Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 188 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16deeeuw mede enige testamenten en sedert de 17deeeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
11 januari 1482 – 13 januari 1483
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1482 januari 11 | 188/2r-2
Elysabeth dochter wijlen Claeus Stert cum tutore voer haar selven en voer Dircken horen bruer zoon wijlen
Claeus Stert voors. vanden selven wijlen Claeus en wt Yden dochter wijlen Henric Scellekens tsamen
wittelijc ghewonnen waar Elisabeth voors. en met haar Embrecht Stert als momb. en Henric Henric
Scellekens z als toesiender
1. een huis en hof met toebehoren 26 lopen tot de voors. Elysabeth en Dirck hoer brueder behorende in
parochie Oisterwijk tot Uedenhout bij die Creytenmolen
e.z. erf Herman Loers, a.z. gemeint, e.e. erf Steven Meeus, a.e. Jan Jacop Brocken zoon
2. een stuck lands 13 ½ lopen sitis ibidem
e.z. erf herman Loers voors c.s., a.z. comm. plateam , e.e. erf Willem Sterts, a.e. erf Jan Jacop Brocken
voors.
welk huis etc. totten voors. wijlen Claeus Stert met eenre erfdeling toecomen is in schepenbrief van
Oisterwijk
vendt Jan zoon wijlen Jan Vanny man van predicti?
Daar Jan voors. uit gelden zal de commer in den voors. deylbrive begrepen
Jan voors.
promisit te ghelden Elysabethen en Dircken voors.
2 mud rogh jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis voor het eerst over 10 jaar uit de huise etc.
oft Yde dochter wijlen Henric Scellekens voors. binnen de voors. termijn aflivich worde dat alsdan den
eersten termijne der betalinge wesen sal een jaar nae doet Yden voors. en niet eer behoudelijc Elysabethen
en Dircken voors. nae doet hoer moeder en Jans voors. hoer aenghedeelt van alsulcken 2 mud rogh en 2
lopen als hen van Claeus den scheper aencomen sijn
de littera Em. Stert
Willem zoon wijlen Jan Stert redemit? reportavit dicto Jan Vanny scab. predic to datum super
1482 januari 11 | 188/2v-1
Elysabeth dochter wijlen Claeus Stert voors. Embrecht als momboor en Henric voors. als toesiender . . .
als dat die selve 2 mud rogs erfpacht voors. af sal mogen quyten en lossen
op Lichtmis over 20 jaar elk mud met 36 peters de petrer 18 st en metten pacht ern met enen halven mud
smaes? ende niet min
Jan zoon wijlen Jan Vanny voors. promisit dat hij deselve kinderen enen termine van 10 jaeren duerende?
ende teinden? een vervolghende houden sal in sinen huse van ethen van drincken van cleden van schoenen
temelijc nae hoeren staet gelijc hem selven en sijns selfs kinderen
[datum onzeker]
1482 januari 11 | 188/2v-2
item Jan zoon wijlen Jan Vanny voors.
promisit
dat hij nae dat de voors. 10 jaer leed? zullen sijn deselve kinderen wtreycken ende betalen sal 8 peters de
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peter 18 st voer die have en 2 bedde met hoeren toebehoerten een stra.... ene groen coperen pot een
birken? en 2 dweilen oft 6 der voors peter voer de bedde daer die kinderen alsdan hoeren choer af hebben
zullen
1482 januari 11 | 188/2v-3
Jan zoon wijlen Jan Vanny voors.
promisit den kinderen voors.
26 peters de peter 18 st ter stont naede doet Jans en Yden sijnre huisvrouw
[datum onzeker]
1482 januari 22 | 188/4r-2
Merten zoon wijlen Daneel Piers
3 zester rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis en ten Bosch te geven
uit eenen stuck lands 8 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout in loco dicto den Cudel
e.z. erf wijlen Ghijsbrecht vanden Broeck, a.z. erf Jans Bonten, e.e. erf wijlen Daneel Piers, a.e. convent de
Tongherloe
welke 3 zester rogge erfpacht voors. wijlen Daneel Piers tegen Jan zoon wijlen Jans Bonten met overgeven
in schepenbrief van den Bosch
vendt Laureys zoon wijlen Laureis Wouter Vrancken
1482 februari 15 | 188/7v-1
Laureis zoon wijlen Jan Laureins Toit Vannys sone
promisit Henric zoon wijlen Jan Toit
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit een stuck erfstot weyen liggende 7 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf joffr. Borchhraven, a.z. erf Henrick Back, e.e. strate genaamd die Gruenstrathe, a.e. erf Merten
Daneel Piers
1482 febuari 22 | 188/9v-1
Aert zoon wijlen Jans van Eersel man van Elysabeth sui uxoris dochter wijlen Jans van Gorcum ter ene
Aert, Jan, Laureis, Ghijsbrecht, Henric, Adriaen, Gherit en Thomaes kinderen wijlen Lambrecht van Gorcum
ter andere zijde delen hen van wijlen Jan van Gorcum hoeren vader en oude vader toecomen sijn
aan Aert van Eersel
een stuck beempts 4 ½ lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Jans van Haaren, a.z., e.e. erf jan Lambrechts zoon van Gorcum, a.e. erf erfgenamen Aert? vanden
Brekel
nog hiertoe ½ mud rogge erfpacht als Amelys Jan Melys zoon tot Esch jaarlijks schuldig is
nog ½ mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht dwelc Kathelijn weduwe wijlen Wouter Loers jaarlijks schuldig
is
uit welke beemd Aert jaarlijks gelden zal
Gherit Nollekens 10 ½ st 1 ½ oert ½ capuyn erfcijns van rechtswegen
behoudelijk Aerden voors. te wegen over de erve? Jans van Gorcum voors.
aan Jan Lambert zoon voors. hebben
een stuck beempt 7 ½ lopen rogge in parochie en loco predicto
e.z. erf Jans van Haren, a.z. erf Jan Lamberts voors. , e.e. erf Rycouts Borchgrave, a.e. erf Aert van Eersel
voors.
waaruit Jan moet gelden
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

de erfgenamen Gherit Nollekens 17 ½ st ½ oert ½ capuyn erfcijns
hiertegen zullen de 8 kinderen Lambrechts van Gorcum voors.
½ mud rogge erfpachts dwelc Jan van Goerle jaarlijks schuldig is te gelden en 4 lopen rogs erfpacht die
welke Claeus Heyen jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden na inhoud schepenbrief van
1482 maart 1 | 188/10v-2
Jan zoon wijlen Henric Vos man van Kathelinen sue uxoris dochter wijlen Willem Wythen diemen heet
Willem Coyten
een stuck beempts hem toebehorende 11 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout in loco opt
Gommelaer
e.z. erf Jans vander Hoeven, a.z. Jans vande Wou , e.e. erf wijlen Ghijsbrecht vande Broec, a.e. erf
Wijtmans en Wouter kinderen Willem Wyten
vendt Jan Elst zoon wijlen Jans ad opus Peter zoon wijlen Wouter Toits die men heet Peter Priem
uitgenomen den hertoge 1 st erfcijns
1482 maart 18 | 188/12r-3
Henric zoon wijlen Henric vanden Stake
promisit Claeusen zoon wijlen Jan Beren
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
1. enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 8 lopen sitis in parochie de Oisterwijk in loc dicti
Uedenhout
e.z. erf Kathelinen vidue quondam Wouter Loer en suorum prolum, a.z., e.e. comm. plateam, a.e. erf Jan
Vanny
2. stuck lants 10 lopen sitis ibidem
e.z. erf Laureis Jan Melys zoon, a.z. erf Gherit Hoey?, e.e. comm. plateam, a.e. erf Willems vande
Heesacker en Lambrecht Leinen
1482 april 2 | 188/13v-4
Bartholomeeus zoon wijlen Stheven Henric Sthevens zoon
promisit te ghelden Goeyaerden zoon wijlen Goeyaet van Hulsen
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit een huse en hove met toebehoren en erf daaraan 4 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel
e.z. erf Jan Sthevens, a.z. erf Cornelis Willem Melys zoon , e.e. comm. plateam, a.e. goede van Paerweis
2. huse en hove en erf daaraan 5 lopen sitis ibidem
e.z. erf Jan Stevens, a.z. erf Henric Stevens, e.e. gemeint, a.e. erf Embrecht van Riele
3. stuk Land 10 lopen sitis ibidem
e.z. erf Jan Brocken, a.z., e.e. gemeint
4. een stuk land 6 lopen sitis ibidem
e.z. erf Kathelinen vidue Stheven Stevens, a.z., e.e. erf Jan Sthevens
5. een stuck lants 7 lopen sitis ibidem
e.z. erf Jan Sthevens, a.z. Cornelys Willem Melys
6. stuck erfs tot weyen liggende ½ buender sitis parochia predicta in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Jan Gielys, a.z., e.e. gemeint, a.e. erf Gherit vande Loe
7. een stuck beempts ½ buender sitis ibidem
e.z. en e.e. erf joffr. Houtappel, a.z. erf Kathelinen Sthevens en Henric van de Loe
1482 april 3 | 188/14r-2
Henric zoon wijlen Jan Vendijck Jans zoon
een stuck erffs tot weye liggende genaamd die Hesseldonck tot hem behorende 1 buender in parochie de
Oisterwijk in loco Uedenhout
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e.z. erf Wouter Henric Toit Vannys zoon, a.z. Henric Willem Vendijcs kinderen die daartegen delen, e.e.
comm. plateam, a.e. erf Aert Vendijck
welk stuk erf voors. Jan zoon wijlen Henric Vendijck tegen Wijtman zoon wijlen Mercelys Wyten zoon met
cope en Henric voors. tegen de erfgenamen wijlen Jan Vendijc met overgeven voert erfelijc ghecregen had
in diverse schepenbrieven van Oisterwijk
supt Willem zoon Jan Gherit Vendijc zoon
Aert zoon wijlen Jan Vendijck redemit et reportavit
Willem Vendijck voors.
promisit Henric Vendick voors.
27 peters de peter tot 18 st op Lichtmis a.s. met 1 ½ derselver peter te betalen
1482 april 14 | 188/14v-5
Cont sij want Claeus zoon wijlen Embrecht Stert tegen Claeusen zoon wijlen Claeus Stert tegen Elysabethen
Aert Nouwen dochter tegen Elysabethen en Margrietenhoer dochteren met vertienissen ghecregen had
1 mud rogge erfpacht in festo Andree uit
enen goede genaamd tGoet van Heyst sitis in parochieOisterwijk in loco dicto Uedenhout ad locum dicte cd
Winckel
en welk mud rogge erfpacht Claeus Stert die oude in huwelijk voorwijlen bewijst hadde wijlen Claeusen Stert
sinen soen voors. in schepenbrief van Oisterwijk
Jan zoon wijlen Peter Vanny heeft gekent ende geleden dat hij dit mud rogge erfpacht jaarlijks schuldig is te
gelden uit voorn. goed mette lande 1 ½ mudzaad en wt den huse daerop staende sitis
e.z. erf Peter van Vucht, a.z. erf Heylwich weduwe Dirc Roetaerts en haar kinderen, e.e. gemeint genaamd
dWinckel, a.e. erf Jan Vendijcs erfgenamen
1482 april 15 | 188/15r-1
marge: Michiel de ½ wyvelt?
Peter zoon wijlen Beerthout Woutersz, Gherit zoon wijlen Henric vande Staeck man van Margriet, Marcelys
zoon Wyteman Ceelen man van Elysabeth sue uxoris, Willem zoon wijlen Claeus Zegers man van Agneese
sue uxoris, Jan zoon wijlen Wouter Brocken man van Luytgairden sue uxoris, en Enghelberen dochter wijlen
Beerthout Wouters voors. Jan en Wouter gebr. Elysabeth consorore? kinderen wijlen Wouter die sone was
Berthouts Wouters voors. voor hen selven en voor Ariaan en Elysabeth zijn zuster dochters wijlen Wouter
diemen heet Back die zoon wijlen wijlen Berthout Wouters voors. Ad.. . . dochter Peters voors. ? met momb.
gheloeft heeft
een stuck beempts tot hen behorende ½ buender sitis in parochie de Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. en e.e. erf der kinderen voors., a.z., a.e. erf heer Florys Ghijsbrechts
vendt Ghijsbrecht zoon wijlen Jans van Vucht uitgenomen
den Goetshuys van Tongherloe 6 lopen rogs erfpachts
en enen ouden grote en 1 oert st erfcijns
Jan zoon Peters voers redemit Actum datum ut supra.
hr Florys priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon .. . . . Actum datum ut supra.
hr Florys promisit . .. . 2 st de . . .
dit wtgenomen Elysabeth en Kathelinen dochter Jan en Wouter voors. voor gheloeft hebben
een stuck erfs tot hen behorende 3 1/2 lopen mette maten gemeten begrijpende sitis in parochie de
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Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf heer Florys voors., a.z. erf kinderen? Beerthout Wouters , e.e. comm. plateam, a.e. erf Sthevens van
Dunne
vendiderunt heer Florys voors.

1482 april 17 | 188/15v-3
Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Leinen
promisit gelooft te gelden Henric zoon wijlen Jan Toit
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
1. enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 1 ½ mudzaad 4 lopen in parochie Oisterwijk in loco
Uedenhout
e.z. erf Willem vanden Heesacker, a.z. erf Henric vanden Staeck zoon Laur. Melys , e.e. strathe, a.e. erf
Henric vanden Staeck
2. stuck erffs tot weyen liggende 12 lopen sitis ibidem
e.z. Gosen vanden Heesacker , a.z. erf wijlen Jans van Vucht, e.e. strathen, a.e. erf Henric Toiten
Henric Toit voors. consent dat diezelve Lambrecht dit mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht af zal mogen
lossen op Lichtmis over 4 jaar met 34 peters de peter 18 st etc.
1482 | 188/los bij 16-1
Jan zoon derzelver en wijlen Hessels voors. Laur. zoon wijlen Jan Laur. Groeys man van Margriet sui uxoris
dochter Jenneken en wijlen Hessels voors.
1482 april 23 | 188/17v-2
Henric zoon wijlen Claeus Stert
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke lijfpacht hem behorende op St Andree
uit enen goede geheiten tgoet van Heyst met toebehoren sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout ad
locum dicto de Winckel
welk mud rogge Claeus Stert die oude zoon wijlen Claeus Stert toebehorende was ende dwelc dieselve
Claeus Stert in huwelijken voorwijlen ghegheven had Claeus Stert sinen sone en op welc mud rogge
erfpacht voors. Claeus genaamd Stert zoon wijlen Claeus Stert, Elysabeth Aert Nouwen dochter, Elysabeth
en Margriet haar dochters ten behoeve van Embrecht zoon wijlen Claeus Stert wittelijk vertegen had en welk
mud rogge voors. Jan zoon wijlen Peter Vanny bekent hadde hem schuldig te wesen te ghelden wt de voors.
goede volgens schepenbrief van Oisterwijk en welk mud rogge voors. de voors. Henric vander doet wijlen
Embrecht Stert met recht van versterve in een erfdeling met mede erfgenamen erfelik toecomen
vendt Jan zoon Jan Beyen commer alle erfgenamen wijlen Embrecht Stert en wijlen Henrc van Buedekl
deponed?
1482 mei 18 | 188/20v-2
Jacop zoon wijlen Claeus vande Leempoel
een stuk beemd 1/2 bunder sitis inpar Oisterwijk in loco Uedenhout op Dasscot
e.z. erf Jacops vande Leempoel, a.z. erf Gosens vanden heesacker, e.e. erf Laureis Jan Melys s, a.e. erf
Dinghenen vidue wijlen Peter Sthevens
vendt Henric zoon wijlen Peter Vannys
uitgenomen goetshuys van Tongherloe 4 oude grote erfcijns scab. predicti datum xviij may
1482 mei 18 | 188/20v-3
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Jacop voors. promisit Ghijsbrecht zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon 14 peters de peter 18 st in festo
Joannis baptiste a.s. scab. predicti datum supra
1482 mei 19 | 188/20v-4
Aert genaamd Wolffaert zoon wijlen Laurens vander Heyen
promisit te gelden Hesselen zoon wijlen Goeyaert Hessels zoon
1/2 mud rogge in festo Servacy uit
eenen huse en hove met toebehoren en erf daaraan soe lant als heye soe weye tsamen 10 buender sitis in
parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Henric jan Loers zoon, a.z. Jans van Haeren, e.e. Druenenschen erven gent tSant, a.e. erf Jan
Kempelant
1482 mei 19 | 188/20v-5
Hesselen zoon wijlen Goeyaert Hessels zoon voors. dat dicto Arnoldo als dat die selve Aert dit 1/2 mud rogs
erfpachts voors. af sal mogen quyten en lossen a sesto Servacy over 2 jaar met 17 peters de peter 18 st
[datum onzeker]
1482 mei 31 | 188/21v-2
Hubrecht en Peter en Anchems kinderen wijlen Henric Gosens, Wijtman zoon wijlen Willem Henric Maes
man van Enghelbeeren sui uxoris [inmarge: en alyt] dr wijlen Henric Gosens . . voer henzelven ende voor
Margrieten dochter wijlen Henric Gosens daer sij samentlijc voer geloeft hebben, Jan zoon wijlen [Jan] Peter
Sthevens, Gherit zoon wijlen Ghijsbrecht Hoven? als wittige man ende momboer Elysabetthen sue uxoris,
Peter zoon wijlen Peter? [mogelijk doorgehaald?] Meeus Peter Metten als man en momb. Kathelinen sue
uxoris, Aert zoon wijlen Elyaes Meyers als wittige man en momb. Margrieten sue uxoris, Willem zoon wijlen
Ghijsbrechts Hoven als witt. man en mom. Gheertruden sue uxoris, Gherit Faes zoon als man en momb.
Luytgaerden sue uxoris dochter wijlen Jan Peter Sthevens
op 1/2 mud rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis van en wt den vierendeele tot wilner Jan vande
Tenden behoeren in
eenen huse en hove met toebehoren sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel en wt allen ende
enyegelijcken anderen erffnen wijlen Jans vanden Tenden in de prochien ende Stheden voors. gelegen
welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. Peter zoon wijlen Sthevens vander Amervoert tegen Wouter zoon wijlen
Jans vande Loe met overgeven in schepenbrief van sBosch
ad opus Peter zoon wijlen Beerthout Wouter, Gherit vande Stake als man en momb. Margrieten sue uxoris,
Mercelys Wijtman Ceelen als man en momboer Elisabethen sue uxoris, Willem Claes Zegers man van
Agneesen sue, Jans Wouter Brocken zoon als man Luytgaerde sue uxoris, dochters wijlen Beerthout
Wouters voors. en ad opus Adriaens en Elysabethen sijns zusters kinderen wijlen Wouter Beerthouts voors.
et ad opus Peters, Jans ende Aerts gebroeders kinderen wijlen Jans Meyerss en ad opus Dirck Vrancken
man van Elysabethen sue uxoris dochters wijlen Jans Meyers voors.
die ultima receptores voor henzelven en voor Enghelbeer, Adrianen? en Elysabethen voors. no? Peter daer
sij samentlijc voor gheloeft hebben op 1/2 mud rogs erfpacht solven.. op Lichtmis wt en van
enen huse en hove met toebehoren in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Jan Priems, a.z. comm. plateam
welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. Peter zoon wijlen Stevens vander Amervoert tegen Margriet wittige wijf
Jan wijlen Jan Roelofs ende haar kinderen met cope ghecreghen hadde in schepenbrief van Oisterwijk ende
opten alingen recht hen daeraf in enigerwijs? toebehorende
ad opus de kinderen wijlen Beerthout Wouters en hoen mede erfgenamen voors.
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1482 juni 2 | 188/22v-2
Laureis zoon wijlen Wouter Loer
promisit te gelden Willem Denys ad opus Adriaen zoon Sthevens van Dun et ad opus Kerstinen dochter
wijlen Jan Monen
1 mud rogge lijfpacht op Lichtmis alsoe lange als Adriaen en Kerstinen leven zullen uit
enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 9 1/2 buender sitis in parochie Tilborch bij die Houtsche
Strathe
e.z., e.e. erf gemeint, a.z. sheren van Parweis en Jan Wanghen, a.e. sgotshuyse van Tongherloe
dat Willem Denys voors. dese pacht sijn leven lang boeren sal . .
1482 juni 9 | 188/23r-2
Gerit zoon wijlen Wouter vande Loe
promisit Aerden zoon wijlen Ghijsbrecht Alys... ?
2 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit eenen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 4 buender sitis in parochie de Oisterwijk in loco dicto
Uedenhout opt Winckel
e.z. erf Mathijs Vannys, a.z. erf Kathelinen weduwec wijlen Meeus Waghemakers mma, e.e. erf Willem
Gherit Vendijcs zoon, a.e. gemeint
1482 juni 11 | 188/24r-1
pro monasterie? sancte Ghertruden
Ghijsbrecht Piers zoon, Jan Wouters, Aert Henrix Witlocx zoon, Cornelys Gherit Berkelmans zoon promisit
Jan van Eyghen ad opus abbatus sancte Gheertruden 30 mud rogge in festo Andree a.s. en ten Bosch oft
tOesterwijc daer Jannen believen sal naer ouden hercomen solvit vande thienden genaamd Leendonck
Claeus Heyen ende Jan Sa....ken promisit 13 nud rogge etc. vanden thienden genaamd dat Hommanneken
Wouter Nouwen, Jan Hessels, Jan vanden Heesacker, Goeyaert vande Avoert ende Henric Vande Staeck
Gherit vande Stake . . . promist 50 mud rogs vande thienden genaamd Hoochout
Amelys Aert Melys zoon, Willem Ghijsbrechts Zonen? Zoon, Jan Jan Meeus zoon promisit 32 mud rogge
vande Achthoeven
Henrick vande Staeck, Aert Lambrechts zoon van Gorcum, Willem Zegers zoon en Katheline vidua wijlen
Wouter Loers promisit 32 mud rogge vander Thiende genaamd sesshoeven
Adriaen Stert, Goeyaert van Vucht, Aert die Meyer dou ende Aertys die Meyer die jonghe, Dirk Vrancken,
Aert Vendijck, Aert Fasen en Ghijsbrecht Hessels promisit Jan van Eyghen ad opus promisit 29 mud rogge
scab. Heyman en Jan Heyen datum xvi juny vande nye thiende
Jan Huben, Robben Wouter Brocken en Gherit van Boerden promisit 18 mud rogge vander oude thiende
scab. Em en Heyman datum supra
Jan die Beer en Ghijsbrecht die beer promisit Jan van Eyghen ad opus promisit 12 1/2 mud rogge vande
Galchthiende scab. Heyman en Jan Heyen datum xvi juny
Embrecht Jan Hermans en Gherit Elyaes Meyers zoon 9 mud rogge vander thienden genaamd dat
Mortelken?
Peter Ghijsbrechts, Aert zoon Henric Willem Coyten zoon, Cornelys Willem Melys zoon en Jan Stevens
promisit Jan van Eygen ad opus abbatis 7 dobbel op St Jans dage a.s. vande Vlaschthiende scab. Heymans
en Heyen datum xxix juny
1482 juni 21 | 188/25r-1
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Wouter zoon wijlen Beckers Zeghers zoon,
de helft hem toebehorende in een stuck bempts ombedeelt liggende daer die andere helft af toebehoort
Elisabeth weduwe Aerts van den Brekel en hoer kinderen den heelen beempt tsamen 2 buender en 4 lopen
oft daeromtrent gelegen in parochie deOesterwijck in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Henric vande Loe ex uno, a.z. erf wijlen Herman Loers ende Aerts van Eersel c.s., e.e. erf jan van
Haren, a.e. gemene sthegam
welke helft van voors. stuk beemd met meer andere erven totten voors. Wouter met recht van versterve en
midts eenre erfdelinge met mede erfgenamen erfelijc toecomen is sch. van Tilborch
vendt supt. Aerden zoon wijlen Aerts vanden Brekelen
dat Aert daeruit gelden zal
in wilner Gherit Nollekens chijns die helft van 28 st en de helft van enen capuyn
Aert zoon wijlen Becker Zeghers redemit scab/ predictis
1482 juni 21 | 188/25r-2
Aert Becker Zeghers zoon voors.
promisit wijlen Wouter zoon wijlen Beckers Zeghers zoon voors.
16 peters de peter 18 st a festo [Jo. -doorgehaald] mertini a.s. over 5 jaar met 16 st etc.
1482 juni 27 | 188/25r-3
Peter zoon wijlen Jans Koecks
promisit te gelden Beertrum zoon wijlen Gosen Beertrums
1 mud roge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit enen huse en hove en toebehoren 5 lopen sitis in parochie de Oisterwijk in loco dicto Berkel
e.z. erf Aenken Pigghen, a.z., e.e. quondam ex alio et unam fine [sic], a.z. erf Laureis Laureios
2. enen huse en hove en toebehoren 3 lopen
e.z. erf Zwavelt? vidue wijlen Gherit Blocmans, a.z. de Hovel , e.e. erf Henrix vande Voert, a.e. voors. Hovel
3. een stuck erfs tot weijen liggende 5 lopen sitis in parochie predicti in Uedenhout op de groenstraet
e.z. erf Boer? Vrederijcs, a.z. erf Wouter Loers kinderen , e.e. voors. strate, a.e. erf Aert Priems
4. een huse en hove met toebehoren en erf daaraan sitis in parochie predictis ad locum Berkel
e.z. erf Jacops vande Leempoel, a.z. comm. stegam, e.e. voors. Hovel, a.e. erf Embrecht vande Pasch
5. nog uit en van 1/2 mudzaad lands sitis ibidem
b.z. en e.e. erf Peters kinderen vande Pasch, a.e. comm. plateam
1482 juni 29 | 188/25v-1
Jan Amelys Walravens zoon, Lamb. zijn zoon en Jan Zegers
promisit heer Willem Wijtman priester
2 1/2 mud en 4 lopen roghe en elk mud 5 Rgld en 1 oert Ste Bartholomeus a.s.
1482 juli 11 | 188/26r-1
Laurens zoon wijlen Laurens Wouter Vrancken zoon
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende op Lichtmis
uit een stuk beempts dat dordendeel van 5 buender oft daer omtrent begrijpende in parochie Oisterwijk in
een stede genaamd Uedenhout
e.z. erf proles Jans vande Hoeven, a.z. erf prolum Dirck Roetaert , e.e. erf Wouter Beerthout Wouters zoon,
a.e. erf wijlen Ghijsbrecht vidue Brocken
welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. Laureis tegen Jannen zoon wijlen Henric Vos man van Kathelinen sijns
wijfs dochter wijlen Willem Toyten met coop schepenbrief van .br Oisterwijk
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supt et vendt Peter zoon jan Wytman ad opus sui et ad opus sijne bruederen en zusteren wittige
naekynderen Jan Wytmans voors.
1482 juli 11 | 188/26r-2
Aert zoon wijlen Jan Priem
de helft in een mud rogge op Lichtmis
1. uit de helft van enen huse en hoeve mettoebehoren en erf daaraan in parochie Oisterwijk in loco dicto
Uedenhout
e.z. erf Jan Daneels, a.z. heer Aerts van Laerhoven Wouter Cupers .. quibusd.. , e.e. kinderen Heyn Embr.
vande Einde, a.e. comm. plateam
2. de helft van een heyvelt sitis in parochie de Tilborch
b.z. erf erfgenamen Henr. Bacs van Riethoven?, e.e. erf erfgenamen wijlen Claes Stert, a.e. gemeint van
Tilborch
welk mud voors. Jan genaamd Priem zoon wijlen Jan Vanny tegen Peter zoon wijlen Jan Vanny sinen bruer
met overgeven in schepenbrief van Oisterwijk
supt et vendt Peter voors. ad opus sui et ad opus sijne bruederen en zusteren voors. vanden naebedde
1482 juli 26 | 188/27v-2
Hubrecht, Peter, Anchems confratres, Aleyt ende Margriet ghezusteren kynderen wijlen Henric Gosens cum
tutoribus, Wijtman zoon Gherit Willem Henric Maes zoon als wittige man en momb. Enghelberen sijns wijfs
dochter wijlen Henric Gosens voors. hebben onder hen een erfdeilinghe ende erfscheidinghe ghemaect
ende ghed. bij raey van hoeren vrienden van sommighen erfen hiernae ghescr. die hen vande doet wijlen
Henric Gosens hors vaders voers. en van wijlen Gheertruden hoer moeder met recht vanversterven erflijc
toecomen sijn
aan Hubrecht, Peter en Margriet hoer zuster
1. een huys en hof gronden en toebehoorten en erf daaraan 2 lopen in parochie Oisterwijk in Uedenhout bij
die Creytenmolen
e.z. erf Peter die Waghemaker, a.z., e.e. erf Jan Meeus, a.e. comm. plateam
2. een stuck lants 8 lopen sitis ibidem inde ackeren aldaar
e.z. erf Jan Meeus voors., a.z. erf Jan Huben , e.e. erf Beertrout Wouters erfgenamen en erf Rijcouts
Borchgraben
3. een stuck lands 2 lopen sitis ibidem
e.z. erf Beerthout Wouters erfgenamen, a.z. erf Peter Waghenmakers, e.e. erf Jan eeus, a.e. goet van
Paerweis
4. een stuck lants 3 vierdelvat sitis ibidem
e.z. erf Beerthout Wouters erfgenamen, a.z. erf Peter Waghemakers voors. voert wezende? adia...
5. een stuck erfs tot heyen liggende 5 1/2 lopen sitis ibidem
e.z. erf Henric vande Stake, a.z., e.e. comm. plateam, a.e. erf Stevens van Dunne
6. een stuck lands genaamd Schiven?acker 4 lopen sitis in parochie predicto te Berkel
e.z. erf Wouter Denys, a.z. erf Aert weduwe Claes Piggen et suorum prolum, e.e. comm. plateam, a.e. erf
Elysabeth vidue wijlen Jans vanden Brekelen et suorum prolum
7. een stuck lants genaamd dat Broeckackerken 3 lopen sitis in parochie predictus in Uedenhout
e.z. die Strijthoeven, a.z. gemene stege , e.e. erf Jans Meyers, a.e. comm. plateam
8. de helft van een stuck lants daar die andere helft af toebehorende Anchem ende Alyten ende Wijtman
voors. 21 lopen nl. de helft oostwaarts
e.z. tegendelende helft, a.z. erf Aert Laukens?, e.e. erf Rycout Borchgrave, a.e. comm. plateam
9 een stuck beempts 6 lopen in parochie predicto in Uedenhout die van Gherit? Smit comen is
e.z. erf wijlen Pauwels Wolfs, a.z. tHelmontsche Broeck , e.e. erf Aert Priem, a.e. erf Alyten voors.
10. stuck beempts genaamd den Horst 1 bunder in parochie et loco predicto aan den Reit
e.z. erf Aerts erfgenamen vanden Brekel, a.z. erf Stheven Heinen kinderen, e.e. erf Jans van Haren, a.e.
com. stegam
11. een stuxken erfs tot weyen liggende sitis ibidem
e.z. erf Willem Stert, a.z. erf Alyten voors. , e.e. erf kinderen jan Wijtman, a.e. erf Peter Loers
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[in marge:] 1/2 oude grote erfcijns die welc Kathelijn weduwe Lenaert Lathouer schuldig is te gelden
waaruit Hubrecht, Peter en Margriet voors. moeten gelden
- de zusteren van Oisterwijk 10 lopen rogs erfpacht
- Willem van Borchacker 11 zester erfpacht
- en den H.Geest van Bocxtel 3 lopen rogs
- Dircs kinderen van Lieshout 2 mud rogs en 1o0 lopen erfpacht
- Laureis Groys 1 mud rogs erfpacht
- den capittelen van Sint Jans in den Bosch 4 lopen rogs erfpacht
- Dinghenen Jan Peter Stevens wijf 2 lopen rogs erfpacht
- den H.geest van Oisterwijk 6 st min een neghenmenneken
- ons heren den hertog 6 1/2 st en 1 oert
- den goetshuse van Tongherloe 2 oude grote
- en Gherit Nollens erfgenamen 12 st erfcijns
- inde ghezworen thuys van Haren 1/2 ? pl.
- en den Goetshuse van Tongherlo ten vierden jaer 1/2 braspenning oft daeromtrent erfchijns
- ende de gezworenenen van Haren ten vierden jaer 1 oertsch. erfcijns
item hiertegen sal Anchem voors. hebben
1. dat een gedeelte vaneen stuck land genaamd den Molenacker sijn gedeelte 4 lopen in parochie predicte
in loco predictis bijden molen
e.z. erf Alyten voors. dat daertegen deylt, a.z. erf Alyten vidue wijlen Jan Jans vande Schoer suorum prolum,
e.e. strate
2. een stuck lands sitis ibidem after de Ossenweye
e.z. erf sHeylige Gheest van Oisterwijk , a.z. erf Jan Hubrechts , e.e. erf erfgenamen Beerthout Wouter en
Jans Meyers
3. een stuk lands .... lopen sitis in parochie de Haren
e.z. en e.e. erf Glavys kinderen vanHelmongt, a.z. comm. viam
4. de helft van eenen stuck beempts genaamd de Bont onbedeeld daar de andere helft af toebehorende is
Wijtmannen voors. geheel binnen parochie Helvoirt
e.z. erf H.Geest vanden Bosch, a.z. erf H.Geest voors. en heer Adams Gasthuys, e.e., a.e. erf Jan Meeus
Schenens?
5. de helft van een stuck erfs tot weyen liggende onbedeeld daer de andere helft aftoebehoort Wijtman
voors. sitis ibimus
b.z. erf H.geest voors., e.e. erf Jan Meus gemeint van Haren
6. item noch 3 lopen rogs erfpacht die welc Elysabeth henne? jaerlijks schuldig is te ghelden
7. nog 4 lopen rogge erfpacht die welc men wt de hoeven die Jan Hessels kinderen Tolen? jaarlijks schuldig
is na inhoud verscheidene schepenbrief van
8. nog 1/6 van voorn. stuck lands van de 21 lopen lands in Berkel
e.z. erf Embrecht Stert, a.z. erf Alyten voors daartegen delend , e.e. H.Geest van Oisterwijk, a.e. gemene
plateam
waaruit Ansem uit gelden zal
vidue jan Groeys 1 1/2 mud rogs erfpacht
Jan de Becker 1/2 mud rogge erfpacht
ons heer den Hertog 2 1/2 oude grote erfcijns
en den rector onser Vrouwen outaer van Esch een Bosch pont payment erfcijns
en opten Oisterwijk dijck 1 vierdel dijcs jaerlijcs van recht
Item hiertegen sal Alyte voors. hebben en erfelijk bezitten
1. haar gedeelte in stuk land genaamd de Molen .......... en har deel in 4 lopen ... sitis in parochie predicto in
loco Uedenhout
e.z. erf Anchems voers? dat tegendeelt, a.z. erf Wijtmans voors. dat dit daer tegen deylt, e.e. Molenhove?,
a.e. comm plateam
2. een stuck lands 2 lopen ibidem
e.z. erf Laureis Jan Melys zoon en Jan Meeus e.z., a.e. comm. plateam, a.e. Alyten vidue Jans vande
Schoer et suorum prolum totten goede van Parweis
3. stuk erf genaamd die Coeweye 8 of 9 lopen sitis ibidem
e.z. dat Helmontsche broeck, a.z. Jan Wijtmans kinderen , e.e. erf Elysabeth vidue Jan Pels [=Peters?], a.e.
erf Hubrecht Peter en marrieen voors.
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

4. dat seste gedeelte/ in de voors. stuk land genaamd Groys acker sitis p. sup...
e.z. erf Anchems voors. daar dit tegendeelt, a.z. erf Wijtmans voors. dat daartegen deelt, e.e. Rycout
Borchgrave, a.e. comm. plateam
welke erven voors. Alijten ten deel zijn gevallen die daaruit gelden zal
Enghel Pauwels 1 mud rogge
Dinghene weduwe Peter Stevens 12 lopen rogs erfpacht
Kathelinen kinderen van Dunnen 4 lopen rogs erfpacht
en nog hiertoe 1/2 pont payments Anthonys ouaer tot Berkel
Hiertegen zal Wijtman voors. als man sijns wijfs
1. een stuck erfs tot een hofstad daar Ghijsel van Weert in te wonen plach 6 lopen in parochie voorn. bij de
Creytenmolen
e.z. erf Alyten voors. dat daertegen deelt, a.z., e.e. gemeint, a.e. voors. molen hove toe
de helft van de voors. beemde
2. en de helft van de voors. weye in Helvoert daar de andere helft af toegedeeld is Anchemen voors.
3. 1/6 inde Groeysacker
e.z. erf Alyten voors. dat daartegen deelt, a.z. erf Hubrecht voors., e.e. erf Rycout Borchgrave, a.e. comm.
plateam
welk erf voors. Wijtman ghevallen sijn in dele
overgegeven? ad opus Wijtman voors.
dat Wijtman voors. wtgeven sal
Wout Melys in Besoyen 2 mud rogs erfpacht
de hertog 8 st en 1 oert 1 oude grote
Tilborch en 2 dochter nys in de ghesworenen chijns Tilborch
2 wilhelmus tuyn de altaristen van Oisterwijk
en hebben geloeft Hubrecht, Peter, Anchem, Alyt, Margrieten en Wijtman voors. etc.
1482 juli 26 | 188/29v-1
Jan zoon wijlen Aert Groey
12 peters de peter voor 18 st die welc Peter z? Laureis zoon de voors. Jan gheloeft had met zekere pacht en
tot zekere dagen volgens schepenbrief van Oisterwijk
supt Jannen zoon Gherit op Gorop
en heeft Jan voors. de voors. Jan van Gorop de voors. Peteren? metten pacht gheloeft te ghelden
1482 augustus 1 | 188/29v-2
Henric zoon wijlen Willem Wijten diemen hiet Willem Coyten
promisit Aernden zoon wijlen Elyaes Meyers
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit een stuck beempts 15 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Gosens vande Heesacker, a.z. erf Lambrecht Leinen , e.e. Schoerstrathe, a.e. erf pl.. Willems Wille
Oyten? zoon
2. stuk beemd 10 lopen in voors. ad locum dictum Gomelaer
e.z. erf Jans vander Hoeven, a.z. erf Peter Beerthout Woutersz. , e.e. erf Ghijsbrecht van Oekel, a.e. erf
Peter Priem?
Aert voors. dat dezelve Henric dit 1/2 mud rogs af zal mogen quyten en lossen over 5 jaar met 16 peters en
metten pacht
1482 juni 1 | 188/32r-1
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Jan de oude en Jan de jonghe kinderen wijlen Jan Boeme?
op 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit 1/4 van eenen hoeve met hore toebehoren sitis in parochie de Oisterwijk in loco dicto Uedenhout op dat
Clappende schoer
en welk mud rogge erfpacht voors. Thomaes zoon wijlen Stevens vanden Amervoert in huwelijke
vorwaerden ghegeven hadde Jan Boem voors. in schepenbrief van Oisterwijk
ad opus Adriaen zoon wijlen Jan Kegelaer man van Marien sue uxoris dochter wijlen Jan Boems
1482 september 27 | 188/33v-2
Stheven zoon wijlen Henric Stevens vander Amervoert voors.
promisit te gelden Coenegonde sijn zuster
2 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit enen huse en hoeve en toebehoren en erf daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto
Uedenhout
e.z. erf Laureis Melys, a.z. erf Henric vande Stake , e.e. comm. plateam, a.e. erf Jan Huben
2. stuk beemd sitis in parochie predicto 6 lopen
e.z. erf Bertout Wouters kinderen, a.z. erf heer Florys Ghijsbrechts zoon
3. eenen huyse en hove en een stuk land daaraan sitis ibidem
e.z. en e.e. erf Laureis Melys, a.z. erf Henric vande Staeck, a.e. commune plateam
1482 oktober 13 | 188/34v-2
Peter zoon wijlen Beerthout Wouter Beerthouts zoon ook voor de kinderen wijlen Wouter die men hiet Back
zoon wijlen [wouter doorgehaald erboven Berthout] Beerthouts voors., Gherit zoon wijlen Henric vande Stake
als wettig man en momb. Margrieten sijns wijfs, Mercelys zoon Wijtman Ceelen zoon man van Elysabeth sue
uxoris, Willem zoon wijlen Claeus Zeghers man van Agneesen sijns uxoris, Jan zoon wijlen Wouter Brocken
man van Luytgaerde sijns uxoris voor henzelven en voor Enghelbeer drs wijlen Beerthout Wouters ... patris,
Jan en Wouter, Engele en Katheline kinderen wijlen Wouter die zoon was van wijlen Beerthout Wouters
voors. Peter, Jan en Aert broers [doorgehaald en voor Elysabeth hun zuster] kinderen wijlen Jan Meyers,
Dirck zoon wijlen Vranck Eelkens man vanElysabeth sui uxoris, dochters Jan Meyers voor henzelven en
voor Dircken zoon Wouter van Heese en daar Peter, Jan, Aert en Dirck Eelkens voors. voor geloofd hebben
alzulke erfgoederen al zij ieder van de dood wijlen Peter Stevens zoon vander Amervoert en van wijlen
Elysabeth sine wive hoeren oude vader en oude moeder met recht van versterven en die wijlen Beerthout
hoeren vader en wijlen Jan die Meyer hoer vader in een erfdeling met mede erfgenamen daarop erfelijk
toecomen zijn na inhoud schepenbrief van
vendt Jannen zoon wijlen Jan Peter Sthevens waaruit te gelden de commer in de deylbrieven leggende
1482 oktober 13 | 188/34v-3
Peter zoon wijlen Bertholomeeus Peter Metten man van Kathelinen sue uxoris dochter wijlen Jan Peter
Stevens voors. redemit
1482 oktober 18 | 188/34v-4
Ghijsbrecht [doorgehaald Huysman - erboven Kemmer]
promisit Jan van Andwerpen
34 st op een donredage prope futuris solvunt
1482 oktober 18 | 188/35r-1
Peter zoon wijlen Bertholomeeus Peter Metten man van Kathelinen sue uxoris dochter wijlen Jan Peter
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Stevens voors.
promisit Peter, Jannen en Aerden en Dircken hoeren zwager
45 peters tot 18 st op Lichtmis over 6 jaar met 20 lopen rogs solvit en met 1/2 mud smaels en niet meer
1482 oktober 18 | 188/35r-2
Peter zoon wijlen Bertholomeeus Peter Metten man van Kathelinen sue uxoris dochter wijlen Jan Peter
Stevens voors.
promisit Gherit vande Stake voors.
60 1/2 der voors. peters en een oert op Lichtmis over 6 jaar en tegen elke 36 peters 1 mud rogge solvit
1482 oktober 20 | 188/35v-1
Aert zoon wijlen Beckers zoon Zeghers zoon
promisit Michielen zoon wijlen Jans Beeren
5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke cijns op Lichtmis uit
de helft van een stuck beempts de Hoelenbeempt [Hoerenbeempt?] 2 1/2 bunder sitis in parochie Oisterwijk
in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Henric vande Loe, a.z. erf Herman Loers Aertss van Eersel , e.e. erf Jans van Haren, a.e. gemene
stege
1482 november 5 | 188/36v-2
Goeyaert zoon wijlen Jan Goeyaerts de helft hem behorende in
enen huse en hove gent den Cruystraet? en erf daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk in Uedenhout
e.z. en e.e. erf Henricx Vendic, a.z., a.e. gemene plateam
vendt Peter zoon wijlen Wijten
waaruit te gelden
1/2 in 12 lopen rogge
Marie weduwe Goeyaerts heeft haar tocht overgegeven Goeyaert zoon hoer sone ende heeft geloest
commer van hoeren wegen af te doen
1482 november 17 | 188/37r-2
Adriaen zoon wijlen Ghijsbrecht Heyen, Henric zoon wijlen Willem Kepken van Nulant en Gherit zoon wijlen
Henrik vande Stake als momb. en provisoren tafel H.Geest in Oisterwijk met machtiging de voors. personen
van de archidiaken van Kempelangt hove van Ludich en consent schepenen en meestendeel der geburen
voors. om de armen des nu van groten node is sustineren
2 mud rogs payments tot de voors. tafele gehorende op Lichtymis
uit stuk land in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. tabele Ste Spiritus en fabriek van Oisterwijk, a.z. erf Godefridi Brocken
veel meer onderpanden naar inhoud schepenbrief van sBosch van welken dat 1 mud rogge die voors.
provisoren ghewisselt hebben bij constente de archidaken voer 1 mud rogge erfpacht tegen heer Florysen
priester zoon wijlen Ghijsbreht Florys zoon voors. en dat andere mud rogge beleet hebben aen de
susteren ? ende arme voors. welc 2 mud rogs erfpacht voors. mr Henric Appels namens de tafel tegen de
kinderen wijlen Gielys Henric Somers zoon met cope in div. schepenbrief van sBosch
supt heer Florys voors.
dat mud rogge bij de voors. heer Florys de tafel overgegeven en dwelc Gherit die Raeymakerv ghilt en
diezelve Gherit ... dat alsdan heer Floys voors. de voors. tafel vesten zal bij .... ende gezworenen een goed
ander mud rogs en dat geloven en waren

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

1482 november 20 | 188/37v-7
Wouter zoon wijlen Peter Vanny
de helft hem toebehorende in stuk lands 12 lopen in parochie Oisterwijk te Uedenhout
e.z. en e.e. erf Peter Vanny zoon wijlen Peter Vanny, a.z. erf Henric Vanny, a.e. erf Wouter voors. dat
daartegen deelt
vendt Peter sinen bruer voors.
tesamen met een weg over den erve Wouters voors. neven Henric Vannys erf
waaruit te betalen
20 lopen rogge de voors. Wouter volgens schepenbrief van Oisterwijk
1482 november 20 | 188/38r-1
Peter Peter Vanny voors.
promisit aan Wouter sinen bruer voors.
20 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
de helft van een stuk land voors.
1482 november 25 | 188/38r-2
Jan zoon wijlen Lambrecht van Gorcum
aan Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrecht voors. sinen bruer
37 1/2 peter de peter tot 18 st met 1 mud rogge
1482 november 30 | 188/38v-1
Aert genaamd die Gruyter zoon, Aerts zoon wijlen Goeyaerts Gruyters
promisit te gelden Wijtman zoon wijlen Willem Henric Maes zoon
1 mud rogge paym. op Lichtmis
1. uit stuk broecs 1 bunder in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Henric Coyten, a.z. erf Gosen vande Heesacker en Willem vande Heesacker, e.e. Lambrecht Leinen,
a.e. erf erfgenamen Ghijsbrecht vanden Broeck
2. enen huse en hove met toebehoren en erf 5 lopen sitis in parochie Enschot ad loco dicto dat Hoghe
Enscot
e.z. erf Joris van Holen, a.z. erf sorores de Hoesden , e.e. erf Willem Wyten, a.e. gemeint
Wijtman voors. dat dezelve Aert dese mud rogge af sal mogen lossen ider 6 jaar met 31 peters de peter 18
st en metten pacht en op St Jan tevoren opzeggen als hijt tot Lichtmis daerna lossen zal
1482 december 24 | 188/39r-3
Laureis zoon wijlen Laureis Wouter Vrancken
1 mud rogs jaarlijkse en erfelijke pacht
1. uit een stuk land 14 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Henric Jan Amelys zoon, a.z. erf Aert Laureys Scheivens zoon, e.e. comm. plateam, a.e. erf Ricout
Borchgrave
2. stuk beempts 1/2 bunder 1/2 buender in de gemene straat aldaar
e.z. erf jan Willem Go aBacx zoon, a.z. erf Gherit Nollekens, a.e. erf Merten Daniel Piers zoon
welk mud rogge voors. Laureis tegen Embrecht zoon wijlen Claeus Stert met overgeveen in schepenbrief
van Oisterwijk
supt Willem natuurlijke zoon van.wijlen Henric Nellen
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1483 januari 20 | 188/40r-1
Claes ende Aert en Aert kinderen wijlen Aert Stert Aert zoon Aert Goeyaert Gruyters man van Adriana sue
uxoris dochter wijlen Aert Stert voors.
een stuk erf tot weyen liggende hen behorende sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. gemene stege, a.z. erfgenamen Jan Go. Back en de zusteren van Oisterwijk, e.e. erf Peter Priem en
gemene steeg genaamd die gruenstraet
vendt heer Florysen priester
uitgenomen de erfgenamen wijlen Aert Heymen c.s. 6 1/2 st erfcijns en dat 1/3 van 2 capuynen
1482 december 24 | 188/40r-2
Marten Daniel Piers zoon
promisit Anthony Hoeysten
1/2 mud rogge in festo Jacobi
1482 december 27 | 188/40v-5
Embrecht zoon wijlen Claeus Stert
1 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit enen huse en hove en erf daaraan 4 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Embert voorn. erf kinderen wijlen Henric Goossens , e.e. comm. plateam genaamd Groenstrate, a.e.
erf Reynold die Borchgrave
welke 4 lopen rogs erfpacht Embrecht voors. tegen Aernden zoon wijlen Laureys Sthevens zoon in
schepenbrief van sBosch
vendt Laureys zoon wijlen Laureys Wouter Vrancken zoon de Molder
[datum onzeker]
1482 december 27 | 188/40v-6
Embrecht zoon wijlen Claeus Stert
4 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht
uit huse en hove in parochie Oisterwijk in Uedenhout
e.z. erf Wange? en Jans sijns brueders, a.z. comm. viam , e.e. gemene straat verf Peter en Jan voors.
welke 4 lopen rogs erfpacht Claeus zoon wijlen Claeus Stert tegen Jan zoon wijlen Jan Everaerts zoon met
cope in schepenbrief van sBosch
supt dicti Laureys zoon wijlen Laureys Wouter Vrancken zoon de Molder
[datum onzeker]
1483 januari 13 | 188/42v-2
Henric zoon Jan Melys Walravens
promisit te gelden Jan zoon Aerts van Eersel
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit huse en hove met toebehoren 2 mudzaad sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Embrecht Stert, a.z. erf Katheline weduwe wijlen Wouter Loer en suorum prolum? , e.e. comm.
plateam, a.e. erf Rycauts Borchgraven
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1483 januari 13 | 188/42v-3
Jan zoon Aerts van Eersel voors. uit gratie dicto Henrico dat dit 1/2 mud rogge af zal mogen quyten en
lossen op Lichtmis over 6 jaar met 16 peters de peter 18 st etc.
1483 januari 13 | 188/42v-4
Gerit zoon wijlen Wouter vande Loe
promisit te gelden Adriaen als momb. en provisor tabula Ste Spiritus in Oisterwijk ad opus den Manhuyse ...
Mechteld van Ethen de helft haar tocht en na haar dood den manhuyse 2 rijnsgulden erfcijns elke gld 20 st in
festo Andree
1. uit een stuk erfs tot weye 1 1/2 bunder sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout opt Gomelaer
e.z. erf Aerts van Eerssel, a.z. erf Jan Aert Gielys zoon, e.e. erf Aert Appel, a.e. comm. plateam
2. stuk land 8 lopen sitis ibidem in loco dicto Hoochhout
e.z. erf [doorgehaald Jan] zoon wijlen Ghijsbrecht vanden Broeck, a.z. erf Gherit voors., e.e. erf Willem jan
Vendijc z,, a.e. erf der weduwe Meeus Waghemakers
1482 september 12 | 188/43r-3
Marie weduwe Jan Goeyaerts zoon dochter wijlen Wyt Peter Huben tocht in
de helft van een stuck lands met den huse daerop geheel 5 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. en e.e. erf Henric Vendijc, a.z. en a.e. comm. plateam gheheiten de Cruysstraet
supt Goeyaerden zoon wijlen Jan Goyaerts voors.
1482 september 12 | 188/43r-4
Arno? zoon wijlen Steven? .... Goeyaert voors.
dese helft vande voors. stuck lands metten halven daerop staende
vendt Peter zoon wijlen Wijtman Peter Huben
uitgenomen de helft van 12 lopen rogs Actum datum ut supra.
en heeft bekent Goeyaert voors. dat hem die beternissen vanden lande en huys voors. Gecocht heeft 25
rijnsgulden waaraf hem bekent heeft vernueght heeft betaelt
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