
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 189 ("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.) 
15 januari 1483 – 4 januari 1484
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1483 januari 15 | 189/4r-2

Jan zoon wijlen Andries Toit redemit 
de helft van een stuk lands met half den huse daerop staende theel stuck 5 lopen sitis in parochie de 
Oesterwijc in loco dicto Uedenhout 
e.z. en e.e.  erf Henric Vendijc, a.z. en a.e. comm. plateam 

welke helft vanden huse hove en erf voors. Peter zoon wijlen Wijtman Huben zoon tegen Goeyaert zoon 
wijlen Jan Goeyaerts zoon met cope in schepenbrief van Oisterwijk resignavvit Lambrecht Leinen? 

1483 januari 24 | 189/5r-1

Aert zoon wijlen Jan Vendijck, Henrick zoon wijlen Jan Vendijck die zoon was wijlen Jan Vendijck voers., Jan
en Ghijsbrecht kinderen wijlen Ghijsbrecht Floren wittig man Kathelinen en Cornelysen hon wive dochters 
wijlen Jan Vendic Jans zoon voors., Jacop zoon wijlen Claeus vande Leempoel weduwnaar wijlen Agneesen 
zijn wijf dochter wijlen Jan Vendijc Jans zoon voors. als momb. Elysabethen, Kathelinen, Jenneken kinderen 
derselve Jacops zoon wijlen Agneese voors., Jan en Adriaen kinderen wijlen Willem Vendijc die zoon was 
wijlen Jan Vendijc voors., Mathijs zoon wijlen Jan Goescalc als wittig man en momb. Kathelinen sue uxoris 
dochter wijlen Willem Vendijc voors. voor henzelf en voor alle andere kinderen wijlen Willem Vendijc voors. 
daar Jan, Aert en Mathijs voors. voor geloofd hebben delen na dood wijlen Alyten weduwe wijlen Jan 
Vendijcs voors. hoer moeder en oude moeder
 
aan Aert 
2 mud rogh dwelc Aert van Kuyck jaarlijks schuldig is 
nog 1 1/2 mud rogge erfpacht als Peter van Riele jaarlijks schuldig is 
nog 1 mud rogs erfpacht dwelc Peter van Vucht jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden 

aan Jan en Ghijsbert voors. mannen van hoer wiven
2 mud rogs erfpacht als Aert van Kuyck jaarlijks schuldig is 
nog 1 mud rogge erfpacht dwelc Gosen Emmen jarlijks shculdig is uit zekere onderpanden 

aan de kinderen Jacops vande Leempoel 
2 half mud rogge erfpacht welc Claeus Heyen uit er op die Vriesdonc sculdig is
nog 1/2 mud rogs erfpacht de kinderen Jacops voors. ghevallen in dele 

hiertegen de kinderen wijlen Willem Vendic
2 mud rogh erfpacht die Aert van Kuyck jaarlijks
2 mud rogs erfpacht welc Jan Gherits Vendijc zoon ende Henric Witlics erfgenamen 

en hebben geloofd Aert Jan Ghijsbrecht Henric en Jacop voors. sijn kinderen en? Jan Aert en Mathijs als 
sculdenaren proncipaal die een den anderen dese erfdeling gestendich te doen

1483 februari 4 | 189/7v-3

Mechtelt weduwe wijlen Claeus vanden Leempoel alsulcken tocht in
1. enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 9 lopen in parochie Oisterwijk in Berkel 
e.z. erf heer Lambrecht Brunen, a.z., e.e. comm. plateam, a.e. Embrecht vande Pasch een stuck beempts
2. genaamd Dassout 1 bunder sitis in parochia predicta in loco Uedenhout
e.z. erf kinderen? Peter Stevens, a.z. erf sGodshuse? van Tongherlo, a.z.  Adriaen Stert, e.e. erf Gherit 
Beyen, a.e. gemene steghen 
3. een stuck lands 5 lopen sitis in stede genaamd Berkel 
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e.z. erf Henric vande Staeck, a.z. erf Laureis Laureis, e.e. Aert Pigghen, a.e. comm. plateam 
4. stuck lants 4 lopen sitis in loco dicto Berkel 
e.z., e.e. erf Embrecht vande Pasch, a.z. erf Henric vande Loe, a.e. comm. stegham 

Jacobo suo filio om daeruit te mogen vesten 1mud rogge erfpacht

quo facto dictus Jacobus 
promisit te gheven en te ghelden Ghijsbrecht zoon wijlen Janns van Vucht 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit huse hove en erven voorn. 

1483 februari 4 | 189/7v-4

Ghijsbrecht zoon wijlen Janns van Vucht voors dat Jacob dit mud rogge voors. sal moghen quyten en lossen
op Lichtmis over 12 jaar met 36 peters de peter tot 18 st

1483 februari 12 | 189/9r-4

Aert zoon wijlen Barth. Zeghers zoon 
die helft van enen stuck beempts onbedeeld liggende daar die andere helft af toebehorende is Elysabethen 
vidue Aerts vanden Brekelen en hore kinderen den Gielen beempt derdalf buender sitis in parochie 
Oisterwijk ad locum dictum Uedenhout 
e.z. erf Henric? vande Kloe, a.z. erf Herman [of Heyman?] Loers, Aerts van Eersel c.s.  e.e. erf Jans van 
Haren, a.e. gemene stegde 

welk stuk beemd voors. Aert zoon wijlen Aert vanden Brekelen tegen Wouter zoon wijlen Barth.? Zegers in 
cope en welke helft voors. totten Aert Brekels Zegers zoon met recht van naderschap toecomen is in diverse 
schepenbrief van van Oisterwijk

vendt et suppt Henric zoon wijlen Jan Laur. Toit Vannys

1483 juni 21 | 189/9v-1

Jan zoon wijlen Wouter van Eersel dese helft van den voors stuc beempts supt.? Arnoldo filio quondam Jans
van Eersel

1483 februari 12 | 189/9v-2

Henric zoon wijlen Jan Laur. Toit Vannys voors. promisit te ghelden Aernden voors. 9 1/2 lopen rogs 
jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit ende van de helft vanden stuc beempts voors.

1483 februari 12 | 189/9v-3

Aert zoon wijlen Aert vanden Brekelen voors. staat toe dat Henrico dese 9 1/2 lopen roghs erfpachts voors. 
af sal mogen quyten en lossen op Lichtmis over 6 jaar met 19 peters de peter tot 19 st en metten pacht etc.

1483 februari 23 | 189/10v-1

Jan, Wouter gebroerders Elysabeth en Kathelinen gezusters kinderen wijlen Wouter Beerthout Wouters 
een stuck beempts 1/2 bunder sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf heer Florys Ghijsbrechts zoon, a.z. erf sGoetshuse van Tongherloe, e.e. vanden broeck van Helmont,
a.e. erf Jans van Haren 

vendt Peeteren Beerthout Wouters zoon ad opus Adriaen en Elysabeth zijn zuster kinderen Wouter 
Berthouts doch oft Adriaen en Elysabeth voors. sonder wittige geboert van hen bliven aflivich worden dat als 
dan dit voors. stuc beempts bliven sal aen den gheestelijkeyt? ende? vande vrienden alsdan geordineert sal 
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weerden want vande soenen hoer vader coemen is

1483 februari 25 | 189/10v-3

Margriet weduwe wijlen Aert Stert met Aerden Wanghen hoeren teghenwoirdighen man ende momboir 
alsulcken tocht als Margriet bezit in
dat westeinde van enen huysken totten middelwant mette gronde ende metten viercanten hoefken aen dat 
westeinde van de voors. huysken liggende sitis in lib. de Oisterwijk 
e.z. voors. huysken westwaert totten hove toe 

Margrieten wijf wijlen Claeus Belaert et suorum proles welc welsteynde vande huysken metten viercanten 
hoefken voers. Elysabeth weduwe Aert Stert tegen Jan genaamd van Esch zoon wijlen Willems van Esch 
met overgeven in schepenbrief van Oisterwijk en welk westeneinde vande huysken metten viercanten 
hoefken de voors. wijlen Aert Stert vande voors. Elysabeth sijnder moeder aencomen en verstorven was 
supt Adriaan en Margriet kinderen deselve Margriet en wijlen Aert Stert voors.

daarna Adriaen en Margriet dit westeneinde vande huysken metten viercanten goefken 
vendt Jan Elst ad opus Gherit zoon wijlen Gherit van Berck 

belast met de ghesellen vande kerken 19 pl. oft daeromtrent

1483 maart 5 | 189/13r-3

Aert genaamd Wolfaert zoon wijlen Laurens vande Heyen 
promisit hem te gheven ende te ghelden Gheryden zoon wijlen Hessel Gobelens 
1 mud rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan zo land als beemde soe heye tot weye tsamen 12 
buender sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Udenhout 
e.z. erf Jans van Haren, a.z. erf Henric Loer, e.e. gemeint die Dunen, a.e. erf Claeus vande Pasch Jan 
Kempelant en Peter Willen 

Gheryt voers. quyt dicto Arnoldo als dat selve Aert dat mud rogge erfpacht af zal mogen quyten en lossen op
Lichtmis over 5 jaar met 36 peters de peter tot 18 st en metten pacht

1483 maart 9 | 189/14v-1

Wouter zoon Wouter Nouwen man van Katheline sijns wijffs natuurijkse dochter wijlen Jan Vendijc 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit huse en hove toebehoren met enen stuck lands in parochie Oisterwijk in Uedenhout 
e.z. erf Jan Hoerneke?, a.z. erf Aert vande Stake , e.e. erf Jan Hoernkens voors., a.e. gemeint 

welk 1/2 mud rogs erfpacht voors. Henric zoon wijlen Jan Vendyc ad opus Kathelinen voors. tegen Aerden 
zoon wijlen Jan Vendyck voors. met cope in schepenbrief van Oisterwijk 

vendt Claeus zoon wijlen Elyaes Meyer

1483 maart 11 | 189/14v-3

Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Leinen 
1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
1. uit enen huse en hove en uit stuck eerleets? lands 10 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. en e.e. erf kinderen? Jans vande Loe, a.z. gemene straat, a.e. erf Marie weduwe Jans van Beke en haar
kinderen 
2. stuck weylands 1 1/2 buender sitis ibidem 
e.z. heren Gheerleecs Roevers, a.z. erf kinderen Willem Vendycs, e.e. gemene straat gen. die Gruenstraet, 
a.e. ... Aert Appels 
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welk 1 1/2 mud rogs erfpacht voors. Lambrecht voors. tegen Henric zoon wijlen Jan Vendyc met cope in 
schepenbrief van Oisterwijk 

vendt Dircken zoon wijlen Pauwels Wolfs ad opus Henric dochter wijlen Pauwels Wolfs

1483 maart 11 | 189/14v-4

Dircken zoon wijlen Pauwels Wolfs voors. de name Henric voors. dat Lambrecht deze 1 1/2 mud rogs zal 
mogen quyten op Lichtmis over 4 jaar met 48 peters de peter tot 18 st en mette pacht oft hier en binnen tot 
sinen scoensten ende altijd metten pacht Actum datum ut supra.

1483 april 3 | 189/17r-2

Jan zoon Aerts van Broechoven 
promisit te gelden Embrecht zoon wijlen Engbrecht van Aerle 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit een stuck erffs tot heyen liggende 12 bunder sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout 
nutertijt toebehorende Aert van Broechoven toebehorende sijnre hoeven aldaer 

daarbij gestaan joffr. Willem en Beatrys dochters Aert van Broechoven voors. voer den voers. Aert sinen 
vader aflivich worde dat in dien gevalle sij dit 1/2 mud rogge erfpacht wt den voors. stuck erffs jaerlijcs 
sculdich zullen sijn ende ghelooft hebben te ghelden tot de voors. stuck heyen 
dat Jan van Broechoven oft sinen nacomelingen soe wanneer hen dat ghelieve sal dit 1/2 mud rogs 
erfpachts af sal mogen quyten en lossen met 16 peters de peter tot 18 st en metten pacht

1483 april 9 | 189/20r-1

Peter zoon wijlen Beerthout Wouters, Gherit zoon wijlen Henric vande Stake, Marcelis zoon Wytman Ceelen 
zoon, Willem Claeus Zeghers zoon, Jan Wouter Brocken zoon, manen momb. hoeren wiven dochters wijlen 
Beerthout Wouters ook voor Enghelbeeren haer zuster en ghezwie en voor Adriaen en Elysabeth hun 
zusters kinderen wijlen Wouter Beertrhout Wouterss zoon daar Peter voers. voer geloeft heeft Jan en Wouter
kinderen Wouter Beertrhouts ook voor hun zusters op 
1/2 mud rogge op Lichtmis 
uit 1/4 tot wijlen Jan vande Teinden behorende in enen huse en hove sitis in parochie de Oisterwijk in loco 
dicto Berkel en van wt allen erfen Jans vande Teinden in de voors. parochie gelegen

welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. totten selven mede erfgenamen toecomen is na inhout schepenbrief van 
van Oisterwijk - ad opus Jan zoon wijlen Jans Meyers

1483 april 20 | 189/20v-2

Jan ende Adriaen zonen wijlen Willem Vendijck [doorgehaald Mathijs zoon wijlen Jan Scellekens? man van 
Kathelijne sijn wijfe dochter wijlen Willem Vendijc] ook voor de andere kinderen wijlen Willem Vendijck voors.
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 1/2 mud rogs erfpacht totte voors. kinderen wijlen Willem 
Vendijc behorende op Lichtmis 
uit 2/3 van een hoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede Uedenhout op Hoechout als sij 
zeeden

welc 2 1/2 mud rogs erfpacht voors. Jan en Mathijs voers. tot behoef van hen en de andere kinderen Willem 
Vendijc voors. tegen Willem zoon Jan Gherit Vendijcs zoon met overgeven in schepenbrief van Oisterwijk 

supt. Willem voors.

1483 april 18 | 189/20v-3

Willem zoon Jan Gherit Vendijcs zoon 
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promisit Margriet weduwe wijlen Herman Jan Emmen zoon Willem Vendijc
36 peters de peter tot 18 st van meye naestcomende over 12 jaar met 1 mud rogs en elke mei binnen de 
voors.termijne de pacht van 1 mud rogge

1483 april 22 | 189/21r-2

Claeus zoon wijlen Adriaen Heyen 
promisit Gherit zoon wijlen Peter vande Wiel 
50 cronen terstont soe wanneer Kaerle hertoge van Bourgondie Van Brabant doen hij wtden lande toecht 
weduwer openbaerlijclevende binnen den lande van Brabant comen sal sijn sonder arghelist

1483 mei 8 | 189/22r-2

Merten zoon wijlen Daneel Piers 
een stuck lands hem toebehorende 2 1/2 lopen sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout 
e.z. en e.e. erf Alyten vidue wijlen Claeus van Vucht, a.z. gemene straat , a.e. erf Merten voors. 

vendt Alyten voors. ad opus eis et ad opus hoer kinderen zij ter tocht en de kinderen ten erve 

uitgenomen 1/2 lopen rogh erfpacht St Cornelys capel ten Bosch

1483 mei 13 | 189/23r-2

Gherit zoon wijlen Ghijsbrecht Brievinck 
een huys ende hof met toebehoren 3 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel 
e.z. erf der kinderen Henric vande Einde, a.z. erf erfgenamen Peter vandenBrekelen, e.e. die strate 

welc huys etc. wijlen Ghijsbrecht Brievinck voors. tegen de kinderen wijlen Embrecht vande einde tot enen 
erfpacht ontvangen had in schepenbrief van Oisterwijk

vendt supt. Peteren zoon wijlen Wouter Toits

1483 mei 13 | 189/23v-2

Jan zoon wijlen Amelys Walravens en Jan Henric Laurens kinderen Jans voors. Merten Daneel Piers man 
van Alyten sue uxoris Willem Jan Vendic s zoon man van Gheerborghen sue uxoris Jan Aerts zoon van 
Eersel man van Adrianen sue uxoris en Kathelinen dochters Jan Melys voors. ook voor Ghijsbrecht zoon Jan
Melys voors. en voor Amelysen ende Gheertruden kinderen wijlen Amelys Jan Melys zoon voors. en Aert 
Ghijsbrecht Zegers momb. Ghijsbrecht en Gheertrden kinderen Jan Ghijsbrechts zoon daar Aert als momb. 
voor geloeft heeft Ghjeertruut dochter wijlen Wouter vande Hout . . . Katharine? en Gheertruden? voors. 1/4 
hen toebehorende in 20 st erfcijns op St Thomas 
uit de helft van 8 buenderen erfs in Uedenhout dwelc tot wijlen Claes? de Scilder? te behoren plach 
en welke 20 st ercijns Peter ? wijlen Peter Vanny tegen Jacop zoon wijlen Hessel Snabbe gekocht had in 
schepenbrief van Oisterwijk

supt Alyten dochter wijlen Henric Gosens

1483 mei 13 | 189/23v-3

Laureis zoon Jan Meys Walraven alle versterf na dood wijlen Jan Melys sijns vaders aencomen en 
verstorven is 

supt Jan van Eersel voors.

1483 mei 13 | 189/23v-4
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Laureis zoon Jan Meys Walraven 
promisit te ghelden Jan van Eersel voors. 
1/2 mud rogge op Lichtmis alsoe lange als Jan Melys voors. inder menscheyt leven zal uit al zijn goed

1483 mei 27 | 189/24r-5

Wijtman zoon Gherit Willem Henric zoon 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
1. enen huse en hove en een stuk land daaraan 14 lopen in parochie Oisterwijk ad locum dictum die 
Gruenstraet 
e.z. erf Henric zoon Jan Melys, a.z. erf Aerts Laur. Stevens zoon , e.e. Rycout Borchgraven, a.e. gemene 
straat 
2. enen acker lants 10 lopen
e.z. erf Jan Huben zoon, a.z. erf Wouter Stevens zoon, e.e. comm. stega dicte die Mortelsteghe, a.e. 
Gruenderstraete toe 

welk half mud rogge voors. Wijtman voors. tegen Embrecht zoon wijlen Claeus Stert medt cope ghecregen 
had in schepenbrief van sBosch 

vendt Laur. zoon wijlen Laur. Wouter Vrancken zoon

1483 mei 27 | 189/24v-4

Claeus zoon wijlen Elyas Meyers 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
1. enen stuck beempts 1/2 buender in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. erf Jan Willem Goeyaerts bax zoon, a.z. erf Andries vande Wou, e.e. erf Merten Daneel Piers zoon, a.e. 
erf Marcus van Kuyck 
2. enen huse en hove met toebehoren 14 lopen sitis in parochie en in voors. e.z. erf Henric Jan Melys, a.z. 
erf Aert Laur. Stevens zoon , e.e. gemene straat, a.e. erf Rijcout Borchgraven

welk 1/2 mud rogs erfpacht Claeus voors. tegen Embrecht zoon wijlen Claeus Stert met cope in schepenbrief
van Oisterwijk 

supt et vendt Laur. zoon wijlen Laur. Wouter Vrancken

1483 mei 27 | 189/24v-5

Laur. zoon wijlen Laur. Wouter Vrancken 
promisit Claeus voors. 
14 peters de peter voor 19 st in festo purificationis propie? futuris sulvunt met 4 lopen rogge

1483 mei 28 | 189/24v-6

Cont sij want Willem natuurlijke zoon wijlen Henric Nelle voor hun gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 23 lopen rogge op Lichtmis 
1. uit een stuk lands 3 1/2 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. erf Jan Melys Walravens zoon, a.z. Jan de Lathouder , e.e. erf Rycauts Borchgraven, a.e. gemene straat
2. stuck land 4 1/2 lopen sitis ibidem
e.z. gemene straat, a.z. erf Peter Beye, e.e. comm. plateam, a.e. eene gemene steeghe 
3. de helft van eenen beempt genaamd den Brant daar die andere helft af toebehorende was Peter Beye 
den helen beemt 5 lopen als voor
e.z., e.e. erf Wolfaerts vande Heyen, a.z., a.e.  erf Willem Glavys
4. de helft van alsulcken gedeelte van alsulcken stuck moers daeraf die andere helft toebehoort Peter Beye 
voors. in parochie voors. in de Brant
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welke 23 lopen rogge erfpacht Embrecht Henric sBonten zoon man van Adrianen sue uxoris dochter Jans 
vande Rijt? tegen Jan zoon Jans vande Rijt met cope in schepenbrief van Oisterwijk 1460 20 januari en 
welke pacht totten voors. Willem erfelijc comen is voor? enen jaar ghebrec gericht welk gericht Jacop vande 
Elst vanwegen Willem voors. volvuerde en overgaf Willem voors. proclamaties in den Bosch 

en vercoft Laur.? zoon wijlen Laur. Wouter Vrancken voor het gebrek en de onraet

1483 mei 28 | 189/25r-1 

cont sij want Willem natuurlijke zoon wijlen Henric Nelle voors. van zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht van1 mud rogge op Lichtmis uit 
1. enen stuck lande 14 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Henric Jan Melys Walravens zoon, a.z. Aert Laur. Stevens zoon , e.e. gruenstrate, a.e. erf Rycout 
Borchgrave 
2. stuck bempts 1/2 buender sitis ibidem
e.z. erf Jan Goeyaert back, a.z. erf Andries vande Wou , e.e. erf Gherit Nollekens, a.e. erf Merten Daneel 
Piers zoon 

welke pacht Laur. zoon wijlen Laurens Wouter Vrancken tegen Embrecht zoon wijlen Claeus Stert met cope 
ghecregen had in schepenbrief van Oisterwijk 1477 xxix decembri en welke pacht totten voors. Willem 
erfelijc comen is in schepenbrief van Oisterwijk en Willem gebrak vanden jaer laetstleden gericht schepenen 
van Oisterwijk als Jacop Jans sone vander Elst namens Willem voors. volvuerde en weduwer overgaf voors. 
Willem ook inde stat sBosch proclamatie en daerenteynden 

vercoft Laur. voors. voor die helft van den erfpacht voors. en voor de helft vande afterstelle en de onraet 
daerop

1483 mei 28 | 189/25r-2

Cont sij want Wouter Nouwen zoon man van sijns wijfs [geen naam genoemd] dochter wijlen Jan Vendijc 
Henricsz. voor zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Lichtmis 
uit een stuck lands genaamd Cort Aert Lant 5 1/2 lopen in parochie Oisterwijk in loco die Creytenmolen 
e.z. en e.e.  erf Stheven Henric Stevens zoon, a.z. erf Gherit Peters vande Schoor, a.e. Elysabetthen 
Pauwels Sonders ? en hoer mede erfgenamen 

welk mud Jan Vendyc voors. tegen Daneel zoon wijlen Dierck Jacops sone van Esch in schepenbrief van 
Oisterwijk 1455 10 dagen in decembri en welke pacht voors. tot voors. Wouter als man sijns wijfs bij versterf 
en Wouter gebrak gericht vonnis schepenen van Oisterwijk als Jan van Andwerpen vanwegen Wouter 
volvuerde en weduwer overgaf Wouter voors. en vercoft Denysen Wouter Denys zoon

1483 juni 2 | 189/26r-1 

p. monasterio sancte gheertruden [8 tiendverpachtingen]

Claeus Heyen promisit heer Jan van Eyghen ad opus abbatis sancte Gheeryruden 13 mud rogge in festo 
Andries en ten Bosch oftOesterwijc te leveren soe waert jannen voers. ghelieven sal ende ter tiende recht 
solvere scab. Gherit vande Wiele en Adriaen vande Hoeve datum ij [mei doorgehaald] juny

Ghijsbrecht van Oekel, Jan Wouters, Jan Scalcken en Gosen Emmen promisit 28 mud rogs scab. predictis 
sup. van Leendonc 

Claeus vande Staeck, Jan Berkelman, Dirc Jan Ghel? ende Wouter vande Staeck promisit 40 mud rogs 
mensue de Buscoducis scab. Einde en Wiele datum sup.

Henric vande Loe ende Gherit Elyaes [ende Ghijsbr. Hessels?] promisit 6 1/2 mud scab. pred.. dat. sup.

Henric vande [Loe] Staeck, Jan Vanny, Adriaen Pigghen, Robbrecht Wouter Brocken zoon, Gherit Beye ende
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Kathelin Loers promisit 7 mud rogghen vande seshoeven scab. pred. dat. sup

Gherit vande Staeck, Jan vande Heesacker, Wouter Nouwen, Jan Hessels, Ghijsbr. Hessels ende Gherit 
Elyaes promisit 17 mud rogh scab. Einde en Adriaen datum sup

Willem Zegers, Jacob vande Elst, Aert Ghijben, Amelys Aert Melys z ende Aert Ghijben als borge voer 
Gosens lant [of laet?] vanden Heesacker, Jan van Eersel ende Peter vande Pasch promisit 56 1/2 mud rogs 
vanden Berkel thienden scab. predic. dat. sup

Gherit Beye, Robbrecht Wouter Brocken zoon, Henric vande Staak, Kathelijn Loers, Aert Pigghen ende Van 
Vanny promisit 16 1/2 mud rogge scab. pred. dat. sup.

heer Florys Ghijsbrecht, Florys zoon Melys? inde Mortel, Jan Jan Meeus zoon ende Willem Ghijsbr. Hoven 
soen promisit ad opus 7 mud rogs in festo andree ten Bosch oft tOesterwijc ten tiende recht solvit

1483 juni 9 | 189/27r-2

Wij Adriaen vander Hoeven ende Wouter Thomaes Wouters zoon dat voor ons comen is 
heer Florys priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon als rectoir der capelle nuwelinghsen ghefundeert in 
de parochie Oisterwijk in loco dicto die Cruystraet bij den Nyehout en Lambrecht Leinen en Jan Meeus als 
fabryckmeester der capellen voers. 
en hebben hen volcomelijcken vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent vande erfghenamen wijlen Jan 
Happaert ende die executoiren des testaments voors. van Lxx peter die welc wijlen Jan Happaert gheloeft de
rectoer der capellen voers. tot behoef der capelle om die beleet tot eenre weecmissen ten ewyghen dagen 
voer die ziele Jan Happaers sijnre kynderen en sijnre ouders inde voors. capellen ghedaen te weerden ende 
schelden daeraf quyt de voors. erfgenamen ende executeurs hen en alle anderen des quitantie behoeve 
datum ix juny 

1483 juni 9 | 189/27r-3

Jan Meeus 
promisit heer Florys priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon voers. als rectoer der capellen voers. ad 
opus de capellen 
20 peters tot Bamisen a.s. en of hij se alsdan niet en betaelt en woude dat hijse aldaer betalen sal in 
purificationis p.. futuram met 1/2 mud rogge om de 20 peters bij raey heer Florys en Lambrecht Leinen beleit 
te worden aen erfpacht tot behoef des retoirs voors om daer voor met anderen renten in de voors. capellen 
een weekmisse ghedaen te werden

1483 juni 9 | 189/27r-4

heer Florys priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon voors. 
12 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogs erfpacht op Lichtmis 
uit zekere erfpacht sitis in parochie Helvoirt ad locum dictum Loervoert? 
e.z. erf Gielys Scoetwege, a.z. erf Eryt Gh. Erits 

welke pacht van 12 lopen rogge voors. heer Florys tegen Willem zoon wijlen Jans van Riele met cope 
ghecregen had in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Lambrecht Leinen als capelmeester voers. ad opus de rectoer der capelle voers. om van den voors. 
rector een weekmisse daarvoor ende voor andere renten daertoe ghecocht voer die ziele Jan Happaert en 
zijnre ouders ten ewyghen daghen inde voors. capellen ghedaen te worden . . . 
alsoe wanneer heer Florys voors. beleet xvij peters aen zekere erfpacht op goey onderpanden tot behoef der
..... ende der misse voers dat alsdan ende niet eer dese voors vest van gheene weerde wesen en sal

1483 juni 11 | 189/27v-2

heer Florys priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon voers. 
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een huys en hof met toebehoren sitis in lib. Oisterwijk 
e.z. erf Henric [doorgehaald vanden Wiele] en Henric Embrechts zoon, a.z. erf Jacop vander Elst, e.e. 
comm. plateam gent die kerckstraet, a.e. erf genaamd spersoens weye 

in maniere van erfwisseling voors. behoudens H.Geest van Oisterwijk 6 vleems erfcijns en den persoen van 
Oisterwijk 6 vleems en 2 hoeneren en onser vrouwen bruerscap 3 1/2 lopen rogs erfpachts en half dat oeft 
heer Florys leven lanck 

1483 juni 18 | 189/28v-1

Cont sij Adriaen zoon wijlen Ghijsbrecht Heyen als momb. en provisor tabula Ste Spiritus in Oesterwijc 
vanwegen die tafel voor zijn gebrek dats te weten 
jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 mud rogs op Lichtmis 
uit een stuk beemd in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout opt Clappende Schoer 
e.z. erf wijlen Metten Palants, a.z. erf dictus die Strijthoeven 

welke 4 mud rogs erfpacht voors. Henric genaamd die Wijse zoon wijlen Elyaes van den Heesacker tegen 
Willem genaamd Glaviman met overgeven in schepenbrief van Buscoducis 1397 feria quarta post festo 
Pentecostes en welke pacht voors. totter voors. tafelen comen is nae inhout schepenbrief van van Oisterwijk 
en welke pacht voors. de voors. Adriaen ad opus tabula gebrack van 2 jaaren gericht met vonnis shc . 
Oisterwijk aanvoorn. stuk beemd welk gericht Jan van Andwerpen vanwegen Adriaen volvuerde en dat 
geschied zijnde voor sch. Oisterwijk dat Jan dit stuk beemd vercopen mocht en heeft Jan dit gericht weer 
overgegeven aan Adriaan Heyen voors. etc. proclamatie sBosch en daarna heeft Adriaan dit stuk beemd 
voor het gebrek en de onraet en verkocht Jannen zoon wijlen Jan Poinenborch

Jan Poinenborch voors. stuk beemd supt Henric zoon wijlen Willem Kepken ad opus tabule

1483 juli 19 | 189/29r-4

in marge: exquissione scabulorum Theod. Sapeels et Gode. de Leeu est ista ka. Laurentij renova? sigilla et 
sibi traditu? etc. ws. nieuwe brief vervaardigd 
datumiij-a april anno Vto ante pasce

Laureins, Claeus, Jan en Peter confratres kinderen wijlen Laureis Groeys Ghijsbrecht zoon wijlen 
Ghijsbrecht Lebbens man van Elysabeth sui uxoris dochter wijlen Laur. Groeys voors. hebb en hen onder 
hen een erfdeilinghe ende erfschjeidinghe ghemaect ende ghedaen bij raey van van hoeren vrienden van 
sommige erfen en erfpachten hiernae ghescreven die hen vande doet wijlen Laur. Groeys hoers vaders ende
wijlen Kathelinen wittige huisvrouw doen sij leefde Laur. voors. hoer moeder met recht van versterve erfelijc 
toecomen sijn
 
aan Laur. voors. 
Niets in Udenhout

Item hiertegen aan Claeus voors. 
o.a.
nog 12 lopen rogs erfpacht dwelc Hubrecht vanden Schoer in Uedenhout schuldig is uit zekere onderpanden
etc

Item hiertegen sal Jan voors. hebben 
niet in Udenhout

Item hiertegen sal Peter voors. hebben 
niets in Udenhout

Aan Ghijsbrecht voors. man van sijns wijfs 
niets in Udenhout

1483 september 2 | 189/33v-2
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Jan en Margriet zijn zuster kinderen wijlen Wouter Huben 
13 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht 
1. uit huse en hove met toebehoren sitis in parochie Oisterwijk in loco dWinckel aen Brabants Hoeve 
e.z. en e.e. erf erfgenamen wijlen Jan Roelofs, a.z. erf Jan Wouter Huben zoon
1/8 in 1/3 van 8 buenderen beempts in parochie voors. op de Gomeler strate

welke 13 lopen erfpachts voors. Alyt dochter wijlen Wouter Huben tegen Hubrecht zoon wijlen Wouter Huben
hoeren bruer met cope ghecregen had in schepenbrief van Oisterwijk welke 13 lopen rogge erfpacht de 
voors. Jan en Margriet vander doet w.Alyten hoer zuster met versterven toecomen zijn 

vend. Alyten dochter wijlen Henric Gosens .... cop allen erfgenamen en nacomelingen wijlen Alyten Wouter 
Huben dochter voors.

1483 september 3 | 189/34v-1

Henric zoon wijlen Jan Vendijc Jans, Jan en Ghijsbrecht kinderen wijlen Jan Floren als wittig man en momb. 
hoer wiven drs wijlen Jan Vendyck voors., Jacop zoon wijlen Claeus vande Leempoel weduwnaar wijlen sijns
wijfs dochter wijlen Jan Vendijck voors. 
een stuck erfs tot weye liggende 7 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Jacops voors., a.z. erf Merten Daniels Piers , e.e. erf Willems erfgenamen vanden Heesacker, a.e. 
erf Henric zoon wijlen Laur. Vannis sone 

vendt Henric voors. 

uitgenomen 2 oude grote en 1 oort st. erfcijns den hertoge 
en enen voerh... daer over te ghebruiken

Jan zoon wijlen Willem Vendijc redemit? et reportavit dicto ...

1483 september 3 | 189/34v-2

Henric zoon wijlen Jan Vendijc Jans voors. 
promisit Jacop vande Leempoel voors. ad opus suis sijnre wittige voerkinderen 
13 1/2 peter de peter tot 18 st in festo Jacobo op voorwaarde dat Jacop voors. die penningen niet boeren en 
sal dan bij bijwesen Henric Vendijcs en Jan Floren als momboors. ende die alsdan te beleggen in erfpacht 
ad opus prolem prescriptis

1483 september 3 | 189/34v-3

Henric zoon wijlen Jan Vendijck ende Jacop zoon wijlen Claeus vanden Leempoele [hierboven Henric Back 
promisit .... ] als momboir sijns voerkinderen voors. 
op een mud rogge erfpachts dwelc Aert van Eersel jaarlijks schuldig is te ghelden tot zekeren dagen en uit 
zekeren onderpanden nae inhoud schepenbrief van daarop gemaakt en opten aligen recht hen daaraf in 
enigerwijs toebehorende ad opus Jan en Ghijsbrecht kinderen wijlen Jan Floren als wittig man en momb. 
hoer wiven drs wijlen Jan Vendyck voors.

1483 september 3 | 189/34v-4

Jan en Ghijsbrecht kinderen wijlen Jan Floren als wittig man en momb. hoer wiven drs wijlen Jan Vendyck 
een stuck erf tot weyen liggende 11 lopen sitis in parochie predicto in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Agneesen vanden Broeck, a.z. comm. plateam , e.e. erf Gosens vanden Heesacker, a.e. erf 
Goeyaert van Vucht 

vendt Henric zoon wijlen Jan Vendijck voors.
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1483 september 3 | 189/34v-5

Henric zoon wijlen Jan Vendijc Jans en Jacop zoon wijlen Claeus vanden Leempoele voers. als momboeren 
der kinderen Jacops voors. 
1. op 12 lopen rogs erfpacht die Goeswini wijlen Agnesen weduwe Jan Vendijck Jan zoon plach te gelden 
2. tem noch op 12 lopen rogs erfpacht die welc Ghijsbrecht van Riele deselve Agneese sculdig was te 
ghelden 
3. item noch op 8 lopen rogs erfpacht die welc Aert Lonout jaarlijks schuldig is te ghelden en al uit zekere 
onderpanden en tot zekeren dage na inhoud scg.br. en welken pacht den selve aencomen en verstorven is 
vande doet Agneesen voers. ad opus Jan en Ghijsbrecht kinderen wijlen Jan Floren als wittig man en momb.
hoer wiven drs wijlen Jan Vendyck voors.

1483 september 3 | 189/35r-1

Henric zoon wijlen Jan Vendijc Jans, Jan en Ghijsbrecht kinderen wijlen Jan Floren als wittig man en momb. 
hoer wiven drs wijlen Jan Vendyck voors. als mannen en momboren hoer wiven 
op een mud rogge erfpacht dwelc Jan Aerts zoon jaarlijks sculdig is te gelden tot zekeren dage en uit zekere 
onderpanden nae inhoud schepenbrief ad opus 3 wittige voerkinderen Jacops vanden Leempoel voors.

1483 september 11 | 189/35r-2

Peter zoon wijlen Peter Back 
een stuck lands hem toebehorende 9  1/2 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Jans Neckers, a.z. erf Peters voers. dat daar tegendeelt , e.e. erf Jacops zoon wijlen Claeus vande 
Leempoel, a.e. gemeint ibidem 

vendt Jacoppen voors. 

uitgenomen ons heer den hertoge de helft van 4 oude grote erfcijns 
en Willem Zeghers 1 mud rogge erfpacht 
en Goeswini vanden Heesacker 3 lopen rogs erfpacht

behoudelijc dat Jacop voors. enengraft b.... tusschen hoer beider erven leggende en houdende 
Jacop voors. promisit Peter voors. 33 peters de peter 18 st 9  daeraf St Martens misse en 24 daaraf

1483 september 23 | 189/35r-4

Jan zoon wijlen Meeus Stevens weduwnaar wijlen Kathelinen sue uxoris dochter wijlen Aert Vrancken 
alsulcken tocht in alle goederen daar wijlen Kathelinen zijn huysvrouwe in bestarf waar ook gelegen en man 
die ergent in sijnen namen bevinden mach behoudelijk ende in wtscheydinge 
de voors. Jan een hoechcamer in sinen huis ende metten huysraey daerop sijnde enen stoel in den 
heert ...... ende oeft inde hove en bogaert tot sijnre behoefte eenen eyck tot sinen wil tot helvoert te houwen 
3 mud rogge sijn leven lanck tot Beerse te boren nae inhout brieven daerop 

supt Jannen en Anthonysen zoon Jans voers., Cornelys zoon Jans Leeuwen man van Agneesen sijne 
uxoris, Bernaert zoon Aert Bernaerts zoon man van Elysabeth sui uxoris, Jan zoon wijlen Adriaen Bonen 
man van Marien sui uxoris

quo facto deling na dood wijlen Kathelinen hoer moeder voors. met recht van versterve ende dair Jan hoer 
vader voers. sijnen tocht als voors. in af ghegaen 

aan Jan voors.
1/2 in een stuck lants onbedeeld 10 lopen daar de andere helft af toebehorende is Anthonysen Beernaert . . .
in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout e.z., a.z. erf Peter Wagemakers, e.e.  gemeynte, a.e. erf 
sheylichs Gheests vanden Bosch 
de helftvan een stuck lants 7 1/2 lopen daar die andere helft af toebehoort Anthonys Bernaert ende 
Cornelysen? voors. e.z. erf Beernaert, a.z. erf Anthonys en Cornelis voors. , e.e. erf Jan Gyben?, a.e. erf 
sancte spiritus et fabrice de Oisterwijk 
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item nog 1 mud rogge van 3 mud rogge erfpacht - welck huys en hof [sic] en erff voors. de voors. Jan 
ghevallen zijn in deele gelijc die andere zijne mede erfgenamen dat openbaerlijc bekent ende geconsenteert 
hebben daar Jan uit gelden zal Willem vande Borchacker 20 lopen rogs erfpachts in afslage vande pacht die 
men hem gelt en 9 st en 4 1/2 plak den hertoge 

hiertegen zal Anthonys en Cornelys voirs. hebben 
een huys en hof met toebehoren 10 Lsitis in parochie predicto bij die Creytenmolen e.z. erf Peter de 
Waghemaker, a.z.  erf Hubrecht vande Stoc? , e.e. strate, a.e. erf Peter Wakemakers ? voors. 
een stuck lands 7 1/2 lopen sitis ibidem e.z., e.e. erf Peter Waghemaker, a.z. Jan Huben, a.e. Jans voors. 
welke erven voors. den voors. Anthonys ende Cornelys ghevallen sijn in deele die moeten gelden Willem 
vande Borchacker lopen  [50?] lop. rogs in erfpacht diemen hem geldt en den hertoge en  anderen die men 
van recht schuldig is 22 st en 9 plack erfcijns van recht 

Item hiertegen zullen Bernaert en Cornelis voors. vanwegen Jan voors. hebben 
1. een huys en hof met toebehoren 10 lopen sitis ibidem
b.z. erf Peter de Waghemaker, e.e. ghemeinen, a.e. sheeren van Parweis
2. een stuck lands 7 1/2 lopen sitis ibidem e.z. erf Hubrecht vande Stoct?, a.z. erf Jan Jan Meeus zoon 
voors. , e.e. erf Jan Huben, a.e. erf Peter Brycouts?

Die hieruit moeten gelden 
Wouter Wouter Mouwen zoon 1 mud rogge erfpachts 
en Joest Claeus Joest zoon 1 mud rogge erfpacht 
en Willem vande Borchacker? 17 lopen rogs erfpacht 
en nog de hertog en anderen diemen dat sculdig is te ghelden 22 st en 9 plack 
behoudelijc den voers. Jan Meeus de oude die hoechcamer enen stoel inde hert warmoesch ende oeft inden
hof tsijnen notorft 

1483 september 23 | 189/36r-1

Anthonis Jan Meeus Stevens, Cornelys Jans Leeuwen en Bernaert Aert Bernaerts voors. 
promisit te gheven ende te ghelden Jan Meeus hoeren vader en zweer voors. 
3 mud rogge der mate van Beerze  uit al hun goederen

1483 september 23 | 189/36r-2

Jan Adriaen Bonen sone voors. man van Maria Jan Meeus Stevens sijn wijve voors. al hun goed die 
deselven Jan vande Doren? wijlen Kathelinen wittighe huisvrouw doen se leefde Jan Meeus voors. sijnre 
zweer met recht van versterve erfelijc toecomen sijn ende vande doet Jan Meeus voors. in enighen 
toecomende tijde aencomen ende versterven zullen soe waar de voors. gueden ghelegen sijn

supt Cornelysen Jans Leeuw voors. man van Agnes Jan Meeus Stevens sijns wijfs voors.

1483 september 23 | 189/36r-3

Cornelysen Jans Leeuw voors. man van Agnes Jan Meeus Stevens sijns wijfs van sijns wijfs voors. 
promisit te gheven ende te ghelden Jan Bonen voors. 
3 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis voor het eerst na de dood van Jan Meeus voors. en van
den huse hove en erf hem int lest vande deelinghe toe ghedeelt

1483 september 23 | 189/36v-1

Jan Adriaen Bonen voors. quyt op goed Cornelio als diezelve Cornelys dese 3 mud rogs erfp. voors. af sal 
mogen quyten en lossen soe wanneer hem dat gelieven sal et mud met 34 1/2 peter de peter tot 19 st en 
mette pacht ende met enen mud . . . 

1483 september 23 | 189/36v-2
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do? par? Jans uitgenomen  Jan Bonen? promisit Jan Meeus voors. 6 mud rogge tot apt. te betalen

1483 september 27 | 189/36v-3

Marie weduwe wijlen Jans vande Hagorst 
8 peter de peter 18 st haar behorende welk Jacop zoon wijlen Claeus vanden Leempoel de voors. Marie 
gheloeft had te gelden tot zekeren dagen en met zekere pacht nae inhout schepenbrieven van Oisterwijk

supt Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Leinen met een jaar afterstels vande pacht

1483 september 27 | 189/36v-4

Lambrecht voors. 
een stuck beempts hem als hij zede toebehorende 12 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
op die Gruenstrate 
e.z. erf Aert Appel en Gherit vande Loe en Aert van Eersel, a.z. Stevens Gasthuys vanden Broeck en 
Stevens van Dunne, e.e. gemene strate, a.e. he.... wijlen Wouter Loers 

vendt Heylwych weduwe Dirck Zwaens en haar kinderen nl. Heylwyghen ter tocht en haar kinderen ten erve 

uitgenomen 
Rembout Vilt 6 st en dat dordendeel van 2 kapuynen erfcijns 
en de hertog 1/2 st erfcijns

quo facto . . . Heylwych voors. en met haar Jan hoer sone promisit voors. Lambrecht dat in gevalle de 
deselve Lambrecht binnen sjaers .... brieve vort? daer hij deselve Heylwych en haar kinderen in  de veste de
beempt voors. wael mede? vrijwaren? const? ende dat hij hen? soude? hoeren cost van nuwer veste sal 
metten selven ouden brieven ende vande voors waerscap ongehouen bliven etc.

1483 november 4 | 189/38r-1

Cont sij want Gherit genaamd van Gorop voor zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mud rogge op Lichtmis 
uit alzulke goederen  havelijk en erfelijc als Daneelen genaamd van O.... man van Kathelinen sui uxoris .... 
Kathelinen vander doiet wijlen Jacop Gobelens en van wijlen ... Gobelens aencomen en nog versterven 
mogen van Willem Gobelens in wat steden in wat parochie de voors. gueden gelegen mogen zijn en hoe die 
goederen ook genoemd mochten sijn behoudelijk en de daer in wtgescheyden een buender heyden op dat 
oesteneynde ghelegen in de heyen die wijlen Wouter Gobelens ghecregen heeft teghen de vrouwe vande 
Cameren en welc versterf voors. Henrick gheheiten Bruestens? van de voors. Daniel van Oekel als man van 
sijns wijfs voers. voor de voorn. erfpacht van 2 mud rogge en voor sommige andere commer jaarlijks van 
recht daaruit te vergelden tot enen erfpacht volgens schepenbrief van Oisterwijk 1414 die woensdaechs 
naede heylighen pinxtdach en welke erfpacht tot de voors. Gherit comen is na inhout andere brieven en 
welke pacht Gherit gebrak van 5 mudden rogge en 1 1/2 lopen niet vergolden was gericht met vonnis sch. 
Oisterwijk welk gericht Jacop genaamd vander Elst namens Gherit van Gorop voers. dwelc gheschiet gewijst
waert met vonnise der sch. Oisterwijk en dat Jacop als gemachtigde dit verkopen mocht en dat de heer vane
lande etc. want Jacop voors. dit voors. ghericht den ghenen dieen hij dat sculdig was te bieden? te losen 
gheboden heeft te losen ghelijc dat tghetuich vande scepenen inden gherichten oec in den Bosch 
proclamatie etc. 

vercoft Jannen zoon z. Gherit van Gorop ab eodem 

Gherit voors. dit voors. versterf en erfpacht supt Gherit sinen vader voors.

1483 november 4 | 189/38r-2

Willem Appels 
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promisit Jan Gherit soen van Gorp 
6 rijnsgulden de gld 20 st op Lichtmis

1483 februari 21 | 189/43r-1

Adriaen Claes Pigghen zoon en Wout die Molder 
promisit Willem Wyten 
2 mud rogge als borgen van Jan die Molder in afslage van 27 mud rogh die Jan voors. de voors.Willem van 
de Creytenmolen promisit

1483 december 31 | 189/43v-2

Henric zoon wijlen Jan Vendijc Jans zoon, Ghijsbrecht zoon wijlen Ghijsbrecht Florys z man van Cornelysen 
sue uxoris dochter wijlen Jan Vendijc voors. voor henzelf en voor Jannen zoon wijlen Ghijsbrecht Florys 
zoon voors. zijnen bruer, Elysabeth dochter Jacop Vlaeus zoon vande Leempoel van dezelve Jacop en .... 
Agneese dochter wijlen Jan Vendijc voors. en ook voor Kathelinen en Jenneken drs wijlen Jacops en wijlen 
Agneesen voors. en met hen Jacop hun vader en Henric Vendijc hun oom en Ghijsbrecht ? voors. 
op 2 mud en 3 lopen rogs die welc Peter Schoermans jaarlijks te gelden 
Item nog hiertoe 12 lopen rogge als Gherit? Brievinck jaarlijks schuldig is te gelden en al tot zekere daghen 
en uit zekere onderpanden nae inhout verscheyde schepenbrief van van Oisterwijk en Bosch

welke pacht voors. Henric Willem Kepken weduwnaar wijlen Agnees sine wijfs weduwe was Jan Vendijc 
voors. bijden leven huer? Agnees sijns wijfs voors. teghen den voors. Henric Vendijc en sijns zwagers voors. 
met cope in schepenbrief van sBosch en? de Oisterwijk ad opus Henric Kepken voors. ... hebben hen voert 
bedanct vann voors. Henric van allen alsuylcken huwelijckse vorwaerden ..... ..... Agneese hun moeder voors
in de huse Henric voors. 

,.... mach hebben wn hebben ?
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