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Inv.nr. 1799 f.003r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.003v. 

 

Deze bladzijde is niet beschreven. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.004r. 

 

12 januari 1366. 

 

Inv.nr. 1799 f.004v. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.005r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.005v. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.006r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.006v. 

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.007r. 

 

Onder aan de bladzijde. 

 

Item die selve [gelike als] h[i] verboden heeft [irstwerf een] stuc lants 

geheiten ....... ....... 

gelegen in die prochi [van] Bucstel welc was[Di]rcs [?A]rts soen ....... 

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

s...... ende een stuc lants geheiten die Hoge ende [een] voeder lants 

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

[heeft hi nu ver]boden anderwerf. 

 

Merten van Dusel gelike als hi verbod[en] ....... ....... ....... ....... 

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

watermolen van Bucstel ende hore vi..... ....... ....... 

... heeft hi nu verboden anderwerf. 

 

Item Jan die Raet [gel]ike als hi verboden heeft irstwerf huus ende h[of] 

H[enric] ?Yden soen van L...... ....... ....... lants geheiten ....... 

....... ....... des selfs Henrics heeft hi nu verboden [ander]werven. 

 

Inv.nr. 1799 f.007v. 

 

Onder aan de bladzijde. 

 

Item Claus Co..... ....... ....... 

heeft hi nu [verboden] .....werf. 
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Item Col... Bo..... ....... ....... ....... 

hi op ....... ....... ....... 

 

....... ....... ....... ....... anderwerf. 

 

Item ....... ....... gelike als hij verboden heeft irstwerf alle goiden 

Hillen Fal..... ende Hermans geheiten Veer hoers zwager heeft hi nu 

verboden anderwerf. 

 

Item die selve gelike als hij verboden heeft irstwerven huijs erve ende 

h[of] gelegen aen den Wijnmolenberch tusschen [den] erve Arts van Nuen.... 

[aen] deen side [ende] den erve Henric v.. ....s aen dander side heeft hi 

nu verboden [ander]werf. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.008r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.008v. 

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.009r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.009v. 

 

Een lege bladzijde. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.010r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.010v. 

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.011r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.011v. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.012r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.012v. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.013r. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.013v. 

 

VB 1799 f 013v 01. 

[Dit] sijn [die erve] die verboden sijn [in de genechtgedinghe] die 

gheleghen [waren des] manendaechs na dertien[dach] ....... ....... ....... 

....... ....... ....... Boden van [Tiel] Didderics Ywijns zoen ende Jacobs 

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

{Dertiendag: wo 06-01-1367; de maandag erna: ma 11-01-1367}. 
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VB 1799 f 013v 02. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 02. →VB 1799 f 019v 02. 

Willem [van Gielbeke] was ghericht in orconde der scepenen voirsc alle 

Willem Vrancken goden overmids ....... ....... ....... ....... van den 

Bossche #.......# ende die scout ende dat ghericht metten brieven voirs 

heeft Willem van Gielbeke voirs ....... ....... ....... Jan Brien van 

Creijhenen scout van sHertoghenbossche voir die scepenen voirs ende dese 

goden ....... Jan voirs nu irstwerven verboden ende dit ghericht ende scout 

mette brieven metten verboden heeft deze ....... ....... ....... Jan 

opghedraghen Merten van Dusel ende hevest hem dach ....... ....... 

 

VB 1799 f 013v 03. 

ma 11-01-1367. 

Item [Gherart] die wisselaer was ghericht in orconde #der scepenen# Gherart 

Scilders en de Jacobs Coptiten aen huus ende erve Jans gheheijten ....... 

....... soen natuerlec Rutghers Eghens gheleghen aen Ghenen Wijnmolenberch 

overmids scoude in scepenen [brieven] van den Bossche (dg: gh) begrepen 

ende dit huse ende erve heeft Gherart voers nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 013v 04. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 04. →VB 1799 f 019v 03. 

[Item] Willem Wouters zoen ende Hein Rutghers zoen sijn suagher waren 

ghericht in orconde der scepenen Gherart Scilders ende [Boden van] Tiel aen 

ses lopenzaets rogghe lands gheleghen die prochi van Tilborch in die Zeijne 

tusschen den erve ....... ....... Arle aen deen side ende tusschen den erve 

der Kijnder Peters zoens soen wilner Daneels aen dander side [aen 

der]derdalf lopenzaets rogghe lands gheleghen in die voers s prochi tot 

Broechoven in een stat gheheijten ....... ....... ....... aen anderhalven 

boenre beems gheleghen in dese voers prochi in Broechoven voers tusschen 

den erve [Gh]erijts die Cael aen deen side ende tusschen den erve Jans van 

Goch (dg: over) aen dander side (dg: -n) overmids ghebrec [van erf]pacht 

van anderhalf mud rogx ende dese hebben si nu irstwerven verboden. 

 

VB 1799 f 013v 05. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 05. 

[Item] Gherart (dg: Vos) gheheijten Vosse was ghericht in orconde der 

scepenen Gherart Scilders ende Jacob Coptiten voers aen ....... ....... 

....... Jans (dg: van) Loe natuerlics soen Rutgher Eghens zoens gheleghen 

in tsHertoghenbossche aen den Wijnmolenberch met scepenen scoutbrieven ende 

dat heef hi nu verboden ijrstwerven. 

 

VB 1799 f 013v 06. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 06. →VB 1799 f 019v 05. 

Item [Aelbrecht] die Wael was ghericht in orconde der scepenen Godevart 

Sceijvel ende Jacob Coptiten voers aen een [stuc lands gh]eheijten die Moen 

Acker gheleghen te Berkel op die Acker aldaer (dg: uijt hu) aen huse ende 

hof gheleghen te Berkel voers ter stat gheheijten aen den Ham ende aen 

hostat ende erve gheleghen te Berkel voers alder naest ....... ....... 

....... en hof voers overmids ghebrec van enen erfpacht van enen mud rogx 

ende dese erffe ....... ....... heet hi verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 013v 07. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 07. →VB 1799 f 019v 06. 

[Item] Didderic Ywijns zoen #ende Corstijn Gherijt Wesmans dochter was# was 

ghericht in orconde der scepenen Godevart Sceijvel ende Jacobs Coptiten 

voers [aen] huijs [ende hostat ghel]eghen tot Berlikem [in] die welc Met 
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die dochter wilner was Metten van Berlikem te wonen plach ende aen een 

[stuc lants] gheleghen alder vijf lopen rogx jaerlijcs in sade (dg: begh) 

bepripende ende aen een dordendeel (dg: be) beems gheheijten die Bo[rst] 

B[eemt] ....... ....... dese voers Korstijn in orconde der selver scepenen 

den voers Didderic opghedraghen heeft ende mechtich [gemaect] ....... 

[ghebrec] van erfcijns welc ghericht die voers Kostijn in orconde der 

selver scepenen den voers Didderic opghedraghen heeft ende mechtich gemaect 

ende dese vors Didderic heeft nu verboden ij[r]stwerven. 

 

VB 1799 f 013v 08. 

ma 11-01-1367. 

Item ....... ....... [was ghericht in orconde der scepenen] Gherart 

Scilders ende Boden van Tiel ....... dordendeel van enen ....... ....... 

....... ....... huse en erve in den welken ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Aechten ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

Eijmbrechs Haghen ....... ....... ....... van den ghebrec van ....... 

....... ....... ....... [heeft hi] nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 013v 09. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 08. →VB 1799 f 019v 07. 

Item Rolof Roesmont was ghericht in orconde der scepenen Boden van Tiel en 

Jacobs Coptiten aen een camer met haren gronde (dg: ..) gheleghen in 

sHertogenbossche te Boerde alder naest den erve welc was Gielijs Timmermans 

ende aen een huus van [vier] ghebonden [after die] voers cameren ende aen 

alle goeden die waren Gielijs natuerlics soen was Gheerlecs [Cnoden Art 

Luten] zoens soe waer dat si gheleghen sijn overmids ghebrec van ....... 

....... ....... [heeft hi nu] verboden irstwerf. 

 

Inv.nr. 1799 f.014r. 

 

VB 1799 f 014r 01. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 09. →VB 1799 f 019v 08. 

[Item W]ijsken die wijf was Rolofs Beckers Reij..... Beckers zoen was 

ghericht [in orconde derscepenen] ....... ....... [ende] Gherart Scilders 

aen ses mergen lands gheleghen in die prochi van Gheffen op den ....... 

....... ....... ....... ....... van Cuul ende tusschen den erve der 

persoens van Gheffen ende aen die timmeringhe in dese ses merghen ....... 

[over]mids ghebrec ....... ....... ende dese heeft si nu verboden 

ijrstwerf. 

 

VB 1799 f 014r 02. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 10. →VB 1799 f 019v 09. 

Item Henric Stierken als procureerder der tafelen des Heijlics Gheests in 

sHertoghenbossche (dg: w) van weghen ....... ....... ....... en Willem 

Loijer waren ghericht in (dg: ..) orconde alle der scepenen voers aen die 

(dg: gode) goede die w[aren Arts] (dg: .......) #Molners# gheheijten tot 

Eijnscit ende aen toebehoerten der selver goede al ende (dg: ...) een 

yegh[eliken] ....... ....... ....... als laet te wonen plach overmids (dg: 

ghebrech) ghebrec van erfpacht ende die hebben si nu irs[twerf verboden]. 

 

VB 1799 f 014r 03. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 11. →VB 1799 f 019v 10. 

Item die selve Henric Stierken was weghen der selver tafelen (dg: was 

gherich) ende Willem voers waren gh[ericht] ....... (dg: .....) [in 

oren]scap al der scepenen voers aen (dg: huus) een stuc lands gheleghen tot 

Westilborch bi den erve Heijl[wigen] ....... Broechoven ende uit den 

alinghen deel ....... ....... was Jan [Kermisse] in huus ende hof met horen 
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toebeh[oerten] aen een dordendeel van een beemt gheleghen tot eenre stat 

gheheijten Quaelre Dijc ende aen een stuc land[s ghe]heijten die Beemt 

Ecker ende aen een stuc lands ghe[leghen neven] Jan Roekeloes item aen een 

stuc lands gheheijten Hoeghe Vonder item aen enen acker gheheijten 

Hicspoers Acker item aen een derdendeel van enen stuc [lands] gheleghen in 

enen hof die welc voertijts was tot Erart Beren te behoren plach overmids 

ghebrec van erfpacht ende die hebben si (dg: ve) nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 014r 04. 

ma 11-01-1367. 

Item Gherart Vos mechtich ghemaect in [orconde] der scepenen Gherart 

Scilders ende Jacob Coptiten van Aleijten ....... ....... heet bestoert van 

der voers Aleijten weghen alle coepen ende wandel die ghedaen heeft Jan 

....... met enen ....... erve gheleghen te Beke ....... kerchof overmids 

lijfpensies van enen muds rogx die die voers ....... ....... ....... ende 

enen heeft. 

 

VB 1799 f 014r 05. 

ma 11-01-1367. 

Item die zelve Gherijt heeft bestoert alle coep ende wandel die Rover 

Bollekens soen van Os ghedaen met ....... goeden so waer dat si gheleghen 

sijn. 

 

VB 1799 f 014r 06. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017r 14. →VB 1799 f 019v 12. 

Item Ghijsbrecht van den Dorne was ghericht in orconde alle der scepenen 

voers aen erfnissen [Goetscalcs van] Meghen gelegen tot Hijntam overmids 

ghebrec van erfpacht ende die heeft hi nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 014r 07. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 01. →VB 1799 f 019v 13. 

Item Jan van Loen mechtich ghemaect van Rutgher van der Stadeacker was 

ghericht in orconde der scepenen Gher[arts Sci]ld[ers] ende Jacob Coptiten 

voers aen drie gherden lands gheleghen in die prochi van Waelwijc ende van 

der [timmeringhen] in den selven staenden ende aen twe gherden lands 

gheleghen in die [selve prochi] ....... ....... ....... [aen] die een side 

ende tusschen den erve der ....... ....... soen aen [dander] side ....... 

....... ....... ....... die heet hi nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 014r 08. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 02. →VB 1799 f 020r 01. 

Item Henric Stierken als procureerder der tafelen ....... van der voers 

....... ....... was ghericht ....... ....... ....... ....... al voers aen 

die goede die welc waren der selver tafelen gheheijten de Boevenrode 

gheleghen te Rode ....... ....... ....... die behoerten overmids ghebrec 

van erfpacht ende die heet! hi nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 014r 09. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 03. 

Didderic van Mierefelt ghelijc als hi verboden heeft #nu# een stuc lands 

een lopen ....... ....... ....... ....... ....... gheleghen in die prochie 

van Mierfelt ende een stuc lands gheheijten Pannenstuc twe lop[en] ....... 

....... ....... ....... gheleghen in die prochi voers irstwerven heeft hi 

nu verboden anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.014v. 
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VB 1799 f 014v 01. 

ma 11-01-1367. 

[Item] ....... ....... ....... ....... [was ghericht] in orconde der 

scepenen alle voers aen alle erven ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... overmids scout ende scepenen ....... verboden. 

 

VB 1799 f 014v 02. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 04. →VB 1799 f 020r 02. 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... was 

ghericht in orconde der scepenen ....... ....... ....... Boden van Tiel aen 

huse ende erve in die welc Didderic van der Donc te wonen plach gheleghen 

[in] een straet streckende van der middelt der Vuchterstraten ter 

Visschemerct wart ....... den huse Gherart ....... ....... zoen op enen 

grove streckende aldaer neven den voers huse ende erve tot ten water aldaer 

lopende (dg: ende dat) overmids ghebrecke van erftijnse ende dat heeft hi 

verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 014v 03. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 05. →VB 1799 f 020r 03. 

Henric die Becker soen wilner Henrics gheheiten Becker was ghericht in 

orconde der scepenen Gerart Scilders ....... ....... aen huus erve ende hof 

gheleghen in sHertogenbosche in die Hijntamerstraet buten der [porten 

aldaer] tusschen een ijdel erve des selves Henrics aen die een side ende 

tusschen den erve Ghiben van Best [aen dan]der side overmids ghebrec van 

erftijnse ende dat ghericht heeft deze voers Henric in (dg: ..d) orconde 

der ....... scepenen voers opghedraghen Henric Becker sinen zoen ende hen 

daer in mechtich ghemaect ende die heeft [Henric] sine soen nu verboden 

irstwerf. 

 

VB 1799 f 014v 04. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 06. →VB 1799 f 020r 04. 

Item die selve Henric Becker was ghericht in orconde alle der scepenen 

voorsc aen een (dg: allingh) alinghe ghemeijnt die was Everaert Broes 

broeder van Littoijen gheleghen te Littoijen met hoerre toebehoerten een 

iegheliken overmids ghebrec van erftijnse (dg: di) ende dat ghericht heeft 

hi opghedraghen Henric sine soen voers in orconde der scepenen voers ende 

dat heeft Henric zijn soen voers nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 014v 05. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 07. →VB 1799 f 020r 05. 

[Item] Willem (dg: soen ....) die zoen was wilner Art Tielkens was ghericht 

in orconde der scepenen alle voers aen enen acker [lands] gheheijten die 

Groet Acker twelf lopen rogghen der maten van erve iaerlics in [sade] 

....... gheleghen after ....... tusschen den erve Willem Jans van Miersfelt 

des sadellaers aen die een side ende tusschen den erve ....... ....... 

....... aen die an[der] si[de] overmids ghebrec van enen (dg: h) 

lijfpensien in scepen ....... van den Bossche ....... ....... heeft hi nu 

verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 014v 06. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 08. 

[Item Yda] die [wijf wilner] was Jan Verdoncs was ghericht in orconde der 

scepenen Godevart Sceijvel ende Jacob Coptiten aen [huijs ende] erve dat 

was Jans Sceerslipers gheleghen aen [den] Wijnmolenberch bi de erve Ywijns 

van Vauderic over[mids] ghebrec van erftijnse ende heeft si nu verboden 
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irstwerf. 

 

VB 1799 f 014v 07. 

ma 11-01-1367. 

....... natuer[li]cs soen Boden van Tiel ghelijc als hi verboden heeft 

anderwerf huus ende (dg: ...) erve gheleghen in die ....... .....ker Straet 

ende een helft van eenre ander muren aldaer staende heeft hi nu verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 014v 08. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 09. →VB 1799 f 020r 06. 

[Item her] Tielman van Dordrecht canonic regalier des cloesters van Berne 

was ghericht in orconde der scepenen Didderic Ywijns zoen ende Jacobs 

Coptiten aen huus ende erve Willems van Autheerlaer (dg: ..) dat nu Willem 

Vrancken is gheleghen [in die Orten]straet #overmids ghebrec van tijnse# 

ende dat ghericht heeft hi mechtich ghemaect Gherijt Groij in orconde #der 

scepenen# Gerart Scilder ende Boden van Tiel voers ende dat (dg: h) heeft 

Gerart Groij voers nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 014v 09. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 10. →VB 1799 f 020r 07. 

Item Gerart Scilder ende Henric Pape waren ghericht in orconde der scepenen 

Boden van Tiel ende Dideric Ywijns aen [huus ende erve] Willem Scilders 

gheleghen in der Sadelmakerstraet tusschen den erve Jan Slotels ende 

Everaets van Onstaden overmids scout in litteren der scepenen van 

sHertogenbossche ghe..... begrepen en dat hebben si nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 014v 10. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 11. 

Item Goetscalc Rolofs Roesmont soen ghelijc als hi verboden heeft 

irstwerven alle goede Ghijb Moeren van Tilborch [heeft] hi nu verboden 

anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.015r. 

 

VB 1799 f 015r 01. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 017v 15. →VB 1799 f 020r 08. 

Item brueder Peter van Woesic mechtich ghemaect van den prioer des convents 

van der Baseldonc ende van den [con]vent voers in orconde der scepenen 

Gerart Scilders ende Jacobs Coptiten was ghericht in orconde der selver 

scep[enen] aen huus ende erve gheleghen in tsHertogenbossche in een 

streetken streckende van der Hijnta[merstraet] ter Baseldonc wart tusschen 

den erve Zeghers wilner van Bladel ende tusschen den erve Jans van Buchoven 

overmids ghebrec van tijnse den voers convent ghebrekende daer aen ende dat 

heeft hi nu verboden [irstwerf]. 

 

VB 1799 f 015r 02. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 01. →VB 1799 f 020r 09. 

Item Corstiaen soen was Peters Coninc was ghericht in orconde der scepenen 

Willem Eelkens ende Boden van Tiel aen een helft eenre erfenissen gheleghen 

in tsHertogenbossche aen dat eijnde van der Orthenstraten dat te weten aen 

die helft der voers erfenissen welc (dg: gheleghen) naest gheleghen is ter 

stat wart van tsHertogenbossche ende in die welc Reijner gheheijten die 

Weijnt te wonen plach overmids ghebrec van tijnse (dg: dan) ende die heeft 

hi nu verboden irstwerven. 
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VB 1799 f 015r 03. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 04. →VB 1799 f 020r 10. 

Item Gherart Hacke was ghericht in orconde der scepenen Willem Eelkens ende 

Didderic Ywijns aen huus ende erve gheleghen opten Vuchteren Dijc tusschen 

den erve Jans Beckers ende tusschen der erve Jans Moelners van Heerlaer 

overmids ghebrec van tijnse ende dat heeft hi nu verboden irstwerve. 

 

VB 1799 f 015r 05. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 06. →VB 1799 f 020r 12. 

Item Claes Post suagher Jan Honijmans was ghericht in orconde der scepenen 

Gherart (dg: van Oerle) Scilder ende Didderic !Yuwijns aen huus ende hof 

gheleghen in die prochi van Venloen tusschen den erve Gherart Sijmons zoen 

ende tusschen den erve Wijnrics Erarts soen ende aen twe achten deel eenre 

hoeven welc was Jan Vrederics zoen [gheleghen] in die voers prochi ende aen 

een achten deel des selver hoeven overmids ghebrec van erfcijnse ende heeft 

....... hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 015r 06. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 07. →VB 1799 f 020r 13. 

Item Corstijn van Nimmeghen Jan Andries zoen Raventeers ende Bouden 

Wederhout waren ghericht in orconde der scepenen Gerart Scilders ende Boden 

van Tiel aen huus ende erve gheleghen te Boerde tusschen den erve Godevarts 

van Tricht ende tusschen den erve Gielbouts des Wevers overmids ghebrec van 

tijnse en dat hebben si nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 015r 07. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 08. →VB 1799 f 020r 15. →VB 1799 f 021v 05. 

Item her Rutgher van Ouden ridder was ghericht #in orconde der scepenen 

Gerart Scilders ende Boden van Tiel# aen allen goeden heren Gheerlics des 

Rover ridders so waer dat si gheleghen sijn overmids scout in scepenen 

litteren van den Bossche (dg: g) begrepen ende die heeft hi nu verboden 

irstwerven. 

 

VB 1799 f 015r 08. 

ma 11-01-1367. 

Item die selve her Rutgher heeft bestoert alle coep ende wandel die deze 

voersc her Gheerlec ghedaen heeft van eenre tienden die gheleghen is in die 

prochi van Ghestel bi Herlaer. 

 

VB 1799 f 015r 09. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 09. →VB 1799 f 020r 14. 

Item Gielijs soen wilneer Jan Wouters zoen was ghericht in orconde der 

scepenen Gerart Scilders ende Boden van Tiel aen twaelf lopenssaet rogghe 

lands Wouters van Ghesel (dg: -s) gheleghen in die prochi van Helvort in 

een hoeve die welc was Lambrecs Lem Lisen zoens (dg: ae) ende aen een halve 

scuer met haren gronde die welcke was des voers wilneer Lambrechts ende aen 

allen goeden die den voers Wouter ende Heijlwighen sinen wive dochter des 

selfs wilneer Lambrechts na dode Heijlwighen moeder der voers (dg: Heijle) 

Heijlwighen aenverstorven zelen so w[aer] s[i] gheleghen sijn overmids 

ghebrec[k]e van erfpacht ende dese heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.015v. 

 

VB 1799 f 015v 01. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 11. →VB 1799 f 020v 01. 
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Item Goetscalc van (dg: B) Bladel was ghericht in orconde der scepenen (dg: 

Gherart Scilder ende) Willem Eelkens ende Didderic [Ywij]ns aen huus ende 

erven gheleghen in die Colperstraet tusschen den erve Gielijs van Andwerpen 

des Weders [ende] tusschen den erve Philip van Macharen des Volres overmids 

ghebrec van tijnse ende dat ghericht heeft hi [op]ghedraghen Jacob Scaden 

in orconde der scepenen voers ende dat heeft Jacob (dg: nu) voers nu 

verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 015v 02. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 12. 

[Item] Godevart die zoen was meester Gielijs des Timmermans was ghericht in 

orconde der scepenen Gherart Scilder ende Jacob Coptiten aen een stucken 

erfs gheleghen aen ghenen Wijnmolenberch tusschen een erve die selves 

....... ....... meester Gielijs ende tusschen den erve Bernts van .. 

overmids ghebrec van tijnse ende dat ghericht heeft hi opghedraghen in 

orconde der scepenen Willem Eelkens ende Jacob (dg: bid) Coptiten Jacob 

Scaden ende heeft hem daer af mechtich ghemaect ende dat heeft Jacob voers 

nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 015v 03. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 13. →VB 1799 f 020v 02. 

Item Willem die Loijer die Jonghe was ghericht in orconde der scepenen 

Gherart Scilders ende Jacobs Coptiten aen IIII lopenzaet lands ende aen 

vier (dg: voder) voeder hoijmaets (dg: Wouter) Henrics Pauwels zoen van 

Mierd gheleghen in die prochi van Mierd tusschen den erve Ghijb Scoemakers 

ende tusschen den erve behorende tot den huse van [?Po]stel overmids 

ghebrecke van erfpacht ende dat heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 015v 04. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018r 14. →VB 1799 f 020v 03. 

Item die selve Willem Loijer was ghericht in orconde der (dg: sce) selver 

scepenen voers aen een derdendeel eens acker Willems die soen wilner was 

Jans gheheijten van Son gheheijten ghemeijnlec des Roden Loect gheleghen in 

die prochi van Sonne ad locum dictum Seps tusschen den erve totten huse van 

der Oijendonc (dg: h) behorende ende tusschen den erve Roefs gheheijten van 

den Houtacker overmids ghebrecke van erftijns ende dat heeft hi nu verboden 

irstwerven. 

 

VB 1799 f 015v 05. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 01. →VB 1799 f 020v 04. 

Item die selve Willem Loijer was ghericht in orconde der selver scepenen 

voers aen allen goeden Henrics die soen (dg: wil) wilner was Henrics van 

Steensel so waer dat si gheleghen sijn overmids scout in scepenen litteren 

van den Bosche begrepen ende die heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 015v 06. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 02. →VB 1799 f 020v 05. 

Item die selve Willem Loijer was ghericht in orconde der selver scepenen 

voers aen allen goeden Margrieten Enghelen dochter die dochter was wilner 

Enghelberen van Lusel so waer dat si gheleghen sijn ende aen een stuc (dg: 

lands) #beems# Gherijts van Lusel gheheiten dat Roet gheleghen in die 

prochi van Bucstel tot Liemde ende aen twe delen van tween hoijhoven 

gheleghen tot Liemde voers overmids ghebrec van erftijns ende van erfpacht 

ende dese heeft hi nu verboden irstwerven. 
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VB 1799 f 015v 07. 

ma 11-01-1367. 

Item Wouter Bexken Dicbier was ghericht in orconde der scepenen Boden van 

Tiel ende Jacobs Coptiten aen erve wilner Jans Kersmaker gheleghen in 

tsHertogenbossche ter Visschemerct bi erve wilner Frederics sBeckers 

overmids ghebrec van tijnse ende dat heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 015v 08. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 04. →VB 1799 f 020v 06. 

Item Henric Stierken als procureerder der tafelen van sHeijlichs Gheest in 

sHertogenbossche van weghen ende in (dg: name) nam[e] der selver tafelen 

was ghericht in (dg: ..) orconde der scepenen Willem Eelkens ende Boden van 

Tiel aen een helft van enen huse ende erve welc wilner was [E]ggherics 

tapijtwevers gheleghen op der Weverhuls tusschen den erve Jans van Berliken 

ende tusschen den erve Tonijs #die# soen wilner was des voers Eggherics 

ende aen enen erfcijns van veertich scillinghen te gh[el]den uijt twe 

cameren ende uijt horen gronde in die welc meester Herman woennechtich is 

gheleghen over den Kerchof der kerken van Sent Jans after die cappel 

overmids ghebrec van erfcijns ende dat heeft hi nu verboden irstwerf. 

 

Inv.nr. 1799 f.016r. 

 

VB 1799 f 016r 01. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 05. →VB 1799 f 020v 07. 

Item die selver Henric in name der vors tafelen was ghericht in orconde der 

voers scepenen aen huus ende e[rve Melijs] gheheiten metten Egghe gheleghen 

in sHertogenbosche after die woninghe Engbrechts gheheiten [Ludinc van den 

Dike] (dg: ...) ouvermids ghebrec van tijnse ende dat heeft hi nu verboden 

irstwerven. 

 

VB 1799 f 016r 02. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 06. 

Item die selve Henric in name der voers tafelen was ghericht in orconde der 

voers scepenen aen #een# huus [met sinen gronde] dat (dg: W) Aleijten was 

die dochter wilneer was Palter Kijns gheleghen in sHertogenbossche buten 

der (dg: ....... .......) steijnen porten van der Orthenstraten in welc 

huus met sinen gronde die voers wilner Aleijt te wonen plach [overmids] 

ghebrec van tijnse ende dat heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 016r 03. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 07. 

Item Yda die wijf wilner was Jans Veerdonc was ghericht in orconde der 

scepenen Gherart Scilder ende Boden van (dg: tijnse) Tiel aen een hoeve 

gheleghen tot Heze in die Hoeven teghen den ghemeijnen dike bi (dg: een) 

die Maersche Hoeve ende [aen die] helft van enen hoeven aldaer gheleghen 

tusschen die Kesselsche Hoeve ende tusschen een erve gheheijten tOrdeel 

o[vermids] ghebrech van erftijns ende dat heeft si nu verboden irstwerf. 

 

VB 1799 f 016r 04. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 08. 

Item die selve Yda was ghericht in orconde der selver scepenen voers aen 

een helft eens huus ende erve welc was Jan Ha.... gheleghen in die 

Kercstraet overmids ghebrec van erfcijns (dg: de) en die heeft si nu 

verboden (dg: ..) irstwerven. 
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VB 1799 f 016r 05. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 09. 

Item die selve Yda was ghericht in orconde der selver scepenen voers aen 

enen camp gheleghen in die Hoeven ....... tusschen die Rijshoeve ende 

tusschen den erve wilneer Gherijts gheheijten Groij gheheten die Gheer 

overmids [ghebrec] van erftijns ende die heeft !hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 016r 06. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 10. →VB 1799 f 020v 11. 

Item Jordaen Didderics soen van Hoculem ende Gherijt Groij Jacobs soen van 

Driel (dg: was) ghelijc als verboden hebben [ir]s[t]w[erven] alle goede 

Jans Jonghen van Hoesden Corstinen sijnre moeder ende Jacobs sijns (dg: 

bro) brueder hebben si (dg: ..) nu verboden [an]derwerven. 

 

VB 1799 f 016r 07. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 11. →VB 1799 f 020v 08. 

Zie → VB 1799 f 022r 03. Goederen van een van Venle zwager van Art 

Crulliart. 

Item Mechtelt die dochter wilner was Art Crulliarts was ghericht in orconde 

der scepenen Boden van Tiel ende Jacob [Coptiten] aen die helft van alle 

goede die waren Henrics van Venle suager d[er] selve[r Mechtelt] Art 

Crulliart ....... ....... ....... litteren van den Bossche begrepen ....... 

....... die (dg: verbiet si nu) heeft si nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 016r 08. 

ma 11-01-1367. 

Item meester Wolfart van Ghiesen die heeft bestoert in orconde der scepenen 

Gherijt Scilder Willem Eelkens Boden van Tiel Didderic Ywijns ende Jacob 

Coptiten alle coep wandel ghericht oic ende verboden die ghe[daen] sijn 

....... ....... ....... will... Vrancken goeden so w[aer si] gheleghen 

sijn. 

 

VB 1799 f 016r 09. 

ma 11-01-1367. 

→ma 25-01-1367. 

Item Lodewijch soen was Hermans gheheijten Vlieghe ghelijc als verboden 

heeft irstwerven alle goede Jans soen [was] Jans Maes soen heeft hi nu 

verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 016r 10. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 018v 13. 

Item Henric (dg: Stie) Stierken ghelijc als hi verboden heeft irstwerven 

huus ende erve gheleghen aen deijnde van der Ortenstraten heeft hi nu 

verboden anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.016v. 

 

VB 1799 f 016v 01. 

ma 11-01-1367. 

Item her Emont D...ns vicarius der kerken van Macharen heeft bestoert alle 

coep wandel ghericht ende [ver]boden ....... ....... ....... ....... Willem 

Vrancken goden so waer dat si gheleghen sijn in orconde der scepenen 

Gherart Scilder ....... ....... ....... ....... ....... 

 

VB 1799 f 016v 02. 

ma 11-01-1367. 

[Item] die selve her Emont heeft bestoert in orconde der selver scepenen 
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alle coep #ende# wandel die Heijn Roempot ghedaen ....... ....... sinen 

goeden so waer dat si gheleghen sijn. 

 

VB 1799 f 016v 03. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 019r 01. 

[Item] die selve her Emont was ghericht in orconde der selver scepenen (dg: 

alle an) aen allen goede Hen[ric] Roempots ....... ....... ....... si 

gheleghen sijn overmids ghebrec van lijfpensien ende di heeft hi nu 

verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 016v 04. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 019r 06. →VB 1799 f 020v 10. 

Item Art Boest was ghericht in orconde der scepenen Willem Eelkens ende 

Boden van Tiel aen huijs ende erve gheleghen in die Ortenstraet daer een 

Writer in (dg: de v) te wonen plach alder naest den erve daer Henric van 

Erkel in te wonen plach aen deen side et den erve Engbrechts des Writers 

aen dander side overmids ghebrec van erfcijns ende dat heeft hi nu verboden 

irstwerven. 

 

VB 1799 f 016v 05. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 019r 02. 

Item Rolof van Hees ghelijc als hi verboden heeft irstwerven alle goeden 

Augustijns van Herentals (dg: w) heeft hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 016v 06. 

ma 11-01-1367. 

Item Art van Waderle heeft opghedraghen (dg: Til) Tielman van Zon natuerlec 

soen wilner Gheerlecs van (dg: de) Zon in orconde [der] scepenen Gherijt 

Scilders ende Jacob Coptiten tghericht daer hi mede ghericht was aen een 

erve gheleghen in sHertogenbosche over die (dg: Visbrughen) Visbrugghen bi 

den den erve wilner Willems Slijcs streckende aldaer (dg: aen den erve) 

after den erve Jan Coptiten tot een deel der nuwer mueren met twee verboden 

die die voers Art daer af ghedaen heeft ghelijc als die volcomelijc (dg: g) 

begrepen sijn in der stat boec als dese voers Art sede ende [heeft die 

voers] Tielman nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 016v 07. 

ma 11-01-1367. 

→VB 1799 f 019r 04. 

Item Daem den Gh..stel ghelijc als hi verboden heeft irstwerven XII 

lopens[aet] gherstlands gheleghen in die prochi van [Os] naest erve Jans 

Pelsers ende (dg: aen) #aen# hoeren timmeringhen voert [aen enen halven 

mergen lants] gheleghen in die prochi van Os in die Twelf Merghen (dg: 

heeft hi uijt ghedraghen in orconde der scepenen) ....... ....... ....... 

....... mechtich gemaect .... scepenen bi enen Henric Stierken tot behoeft 

der tafelen van ....... ....... sHertogenbossche ende dat heeft Henric 

Stierken van weghen der voers tafelen nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 016v 08. 

ma 11-01-1367. 

Item Rutgher die Kersmaker ghelijc als hi (dg: ghericht was) #ver[boden] 

heeft# anderwerf (dg: aen) huus ende erve dat Jans Leijdeckers des Auden 

was gheleghen neven tGasthuus after Berghers ....... ....... ....... heeft 

hi nu verboden derdewerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.017r. 
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VB 1799 f 017r 01. 

Dit sijn die erven die verboden (dg: ...) sijn (dg: in den neige ghe) in 

den gerecht ghe..... ....... ....... ....... [manen]daechs na sente 

Agnetendach in orconde der ....... ....... ....... ....... Gherart Scilder 

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

....... ....... ....... LXVI. 

{Sint-Agnes: do 21-01-1367; maandag erna: ma 25-01-1367}. 

 

VB 1799 f 017r 02. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 013v 02. →VB 1799 f 019v 02. 

[Item Merten] van Dusel ghelijc als hi verboden heeft alle [goide Willem] 

Vrancken [goede heeft hi] nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 03. 

ma 25-01-1367. 

Item Matheus Posteel heeft die bestoert in orconde der scepenen voers. 

 

VB 1799 f 017r 04. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 013v 04. →VB 1799 f 019v 03. 

Item Willem Wouters zoen ende Heijn Rutgheers zoen sijn suagher ghelijc 

alsi verboden hebben irstwerven [ses lopenzaets rog]ghelants dordehalf 

lopenzaet roggh[he] lants ende anderhalf boenre beems gheleghen in die 

prochi van Tilborch [hebben] si nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 05. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 013v 05. 

Item Gherart gheheijten Vos ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huse 

ende erve Jans Rutghers zoen ....... zoen heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 06. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 013v 06. →VB 1799 f 019v 05. 

Item (dg: Aelbe) Aelbrecht die Wael ghelijc als hi verboden heeft 

irstwerven een stuc lants gheheijten die [Moen Acker ende] huus ende hof 

gheleghen tot Berkel ende (dg: ho) een hostat ende (dg: en) erve gheleghen 

tot Berkel voers heeft hi nu verbo[den] anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 07. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 013v 07. →VB 1799 f 019v 06. 

Item Didderic Ywijns ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huus ende 

hostat gheleghen tot Berlikem een stuc lants vijf lopen rogghen iaerlecs in 

sade begripende ende een dordendeel eens beems gheheijten die Borst Beemt 

ende die heef[t hi] nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 08. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 013v 09. →VB 1799 f 019v 07. 

Item Rolof Roesmont ghelijc als hi verboden heeft irstwerven een camer met 

(dg: hoer) horen gronde gheleghen te Boerde ende (dg: aen) een huus van 

vier ghebonden gheleghen after die voers camer ende alle goeden die waren 

Gielijs natuerlec zoen was Ghelecs Cnoden (?dg: ende) Art Luten zoens (dg: 

heeft h[i nu] verboden ander[werven]) ende des heeft hi mechtich ghemaect 

Godescalc sinen zoen in orconde der scepenen Gherart Scilders ende Jacob 

Coptiten (dg: di) ende die heeft Goetscalc nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 09. 

ma 25-01-1367. 
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←VB 1799 f 014r 01. →VB 1799 f 019v 08. 

Item Wijsken die wijf was Roelofs Beckers ghelijc als si verboden heeft 

irstwerven ses mergen lants met haren timmeringhen gheleghen in die prochi 

van Gheffen heeft si nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 10. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014r 02. →VB 1799 f 019v 09. 

Item Henric Stierken als procureerder (dg: de t) der tafelen van sHeijlecs 

Gheests ende Willem die Loijer ghelic als si verboden hebben irstwerven die 

goed die waren Arts des Moelners gheleghen tot Eijnscit #ende# die hebben 

si nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 11. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014r 03. →VB 1799 f 019v 10. 

Item die selve Henric van weghen der voers tafelen (dg: ghelijc als) ende 

Willem (dg: Lo) Loijer voers ghelijc als si verboden hebben irstwerven een 

stuc lants gheleghen tot Westilborch ende [den alinghen] deel huijs ende 

hofs dat Jan Kermisse in dien selven (dg: hed) hadde ende een derdendeel 

eens beemts gheleghen tot Quaelre Dike een stuc lands gheheiten die Beemt 

[Ecker] een stuc lants gheleghen neven Johannes Roekeloes een stuc lants 

ghe[heijten] die Hoghe Vonder [een acker gheheijten] Hicspoers [Acker] ende 

een derdendeel van (dg: een) enen stuc lants gheleghen in enen hof die welc 

[voertijts tot Erart Beren] te behoren pla[ch] ende die hebben si nu 

verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017r 12. 

ma 25-01-1367. 

→VB 1799 f 019v 11. →VB 1799 f 021v 04. 

Item Ghisebrecht Lisscap #die# zoen (dg: will) wilner was Art Ysebouts was 

ghericht in orconde der scepenen alle voers aen XXIIII merghen lants 

gheheijten Eghens (dg: Bo) Broec (dg: G) die waren heren Jans des heren van 

Kuijc (dg: die) gheleghen in die prochi van Osse ende aen (dg: acht) acht 

halven mergen lants die waren des voers her Jans gheleghen in den Br..... 

Beem in den ghericht van Tefelen (dg: aen) die welc Jan ende Willem van 

Beest nu inder teghenwerdigheijt besitten ....... die Kuijcsche (dg: Camp) 

Hoeve gheleghen in den prochien van Maren #overmids scude brieven# ende die 

heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 017r 13. 

ma 25-01-1367. 

Item dit heeft Ghibo Harinc bestoert ende becalengieert in orconde der 

scepenen voers. 

 

VB 1799 f 017r 14. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014r 06. →VB 1799 f 019v 12. 

Item Ghijsbrecht van der Dorne ghelijc als hi verboden heeft irstwerven 

erfenisse die waren G[oetscalcs van Meghen] heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.017v. 

 

VB 1799 f 017v 01. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014r 07. →VB 1799 f 019v 13. 

[Item Jan van Loen ghelijc als hi verboden] heeft irstwerven drie gherden 

lants gheleghen in die prochi van Waelwijc [ende van der timmeringhen in 

den selven staenden] en II gherden lants gheleghen in die selve prochi ende 
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di heeft hi nu verbonden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017v 02. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014r 08. →VB 1799 f 020r 01. 

[Item Henric Stierken als procureerder] der voers tafelen ghelijc als hi 

verboden heeft irstwerven die gode gheheijten die Boe[venrode] heeft nu 

verbonden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017v 03. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014r 09. 

[Item Didderic van] Mierefelt ghelijc als hi verboden heeft anderwerven twe 

stucken lants gheleghen in die prochi [van] M[ie]rfelt heeft hi nu verboden 

(dg: and) derdewerven. 

 

VB 1799 f 017v 04. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 02. →VB 1799 f 020r 02. 

[Merten] van [Dusel] ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huse ende 

erve in die welc Didderic van der Donc [te wonen plach] heeft hi nu 

verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017v 05. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 03. →VB 1799 f 020r 03. 

[Item Henric] die [Becker soen wilner Henrics gheheiten Becker] ghelijc als 

hi verboden heeft irstwerven huse erve ende hof gheleghen in die 

[Hijn]tamerstraet (dg: .....) buten der porten aldaer ....... dat heeft hi 

nu verbonden anderwerf. 

 

VB 1799 f 017v 06. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 04. →VB 1799 f 020r 04. 

Item die selve [VB 1799 f 017v 05: Henric die Becker] ghelijc als hi 

verboden heeft irstwerven een alinghe ghemeijt die was [Everaert] Broes 

Brueder van Littoijen gheleghen in die prochi van Littoijen heeft hi (dg: 

ve) nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017v 07. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 05. →VB 1799 f 020r 05. 

Item [Willem die zoen was wilner Art Tielkens] als hi verboden heeft 

irstwerven een acker lants gheheijten die Groet Acker heeft hi nu verbonden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 017v 08. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 06. 

Item Yda die wijf was Jans Veerdoncs ghelijc als si (dg: ghericht was) 

verboden had irstwerven huijs ende erve dat was Jans Scerreslijpers 

gheleghen aen den Wijnmolenberch dat heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 017v 09. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 08. →VB 1799 f 020r 06. 

Item Gherijt Groij ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huus ende erve 

Willems van Autherlaer dat nu Willem Vrancken is gheleghen in die 

Ortenstraet heeft ni nu (dg: bo) verboden anderwerven. 
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VB 1799 f 017v 10. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 09. →VB 1799 f 020r 07. 

Item Gherart Scilder ende Heijn Pape ghelijc alsi verboden (dg: heeft irst) 

hebben irstwerven huus ende erve Willems Scilder gheleghen in die 

Sadelrestraet hebben si nu verboden (dg: irstw) anderwerven. 

 

VB 1799 f 017v 11. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 014v 10. 

Item Goetscalc Roesmont ghelijc als hi verboden heeft anderwerven [alle 

goede] Ghijb Moeren van Tilborch heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 017v 12. 

ma 25-01-1367. 

Item Bertout van Hoesden heeft bestoert alle coep ende wandel ghericht ende 

verboden die ghedaen sijn ... ... goeden (dg: El) Lijsbetten Jan Vrancken 

wijf was ende Willem Vrancken hoers zoens in orconde der scepenen ....... 

voers. 

 

VB 1799 f 017v 13. 

ma 25-01-1367. 

Item Ghijb Harinc (dg: l) ghelijc als Bertout voers bestoert heeft dese 

goede voers der voers Lijsbetten en Willems heeft hi in orconde der 

scepenen voers oec bestoert. 

 

VB 1799 f 017v 14. 

ma 25-01-1367. 

Item Henric Becker die Willems sHeirden zoen was heeft dese goede voers 

bestoert in (dg: ..) orconde alle der scepenen voers. 

 

VB 1799 f 017v 15. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 01. →VB 1799 f 020r 08. 

Item brueder Peter van Woesic ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huus 

ende erve gheleghen in een streetken dat streckende is van den 

Hijntamerstraten (dg: der d) ter Baseldonc wart heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.018r. 

 

VB 1799 f 018r 01. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 02. →VB 1799 f 020r 09. 

Item [Corstiaen soen] was Peter Conincs ghelijc als hi verboden heeft 

irstwerven een helfte [eenre erfeni]sse die gheleghen is aen ten deijnde 

van der (dg: On) Ortenrestraten die welc Reijner Weens was [heeft hi] 

verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 02. 

ma 25-01-1367. 

....... ....... ....... Ghestel heeft bestoert in orconde der scepenen #al# 

voers alle coep ende wandel ghericht ende vort ....... die ghedaen sijn met 

Willem Vrancken goede. 

 

VB 1799 f 018r 03. 

ma 25-01-1367. 

Item Henric Stierken in orconde #al# scepenen voers die goede des voers 

Willems in der Ghe..... voers bestoert. 
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VB 1799 f 018r 04. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 03. →VB 1799 f 020r 10. 

Item Gherijt Hacke ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huus ende erve 

gheleghen opten Vuchteren Dijnc heeft hi nu verbonden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 05. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 04. →VB 1799 f 020r 11. 

Item [Willem Scilder] ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huus ende 

erve dat was Claus Scilders [des] ....... gheleghen aen die Merct heeft hi 

nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 06. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 05. →VB 1799 f 020r 12. 

Item [Claes Post] ghelijc al! hi verboden heeft irstwerven huus ende hof 

gheleghen in die prochi van Venloen twee achtendeel van eenre hoeven die 

welc was Jan Vrederics zoen gheleghen in die selve prochi ende achtendeel 

der selver hoeven heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 07. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 06. →VB 1799 f 020r 13. 

Item [Corstijn van Nimmeghen] Jan Andries zoen Raventeers ende Bouden 

Wederhout ghelijc als si verboden hebb[en] irstwerven huus ende erve 

gheleghen te Boerde hebben si nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 08. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 07. →VB 1799 f 020r 15. →VB 1799 f 021v 05. 

Item [her Rutgher van Ouden ridder] ghelijc als (dg: si) hi verboden heeft 

irstwerven alle goeden heren Gheerlecs Rovers heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 09. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015r 09. →VB 1799 f 020r 14. 

Item G[i]el[ijs soen wilneer] was Jan Wouters zoen ghelijc als hi verboden 

heeft #irstwerven# (dg: a) erfenissen die waren Wouters van Ghesel 

gheleghen in die prochie van Helvort heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 10. 

ma 25-01-1367. 

Item Jan die Plaetmaker was ghericht in orconde der scepenen Gherart 

Scilders ende Boden van Tiel aen huus ende erve in die welc Gheronc die 

Hantscoenmaker (dg: b) plach te woenen gheleghen in die Vuchterstraet 

overmids ghebrec van afterstellen tijnsen (dg: d) ende dat heeft hi nu 

verboden (dg: ..) irstwerven. 

 

VB 1799 f 018r 11. 

ma 25-01-1367. 

→VB 1799 f 015v 01. →VB 1799 f 020v 01. 

Item [Jacob Scaden] als hi verboden heeft irstwerven huus ende erve 

gheleghen in die Colperstraet tusschen die erve Gielijs van Andwerpen ende 

den erve Philips van [Mac]haren [des Volres] heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 12. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015v 02. 
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Item [Jacob Scaden] ghelijc als hi verboden heeft (dg: in) irstwerven een 

stucsken erf gheleghen aen den Wijnmolenberch heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 13. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015v 03. →VB 1799 f 020v 02. 

Item [Willem die Loijer] die Jon[g]he ghelijc als hi verboden heeft 

irstwerf IIII lopensaet lants ende IIII voider hoijmaets gheleghen in die 

prochie van Mierde heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018r 14. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015v 04. →VB 1799 f 020v 03. 

Item die selve Willem ghelijc als hi verboden heeft irstwerven een 

derdendeel eens ackers Willems die soen wilner was Jans van Son die men 

heijt ghemeijnlec des Roeden Gheloet heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.018v. 

 

VB 1799 f 018v 01. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015v 05. →VB 1799 f 020v 04. 

[Item Willem Loijer] ghelijc als hi verboden heeft irstwerven alle goden 

Henrics die soen wilner was Henrics [van Stee]nsel heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 02. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015v 06. →VB 1799 f 020v 05. 

Item die selve Willem ghelijc als hi verboden heeft irstwerven alle goden 

Margrieten Enghelen dochter die [VB 1799 f 015v 06: dochter wilner] was 

Enghelberen van Lusel ende een stuc beemts Gherijts van Lucel gheheijten 

dat Roet heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 03. 

ma 25-01-1367. 

[Item] ....... Post in orconde der scepenen (dg: vo) al voers heeft 

bestoert dese voersc erfenisse. 

 

VB 1799 f 018v 04. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 015v 08. →VB 1799 f 020v 06. 

[Item Henric Stierken] van weghen der tafelen der sHeijlichs Gheests voers 

ghelijc als verboden heeft irstwerven een helft van een huus ende erve dat 

was Eggherics tapijt(dg: -s)wevers gheleghen op der Weverhuls #ende een 

erf[cijns] van [veertich scillinghen]# die heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 05. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 01. →VB 1799 f 020v 07. 

[Item Henric S]tierken voers in name der selver tafelen voers ghelijc als 

hi verboden heeft irstwerven huus ende erve [Mel]ijs gheheijten metten 

Egghe gheleghen after der woninghen Engbrechts gheheijten Ludinc (dg: -s) 

van den Dike heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 06. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 02. 

Item [Henric Stierken] voers in name der selver tafelen ghelijc als hi  
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verboden heeft irstenwerven een huus met sinen [gr]onde dat Aleijten 

Pilterkens was gheleghen buten der stenenre porten van der Ortenrestraten 

heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 07. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 03. 

Item [Yda] die wijf was ghelijc als si verboden heeft irstwerven (dg: een) 

een hoeve ende een halve hoeven gheleghen tot Heze heeft si nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 08. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 04. 

Item [die selve] Yda ghelijc als si verboden heeft irstwerven een helft van 

enen huus ende erve gheleghen in (dg: K) die Kercstraet ende die heeft si 

nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 09. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 05. 

Item die selve Yda ghelijc als si verboden heeft irstwerven enen camp 

gheleghen in die Hoeven heeft si nu verboden [an]derwerven. 

 

VB 1799 f 018v 10. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 06. →VB 1799 f 020v 11. 

Item Jordaen Didderics zoen van Hoculem ende Gherijt Groij ghelijc als (dg: 

hi) si verboden hebben (dg: irstw) #anderwerven# alle goeden Jans Jonghen 

van Hoesden Corstinen sijnre moeder ende Jacobs sijns brueders hebben si nu 

verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 018v 11. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 07. →VB 1799 f 020v 08. 

Item Mechtelt die dochter was Art Crulliarts ghelijc als si verboden heeft 

irstwerven die helft van alle goede die waren Hermans van Venle hoers 

suaghers heeft si nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 018v 12. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 09. 

Item Lodewijch soen was Hermans gheheijten Vlieghe ghelijc als hi verboden 

heeft anderwerven alle goede Jans soen was Jans Maes soen heeft hi nu 

verboden (dg: anderwerven) derdewerven. 

 

VB 1799 f 018v 13. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016r 10. 

Item Henric Stierken ghelijc als hi verboden heeft anderwerven een huus 

ende erve gheleghen aen deijnde van der Orthenrestraten heeft ni nu 

verbonden derdewerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.019r. 

 

VB 1799 f 019r 01. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016v 03. 

[Item her Emont D...ns vicarius der kerken van Macharen ghelijc als] hi 

verboden heeft irstwerven alle goede Henric Roempots heeft [hi] nu verboden 
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[anderwerven]. 

 

VB 1799 f 019r 02. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016v 05. 

Item Rolof [van Hees] ghelijc als hi verboden heeft anderwerven alle goede 

Augustijns van Herentals [heeft] hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019r 03. 

ma 25-01-1367. 

Idem Did[deric] ....... zoen heeft dit bestoert in orconde der scepenen 

voers. 

 

VB 1799 f 019r 04. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016v 07. 

Item Henric Stierken ghelijc als hi verboden heeft anderwerven XII 

lopensaet rogghe lants ghele[ghen] in die prochie van Os ende enen halven 

mergen lants gheleghen in die prochie voers in die XII [Merghen] heeft hi 

nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019r 05. 

ma 25-01-1367. 

→VB 1799 f 020v 09. 

Item [Claes Piec gelijc] als hi verboden heeft irstwerven een steen huus 

ende erve gheleghen aen die Merct welc was Hugen Sc[reijn]makers ende alle 

goede des voers Hugen ende een huus des selves Hugen gheleghen teghen die 

[Coeren]brugghen ende huus ende erve (dg: gheleghe) in den welke woent 

Didderic van den Putte gheleghen aen Merct heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 019r 06. 

ma 25-01-1367. 

←VB 1799 f 016v 04. →VB 1799 f 020v 10. 

Item A[rt Boest] ghelijc als hi verboden heeft irstwerven #huus ende erve# 

gheleghen in der Colperstraet ende des heeft hi mechtich ghemaect [Merten] 

van Dusel in orconde der scepenen Gherart Scilders ende Jacobs Coptiten 

ende dat heeft [Mer]ten nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 019r 07. 

ma 25-01-1367. 

Item ....... ....... ghelijc als hi verboden heeft anderwerven huus hof 

ende bogart (dg: behoorde tot) Jan Gherijts zoen van der Ravendonc? (dg: 

in) binnen der vriheijt opter Merendonc ende een #derden# deel ener 

erfenisse gheheijten die Merendonc ende die heeft hi nu verboden 

derdewerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.019v. 

 

VB 1799 f 019v 01. 

ma 08-02-1367. 

[Dit sijn die erven die] verboden [sijn] in den [necht] ghedinge dat 

gheleghen was des manendachs na s....... onser vrouwen lichtmisse in 

orconde der scepenen ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... jaer van LXVI. 

{Lichtmis: di 02-02-1367; de maandag erna: ma 08-02-1367}. 

Schepenen van het dienstjaar 1366 waren: Godfrief Sceijvel, Adam van 

Nijnsel, Gerard Scilder, Willem Eelkens, Bodo van Tiel, Dirk zv Ywan en 

Jacob Coptiten. 
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VB 1799 f 019v 02. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 013v 02. ←VB 1799 f 017r 02. 

[In den] iersten Merten van Dusel ghelijc als hi verboden heeft anderwerven 

alle Willem Vrancken goede heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 03. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 013v 04. ←VB 1799 f 017r 04. 

Item Willem Wouters zoen ende Heijn Rutghers zoen sijn suagher ghelijc als 

si verboden hebben anderwerven VI lopensaet rogghe lants dordenhalf 

lopensaet rogghen lants ende anderhalf boenre beems gheleghen in die 

prochie van Til[borch] hebben si nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 04. 

ma 08-02-1367. 

Item Rut heeft bestoert .. Rolof Roesmont in orconde der scepenen voers. 

 

VB 1799 f 019v 05. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 013v 06. ←VB 1799 f 017r 06. 

Item Aelbrecht die Wael ghelijc als hi verboden heeft anderwerven een stuc 

lants gheheijten die Moen Acker huus ende hof gheleghen tot Berkel ende een 

hostat ende een erve gheleghen tot Berkel voers heeft hi nu verboden 

derdenwer[ven]. 

 

VB 1799 f 019v 06. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 013v 07. ←VB 1799 f 017r 07. 

Item (dg: ..) Didderic Ywijns ghelijc als hi verboden heeft anderwerven 

huijs en hostat gheleghen tot Berliken een stuc lants vijf lopen rogghen 

iaerlecs in sade begripende ende een dordendeel eens beemts gheheijten die 

Borst Beemt die heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 07. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 013v 09. ←VB 1799 f 017r 08. 

Item Goetscalc Roesmont ghelijc als hi verboden heeft anderwerven een camer 

met horen gronde gheleghen te Boerde ende een huus van vier ghebonden 

gheleghen after die voers camer ende alle (dg: ?namerle) goede die waren 

Gielijs natuerlec zoen was Gheerlecs (dg: zoen) Knoden ende Art Luten zoens 

heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 08. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014r 01. ←VB 1799 f 017r 09. 

Item (dg: Roelof d) Wijsken die wijf was Roelofs Beckers ghelijc als si 

verboden heeft anderwerven VI merghen lants mit haren timmeringhen 

gheleghen in die prochie van Gheffen heeft si nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 09. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014r 02. ←VB 1799 f 017r 10. 

Item Henric Stierken als procureerder der tafelen van sHeijlichs Gheest 

ende Willem die Loijen ghelijc als si verboden hebben anderwerven die goede 

die waren Arts des Moelneers gheleghen tot Enscit hebben si nu verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 10. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014r 03. ←VB 1799 f 017r 11. 
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Item die selve (dg: Willem) Heijnric van weghen der tafelen voersc ende 

Willem Loijen ghelijc als si verboden hebben anderwerven een stuc lants 

gheleghen tot Westilborch ende een deel huus ende hofs dat Jan Kermissen in 

der selven hadde ende een derdeel eens beemts gheleghen tot Qualre Dike een 

stuc lants gheheijten die Beemt Acker een stuc lants gheleghen neven Jan 

Roekeloes een stuk lants gheheijten die Hoghen Vonder een acker gheheijten 

Hicspoers Acker ende een dordeel [van] enen stuc lants gheleghen in enen 

hof die tot Erart Beren te behoren plach hebben si nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 11. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 017r 12. →VB 1799 f 021v 04. 

Item Ghijsbrecht Lijsscap die zoen was wilner Arts Ysebout ghelijc als hi 

verboden {zie VB 1799 f 017r 12} heeft irstwerven erfenissen die waren 

heren Jans des heren van Kuijc heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 019v 12. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014r 06. ←VB 1799 f 017r 14. 

Item G[hij]sbrecht van den D[or]ne ghelijc als hi verb[oden] heeft 

anderwerven erfenisse (dg: de) die ware Goetscalcs van Meghen heeft hi nu 

verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 019v 13. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014r 07. ←VB 1799 f 017v 01. 

Item Jan van Loen ghelijc als hi verboden heeft anderwerven III gherden 

lants gheleghen in die prochie van Waelwijc met hoeren timmeringhe ende II 

gherden gheleghen in die selve prochie heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.020r. 

 

VB 1799 f 020r 01. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014r 08. ←VB 1799 f 017v 02. 

Item Henric Stierken van weghen der voers tafelen ghelijc als hi verboden 

heeft anderwerven die goede gheheijten te Boevenrode heeft hi nu verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 02. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014v 02. ←VB 1799 f 017v 04. 

Item Merten van Dusel ghelijc als hi verboden heeft anderwerven huus ende 

erve in den welken Didderic van [der] Donc te wonen plach heeft hi verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 03. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014v 03. ←VB 1799 f 017v 05. 

Item Henric Becker zoen Henric Beckers ghelijc als hi verboden heeft 

anderwerven huus erve ende hof gheleghen [in] die (dg: Tim) Hijntamerstraet 

buten der porten aldaer heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 04. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014v 04. ←VB 1799 f 017v 06. 

Item die selve Heijnric ghelijc als hi verboden heeft anderwerven een 

alinghe ghemeijnt die was Everaet Broes brueder van Littoijen heeft hi nu 

verboden derdewerven. 

 



Inventarisnummer 1799 katern 1 f 001r – 037v. 

 

24 

VB 1799 f 020r 05. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014v 05. ←VB 1799 f 017v 07. 

Item Willem zoen wilneer Art (dg: Til) Tielkens ghelijc als hi verboden 

heeft anderwerven enen acker lants gheheijten die Groet Acker (dg: heeft hi 

verboden derdewerven) ende des heeft hi mechtich ghemaect Willem (dg: -s) 

Eelkens in orconde der scepenen Gherijt Scilders ende Boden van Tiel ende 

dat heeft Willem Eelkens nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 06. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014v 08. ←VB 1799 f 017v 09. 

Item Gherijt Groij ghelijc als hi verboden heeft anderwerven huus ende erve 

Willems van Autheerlaer gheleghen in [die] Ortenstraet heeft hi nu verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 07. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 014v 09. ←VB 1799 f 017v 10. 

Item Gherart Scilder ende Heijn Pape ghelijc als si verboden hebben 

anderwerven huus ende erve Willems Scilders gheleghen in die Saederlestraet 

hebben si nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 08. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 01. ←VB 1799 f 017v 15. 

Item brueder Peter van Woesic ghelijc als hi verboden heeft anderwerven 

huus ende erve gheleghen in een street streckende (dg: in een stre) van der 

Hijntamerstraten ter Baseldonc wart heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 09. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 02. ←VB 1799 f 018r 01. 

Item Corstiaen die soen was Peters Coninc ghelijc als hi verboden heeft 

anderwerven een helft van eenre erfenissen die Reijner Weens was heeft hi 

nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 10. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 03. ←VB 1799 f 018r 04. 

Item Gherart Hacke ghelijc als hi verboden heeft anderwerven huus ende erve 

gheleghen opten Vuchteren Dijc heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 11. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 04. ←VB 1799 f 018r 05. 

Item Willem Scilder ghelijc als hi verboden heeft anderwerven huus ende 

erve dat was Claes Scilder des Auden heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 12. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 05. ←VB 1799 f 018r 06. 

Item Claes Post ghelijc als hi verboden heeft (dg: de) anderwerven 

erfenisse gheleghen in die prochi van Venloen heeft hi nu verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 13. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 06. ←VB 1799 f 018r 07. 

Item Corstijn van Nimmeghen Jan Andries zoen (dg: Ravenster) Raventeers 

ende Boudewijn Wederhout ghelijc als si verboden hebben anderwerven huus 
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ende erve gheleghen te Boerde hebben si nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 14. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 09. ←VB 1799 f 018r 09. 

Item Gielijs die zoen wilneer was Jan Wouten zoen ghelijc als hi verboden 

heeft anderwerven erfenissen die waren Wouters van Ghesel gheleghen in die 

prochie van Helvort heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020r 15. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 07. ←VB 1799 f 018r 08. →VB 1799 f 021v 05. 

Item her (dg: N) Rutgher van Ouden ridder ghelijc als hi verboden heeft 

irstwerven alle goede heren Gheerlecs des Ro[vers] heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.020v. 

 

VB 1799 f 020v 01. 

ma 08-02-1367. 

→VB 1799 f 015v 01. ←VB 1799 f 018r 11. 

[Item Jacob] Scade ghelijc als hi verboden heeft [ander]werven een huus 

ende erve gheleghen in die Colperstraet heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 02. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015v 03. ←VB 1799 f 018r 13. 

Item Willem Loijer die Jonghe ghelijc als hi verboden heeft anderwerven 

IIII lopensaet lants ende IIII voeder hoijmaets gheleghen in die prochie 

van Mierd heef hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 03. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015v 04. ←VB 1799 f 018r 14. 

[Item die] selve Willem ghelijc als hi verboden heeft anderwerven (dg: ..) 

een dordeel eens ackers (dg: die) Willems die soen was wilner Jans van Son 

gheheijten dat Rode Gheloect heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 04. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015v 05. ←VB 1799 f 018v 01. 

Item die selve Willem (dg: gheh) ghelijc als hi verboden heeft anderwerven 

alle goede (dg: die war goe) Henrics die soen wilner was Henrics van 

Steensel heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 05. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015v 06. ←VB 1799 f 018v 02. 

Item die selve Willem ghelijc als hi verboden {zie VB 1799 f 018v 02} heeft 

anderwerven alle goede Margrieten Enghelen dochter die dochter wilneer was 

Enghelberen van Dusel ende een stuc beemts Gerijts van Dusel gheheijten dat 

Rot heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 06. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 015v 08. ←VB 1799 f 018v 04. 

Item Henric Stierken van weghen der tafelen des Heijlichs Gheests ghelijc 

als hi verboden heeft anderwerven een helft van enen huus ende erve die was 

Eggherichs tapijtwevers ende XL schelling siaers heeft hi nu verboden 

derdewerve. 
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VB 1799 f 020v 07. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 016r 01. ←VB 1799 f 018v 05. 

Item die selve Henric ghelijc als hi verboden heeft anderwerven huus ende 

erve dat was Melijs metten Egghe gheleghen after die woninghe Enghebrechts 

Ludincs heeft hi nu verboden derdewerverven!. 

 

VB 1799 f 020v 08. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 016r 07. ←VB 1799 f 018v 11. 

Item Mechtelt die dochter was Art Crulliarts (dg: gh) ghelijc als si 

verboden heeft anderwerven een helft van alle goeden die waren Hermans van 

Venle heeft si nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 09. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 019r 05. 

Item Claes Piec ghelijc als hi verboden heeft anderwerven een steen huijs 

ende erve welc was Hughen Screijnmakers gheleghen aen die Merct ende alle 

goede des voers Hughen ende huus ende erve des voers Hughen gheleghen 

teghen die Coerenbrugghe ende huus ende erve in die welke woent Didderic 

van den Putte (dg: ende) di! heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 10. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 016v 04. ←VB 1799 f 019r 06. 

Item Merten van Dusel ghelijc als hi verboden heeft anderwerven huus ende 

erve gheleghen in die Colperstraet heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 11. 

ma 08-02-1367. 

←VB 1799 f 016r 06. ←VB 1799 f 018v 10. 

Item Jordaen Didderics soen van Hoculem ende Gherijt Groij ghelijc als si 

verboden hebben anderwerven alle goet Jans Jonghen van Hoesden Corstinen 

sijne moeder ende Jacops sijns brueder (dg: heef) hebben si nu verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 020v 12. 

ma 08-02-1367. 

→VB 1799 f 021v 06. 

Item Art van Waderle was ghericht in orconde alle der scepenen voirs aen 

alle goede Lijsbetten (dg: Sij) dochter Sijmons van der Eijken met 

scoudebrievs! ende dat ghericht heeft hi opghedraghen in orconde alle der 

scepenen voers Didde[ric] van Zeelst ende (dg: daer .) hem des mechtich 

ghemaect (dh: d) ende die (dg: h) goede heeft Didderic (dg: goede) voers nu 

verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 020v 13. 

ma 08-02-1367. 

Item Gherijt die Monic heeft bestoert #in orconde alle der sepenen voers# 

alle coep ende winkel ghericht ende verbode die ghedaen sijn in enigher 

[m]aniere[n met] (dg: ....) goeden Willems Vrancken. 

 

VB 1799 f 020v 14. 

ma 08-02-1367. 

Item Didderic Boc heeft bestoert #in orconde alle der scepenen voers# alle 

coep ende wandel ghericht ende verbode die ghedaen sijn in enigher manieren 

met goede Willems Vrancken. 

 

VB 1799 f 020v 15. 

ma 08-02-1367. 
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Item Hubrecht Steenwech heeft bestoert in orconde alle der scepenen voers 

alle coep ende wandel ghericht ende verboden [die] ghedaen sijn [met] goden 

Willems Vrancken. 

 

Inv.nr. 1799 f.021r. 

 

VB 1799 f 021r 01. 

ma 08-02-1367. 

→VB 1799 f 021v 07. 

Gherijt Vos was ghericht in orconde der scepenen alle voersc aen XII 

lopenzaet rogghe lants ghe[heijten tgoet] van den Hoevelen gheleghen in 

Esbeke in die prochie van Beke overmids #ghebrec# van erfpacht ende die 

heeft ta... ....... en die heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 021r 02. 

ma 08-02-1367. 

→VB 1799 f 021v 08. 

Item Jan Scraghe die Jonghe die was ghericht in orconde Art Berwouts ende 

Art Stamelarts van den Kelder (dg: ...) ... si lestwerven scepenen waren 

dat si ghetughet hebben voer alle die scepenen aen huus ende erve Godevart 

Posteels da[ir] hi in woent gheleghen aen die Visschebrugghe opt water 

aldaer overmids gheloeften die die voers Godevart gheloeft hadde Hughen den 

Screijnmaker sinen sweere van welke gheloeften dese voers Jan scade [leden] 

heef[t] ende die heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 021r 03. 

ma 08-02-1367. 

Item Jan van Woudrichem was ghericht in orconde der scepenen Gherijts 

Scilders en Jacobs Coptiten aen huijs ende erve Ghijb Harincs gheleghen bi 

des Conincs Cuper overmids ghebrec van erfcijns die hi daer aen heeft ende 

die heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 021r 04. 

ma 08-02-1367. 

Vergelijk VB 1799 f 021v 02. 

Item Vranc van Ghestel mechtich ghemaect (dg: van) in scepenen brieven van 

jonckers Jan van Zevenboerne was g[h]ericht in orconde der scepenen alle 

voers aen alle goet dat was heren Willems heer van Buxstel soe waer 

gheleghen is overmids erfcijns die joncker Jan voers daer aan hadde en dat 

heeft Vrancken voers nu verboden irstwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.021v. 

 

VB 1799 f 021v 01. 

[Dit sijn die erven] die verboden sijn in den gereght ghe[din]ghen dat 

gheleghen was des manendachs voer Sente Ma[thijs] in orconde der scepenen 

(dg: ....... .......) ....... ....... Sceijvel Gherijt Scilders Willem 

Eelkens ende Boden van Tiel ....... ....... ....... LXVI. 

{Sint-Mathijs: wo 24-02-1367; de maandag ervoor: ma 22-02-1367}. 

 

VB 1799 f 021v 02. 

ma 22-02-1367. 

Vergelijk VB 1799 f 021r 04. 

[In den] irsten Vranc van Ghestel mechtich ghemaect van joncheer Jan van 

Sevenborne met scepenen ende enen ....... ....... in orconde der scepenen 

Willem Eelkens ende Boden van Tiel aen huus ende erve dat was heren Willems 

here van [Buxstel] gheleghen teghen die woninghe die wilner was 

Enghebrechts Ludincs van der Dijc in welc huus ende erve in der 

[tegenwoerdi]cheijt woent Gherijt Steewech overmids (dg: erfcijns) 

ghebrecke van erfcijns ende (dg: van) dat heeft hi nu [verboden] irstwerf. 
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VB 1799 f 021v 03. 

ma 22-02-1367. 

[Item M]erten van Dusel mechtich ghemaect van heren Jan den Rover heeft 

bestoert in orconde der scepenen alvoers dit ....... (dg: ....) voers. 

 

VB 1799 f 021v 04. 

ma 22-02-1367. 

←VB 1799 f 017r 12. ←VB 1799 f 019v 11. 

[Item G]hijsbrecht Lijsscat! die zoen wilner Art Ysebouts ghelijc als hi 

verboden heeft (dg: irstwerven) anderwerven erfenissen die waren heren Jans 

here van Kuijc heeft hi nu verboden derdewerven. 

 

VB 1799 f 021v 05. 

ma 22-02-1367. 

←VB 1799 f 015r 07. ←VB 1799 f 018r 08. ←VB 1799 f 020r 15. 

[Item her] Rutgher van Ouden ridder ghelijc als hi verboden heeft 

anderwerven alle goet heren Gheerlecs Rover heeft hi [nu] verboden 

derdewerven. 

 

VB 1799 f 021v 06. 

ma 22-02-1367. 

←VB 1799 f 020v 12. 

Item [Did]deric van (dg: v) Zeelst als hi verboden heeft irstwerven alle 

goede Lijsbetten dochter Sijmons van der Eijken heeft hi nu verboden 

anderwerven. 

 

VB 1799 f 021v 07. 

ma 22-02-1367. 

←VB 1799 f 021r 01. 

Item Gherijt Vos ghelijc als hi verboden heeft irstwerven XII lopenzaet 

rogghe lants gheheijten tgoet van den Hove[len] gheleghen in Esbeke in die 

prochie van Beke heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 021v 08. 

ma 22-02-1367. 

←VB 1799 f 021r 02. 

Item Jan die Scraghe (dg: was) ghelijc als hi verboden heeft irstwerven 

huus ende erve Godevarts Posteels gheleghen [aen die Vi]sschemerct heeft hi 

nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 021v 09. 

ma 22-02-1367. 

[Item Did]de[r]ic Kepken ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huse ende 

erve met sijnre toebehoerten wilner Gherijt gheheijten Rode brueder Gherijt 

van Abrugghen gheleghen in die ghericht van Scijnle (dg: heeft hi nu 

verboden anderwerven) ende den helft van enen camp gheheijten Spoerdonc 

gheleghen in die prochie van Scijnle heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 021v 10. 

ma 22-02-1367. 

→VB 1799 f 022r 10. →VB 1799 f 025r 08. 

Item Claes Post mechtich ghemaect van Jan Honijman met scepenen brieven was 

ghericht #in orconde der scepenen (dg: vo) al voers# aen vijf lopensaet 

rogghe [lants] gheleghen tot Haren bi Oesterwijc tusschen erve Coppen des 

Pelsers ende tusschen die ghemeijn straet streckende ....... aen een stuc 

beems (dg: den) gheleghen aen dat voersc lant overmids ghebrecke van 

erfcijns welc die [voer]sc Jan aen desen voersc erve heeft ende deze heeft 

hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 021v 11. 

ma 22-02-1367. 
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→VB 1799 f 025v 13. 

Item Henric die ghewantsnider zoen natuerlec heren Henrics van den Broec 

prijster was ghericht in orconde der scepenen [allen] voers aen allen goede 

die waren dies selves heren Henrics beijde ruerende ende onruerende 

erfgoede ende gereet goede in wat steden dat si in der prochien van Rode 

gheleghen sijn overmids ghebrecke van erf(dg: spacht)#pacht# ....... 

....... heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.022r. 

 

VB 1799 f 022r 01. 

[Dit sijn die erven die verboden sijn in den necht ghedinge dat gheleghen 

was des manendachs] ....... ....... ....... ....... [in orconde der 

scpenen] ....... ....... ....... ....... van Neijsel Gherijt Scilders 

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

{Waarschijnlijk 4 weken voor ma 07-06-1367: ma 10-05-1367.} 

 

VB 1799 f 022r 02. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 02. 

In den irste her Ghijsbrecht van der Brugghen mechtich ghemaect van ....... 

van der Bru[gghen] ....... ....... ....... in orconde der scepenen Gherijt 

Scilder ende Boden van Tiel aen drie stu[cks la]nts Jans //Moelners// 

....... ....... ....... ....... Hees drie maldersaets rogghe lants 

begripende gheleghen ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

.....ker tusschen den erve Rijxmoeden van Kuijc aen deen side ende tussche 

den erven Arts Best .... ....... ....... ....... die Hegghe Acker tusschen 

den erve Groets Arnts aen die een side ende den (dg: ....) erve (dg: 

Andries van den) ....... ....... totten rector der kerken van Hees aen 

dander side ende dorde (dg: die) Wijacker ghenoemt sijn ....... ....... 

....... ....... van den stocke aen deen side ende tusschen den erve totten 

voers rectoer beho[rende aen dander side ende huijs ende hof] des voers 

(dg: Ar) Jan ....... gheleghen in die voers pro[chie] tusschen [den] erve 
?Maes (dg: ...) ....... ....... ....... ....... den erven der kinder 

Spierincs van der Runnen aen dander side voer ghebrec van ... erfpacht 

....... ....... daer aen ghebrekende (dg: in scepenbrieven begripen) ende 

welc ghericht die voers her Ghijsbrecht ....... ....... ....... in orconde 

der scepenen Gherijt en Boden voers ....... ....... ....... (dg: ende dese 

erven) ....... ....... ....... ....... ....... ende dese heeft Daen nu 

verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 022r 03. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 03. 

Zie ← VB 1799 f 016r 07. Goederen van Henrics van Venle zwager van Mechtelt 

Art Crulliart. 

Item Jacob soen wilner Gherijt Coptiten was ghericht in orconde der 

scepenen Gherijt Scilder ende [Jaco]p Coptiten aen alle ....... ....... ... 

(dg: Venle) van Venle swagher wilner Art Crulliarts met scude brieven 

....... ....... ....... ....... ....... ....... voers ....... hebben 

....... ....... ....... scepenen dats (dg: de) te wetene aen Willem Eelkens 

....... ....... ....... ....... ....... ....... [ver]boden irstwerven. 

 

VB 1799 f 022r 04. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 04. 

Item Willem Loijer die Jonghe was ghericht in orconde der scepenen Daems 

van Neijsel ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... Esbeke gheheijten die Rijsbraken {verder onleesbaar, maar 

zal moeten zijn: vijf#tien# lopensaet roglants Godevarts Ber.... ....... 

gheheijten die Rijsbrake gheleghen in die prochi van Beke ende enen acker 
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lants gheheiten die Bleec Acker gh[eleghen] in die prochie voers ende enen 

acker lants gheheiten die Midacker gheleghen in die prochi voers ende enen 

Ac[ker] la[nts] gheheiten die Deer Acker gheleghen in die selve prochie 

ende enen acker gheheiten die Gherstacker een stuc lants gh[eheiten] die 

Strepe ende een stuc lants !et Nuwelijn gheheiten gheleghen in die prochie 

van Beke voers}. 

 

VB 1799 f 022r 05. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 05.  

Item die selve Willem Loijer was ghericht [in orconde der] scepenen Daems 

van Neijsel ende Boden van Tiel aen alle goede [Rolof] gheheijten 

Vespertijt [gheleghen in die prochi van Nuwelant] {verder onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 022r 06. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 06. 

Item die selve Willem was gh[ericht in orconde der] scepenen Daems ende 

Boden voers aen een hoeve [Rolofs] gheheijten [Vesper]tijts gheleghen in 

prochi van Nuwelant ende die toebehoerten deser selver hoeven alle ende een 

yegelijc overmids [ghebrec] van erfpacht ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... dese heeft hi nu verboden irst[werven]. 

 

VB 1799 f 022r 07. 

ma ..-..-1367. 

Item Willem Scilder mechtich ghemaect van Berten Scilders ....... [was 

ghericht in orconde der] scepenen Willem Eelkens ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... der scepenen. 

 

VB 1799 f 022r 08. 

ma ..-..-1367. 

Item [Berthe] Scilder [was ghericht in orconde der scepenen] ....... 

....... ....... Willelmi Eelkens aen huus ende erve ghe[leghen] in 

sHertogen aen deijnde van der Hijnthamerstraten tusschen ... erve wilner 

Lijsbetten van der (dg: Moeder) Moelen ende den erve wilner ....... ....... 

soen van Brugghen overmids ghebrecke van erfcijnse welc die voers Bert daer 

aen hadde [en dat] ghericht heeft si overghedraghen Willem horen zoen in 

orconde der scepenen Willem Eelkens ende Boden !Tiel ....... ....... 

....... mechtich ghemaect ende dat heeft Willem voers nu verboden 

irstwerven. 

 

VB 1799 f 022r 09. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 07. 

Item Didderic van Zeelst die smid was ghericht in orconde der scepenen all 

voers aen die goede gheleghen [in die] prochie van Bladel in die welc (dg: 

voertij) voertijts Jan [van Bladel] te wonen plach ....... ....... ....... 

toebehoerten ....... ....... ....... so waer dat si gheleghen sijn overmids 

ghebrecke van erftijns welc hi daer aen hadde en dat heeft hi nu verboden 

[irst]werven. 

 

VB 1799 f 022r 10. 

ma ..-..-1367. 

←VB 1799 f 021v 10. →VB 1799 f 025r 08. 

Item Claes Post ghelijc als hi verboden heeft irstwerven (dg: alle goeden 

.. ....) vijf lopensaet [rogghe lants gheleghen tot] Haren bi Oesterwijc 

(dg: heeft hi nu verbo) en (dg: aen) een stuc beems ghel[eghen aen dat 

voersc lant heeft hi nu verboden] anderwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.022v. 
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VB 1799 f 022v 01. 

ma ..-..-1367. 

....... ....... ....... ....... die soen was ....... ....... ....... 

ghelijc als hi verboden heeft anderwerven  

 

{sla nu een heel stuk over, waarschijnlijk 6}. 

 

VB 1799 f 022v xa. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 11. 

Item Henric en Gielijs Leijdecker kijnder wilner Henric Leijdeckers waren 

ghericht in orconde der scepenen ....... ....... ....... ....... ....... 

erfenissen hierna bescreven gheleghen in prochi van ....... ....... ....... 

Straten ....... ....... ....... ....... ....... tusschen der erve 

Lijsbetten gheheijten Libe van den ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... voers huus ende 

erve ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... Didderics van Overlaer {verder onleesbaar}. 

 

VB 1799 f 022v xb. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 12. 

Item Marcelijs van Tula zoen Bertouts van Hoesden was ghericht in orconde 

der scepenen Godevart Sceijvel et! Willems Eelkens aen huus ende erve Jans 

(dg: vans van Boemel) [natuer]lijc zoen Rutgher Eghens gheleghen aen den 

Wijnmolenberch ....... scoude brieven ende dat heeft hi nu verboden 

irstwerven. 

 

VB 1799 f 022v xc. 

ma ..-..-1367. 

→VB 1799 f 025r 13. 

Item Gherijt Vos was ghericht in orconde der scepenen Gherijt Scilders ende 

Willems Eelkens aen enen camp gheleghen in die Cort Hoeven (dg: quem 

campum) welken camp Gherijt soen wilner Henrics Albrechts Knape wilner Arnt 

Ysebouts ghegheven hadde tot [e]nen erfcijns #van III lb ende VIII s# (dg: 

et) enen groten Ternorschen pennich der monte des conincs etc ende welken 

cijns Jan Elijaes zoen die ghewantsnider teghen Goeswijn Knode ghecreghen 

hadde uter ghebrecke van (dg: erfcijns) delen voers cijns den voers Gherijt 

daer van ghebrekende ende desen camp heeft Gherijt nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 022v xd. 

ma ..-..-1367. 

Item ....... Stierken was ghericht in orconde der scepenen Gerijt Scilder 

ende Willem Eelkens aen een hostat die was Gherijts van Nuij.... ....... 

een straet streckende ... der Vuchterstraten ter Vismerct ....... ....... 

....... een ander stucke gheleghen aen die voers ....... overmids ghebrecke 

van erfcijns ende dese erven heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

Inv.nr. 1799 f.023r 

 

Eerste contract onleesbaar. 

 

Tweede: Item dieselve Henric Stierken als procureerder  

 

Inv.nr. 1799 f.023v 

 

 

Inv.nr. 1799 f.024r 

 

Eerste contract onleesbaar. 
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Tweede: Item dieselve Henric als procureerder  

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.024v 

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.025r  

 

VB 1799 f 025r 01. 

Dit sijn die erve die verboden sijn in den ghenechte ghed[inge] dat 

gheleghen was des [manendachs] ....... in den pinxten in orconde der 

scepenen Gheret Scilder ....... ....... ....... ....... ....... Ywijns 

....... ....... in den jare van LXVII. 

{Pinksteren: zo 06-06-1367; de maandag erna: ma 07-06-1367}. 

 

VB 1799 f 025r 02. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022r 02. 

In den irsten Daem van Mierde ghelijc als hi verboden heeft anderwerf III 

stucken lants ....... ....... ....... Moelners gheleghen in die prochie van 

Hees ende huijs ende hof Jans voers gheleghen in die voers prochie heeft hi 

nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 025r 03. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022r 03. 

Item Jacob soen wilner Gherijts Coptiten ghelijc als hi verboden heeft 

anderwerf alle goede He[nrics van Venle] heeft hi nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 04. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022r 04. 

Item Willem Loijer die Jonghe ghelijc als hi verboden !anderwerf vijf#tien# 

lopensaet roglants Godevarts Ber.... ....... gheheijten die Rijsbrake 

gheleghen in die prochi van Beke ende enen acker lants gheheiten die Bleec 

Acker gh[eleghen] in die prochie voers ende enen acker lants gheheiten die 

Midacker gheleghen in die prochi voers ende enen Ac[ker] la[nts] gheheiten 

die Deer Acker gheleghen in die selve prochie ende enen acker gheheiten die 

Gherstacker een stuc lants gh[eheiten] die Strepe ende een stuc lants !et 

Nuwelijn gheheiten gheleghen in die prochie van Beke voers heeft hi nu 

ver[boden der]denwerf. 

 

VB 1799 f 025r 05. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022r 05. 

Item Willem voers ghelijc als hi verboden heeft anderwerf alle goet Rolof 

Vespertijts gheleghen in die prochi [van] Nuwelant heeft hi nu verboden 

doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 06. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022r 06. 

Item die selve Willem ghelijc als hi verboden #heeft# anderwerf Rolofs 

Vespertijts #hoeve# gheleghen in prochi van Nuwelant heeft hi nu verboden 

doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 07. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022r 09. 
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Item Didderic van Zeelst ghelijc als hi verboden heeft anderwerf die goede 

gheleghen in die prochi van Bladel in die welc Jan Kaelstaf te wonen plach 

heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 08. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 021v 10. ←VB 1799 f 022r 10. 

Item Claes Post ghelijc als hi verboden anderwerf !heeft vijf lopensaet 

roglants gheleghen in die prochie [van] Haren bi Oesterwijc ende een stuc 

beemts gheleghen aen dit voers lant heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 09. 

ma 07-06-1367. 

Item Merten van Dusel ghelijc als hi verboden heeft anderwerf huus ende hof 

Gheret Sinters van Westilborch gheleghen in die prochi van Tijlborch tot 

Corvel met sire toebehoerten ende een stuc lants gheheijten dat Pe...kens 

Stuc gheleghen in die prochi voers ende een stucken lants !ghegheiten die 

Moedel Acker gheleghen [in die] prochi voers ende een vierdeel der goede 

die welc waren Mijs van der Hasselt gheleghen in prochie voers [in] Hasselt 

heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 10. 

ma 07-06-1367. 

Item Coerstiaen soen wilner Peter Conincs ghelijc als hi verboden anderwerf 
!heeft huijs ende erve Willem (dg: Spoermekers) Spoermekers gheleghen in 

die Dravelgas heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 11. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022v xa. 

Item Henric ende Gilijs Leijdecker kinder wilner Henric Leijdecker ghelijc 

als si verboden hebben anderwerf huijs ende erve gheleghen tot Straten in 

die prochie van Oerscot ende enen buenre heijden gheleghen after die Molen 

(dg: dat) tot Straten ende een stuc lants gheheijten die Qauten Hostat ende 

een stuc lants gheheijten een gheloect ende een stuc beemts gheleghen in 

die prochi voers tot Ertbrugghen hebben si nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 12. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022v xb. 

Item Marcelijs van Tula ghelijc als hi verboden heeft anderwerf huijs ende 

erve Jans natuerlec zoens Rutgher Eghens gheleghen aen den Wijnmolenbergh 

heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 13. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 022v xc. 

Item Gherijt Vos ghelijc als hi verboden heeft anderwerf enen camp 

gheleghen in die Coert Hoeven heef[t] hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 14. 

ma 07-06-1367. 

Item Henric St[ier]cken als procurere #der tafelen# des Heijlich Gheest in 

tsHertogenbossche ghelijc als hi verboden heeft anderwerf huijs ende erve 

gheleghen in die Hijntamerstraet heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 15. 

ma 07-06-1367. 

Item die selve Henric als procurere der voers tafelen ghelijc als hi 

verboden !anderwerf twee cameren gheleghen in die Wijnmolenberchsche Straet 

ende aen een ijdel hostat tot dese twee camere behorende heeft hi nu 
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verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025r 16. 

ma 07-06-1367. 

Item die selve Henric als procurere der voers tafelen ghelijc als hi 

verboden heeft anderwerf een steen huijs ende erve welc Henrics Steenwechs 

was gheleghen aen die Mercht heeft hi nu verboden doerdwe[rf]. 

 

Inv.nr. 1799 f.025v 

 

VB 1799 f 025v 01. 

ma 07-06-1367. 

[Item M]echtelt wijf was Ghisebrechts van Ghestel ghelijc als verboden 

heeft anderwerf huus ende erve ....... van Logen gheleghen in die 

Orthenstraet buten der poerten heeft si nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025v 02. 

ma 07-06-1367. 

Item Johannes die Raet ghelijc als hi verboden heeft anderwerf enen 

erfcijns van VIII lb die men ghilt ute twee mudsaet lants gheheiten 

Keitsaerts Gheloect gheleghen in die prochi van Rode tot Houtem met sire 

tijns ....... ....... heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025v 03. 

ma 07-06-1367. 

Item Claus gheheiten Coel van Oerle ghelijc als hi verboden heeft irstwerf 

huijs ende erve Gherijts soen wilner Henrics zoen wilner Gherijt 

Steenmetselers gheleghen in die Orthenstraet heeft hi nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 04. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 04. 

Item Ghisebrecht van den Doerne ghelijc als hi verboden heeft irstwerf 

erfenissen die waren Ghisebrechts ......s gheleghen in die prochi van 

Ghestel heeft hi nu verboden (dg: doerd) anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 05. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 05. 

Item Enghelberen van Esche ghelijc als! verboden heeft irstwerven !a enen 

erfcijns van 4 lb die men ghilt ute enen [campe] gheheiten Moerscot 

gheleghen in die prochi van Ghestel heeft si nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 06. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026v 01. 

Item die selve Enghelberen ghelijc als! verboden heeft irstwerven alle 

goede ende erfenisse Ghiben zoen wilner [God]evarts Henrics van Ghestel bi 

Herlaer heeft si nu verboden (dg: heeft) anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 07. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 06. 

Item die selve Enghelberen ghelijc als si verboden heeft irstwerven enen 

acker lants gheheiten die Gansacker gheleghen in die prochie van Ghestel 

item een beemdeken gheleghen aen den vors acker item een heilft eens beemts 

gheleghen in die voers prochie van Ghestel in den Bossche heeft si nu 

verboden anderwerf. 
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VB 1799 f 025v 08. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 07. 

Item die selve Enghelberen ghelijc alsi verboden !irstwerven een stuc lants 

gheheiten die Strepe gheleghen in die prochie van Ghestel bi Herlaer item 

(dg: aen) enen acker lants gheleghen in die voers prochi after die scuer 

Willems van den Breculen heeft si nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 09. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 08. 

Item die selve Enghelberen ghelijc alsi verboden !irstwerven enen acker 

lants gheheiten die Veltsacker gheleghen in die prochi van Ghestel ter stat 

gheiten ter Speijt item een stuc lants gheleghen in die !dese voers prochi 

heeft si nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 10. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 09. 

Item Jan die Becker soen wilner Henrics Beckers ghelijc als hi verboden 

heeft irstwerven enen erfcijns van XI lb en X s die men ghilt ute enen camp 

gheheiten Moerscot gheleghen in die prochi van Ghestel bi Heila[ir] (dg: 

.....) welc gherich metten verbode dese voers Jan opghedraghen heeft Gerijt 

Vos ende daer af mechtich ghemacht in orconde der scepenen Willems Eelkens 

ende Bode van Tiel ende dese heeft dese voers Geret nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 11. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 10. 

Item Gherijt Voesken soen wilner Reijners Steenbechs ghelijc als hi 

verboden heeft irstwerven een hostat gheleghen in die Orthenstraet tusschen 

den erve Didderic Writers ende tusschen den erve wilner Godevarts Duncops 

welc verbot metten ghericht dese voers Gheret opghedraghen heeft Jacob 

Scade ende daeraf mechtich ghemaect in orconde der scepenen Geret Scilders 

ende (dg: Jaco) Boden van Tiel ende die heeft dese voers Jacob nu verboden 

anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 12. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026r 11. 

Item Willem Loijer die Jonghe ghelijc als hi verboden !irstwerven huijs 

ende erve in die welc Ywijn die vlehauw te wonen plach heeft hi nu 

verbonden anderwerf. 

 

VB 1799 f 025v 13. 

ma 07-06-1367. 

←VB 1799 f 021v 11. 

Item Henric die ghewantsnider natuerlec zoen heren Henrics van den Broec 

priesters ghelijc als hi verboden heeft anderwerf alle goede die waren des 

selfs heren Henrics beide ruerende ende onrurende erfgoet ende ghereet goet 

in wat steden dat si in die prochie van Rode gheleghen! heeft hi nu 

verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 025v 14. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026v 05. 

Item Gilijs zoen wilner Henrics Boijen was ghericht in orconde der scepenen 

Boden van Tiel et Jacobs Cop[ti]ten aen huijs ende erve des selfs wilner 

Henrics gheleghen in die Kercstraet tusschen den erve Aelbre[cht] 

vleeschouwers ende tusschen den (dg: eve) erve Tielmans Halsbrekers 

overmids ghebrec van afterstede tijns die hem daeraen ghebreec als hi seide 
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ende die heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 025v 15. 

ma 07-06-1367. 

→VB 1799 f 026v 06. 

Item Claus van Musen natuerlec zoen Laurens zoen wilner Stevens van Berchen 

des Beckers was ghericht in orconde der scepenen Geret Scilders ende Willem 

Eelkens aen huijs ende erve des selfs Laurens gheleghen in die 

Hijnthamerstraet ouver heren Gheerlecs Brugghe tusschen den erve dat Arnt 

Stem[p]els was ende tusschen den erve dat Jan Veerdoncs was ouvermids scout 

in scepenen letteren van den Bossche ende dat heeft hi nu verboden 

irstwerf. 

 

Inv.nr. 1799 f.026r 

 

VB 1799 f 026r 01. 

ma 07-06-1367. 

Item Jan die Becker Jans sHeerden zoen ghelijc als hi verboden heeft 

irstwerven ....... ....... ....... ....... gheleghen in die prochi van Rode 

tot Hout[em] item IIII lopen ....... ....... ....... gheleghen in die 

prochi ....... heeft hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 026r 02. 

Dit sijn die erven die verboden sijn in den jaerghedinghe dat gheleghen was 

des maendaghes ....... ....... dach baptist dat opgheset was van tsheren in 

tghenecht welch ghenecht dienende was tot ....... ....... vigilien sente 

Jacobi des apostils in orconde der scepenen Daems van Neijsel Godevaert 

Sceijvels W[illem Eel]kens Boden van Tiel ende Didderic Ywijns ende Jacobs 

Coptiten in den jaer van LXVII. 

{Sint-Jan: do 24-06-1367, maandag erna: ma 28-06-1367. 

 Jacobus apostel: zo 25-07-1367, vigilie: za 24-07-1367}. 

 

VB 1799 f 026r 03. 

ma 28-06-1367. 

→VB 1799 f 026v 03. 

Item Rolof van Duer die Becker was ghericht in orconde der scepenen 

Godevaert Sceijvel ende Willem Eelkens [aen] enen erve gheleghen in die 

Colperstraet after thuijs ende erve Gherarts metten Coijen overmids ghebrec 

[van] erfcijns die dair en heeft ende dat hi nu verboden !irstwerf. 

 

VB 1799 f 026r 04. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 04. 

Item Ghisebrecht van den Doerne ghelijc als hi verboden heeft anderwerf 

erfenissen die waren Ghisebrech[ts] Heij..s gheleghen in die prochi van 

Ghestel heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 05. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 05. 

Item Engberen van Esche ghelijc alsi verboden heeft anderwerden enen 

erfcijns van 4 lb die men ghilt ute enen campe gheheiten Moerscot gheleghen 

in die prochi van Ghestel bi Herlaer heeft si nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 06. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 07. 

Item die selve Enghelberen ghelijc alsi verboden heeft anderwerf enen acker 

lants gheheiten die Gansacker gheleghen in die prochie van Ghestel item een 

beemdeken gheleghen aen den voers acker item een helft[e] eens beemts 

gheleghen in die voers prochi van Ghestel in den Bossch heeft si nu 
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verboden (dg: ..) doerdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 07. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 08. 

Item die selve Enghelberen ghelijc als si verboden heeft anderwerven een 

stuc lants (dg: gheleghen) gheheiten d[at] Strepe gheleghen in die prochie 

van Ghestel bi Herlaer item enen acker lants gheleghen in die voers prochie 

after die scuer Willems van den Breculen heeft si nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 08. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 09. 

Item die selve Enghelberen ghelijc alsi verboden heeft anderwerf enen acker 

lants gheheiten die [Velts] Acker gheleghen in die prochie van Ghestel ter 

stat gheheiten ter Speijt item een stuc lants gheleghen in die voers prochi 

heeft si nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 09. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 10. 

Item Gheret Vos ghelijc als hi verboden heeft anderwerf enen erfcijns van 

XI lb ende X s die men ghilt uten enen campe gheheiten Moerscot gheleghen 

in die prochi van Ghestel bi Heilaer heeft hi nu verboden derdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 10. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 11. 

Item Jacob Scade ghelijc als hi verboden heeft anderwerf een hostat 

gheleghen in die Orthenstraet heeft hi nu verboden doerdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 11. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 12. 

Item Willem Loijer ghelijc als hi verboden (dg: derdwerf) !anderwerf huijs 

ende erve in die welc Ywijn die vleeschouwer te woennen plach heeft hi nu 

verboden deerdwerf. 

 

VB 1799 f 026r 12. 

ma 28-06-1367. 

→VB 1799 f 026v 04. 

Item Colijn Baudizano coepman in tsHertogenbossche was ghericht in orconde 

der scepenen Daem van Neijsel ende Willem Eelkens aen alle goeden Jans van 

Loen daer hi in bestarf ende die hem verstorven waren #van# Jans van [Loen 

sinen] vaders ende Henric Molen sijns sweers voert aen !aen alle alselken 

scout als den voers Jan gheloeft waren in scepenen brieven van den Bossche 

die die clercke noch onder hebben als hi seide ende aen alle goeden Aert 

[Neven] van Drunen met scoutbrieven welc scout den voers Colijn onghegouden 

was als hi seide ende dat heeft hi nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 026r 13. 

ma 28-06-1367. 

Item Gilijs zoen wilner was Henrics Boijen ghelijc als hi verboden heeft 

(dg: ir) irstwerf huijs ende erve des selfs wilner Henrics sijns vaders 

gheleghen in die Kercstraet heeft hi nu verboden anderwerf. 

 

VB 1799 f 026r 14. 

ma 28-06-1367. 

Item Claus van Musen ghelijc als hi verboden heeft irstwerven huijs ende 

erve Laurens Stevens van Berchen des beckers gheleghen in die 
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Hijntamerstraet heeft hi nu verboden anderwerf. 

 

Inv.nr. 1799 f.026v 

 

VB 1799 f 026v 01. 

ma 28-06-1367. 

←VB 1799 f 025v 06. 

[Item E]nghelberen van Esche ghelijc alsi verboden heeft anderwerven alle 

goede ende erfenisse Ghiben zoen [wilner Godevarts Henrics van Ghestel bi 

Herlaer] gheleghen in die prochie van Ghestel heeft si nu verboden 

doerdwerf. 

 

VB 1799 f 026v 02. 

[Dit] sijn die erven die verboden sijn in den necht ghedinghe dat gheleghen 

was des maendachs na sente Jacobs dachs des apostels in orconscap der 

scepenen Gherijt Scilders Willem Eelkens Boden van Tiel Didderic Ywijns 

zoen ende Jacobs ....... ....... ....... ....... ........  

{Sint-Jacobus: zo 25-07-1367, maandag erna: ma 26-07-1367}. 

 

VB 1799 f 026v 03. 

ma 26-07-1367. 

←VB 1799 f 026r 03. 

In den iersten Roelof van Duer die becker ghelijc als hi verboden heeft 

irstwerven huijs ende erve gheleghen in die Colperstraet [after] huijs ende 

erve Gherarts metten Coijen heeft hi nu verboden anderwerven. 

 

VB 1799 f 026v 04. 

ma 26-07-1367. 

←VB 1799 f 026r 12. 

Item Colijn Baudizano coepman in tsHertogenbossche ghelijc als hi verboden 

heeft irstwerven alle goeden Jans van (dg: van) Loen [daer hi in] bestarf 

ende die hem verstorven waren van Jan van Loen sinen vader ende Henric 

Molen sinen sweer voert al [sulken] scout als (dg: Jan) die selven Jan 

voersc gheloeft waren in scepenen brieven van Bossche die die clerc noch 

onder hebben [als hi seide] ende alle goet Art Neven van Drunen (dg: heeft 

hi nu verboden anderwerven) ende dat ghericht (dg: heef) met den verbode 

heeft hi opghedraghen Marten van Dusel in orconscap der scepenen Boden van 

Tiel ende Jacob Coptiten ende (dg: dat heeft) dese goede [heeft die voers] 

(dg: ...) Merten nu verboden ander[werf]. 

 

VB 1799 f 026v 05. 

ma 26-07-1367. 

←VB 1799 f 025v 14. 

Item Gielijs zoen wilner [Henrics] Boijen ghelijc als hi (dg: nu) verboden 

heeft anderwerven huijs ende erve des selfs wilner Henrics sijns vaders 

gheleghen in die Kercstraet heeft hi nu verboden derdewerf. 

 

VB 1799 f 026v 06. 

ma 26-07-1367. 

←VB 1799 f 025v 15. 

Item Claus van Musen ghelijc als hi verboden heeft anderwerf huijs ende 

erve Laurens Steven van Berchen des beckers gheleghen in die 

Hijnthamerstraet heeft hi nu verboden derdwerven. 

 

VB 1799 f 026v 07. 

ma 26-07-1367. 

Item Ludeken gheheijten Haghen was ghericht in orconscap der scepenen 

Willem Eelkens ende Jacobs Coptiten aen alle goede Arts Neven zoen wilner 

Arts Neven overmids ghebrecke van scoude in scepenenbrieven begrepen ende 

dese goede heeft hi nu verboden irstwerf. 
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VB 1799 f 026v 08. 

ma 26-07-1367. 

Item her Gherijt Groij (dg: pri) canonic van den Bossche was ghericht in 

orconde der scepenen Boden van Tiel ende Jacob Coptiten aen een huijs ende 

erve Gherart gheheijten Gerart Dijn des Visschers gheleghen in 

tsHertogenbossche (dg: ...) ouver die Corenbrugghe biden huse ende erve 
?Henrics gheheijten ??Hanne?? van den Bossche overmids ghebrech van 

erfcijns die hi daer aen heeft ende dat ghericht heeft hi opghedraghen 

Gherijt Groij sinen vader ende hem daeraf mechtich ghemaect in orconde der 

selver scepenen ende dit heeft Gherijt Groij nu verboden irstwerven. 

 

VB 1799 f 026v 09. 

ma 26-07-1367. 

Item Art Hake soen Goedscalcs van Bladel (dg: heeft bestoert) voer hem 

Gheerborghen sijnre geswien ende voer Henric Gh.... lesten (dg: v) zoen van 

Hedechusen alle alsulke verboden als Colijn Baudizono coepman in 

tsHertogenbossche #ende Merten van Dusel# ghedaen hebben van den goeden die 

Henric Molens waren ghelijc als die verboden volcomelijc in der statboec 

begripen sijn heeft hi bestoert in orconde der scepenen voersc. 

 

VB 1799 f 026v 10. 

ma 26-07-1367. 

Item Gherijt van Vlederacken was ghericht in orconde der scepenen allen 

voersc aen alle goede Jan Lukens zoen wilner ....... Lozen so waer dat si 

gheleghen sijn overmids scouden die welc dese voers Gherijt vervolghen 

hadde opten voers Jan Luken ghelijc als dat die scepenen voers (dg: ...) 

condich is ende dese heeft Gherijt voersc nu verboden irstwerf. 

 

Inv.nr. 1799 f.027r 

 

Eerste contract: datum. 

 

In den irsten Ghijsbrecht van der Donc. 

 

Inv.nr. 1799 f.027v 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.028r 

 

Overgeslagen. 

 

Laatste: 

Item Jan van Alphen … 

 

Inv.nr. 1799 f.028v 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.029r 

 

Overgeslagen. 

 

Laatste: 

Item Hubrecht Stewech was ghericht … 

 

Inv.nr. 1799 f.029v 

 

Overgeslagen. 
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Inv.nr. 1799 f.030r 

 

Overgeslagen. 

Onderaan: 

 

VB 1799 f 030r laatste. 

.. ..-..-1367/68. 

Item her Art van Wesel canonic van den den Bossche was ghericht in orconde 

der scepenen Ghijsbrechts van den [Doerne] ende Ghijsbrechts Lijsscaps aen 

acht halven screden lants drie marghen of daer omtrent begripende gheleghen 

in die prochie van Nuwelant aldernaest den erve wilner A[l]art Beckers 

overmids [ghe]brecke van lijfpensien die hi daer aen hadde ende die heeft 

dese voers her Art nu verboden [irst]werven. 

 

Inv.nr. 1799 f.030v 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.031r 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.031v 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.032r 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.032v 

 

Overgeslagen. 

Potlood: 7 feb 1368. 

 

Inv.nr. 1799 f.033r 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.033v 

 

Overgeslagen. 

 

 

Inv.nr. 1799 f.034r 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.034v 

 

Overgeslagen. 

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.035r 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.035v 

 



Inventarisnummer 1799 katern 1 f 001r – 037v. 

 

41 

Overgeslagen. 

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.036r 

 

Overgeslagen. 

Potlood: 1368. 

 

Inv.nr. 1799 f.036v 

 

Overgeslagen. 

 

 

 

Inv.nr. 1799 f.037r 

 

Overgeslagen. 

 

Inv.nr. 1799 f.037v 

 

Overgeslagen. 

 

 

 


