
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 190 ("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.) 
16 januari 1484 – 24 oktober 1484
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1484 januari 16 | 190/2v-3

Peter zoon wijlen Peter Back 
een stuck lands hem toebehorende 9 1/2 lopen in parochie Oisterwijk te Uedenhout 
e.z. Jacops zoon wijlen Claeus vanden Leempoel, a.z. en e.e. erf Gosens vande Heesacker, a.e. gemeint 
van Haeren 

leg. vendt Jacoppen voors. 

belast met 
aan de hertog 2 oude grote 1/2 oert st. 
de H.Geest vanden Bosch 19 st 1 oert 
OLVr. outaer toesterwijc 6 st 1 oert 
en de altaristen van Oesterwijc 2 st payments

Jacop voors. promisit Peter voors. 20 peters en 1 oert de peter voor 18 st 1/4 te betalen tot meye dat andere 
1/4 St Jacop en de helft op prima ?? [kerst?] 

1484 januari 16 | 190/2v-4

Jacops zoon wijlen Claeus vanden Leempoel
promisit te gelden Peter zoon wijlen Peter Koecs? 
10 lopen rogh jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit een stuck lands 19 lopen sitis ibidem 
e.z. erf Jans Neckers, a.z. erf Gosens vanden Heesacker, e.e. gemeint, a.e. erf Gosens voors. en Jacops 
voors.

1484 januari 16 | 190/2v-5

Peter quyt? ex gratia de Jacobo als dat deselve Peter dese 10 lopen rogge erfpacht voors. aff sall mogen 
lossen also wanneer hem dat ghelieve sal af sal mogen quyten en lossen met 21 1/2 peter de peter tot 18 st 

1484 januari | 190/4v-4

Art zoon wijlen Matheeus van Heyst en Jan natuurlijke zoon Aert voors. 
hebben verhuurd heer Florys Ghijsbrechts s. priester als rector der capellen staende in parochie de 
Oesterwijc in loco dicto Uedenhout op die Cruystraet 
een stuk beemd 6 lopen in parochie predicto 
e.z. erf Jan Walravens, a.z. erf Oems rijt 

alsoe lange als heer Florys voors. inder menscheyt leven zal 
jaarlijks 10 st den goetshuse van Tongerloo 
en 12 lopen rogge in afslage van alsulcke 1 1/2 mud rogge die Jan voors. den rectoir der capellen voors. 
jaarlijks schuldig is

na heer Florys dood moet Jan en zijn erfgenamen weer de geheel gelden deze 1 1/2 mud rogge

[datum onzeker]
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1484 januari | 190/5r-1

heer Florys priester promisit Ghijsbrecht Florys 
een stuck erfs hem behorende in parochie Oisterwijk in Uedenhout 
e.z. gemene stege, a.z. mr Aert Goeyaert Bac en de zusteren van Oisterwijk, e.e. gemene straat, a.e. erf 
Peter Priem 

welk stuk erf voorn. heer Florys voors. tegen Claeus Aard ? den ouden, Aernden den jonge kinderen wijlen 
Aert Stert tegen Aernden Goeyaert Gruyters zoon man van Adriaan sue uxoris dochter wijlen Aert Stert 
voors. met cope in schepenbrief van Oisterwijk vendt Kathelinen nae ? dochter wijlen Laureys Loer

[datum onzeker]

1484 januari 31 | 190/5r-2

Stheven zoon wijlen Henric Stevens zoon vande Amervoert
een stuck erfs tot weyen liggende 6 lopen in parochie Oisterwijk in Uedenhout 
e.z. erf Herman Berthouts, a.z., e.e. Berthout Wouters, a.e. heer Florys zoon wijlen Ghijsbrecht Florys sone 

welk stuk erf voors. Katheline weduwe wijlen Henrick Stevens zoon voors. tegen Pauwelsen, Heylwyghen, 
Agneesen, Wouteren, Alyten, Elysabethen kinderen Herman Berthouts voors. met cope schepenbrief van 
Oisterwijk 

vendt heer Florys voors.

1484 januari 31 | 190/5r-3

Aert zoon wijlen Matheeus van Heyst 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge erfpacht in een erfpacht van 3 mud rogge op 
Lichtmis 
1. uit een huse en hove met toebehoren 1 mudzaad in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout aan dat 
Clappende Schoer 
e.z. erf Hillegonde van Bree en kinderen, a.z. erf Willem Zeghers en zijn kinderen, e.e. erf Gosens vande 
Heesacker, a.e. comm. plateam 
2. enen stuck lands ibidem inde Houtschen acker
b.z. en e.e. erf erfgenamen Jans van Bladel, a.e. erf convent de Tongerloe 
3. een stuck beempts in parochie predicto in loco Hesseldonc
e.z. erf Gh. Oems Rijt, a.z. erf Jans zoon wijlen Amelys Walraven, e.e. erf Jans van Haren, a.e. erf Jan 
Aelen? 

welke 3 mud rogge erfpacht voors. Gheertruyt dochter wijlen Jans Meyers tegen Jan natuurlijke zoon Aert 
voors. met cope in schepenbrief van sBosch en welke 3 mud Jan natuurlijke zoon Aert vande doet wijlen 
Gheertruden met versterven tegen voors. Jan sinen soen met cope in schepenbrief van  Oisterwijk

supt heer Florys voors. ad opus capelle in Uedenhout om mede te voldoen en in afslage van [doorgeh. 14 
lopen] 6 lopen die heer Florys van Jan Happars schuldig is te beleggen

1484 februari 3 | 190/5v-2

Wouter zoon Wouter Nouwens als wittig man van Kathelijnen sue uxoris natuurlijkse dochter wijlen Jan 
Vendijc 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende op Lichtmis 
uit enen huse en hove en toebehoren in parochie Oisterwijk in Uedenhout bij de Creyten molen 
e.z. erf Jan Peter Stevens, a.z.  erf proles Mechtelt Brocken 

welk mud rogge erfpacht voors. Jan zoon Jan Vendijck daar voors. Kathelinen sijnre natuurlijke dochter 
wittelijk ghj. hadde nae inhout schepenbrief van  Oisterwijk
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vendt Jan zoon wijlen Bartholomeus Stevens zoon vande Amervoert

1484 januari 25 | 190/5v-3

heer Florys priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon 
promisit Gherit zoon wijlen Peter vande Wiele 
22 gld de munte van sint Andries terstont soe wanneer Kaerle hertoge van Bourgondie van Brabant doen hij 
leefde openbaerlijc weduwer binnen den lande van Brabant comen sal sijn etc.

1484 februari 9 | 190/6r-1

Mechtelt weduwe wijlen Claeus vande Leempoel 
alzulke tocht als Mechtelt voors. besittende is 
in 9 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit een stuk land 2 1/2 lopen sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Jacop Coptyten, a.z. erf wijlen Embrecht vande Einde 

welke 9 lopen rogge erfpacht voors. Claeus zoon wijlen Jacops vande Leempoel tegen Margriet vidua wijlen 
Goeyaert zoon wijlen Dierck Willem vande Avoert en haar kinderen met cope ghecregen had in schepenbrief
van Oisterwijk

supt Jacoppen hoeren soen

quo facto Jacob deze 9 lopen rogge erfpacht 
vendt Ghijsbrecht zoon wijlen Gherit Weernert

1484 februari 10 | 190/6r-3

Jan zoon wijlen Willem Beckers 
1 mud rogge erfpachts van 1 1/2 mud rogge in een erfpacht van 3 mud rogge op Lichtmis 
uit een erf? 4 1/2 buender sitis in parochie de Oesterwijc in loco Uedenhout in de Heydtsche hoeve 

welke 3 mud rogge erfpacht Willem genaamd Glaviman geloeft had Willem den Becker zoon wijlen Willems 
Beckers en op welk 1/2 van de 3 mud rogge voors. Willem zoon wijlen.  Embrecht van Riele man van Sophie
sijns wijfs dochter wijlen Henric van Berck van dezelve wijlen Henric en wijlen Elysabethc dochter wijlen 
Willem Beckers voors. ad opus Jans Beckers voors. in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Jan Elst ad opus Claeus Heyen en Ghijsbrecht zijn zoon vanden selven Claeus en uit wijlen Katarina 
dochter Jan Beckers voors. Claeus ter tocht Ghijsbrecht ten erve in afkorting? van huwelijksgoed die hij de 
voors. Claeus met zijn dochter geloofd had?

1484 april 2 | 190/8r-1

Cont sij Willem natuulijke zoon wijlen Henric Nellen voer tgebrek  
van 23 lopen rogge erfpacht op Lichtmis met recht opgewonnen
1. stuck lands 3 1/2 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. Jan Meys Walravens zoon, a.z. Jan die Lathouwer 
2. een stuk land 4 1/2 lopen sitis ibidem
e.z. comm. plateam, a.z. erf Peter Beye 
3. de helft van eenen beempt genaamd den Brant den geheelen beemt 5 lopen sitis ibidem
e.z. en e.e. erf Aert genaamd Wolfaerts vander Heyen, a.z., a.e. erf Eellen Glavys 
4. de helft van ... ghedeelt van enen stuck moers daer die andere helft af toebehorende was Peter Beys sitis 
in loco den Brant

welke 23 lopen rogge erfpacht voors. Embrecht Henric sBonten zoon als man van Adrianen sue uxoris 
dochter Jans vande Ruyt? tegen Jan zoon Jans vande Rijt met cope en welke 23 lopen tot voors. Willem 
voert erfelijk comen sijn en welk erfpacht voors. mede den cope des heren vande lande bijde voors. Willem 
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bij gebreck sijns pachts daerop ghedaen erfelijc comen sijn tot Laurensen zoon wijlen Laurens Wouter 
Vrancken schepenbrief van Oisterwijk 

so is gestaen Laureys voors. 
en heeft gheloeft Jacop vander Elst zoon wijlen Jans ad opus sui et ad opus Aert genaamd Wolfaerts vander
Heyen 
dat hij de voorn. erfpacht van 23 lopen rogs uit de voors. 2 eerste stukken lands en voort uit al sijn goederen 
hebbende of verkrijgende van nu voortaan zal betalen en dat de helft vande voors. stucken beempts totten 
voors. Aert Wolfaert behoren
noch 1/2 mud rogge dat Jacop vander Elst uit de voors. stuck beempts heffende scadeloos zullen blijven 

1484 februari 29 | 190/8v-2

Henric Claes Sterts voors., Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrecht van Gorcum man van Elysabethen sue uxoris,
Jan zoon Jan Beyen man van Yden sue uxoris en Heylwych dochter wijlen Claeus Stert 
op 4 lopen rogs erfpacht in een erfpacht van 28 lopen rogs op Lichtmis 
1. uit een stuc lands sitis in parochie de Oisterwijk in loco die Houtsche Straete 
e.z. erf Lambrecht Willems, a.z. erf Ghijsbrecht van Gorcum 
2. een stuck weylands sitis ibidem
e.z. erf Ghijsbrecht voors., a.z. erf liberorum wijlen Becker? Zeghers zoon 
3. enen stuck weylands 15 lopen sitis ibidem
e.z. erf sheere van Parweis, a.z. erf Jan Loenman jansz.
4. stuck heylands 2 buender sitis in Venloen ad locum Zeitbosch ?
e.z. erf de org? de Postel, a.z. erf Dirc Ghijsberts
5. 1/6 van een stuk moers 1 bunder sitis in parochie predicta
e.z. erf Alyten vidue wijlen Claes van Vucht, a.z. erf Willem Goeyaerrts zoon 

welke 28 lopen rogs erfpacht voors. Enghelbert zoon wijlen Claeus Stert tegen Adrianen zoon wijlen Claeus 
Stert met overgeven in schepenbrief van sBosch en welke 28 lopen rogs erfpacht de voors. mede 
erfgenamen vander doet wijlen Claeus Stert met versterve erfelijk toecomen sijn

ad opus Adriaens voors.

1484 | 190/12r-1

[van deze bladzijde ontbreekt de onderste helft rechts]
Henric zoon wijlen Jan Vendijc Jans zoon 
promisit - - - ghelden Alyten dochter wijlen Henric Gosens 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit een stuck erfs tot weyen liggende 11 lopen sitis in parochie Oisterwijk ad locum Uedenhout 
e.z. erf Agneesen vanden Broeck, a.z. comm. plateam, e.e. Goeswinus vande Heesacker, a.e. erf Goeyaert 
van Vucht

1484 maart 31 | 190/12r-2

Alyt dochter wijlen Henric Gosens voors. quyt dicto Henrico dat deselve Henrik dat 1/2 mud rogge erfpachts 
af sal mogen quyten en lossen op Lichtmis over 4 jaar met 16 peter de peter 18 st

1484 | 190/12r-3

Cont sij enyegelijcken Adriaen genaamd die Keghelaer 
voor zijn gebrek jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge 
uit 1/4 van eenre hoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk in Uedenhout op dat Clappenschoer als hij 
zeede 

welke erfpacht Gherit zoon wijlen Gherit Wyten 
gheloeft had te gelden Jannen genaamd Bierkens? zoon wijlen Jan Bierkens? als in schepenbrief van 
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Oisterwijk 1409 des woensdachs ..... en welke pacht tot voors. Adriaen comen waer - - - 2 jaar achterstel - - 
vonnis schepenen van Oisterwijk

1484 mei 3 | 190/13r-5

Alyt weduwe Claeus van Vucht cum tutore, Claeus zoon deselve wijlen Claeus van Vucht voers. voer 
henzelven envoor allen andere kinderen derselver Alyten en wijlen Claeus van Vucht voors. hebben Jan 
zoon wijlen Jan Laureys 
een stuck lands tot hen behorende 3 lopen sitis in parochie de Oisterwijk in loco dicto Berkel 
e.z. en e.e. erf Peter Ghijsbrechts Aerts, a.z. erf Henric zoon wijlen Stheven Henrics, a.e. erf Embert vande 
Pasch 

vendt Henric voors. [Henrick Henricx Hixspoirs?]

1484 mei 4 | 190/13r-6

Henric [Henrick Henricx Hixpoirs?] voors. 
promisit Alyten en hoer kinderen voors. 22 1/2 peter de peter 18 st op Lichtmis met10 lopen rogs 
 

1484 mei 4 | 190/13r-7

Enghelbeern weduwe voors. [?]
sup hereditate? Jan de Bastaert voors.
19 peters de peter 18 st op Lichtmis met 1/2 mud rogge

1484 mei 4 | 190/13v-1

Alyt weduwe Claeus van Vucht cum tutore Claeus zoon deselve wijlen Claeus van Vucht voers. voer 
henzelven envoor allen andere kinderen derselver Alyten en wijlen Claeus van Vucht voors. hebben Jan 
zoon wijlen Jan Laureys op 
hove met toebehoren 19 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout e.z. erf Enghelbeern vudue 
Lambrecht Smeyers, a.z. erf Goeyaert Aert Goeyaerts zoon et suorum coheredes, e.e. Peter? Henric Willen 
zoon en Enghelen voors., a.e. comm. plateam 
een stuk beemd genaamd den Alaert 1/2 buender sitis ibidem e.z. erf Kathelijn weduwe Wouter Loers en 
haar kinderen, a.z. erf Jans van Erp, e.e. erf Andries vande Wou, a.e. erf Kathelijn Stevens 
de helft te weten dat vorst einde van enen stuck genaamd Dassout sitis ibidem e.z. erf Gosens vande 
Heesacker, a.z. erf Jan Huben 
als Alyten en hoer kinderen voors. nadien ....ad opus Jans zoon wijlen Jan Laureis Vannys die daaruit gelden
zal Dirck Pauwels Wolfs zoon 1 mud rogge erfpacht en Mechtelde erfgenamen van Buele 14 lopen rogs 
erfpachts en Aert Ghyben 7 lopen rogs erfpacht de H.Geest van Oisterwijk 6 lopen rog de gezellen vande 
kerke 1 1/2 lopen rogs erfpacht en 1 st erfcijns aan de kerk van Oisterwijk 5 oude grote den godshuse van 
Tongherloe 4 oude grote erfcijns en Jan Oestvoist? 1/2 oude grote Actum datum ut supra.

1484 mei 4 | 190/13v-2

Jan voors. op
de helft van enen stuck beempts genaamd Dasschout? te weten dat efterste einde e.z. erf Gosen vande 
Heesacker, a.z. erf Jan Huben , e.e. erf Jan van Haren, a.e. erf Alyten en haar kinderen voors. 
1/2 buender beempts genaamd dat Scou broeck sitis ibidem e.z. erf sgoetshuse van Tongherloe, a.z. erf 
wijlen jan Berys, e.e. erf jans van Haren, a.e. erf Matheeus Kuyst 
nog hiertoe 1/2 mud rogh erfpacht dwelc Henric Back jaarlijks schuldig is te ghelden 
nog hiertoe 15 zester rogs die welc Wijtman Mercelys Wyten zoon jaarlijks schuldig is volgens schepenbrief 
van 
ad opus Alyten en hoer kinderen in maniere van erfdelinge Alyte ter tochte en hoer kynderen ten erve waaruit
tegelden den goetshuse van Tongherloe 7 1/2 st 1 oert en 4 oude grote scab. predicto datum sup. 
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1484 mei 18 | 190/15r-2

Gherit zoon wijlen Ghijsbrecht Brievinck 
een stuck lands hem toebehorende 10 lopen en 1/4 mudsaet in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout in de 
Seshoeven 
e.z. erf aureys jan Laureys Toit Vannis soen, a.z. erf Willem zoon wijlen Jans van Riele, e.e. erf Jan 
Langherbeen, a.e. gemene straat 

vendt Willem van Riele voors. 

uitgenomen 
heer Henric van Bree? 1 mud rogh erfpacht 
en Henric Kepken 12 lopen rogs erfpacht 
en ons heer de hertog 2 oude groten erfcijns 
ende abdij van Sinte Gheertruden van Loven 1 bosch pont payment 
en die weghe van recht daerover gaende

Willem voors. 
promisit Gheryden voors. 
13 1/2 peter de peter tot 18 st op Lichtmis en 10 jaar met 6 lopen rogs

1484 mei 26 | 190/15v-2

Cont sij want Adriaen zoon wijlen Ghijsbrechty Heyen als momb. en provisoer H.Geesttafel in Oisterwijk 
namens deze tafel 
voor zijn gebrek jaarlijkse en erfelijke cijns 6 clens gld op St Merten in de wijnter 
uit eenre wyntmolen genaamd Creyte gelegen in Uedenhout met hoer gronden en een cleyn huysken en een
hove totte voors. molen behorende 

welke molen metten huysken etc. joffr. Cristine weduwe Jans genaamd die Jonghe en hoer kinderen van 
heer Goeyaerden pastoor der kerke van Oisterwijk en van de provisoren der tafele in deselve kerke voor de 
erfelijke cijns van 6 lichtgld en sommige andere commer jaarlijks van recht volgens schepenbrief van 
Oisterwijk int jaer M iij ende xLiiij [1344] die sondach voer St Petrus daghe conusio ? 

en welke cijns van 6 licht gld den voors. Adriaen vanwegen de tafel gebrak en van 2 jaar niet vergolden 
gericht dat Adriaen vander Hoeven vorster aan Adriaen Heyen voors. voor de tafel die het overgaf Jan zoon 
wijlen jan Poinenborch als nutertijt momb. en provisor van de tafel procl. Sbosch

daarop betaalt waren 2 mud rogs inde sack en 3 rijnsgulden die Dirck Sapeels en voor 4 rijnsgulden die Jan 
zoon wijlen Willems Beckers elc in hoeren jaren als H.Geestmr daeraen tachter waren en teinden 
vercoft Jan den Becker voors.

1484 juni 1 | 190/16r-2

Jan zoon wijlen Adriaen Bonen man van Marien sijn wijf dochter Jan Meeus 
1 mud rogh jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud erfpacht op Lichtmis 
1. uit de helft van enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 10 lopen sitis in parochie Oisterwijk bij 
die Creytenmolen 
b.z. erf Peter die  Waghemaker, e.e. comm. platea, a.e. erf wijlen sheer van Parweys
2. een stuck lands 7 1/2 lopen sitis ibidem
e.z. erf Hubrecht vande Schoer, a.z. erf Jan Jan Meeus, e.e. erf jan Huben, a.e. erf Peter Aycouts? zoon 

welke 3 mud Jan voors. tegen Cornelys zoon Jan Leeuwen met overgeven in schepenbrief van Oisterwijk 

vendt Cornelys voors. scab. Hulsen en Kepken datum prima juny

1484 juni 1 | 190/16r-3
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Cornelys zoon Jan Leeuwen voors. met Agnese sijn huisvrouw dochter Jan Meeus hebben geconsenteert 
ende begheert den eenden danderen gheloeft dat die langste van hen beyde inder mescheyt allen den 
goeden bernerlijc ende onbernerlijc havelijc ende erfelijc sijn leven lanck behoudelijc dat de gueden naede 
doet vande lesten hene gaen en bliven zullen daar sij van recht sculdich sijn te bliven

1484 juni 14 | 190/17r-1

pro monasterio sancte Gheertrudis
heer Florys Ghijsbrechts, Amelys Aert melys zoon, Willem Ghijb Hoven zoon, Jan Jans Leeuwen . . sup Jan 
van Eyghen ad opus abbatus Ste Gheertrudis 26 mu rog vande Achthoeven in festo beate Andree en in den 
Bosch oft tOesterwijc alsoe waert Jannen voors. believen sal solver...scab. Appel et Go? Rembouts datum 
xiiij juny

Henric vande Loe, Gherit Elyas en Peter de Waghemaker en Ghijb Hessels 9 1/2 mud rogge vande thiende 
genaamd dat muntelken - scab. Hulsen en Goyaert Rembouts datum supra

Aert Ghijben, Jacop vande Elst, Pauwels heer? Jans? Laet? ende Aert Ghijben en Lambrecht Lambrechts 
zoon van Gorcum, Willem Zegher, Gherit vande Pasch, Aert van Eersel en Peter vande Pasch 50 mud rogge
vanden bunder erkel Thiende Actum datum ut supra.

Lambrecht Leinen?, Jan Stevens, Aert Elyaes en ... Brocken 16 mud rogge vande oude thiende scab. 
Hulsen en Goeyaert Rembouts datum supra

Jan Huben, Jan Vanny, Jan Meeus, Peter Jan Nelmans zoon 27 mudrogs van de Seshoeven scab. predicti 
datum supra

Willem Claeus Zeghersz.?, Adriaen Stert, Aert die Meyer, Ghijsbrecht van Gorcum, Dirck Vrancken, 
Goeyaert van Vucht 32 mud rogs vande nyer thiende Actum datum ut supra.

Gherit vande Staeck, Wouter Nouwen, Goeyaert vande Avoert, Gosen Emmen, Ghijb Hessels, Jan Hessels, 
Jan vande Heesacker, Gherit Elyas vande Hoechout, Henric vande Loe en Peter doe Waghemaker 40 mud 
rogh Actum datum ut supra.

.. Jan Stalcken, Ghijb Piers en Willem jan Loers zoon 28 mud rogge van Leendonc scab. Appel et Beer 
datum xv juny

Claeus Heyen, Henric Jan Loers 12 mud rogge Actum datum ut supra.

1484 juni 29 | 190/17v-3

Henric zoon wijlen Henric Losen 
de helft in 2 buender broecs onbedeeld daar dander helft af toebehorende is Jannen zoon wijlen Aert Loers 
sitis in parochie de Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Jans van Gorcum, a.z. gemene steeg, e.e. erf heredes? Aert vande Brekelen, a.e. heredes? heer 
Aert van Buele 

welke helft van voors. stuk broek wijlen Henric zoon wijlen Jans Lozen vader Henric voors. tegen Peeteren 
zoon wijlen Jan Beyen met cope schepenbrief van Oisterwijk 

supt Aert Ghijben en Jan Beyen ad opus Jans zoon wijlen Aert Loers voors.

1484 juli 21 | 190/18v-2

Willem voors. man van sijns wijfs voors. 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in festo Andree uit 2 mud rogge erfpacht als hem Bruysten Jan 
Nouden soen van Hoesden te gelden plach Jan genaamd den Cuper natuerael zoon wijlen Jans van Haren 
te ghelden plach dat een mud 
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uit en van enen huse en hove met toebehoren dwelc Bruysten Jan Noudensoen tegen Jan den Cuper tot 
enen erfpacht ontfangen had in schepenbrief van Oisterwijk 
e.z. wijlen Embrecht Holcs, a.z. erf wijlen Jan Tymmermans 
dat andere mud uit
allen en enygelijke gueden Bruysten voors. soe waer die ghelegen sijn 

welk mud rogge erfpacht voors. Aert Houtappel Jacops zoon tegen Jan genaamd den Cuper natuurlijke zoon
wijlen Jan van Haren met cope in schepenbrief van Oisterwijk en dwelc den selven met versterve comen is 

supt Aernden Appel voors.

1484 mei 8 | 190/19r-2

Cont sij want zekere ghescille opgestaen ende gheresen waren Daneel zoon wijlen Jans van Oekel .. , Peter
zoon wijlen Beertrhout Wouters zoon als witt. man van sue uxoris dochter wijlen Jans van Oekel ter eenre en
Henric zoon wijlen Willem Wythen man van Heylwyghen sijns wijfs dochter wijlen Jans van Oekel ter andere 
zijde van zekeren gueden die denselven vande doet wijlen Ghijsbrecht zoon wijlen Jans van Oekel met 
versterve toecomen waren en die dezelve Ghijsbrecht in sijnen testament de voors. Henric sinen zwager en 
Heylwyghen sijnre zuster ontmaect hadden etc.

dat Daneel ende Peter voors. de voors. Henric voor sijn versterf gheven en betalen soude eens 50 peters 
daernae soe es gestaen voor schepenen hier onder gheschr. Henric voors. als man etc en heeft hem 
vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van Daneelen en Peeter sinen zwagheren voors. vande voors.
versterve en van de voors. 50 peters en heeft daeraf quyt ghescouden Daneelen en Peteren voers. hen 
ende allen dieghene des quitantie behoeven

1484 september 29 | 190/19v-2

Goeyaert zoon wijlen Rembout, Henric zoon wijlen Dirck zoon wijlen Willem Sapeels ende Thomas zoon 
wijlen Jans vande Elst ende Hessel Goeyaert Hesselsz. momb. ende provisoeren fo..te ? [=fabriek] de 
Oesterwijc
promisit hen te ghelden 
Goeyaerden zoon wijlen Goeyaerts van Hulsen 
6 rijnsgulden de gld 20 st jaarlijkse en erfelijke cijns in festo Joannis baptiste? 
wt ende van de helft van eenre hoeve de voers. fabrieke toebehorende sitis in parochie de Oisterwijk in loco 
dicto Uedenhout en uit alle en enyegelijken toebehoorten derselver hoeve 

1484 september 29 | 190/19v-3

Goeyaert Goaeyaerts van Hulsen voors. quyt? ex gratie? ad opus [fabriek?] dat sij en haar nacomelingen die
voors. 6 rijnsgulden erfcijns altoos ? soe wanneer hen dat ghelieven sal af zall moghen quyten ende lossen 
den penninck met 15  ghelijcke penningen .... 2 gld smaels en met ... scab. predicti datum supra 

1484 september 6 | 190/21v-2

Anthonis zoon wijlen Jan Meeus 
de helft hem toebehorende in
1. enen huse en hove met toebehoren 10 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout ad locum den 
Creytenmolen 
e.z. Peter de Waghemaker, a.z. Hubrecht? vande Schoer , e.e. comm. plateam, a.e. erf Peter Waghemakers
voors. 
2. de helft van een stuck lands 7 1/2 lopen sitis ibidem
e.z. en e.e. Peter Waghemakers voors, a.z. erf Jan Huben, e.e. erf [doorgehaald Jans Leeuwen] 

welke helften Anthonis vander doet wijlen Kathelinen sijn moeder bij versterven in een erfdeling met mede 
erfgenamen in schepenbrief van Oisterwijk 
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supt. Cornelysen zoon Jans Leeuwen man van Agneesen sue uxoris dochter wijlen Jan Meeus voors.

1484 september 6 | 190/21v-3

Cornelys zoon Jans van Leeuwen man van Agnees dochter Jan Meeus voors. hem toebehorende in
1. enen huse en hove met toebehoren 10 lopen sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout bij die
Creytenmolen 
b.z. erf Peter die Waghemaker , e.e. gemeint, a.e. erf de hoeve van Parweys 
2. nog de helft in een stuck lands 7 1/2 lopen sitis ibidem
\e.z. erf Hubrecht vande Scjoir, a.z. erf Jan Meeus , e.e. erf Jan Huben?, a.e. erf Peter Rycouts 

welk huis etc. Cornelys vander doit wijlen Kathelinen sijns zweghers met recht van versterve en erfdeling 
mede erfgenamen in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Anthonysen zoon Jan Meeus

1484 oktober 24 | 190/23v-1

[Laureys] zoon wijlen Laureys Wouter Vrancken zoon die Modler 
promisit Aernden zoon Jans Beckers 
1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
1. uit enen huse en hove met toebehoren 15 a 16 lopen sitis in lib. Oisterwijk in loco dicto Kerchoven 
e.z. enen wech genaamd den Molenwech, a.z., e.e. gemeint de Haren, a.z. enen ghemeinen pat genaamd 
den Berkelschen pat 
2. een hoeve met allen en eneygelijken toebehoren lant beempden heye en weye wijlen toebehorende 
Embrecht genaamd Stert sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout ut dicit

Aert voers. dat Laureys dese 1 1/2 mud rogs erfpacht af sal moghen quyten en lossen over 4 jaar met 54 
peter de peter tot 18 st en metten pacht
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