[to] 

de ....... 

dicti quondam 

pa rem... 

 

BP 1181 p 483r 05 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Go[defridus] 

....... ....... 

....... ....... 

ut ....... 

....... 

van de 

 

BP 1181 p 483r 06 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Godefridus 

hereditarie ve[ndidit] 

deponere 

peciis t 

arrestt? 

 

BP 1181 p 483r 07 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Petrus Peper. 

 

Petrus Peper 

 

BP 1181 p 483r 08 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Johannes Be[ver?] 

[?N]ollekens 
?primodictus 

{Drie regels met onleesbare fragmentjes}. 

 

BP 1181 p 483r 09 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Arnoldus 

liberi quondam 

(dg: ....... .......) 

(dg: ....... .......) 

... Loze ....... 
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BP 1181 p 483r 10 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Johannes Sce..... ....... 

....... ....... 

datum supra. 

 

BP 1181 p 483r 11 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract, waarin Johannes van den ?Venne. 

 

Johannes van den ?Venne 

....... ....... 

....... ....... 

deponere ....... 

 

1181 p. 484v. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

Uiterst smal rechter randje van de achterzijde van een pagina. 

 

Er zijn slechts ongeveer tien woorden zichtbaar, waaronder de naam 

Steenwech. 

 

1181 p. 485r. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

Zeer smal linker randje van de voorzijde van een pagina. 

 

Er zijn slechts ongeveer twintig woorden zichtbaar, waaronder de voornamen 

Nijcholaus en Henricus. 

 

1181 p. 486v. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

Smalle rechter rand van de achterzijde van een pagina. 

 

BP 1181 p 486v 01 ±ma 01-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

{Vier regels met onleesbare fragmenten}. 

 

 

BP 1181 p 486v 02 ±do 04-09-1399. 

Een fragment van een contract. 

 

Johannes Nol..... 

nigris Turonensibus denariis 

....... et sex pull[orum] 

....... antique pecunie 

....... ....... ....... 

....... ....... filio naturali 

....... datum quinta post ....... 

 

De rest van dit reeptje bevat slechts ongeveer vijf en twintig woorden. 

 

1181 p. 487r. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

Zeer smal linker randje van de voorzijde van een pagina. 

 



Bosch’ Protocol jaar 1399 08. 15 

Er zijn slechts ongeveer twintig woorden zichtbaar. 

 

1181 p. 488v. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

Zeer smal rechter randje van de achterzijde van een pagina. 

 

Er zijn slechts ongeveer twintig woorden zichtbaar. 

 

1181 p. 489r. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

Zeer smal linker randje van de voorzijde van een pagina. 

 

Er zijn slechts ongeveer een tien woorden of letters zichtbaar. 

 

1181 p. 490v. 

 Geen data op dit fragmentje. 

 

Zeer smal rechter randje van de achterzijde van een pagina. 

 

Er is slechts een klein aantal letters zichtbaar. 

 

Hierna volgt 484A. 

 

 


