
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 192 ("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.) 
2 januari 1486 – 8 januari 1487
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1486 februari 10 | 192/2v-1

Jacop zoon wijlen Claeus vanden Leempoel 
promisit te ghelden Enghelberen weduwe wijlen Roelof Poinenborch dochter natuerlijc wijlen mr Jan 
Wytmans ad opus eisdem et ad opus hoer kinderen wt hoer van wijlen Roeloven voors. tsamen ghewonnen 
te weten Enghelberenvoors. De tocht en hoer kinderen voors. ten erve 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit enen stuck erfs tot lande en tot weyen aeneen liggende tsamen 19 lopen in parochie Oisterwijk in 
Uedenhout 
e.z. erf Gosens vanden Heesacker, a.z. erf Jan Goeyaert Molner, e.e., a.e. erf Jacop voors. en Gosen 
vanden Heesacker, a.e. gemeint 

1486 februari 12 | 192/2v-2

Wouter zoon wijlen Wouter Loer ook voor de andere kinderen Wout Loer voors. Peter zoon wijlen Beerthout 
Woutersz. man van Hillegonde sijns wijfs Henric zoon wijlen Willem Coyten man van Heylwyghen sijns wijfs 
dochter wijlen Jan van Oekel voor de andere helft 
een huys en hof met toebehoren 27 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel daar wijlen Jan Brocken 
in bestarf 
e.z. erf kinderen? Jan Brocken die daar tegen deylen, a.z., e.e. erf sheeren van Parweis, a.e. comm.. 
plateam 

welk huis etc. Aert zoon Herman Loer tegen Peter zoon Jan Beyen met cope in schepenbrief van Oisterwijk 
vendt Daneelen zoon wijlen Jans van Oekel 
nog hiertoe 1 1/2 lopen lands sitis ibidem 
b.z. erf sheeren van Perweis 
als Aert Loer tegen Jan vande Brekel aangekomen

1486 februari 12 | 192/2v-3

Cont sij want Kathelijn en haar kinderen Peter en Henric voors. geloeft hadde Kathelinen weduwe Jan Loer 
dochter wijlen Claeus vanden Dijc 
108 peters tot 19 st tot zekeren dagen en zekere pacht nae inhout schepenbrief van van Oisterwijk 
daarom zo gestaan voor schepenen hierover ghestaan Daneel van Oekel voors. en promisit dat hij die voors.
108 peters metten pacht zal betalen 

Daneel van Oekel voors. 
promisit Kathelijnen en hoer kinderen 
1 mud rogge en 6 1/2 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit huise en erf voors. 

Daneel van Oekel voors. 
promisit te gelden Peter en Henric voors. 
15 lopen rogge en .... 2 deel van1 lopen

Item Henric voors. 
die helft vande 15 lopen en 2/3 van 1 lopen etc. [niet duidelijk]

[datum onzeker]
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1486 februari 12 | 192/3r-1

Daneel, Peter, Henrick voors. als mannen en momboren hoer wiven voors. 
12 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht tot hen als sij zeden op Lichtmis 
uit een stuck lands in parochie Tilborch 
e.z. erf Mathijs vande Schueren, a.z. Enghelberen zuster Mathijs voors. 

welke 12 lopen rogs erfpachts voors. Hil weduwe Emmen vanden Einde tegen? Goeyaerden zoon wijlen 
Jans vander Schueren in cope gecregen had in litteris de Buscoducis en welke 12 lopen rogs erfpacht de 
voors. van der doet Hillen voors. met versterven toecomen sijn

vendt Hesselen zoon wijlen Ghijsbrecht Zeghers
Jan zoon wijlen Willem van Oekel . . . . dictus Hesselinus

[datum onzeker]

1486 februari 12 | 192/3r-2

Henric voors. dat dordendeel hem toebehorende in
een stuck beempt den [doorgehaald: heelen] [erboven: ij lopense?] beempt ix 1/2 lopenzaad sitis in parochie 
de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout op dat Gomelaer 
e.z. erf Henric. voors., a.z. erf Peter? priem, e.e. erf Jans vander Hoeven, a.e. erf Peter Beerthout 
dat ander stuck 
e.z. erf Peter Priem, a.z. en e.e. erf Daneel voors., a.e. Daneel van Oekel sijnen zwager voors.

[datum onzeker]

1486 februari 5 | 192/7r-2

Henric zoon wijlen Jan Laurens Toit Vannys zoon 
promisit te gelden Jannen zoon wijlen Lodewijch van Olmen 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel 
e.z. erf Laureis Jan Vanny zoon, a.z. erf Peter Beerthout , e.e. strate, a.e. Aert Ghijben 
een stuck lands 5 lopen in parochie predicto in loco dicto Uedenhout in de Seshoeven 
e.z. erf Peter Priem, a.z. erf Willem van Riele, e.e. Laureys voors., a.e. erf Katharina vidua wijlen Wouter 
Loer en haar kinderen 

Laureys zoon wijlen Jan Laureys Toit Vannys redemit

1486 februari 5 | 192/7r-3

Jan van Olmen voors. .... 
9 gld dicto Henrico als dat de selve Henric dit 1/2 mud rogge erfpacht voors. af sal mogen quyten en lossen 
op Lichtmis a.s. over 5 jaar met 10 peters de peter tot 18 st en metten pacht

1486 februari 7 | 192/7v-2

Wouter zoon wijlen Wouter Loer
een stuck lands hem toebehorende 3 1/2 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. erf Hubrecht van der Scoer, a.z. Peter vander Schoer, e.e. erf Peter Rovers, a.e. gemene plateam 

vendt heer Florys priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys soen

heer Florys voors. 
promisit Aernden? zoon wijlen Ghijsbrecht Aertss ad opus der rectour onser Vrouwen outaer in de capelle de
Berkel 
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9 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht in Lichtmis 
uit stuk land voors en de 9 lopen erfpacht in hulpe met sondach en weeckmisse bij de voors. Aert inde selve 
capelle ghefundeert opten outaer ghefundeert met zulke vorwaerden toe ghedan? dat heer Florys voors. 
dese 9 lopen rogs erfpacht bij Ariaen ? voors. alsoe lange hij leeft and..? bij die capelmeesters sal moghen 
belegghen aen andere goey zeker onderpanden daer goet voer wesende oft goeden pacht daervan 
overgheven sal ende dat ghedaen sal den voors. acker ende heer Florys en sijn gueden  daeraf quyt sijn en 
onghehouden 

1486 februari 7 | 192/7v-3

Aert zoon wijlen Ghijsbrecht Aert s 
1. 12 lopen rogs erfpacht hem toebehorende die welc Andries vande Wou den voors. Aert jaerlijcs sculdich is
te ghelden 
2. item noch hiertoe 3 lopen rogs erfpacht die welc Jan die Bont tot Tilborch jaerlijcs sculdich is te ghelden 
3. Item noch hiertoe 1/2 mud rogge erfpacht die welc Kathelin weduwe Stheven Steven Henrics? zoon en 
haar kinderen jaarlijks schuldig zijn te ghelden uit zelere  onderpanden en tot zekere dagen nae inhout 
schepenbrieven daerop ghemaeict

supt heer Florys Ghijsbrechts zoon priester als rectoir des altaers voors. ende dat totten fundatie tot eenen 
goeden weeck?missen bij denselven Aert opt voors. altaer ghefundeert

1486 februari 12 | 192/8v-1

Lambrecht zoon wijlen Jan Huben 
een stuck lands hem toebehorende 2 lopen in parochie Oisterwijk ad locum dictus Uedenhout
e.z. erf Jan Meeus Stevens zoon, a.z., e.e. comm. plateam? 

vendt Cornelys Jans Leeuwen

uitgenomen 
den H.Geest van Oisterwijk 1 oude grote 

1486 februari 17 | 192/8v-2

Lambrecht zoon wijlen Jan Lambrecht Vannys 
promisit Agneesen weduwe Henric Toit ad opus eius et ad opus hoer kinderen Agneesen voors de tocht en 
hoer kinderen voors. ten erve 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
1. ... van denen huse en hove met toebehoren en erf daaraan  13 of 14 lopen sitis in parochie Oisterwijk in 
loco dicto Berkel 
e.z. erf Henric Jan laureys zoon, a.z. erf Andries vande Wou , e.e. strate, a.e. erf Aert Ghijben 
2. een stuck landt 6 lopen sitis ibidem
e.z. erf Peter die Kock, a.z. erf Aert Prij? ende Jacop Cleis?, e.e., a.e. die strate 
3. een stuck lants 5 lopen in parochie predicta in loco Uedenhout in de vi hoeven
e.z. erf Willem van Riele, a.z.  erf Peter Priem, e.e. Pedter Priem, a.e. erf Henric Back 

1486 februari 18 | 192/8v-3

Jan zoon wijlen Gielys van Heyst voor hemzelf en voor wijlen Hessel zoon wijlen Gielys voors. en vor de 
kinderen wijlen Jacops zoon wijlen Gielys van Heyst voors. daar Jan voors. voor geloeft heeft Goeyaert zoon
wijlen Gielys die zoon was Gielys voors. Gyelys zoon wijlen Henric die soen was wijlen Gielis voors. voor 
hemzelven en voor Elysabethen zijn zuster dochter wijlen Henric voors. daar Gielys voors. voor geloeft heeft 
5/7 hen als zij seeden toebehorende in 7 1/2 lopen rogge erfpacht welc wijlen Wouter Stevens sculdich was 
en plach te gelden wijlen Gielys van Heyst voors. en welke 7 1/2 lopen rogge erfpacht voors. Heylwich 
weduwe Dirck Coenraet?  en G. kinderen nutertijt jaarlijks schuldig zijn de kinderen w.Gielys van Heyst 
voors. uit zekere onderpanden en tot zekere dagen na inhout schepenbrief van 
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supt Jannen zoon wijlen Dirck Roetart ad opus eius et ad opus hoer kinderen

1486 maart 5 | 192/10r-2

Aert zoon wijlen Peter vande Einde man van Alijten sui uxoris dochter wijlen Aert Appel Jacops zoon 
een stuck beempt hem toebehorende in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout opt Gommelaer e.z. erf 
Heylwich Roeverts? met kinderen, a.z. erf Jan Gielys, e.e. gruender strate, a.e. erf Gherit vande Loe 
vendt Wijtmanne zoon wijlen Gherit Willems en Jannen Loeyen van Olmen 
uitgenomen enigen vanden Bosch 6 1/2 st 1/2 oert erfcijns die tot gewin en staet? - scab. Adriaen Heyen en 
Beer datum, a.e. marty v. Pasen 

1486 maart 5 | 192/10r-3

heer Jan priester zoon wijlen Aert Appel voors. redemit

1486 april 5 | 192/13r-2

Peter genaamd Back zoon wijlen Jan Wouter Bacs 
2 stucken broecs hem toebehorende sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Jan Gielys zoon nu erf vande Keelen?, a.z. erf wijlen Beerys van Breda, e.e. erf sHeylichs Gheest 
van Oesterwijc en de kercke van Oesterwijc, a.e. erf wijlen Enghelbeer Moers? 
welke 2 stucke broecs voors. Peter voors tegen Jan zoon natuerlijc wijlen Jan Wijten man van Alyten sue 
uxoris dochter wijlen Jans Meyers in schepenbrief van sBosch

vendt Jacop vander Elst ad opus Elysabeth weduwe Steven van Dunne dochter natuurlijk Willem Denys et 
ad opus hoer kinderen wt hoer en van wijlen Steven van Dunne tesamen wittelijc ghewonnen Elysabethen 
voors ter tochte en haar kinderen voors. ten erve te blijven alsoe lange als de kynderen en de moeder 
tesamen verdragen ven bijeenblijven ende oft sij van een schieden dat Elysabeth alsdan haar tocht 
behouden sal inde helft vande voors. 2 stucken beempts ende niet voerder

1486 april 2 | 192/13v-2

Henric zoon wijlen Jan Laurens Toit Vannys zoon 
een stuck erf tot lande en weye 14 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. erf Laureys Jan Laureys, a.z. erf Henric Vannys, e.e. strathe en v? Jacop Claeus ... Wouter zoon wijlen 
Wouter Loer te samen met eene weye die Jacop Claeus ? weye  mede?

in maniere van erfwisseling Wouter Loer voors. warande 
wtgenomen 
ons heer den hertoge 4 oude grote en een vierdel van enen ouden groten 

Wouter Loer voors.
een stuck lands hem toebehorende 12 lopen als voor 
e.z. erf Beatrysen weduwe Ghijsbrecht vanden Broeck en hoer dochter, a.z. comm. viam ende A... van 
Eersel, e.e. erf Peter Vanny, a.e. Gruene strathe toe 

supt Henric voors. 

1486 april 11 | 192/14r-1

Cont sij enyegelijcken want suster Jan dochter wijlen Willem Kepken moeder der susterhuse van Oesterwijck
voer haar gebrek jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Lichtmis uit
1. een stuck lands genaamd after den Wouwer? 4 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uendenhout 
e.z. erf Rycout? Borchgraven, a.z. erf Aert Storimans en zijn kinderen, e.e. erf Jan van Gorcum, a.e. erf 
Tielmans de Vet 
2. stuck lands genaamd den Langhenacker 6 lopen in parochie en in dictum den Paracker?

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



e.z. en e.e. erf Rycouts Borchgraven, a.z. erf Jans van Gorcum genaamd den Langhen acker, a.e. erf Laur? 
Hadewyghen 

welke pacht van 1 1/2 mud rogge [sic] voors. Aert zoon wijlen Henric Tielkens zoon tegen Jan zoon wijlen 
Goeyaert Brocken met cope in div. schepenbrief van Oisterwijk data anno Mill. quad. mo xLij [1442] des 
woensdaechs naeden heylighen Pinxtdach xxiij may en welke pacht tot de voors. zusteren voert erfelijc 
comen is in schepenbrief van Oisterwijk en welke pacht deze zusteren gebrak en van 6 1/2 mud niet 
vergouden en was gericht aan deze 2 stukken land welk gerecht Adriaen vander Hoeven vorster tot 
Oisterwijk namens de zusteren voors. volcomen volvoerde procl. sBosch zoals de boey derselver stat onder 
sinen zeghel

moeder Jan voors. dit voors. ghericht voer gebreck van  1/2 mud rogge erfpacht in afslage van de voors. 1 
1/2 mud rogge vercoft Adrianen zoon wijlen Jans vander Hoeven welken cope

Adriaen voors. dese voors. 2 stucken lands 
supt moeder Jannen voors. ad opus die susterhuse voors. tsamen metten vonnisbrieve

1486 april 11 | 192/14v-1

Aert zoon wijlen Aert Gielys Henric zoon wijlen Gherit Berkelmans man van Gheertruyt sue uxoris dochter 
wijlen Henric Peter Peters zoon wijlen Henric Peters voor hemzelf en voor Claeusen zoon wijlen Henric 
Peter sinen bruer en voor Henric Loeyen sinen zwager daar Peter voors, voor geloeft heeft Claeus zoon 
wijlen Henric Peters vande naebedde voor hemzelven en voor sijn bruederen en zusteren 
2/3 in een stuck erfs tot heyen weyen en enen coelhove liggende genaamd den Holsbosch 1 bunder sitis in 
parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. erf Beatrysen weduwe Ghijsbrecht vanden Broeck en hoer dochter, a.z. erf Dircs vande Pasch en comm.
plateam, e.e. erf Gosens vanden Heesacker, a.e. comm. plateam 

supt Goeyaerden zoon wijlen Claeus van Vucht en zijn kinderen 

belast met 2 denari heer vande gronde en 1/2 braspenning erfcijns

[datum onzeker]

1486 april 23 | 192/16v-2

Jan zoon wijlen Jan Peter Stevens zoon Peter zoon wijlen Meeus Vermetten man van Kathelinen sui uxoris 
Willem zoon wijlen Ghijsbrecht Honen [Hoven?] wittig man Gheertruden sijns wijfs Gheryt zoon wijlen Fals? 
Peter Daniels zoon witt. man Luytgarde sui uxoris dochters wijlen Jan Peter Stevens Jan zoon w? Gherit 
Hoven? uit wijlen Elysabethen dochter wijlen Jan Peter sonene?ook voor alle en enyegelijke kinderen Gherit 
en Elysabethen voors. daar jan voors. voer 
gheloeft heeft 5/6 tot hen toebehorendec in een stuck beempts 1/2 bunder in parochie Oisterwijk in loco dicto
Uedenhout in Dassout 
e.z. erf Gosen vande Heist? acker, a.z. erf Jacop Claeus, e.e. ho..? Van..., a.e. gemene steeghe 

vendt Aernden zoon wijlen Claeus Meyers witt. man Margriet sui uxoris dochter wijlen Jan Peter Stevens 
voors. 

uitgenomen 
den goetshuyse van Tongherloe iij oude groten erfcijns

1486 april 23 | 192/17r-1

die 5/6 hen toebehorende in 3 lopen rogge erfpachts in eenen erfpacht van 14 lopen rogs in festo Andree uit 
en van eenen erfpacht die wijlen Jans metten Baerde te wasen plach 
soe in lande soe in heyen sitis in parochie de Haren 
e.z. gemeint  tot Uedenhout waert ex uno, a.z. erf Jans voors. gelijck alst daer bepaelt is, e.e. erf Goeyaert 
die Wijse, a.e. gemeint 
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welke erfpacht Hillegont dochter Henric Wierics? zoon van Jannen genaamd vande Loe zoon wijlen Wouter 
vande Loe voor den voors. erfelijke pacht van 14 lopen rogs en sommige andere commer jaarlijks van recht 
in schepenbrief van Oisterwijk 

1486 april 23 | 192/17r-2

Aert zoon wijlen Claes Meijers, man van Margriet dochter Jan Peter Stevens voors. man van sijns wijfs ende 
allen die ander wytghenomen Peter 
5/6 hen toebehorende in die helft van 1/2 mud rogge erfpacht op Lichtmis 
uit enen huse en hove met toebehoren in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Jan Priems, a.z. com. plateam 
en nog uit allen anderen gelijke gueden wijlen Margriet vidua wijlen Jan Roelofs en hoer kinderen 
welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. Peter zoon wijlen Stevens? vander Amervoert tegen Margriet en hoer 
kinderen met cope in schepenbrief van Oisterwijk - supt. Peter voors. als man van zijns wijfs voors.

1486 mei 16 | 192/18v-1

Jan zoon wijlen Andries Toit 
1/3 van een stuk beempt onbedeeld gh. Toits beempt den heelen beempt 2 bunder sitis in parochie 
Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Gherit Nollekens hoeve, a.z., e.e. erf wijlen Rycout Borchgrave, a.e. erf Jans van Gorcum 

vendt Jan zoon wijlen jan Beye 

1486 mei 17 | 192/20r-3

Jan, Laureis, Henric, Adriaen en Ghijsbrecht kinderen wijlen Lambrecht van Gorcum voors. op 2 mud rogge 
erfpacht op Lichtmis uit en van
enen huse en hove met toebehoren en uit erf daaraan 1/2 mudzaad sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto 
[doorgehaald Huculem] Uedenhout 
e.z. erf Aen? Hessels, a.z. erf wijlen heer Yewens Mole? ridder 

en uit meer onderpanden welk huis etc. Jan zoon wijlen Lambrecht van Gorcum van wijlen Lambrecht sinen 
vader voors. voor den voorn. erfpacht en enige andere commer van recht te vergelden in schepenbrief van 
Oisterwijk

ad opus Gherit hoers bruers

1486 mei 17 | 192/20v-2

Jan zoon wijlen Lambrecht van Gorcum voors. 
promisit te gheven en te gelden Ghijsbrecht zijn bruer 
20 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht 
1. uit huse en hove en erf daaraan 1/2 mudsaet sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Aeb Hessels, a.z., e.e. erf heer Pet.... Mole?, a.e. gemene plaetse? 
2. item nog uit en van een stuck lands 12 lopen sitis ibidem
e.z. erf Peter Borchhgraven, a.z. Peter vMoenen, e.e., a.e. erf Johannes predicto? 
3. enen stuck beempts 2 1/2 bunder sitis ibidem
e.z. erf Jans van Haren, a.z. erf Adriaen Stert en Katheline Loers, e.e. Peter Borchgraven, a.e. erf Kateline 
Loer 

1486 mei 17 | 192/20v-3

Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrecht van Gorcum voors. aan dicto Jo. als dat deselve Jan dese 20 lopen rogge
erfpacht voors. af sal mogen quyten en lossen als soe wanneer hem dat gelieven sal dat mud met 38 peters 
de peter tot 18 st en 4 lopen met 10peters voors.
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1486 mei 17 | 192/20v-4

Henric zoon wijlen Lambrecht van Gorcum voors. 
een stuck lants hem als hij sede toebehorende 3 lopen sitis in Berkel 
e.z. erf Henric Ver.... , a.z. erf hr Lambrecht Brunen priester, a.e. gemeynte, e.e. erf Gherit Beye 

leg. vendt heer Lambrecht Brunen voors.

1486 juni 28 | 192/23r-1

heer Jan priester, Aert en Willem kinderen wijlen Jans Beckers, Benedictus zoon wijlen Adriaen Heyen 
witiige man Gheertruden sue uxoris dochter wijlen Jans Beckers voors. .., Claeus zoon Adriaen Heyen 
weduwnaar wijlen Kathelinen sue uxoris als momb. en vader, Ghijsbrecht zoon dess. Claeus en wijlen 
Kathelinen voors. daer Claes en wijlen Kathelinen voors. voorn en met hem Aert voors. als momb. dess. 
Ghijsbrechts voer gheloeft hebben Aert, Heylwych en Alyt sijn zusters kinderen wijlen Jan Weerneer vande 
selven wijlen Jan wt wijlen Jueten dochter wijlen Jan Beckers voors. maken erfdeling bij raey van goien 
vrienden van sommige erven en erfpachten hiernae die hen van der doit wijlen Jans Beckers hoers vaders 
en oude vader en vader doet wijlen Marien witt. huisvrouw en wijlen Jans Beckers doen sij leefde hoer 
moeder en oude moeder met recht van versterve erfdeilinghe ende erfscheidinghe
 
soe sullen Aert en Benedictus voors. als m.en m. sijns wijfs voers. houden ende erfelijc besitten 
1. een hoeve met allen hoer toebehoerten lant beemden heye en weye in parochie Oisterwijk in loco dicto 
Berkel daer wijlen Jan die Becker in bestarf 
2. een stuck beempt in parochie predicta in loco dicto Uedenhout 
etc.

waaruit te gelden 
den heer vande gronde 9 pl. erfcijns 
onsen heer den hertoge tOesterwijc 5 oude gr. erfcijns 
en Jan Ned?..dinx [mogelijk Monicx?] erfgenamen 45 st erfcijns 1/2 mud rog erfpacht ten Bosch jaarlijks van 
recht 

hiertegen zullen heer Jan en Willem sijn bruer voors. hebben 
niets in Udenhout

Item hiertegen zal Ghijsbrecht voors. zoon Claeus Heyen voors. hebben houden en besitten
niets in Udenhout

item hiertgen zullen de kinderen Jan Weerneer voors. hebben houden en erfelijc besitten 
niets in Udenhout

1486 juni 25 | 192/25v-3

Jan zoon wijlen Jan Beyen man van Katharina sue uxoris dochter wijlen Jan Toit op dat 
1/3 van 6 pont paym. in festo nativitate 
uit de helft van eene woninge Reneer genaamd Nollekens sitis in parochie Oisterwijk ad locum Uedenhout 
e.z. erf Jans van Haren, a.z. erf erfgenamen wijlen Claes Stert 

welk 1/4 van de cijns Alijt dochter wijlen Jan Toits tegen Henric en Adriaen kinderen wijlen Jan Toit en tegen 
Jan zoon Jan Beyen man van Katarina zijn huisvrouw dochter wijlen Jan voors. met overgeven in 
schepenbrief van de Buscoducis en welk 1/3 dit huys voors. tot voors. Jan Beye vande doet wijlen Alijten 
voors. met vesterve toecomen en opten aligen recht ad opus Agneesen vidue wijlen Henric Toit en hoer 
kinderen .... Agneesen voors. in tochte en hoer kinderen voors. ten erve

Agneese voors. Cornelys Gosens man van Margriet sue uxoris Jan Daems man van Heylwygen sue uxoris 
Henrick zoon wijlen Willem Coyten [of Wijten?] van van Jueten sue uxoris Marie en Agneese gezusteren 
dochters wijlen Henric Toit voors. op 2/3 van de 2 ponden erfcijns voors. sup. ad opus Jan zoon wijlen Jan 
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Beyen voors.

1486 juni 25 | 192/26r-2

Jan zoon wijlen Jan Beye voors. man van Katharine dochter wijlen Jan Toit voors. 
op 4 lopen rogge erfpacht op Lichtmis 
1. uit de helft van enen stuck beempts de hele beemt 1 bunder in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout in 
den Reit 
b.z.  erf Jan Brocken, e.e. joffr Margriet weduwe Aert Houtappel et suorum plu..., a.e. comm. plateam 
2. en uit meer onderpanden naar inhoud schepenbrief van Oisterwijk welke 4 lopen rogge erfpacht voors. 
Alyt tegen heer FLorys Ghijsbrechts zoon priester met overgeven 
3. nog hiertoe op 4 lopen rogge erfpacht op Lichtmis uit
een hofstat in parochie Oisterwijk in Berckel 
e.z. erf Wouter Witbol, a.z. erf Aert Witbol 

welke pacht voors. Willem zoon wijlen Henric Meinaert man van Alyten sijns wijfs dochter wijlen Jan Toit 
voors. tegen Aernden zoon wijlen Jan Toit en tegen Jan Beyen voors. met overgeven in diverse brieven van 
Oisterwijk en welke pacht voors. van der doet wijlen Alyten voors. tot sijnen gedeelt met versterven 
toecomen is ad opus Agneesen en hoer kinderen voors.

1486 augustus 1 | 192/27v-2

Daneel genaamd van Oekel zoon wijlen Jans van Oekel 
de helft hem toebehorende in jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 1/2 mud rogge op Lichtmis in Buscoducis 
1. uit stuck lands 15 lopen in parochie Oisterwijk in Berkel  
e.z.  erf Herman genaamd Rembouts, a.z. erf Claes van Baele? 
2. item voert wt enen erfelijcken pacht van 20 lopen rogge Oisterwijk maat en enen capuyn erfcijns welke 
Herman genaamd Lemkens zoon gheloeft had te gelden Claeusen genaamd van Baerle op Lichtmis uit
een stuck lands 10 lopen in parochie Oisterwijk te Berkel 
e.z. erf Aert Winen? zoon vande Gheine?, a.z. erf Claeus van Baerle 

welke pacht vande 1 1/2 mud rogge voors. Daneel zoon wijlen Daneel Piers en Daneel van Oekel voors. 
tegen Aernen Roever Boest zoon met cope in schepenbrief vansBosch 

supt Aleyden vidua wijlen Claes van Vucht ad opus eius ende ad opus hoer kinderen

1486 augustus 1 | 192/27v-3

Daneel zoo wijlen Jan van Oekel voors. 
10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Bossche maat op Lichtmis 
uit een stuk erfs in parochie Oisterwijk in Uedenhout 
e.z. erf Jan Vanny, a.z. erf Hubert Steewech 

welke pacht van de 10 lopen rogge Jan van Oekel zoon wijlen Jans van Oekel tegen Jan zoon wijlen Laureis
vanden Breacker ghecregen had in schepenbrief van sBosch en welke pacht van 10 lopen Daneel vander 
doet wijlen Jans sijns vaders en erfdeling mede erfgenamen

supt Alijten en hoer kinderen voors. deen helft en Jan zoon wijlen Aert Gielys de andere helft in ibidem litteris

1486 augustus 1 | 192/27v-4

Jan zoon Peter Beerthout Wouters zoon promisit ?? Actum datum ut supra.

1486 augustus 1 | 192/28r-1

Peter zoon wijlen Beerthout Wouter Beerthout zoon dat dordedeel van 
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een stuck beempt hem toebehorende onbedeelld liggende tsamen 9 lopen in parochie Oisterwijk in loco 
Uedenhout 
e.z. en e.e.  erf Peter Priem, a.z. erf Gielis kinderen vander Hoeven?, a.e. comm.plateam 

vendt Daneel zoon wijlen Jans van Oekel voors. sinen zwager . . . 9 p? allen erfghenamen wijlen Jan zoon 
wijlen Aert Loer 

Peter voors. sup Daneel 24 1/2 peter elke peter 18 st. op Lichtmis over 2 jaar met 11 lopen rogge ... over jaer
11 lopen rogge solverunt

1486 | 192/32r-4

Wij Hulsen en Claeus van Berck scepenen in Oisterwijk dat Anthonys zoon - - - als .... van mijnder genadige 
heren weghen vande vonnisse van ...... ghegaen ende ghewezen tusschen mijnre ghenadige heeren Jan 
van Ham en sijn borghen ende .... van mijnder ghenadige heer weghen wtgegeven ende vercoft Willem zoon
wijlen Claeus Oem van Bochoven 
15 mud rogge erfpacht die men jaarlijks schuldig is te gelden 
wt 2 hoeven toebehorende wijlen Ghijsbrecht vanden Broeck ghelegen in parochie de Oesterwijc in loco 
Uedenhout 

welc 15 mud rogh voors. Anthonys voors. de voors. Willemen te vesten metten oude brieven tesamen 
metten testamente daaraf .. te samen oec mette vesten van minre genad. heer dru? Willem van Bochoven 
verghenoecht? wesen sal ende daer in naeden lantrecht in ghericht en geeft mach? bliven 
[niet afgewerkt]

1486 oktober 28 | 192/33v-1

Cont sij want Jan zoon wijlen Jan Poinenborch voor zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke cijns 6 ponden outs de oude grote tornoysen der maten sconinx van Vrancrijc van 16 
gherekent welke cijns van 6 ponden voors. Henric knecht Coenegonde van Karchoven tegen Elysabethen 
weduwe Arts wijlen genaamd Hixpoir ghecregen had en welke cijns voors. Henric voors. 
overgegeven heeft de tafelen des H.Geest inder kerke van Oisterwijk en welke cijns voors. men jaarlijks 
sculdig is te ghelden op St Mertens dage 
uit en van eene woninghe en erff gelegen in Uedenhout 

en welke dezelve Elysabeth tegen wijlen Goeyart de Bysere gecregen had in schepenbrief van Oisterwijk 
1323 des saterdaeche in die vasten en welke cijns de voors. Jan vanwegen voors. Tafel ghebrak en vanden 
jare laestleden niet vergouden en war nu gericht met vonnis schepenen van Oisterwijk welk gericht Adriaen 
vander Hoeven vorster tot Oisterwijk namens de tafel en heeft Adriaen voors. dit voors. gericht weduwer 
overgegeven en opgedragen Jan Poinenborch voors. en Jan voors. dit voors. gericht dengene dieen hij dat 
sculdig war te burde? te lossen gheboden heeft te lossen en ook in de stad sBosch sijn proclamaties

heeft Jan namens de tafel 
1. dit woninghe te weten huis hof gronden en toebehoren metten erf daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk 
in Uedenhout 
e.z. Jan van Gorcum, a.z., e.e. .. gen. Buntwech , a.e. erf wijlen heer Gewene Mole ridder 
2. een stuck lants genaamd de Langen Acker sitis ibidem
e.z. en e.e. erf Peter Borchgrave, a.z. erf Jan van Gorcum?, a.e. erfgenamen Henric Jan Melys z.
3. 1 stuck lants 14 lopen sitis ibidem
e.z. erf Jan van Gorcum, a.z. erf heer Florys priester zoon Jans voors., e.e.  erf Katelijn Loer en Jan vande 
Steghen, a.e. erf Peter Borchmans 
4. een stuc erfs 4 of 5 lopen sitis ibidem erf sHeylichs Gheest en de fabryke van Oisterwijk,
a.z. erf Jan van Gorcum, e.e. erf Peter Borchmans, a.e. erf heer Yewens voors.

vanwege tgebrek 4 Peter in afslage vande 6 pond vercocht Claeusen zoon wijlen Jans Beeren ad opus de 
zusters van Orthen vanden Bosch 

behoudelijc ende in deze coop wtgescheyden 
- den H.Geest voors. 1 mud rogs verlet van 1 1/2 mud 
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- ende oyc h.. in weghe schenen de zusteren van Oesterwijc 1 1/2 rog erfpacht 
- en de zusteren van Orthen voors. 1 mud rogge erfpacht verlet ende tafter van 10 mudden 
- den altaristen van Oesterwijc 2 lopen rogs erfpacht verlet en tafter van 2 jaren

1486 oktober 18 | 192/34r-1

bruer Willem Beye conveerse? des goetshuse vande Donck bij Hoesden wt machte vande prior ende vande 
ghemeinen convente der selver goetshuse gh. bezeghelt met der voers zeghel een 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht tot den voors. godshuis behorende op Lichtmis uit
eenen huse en hove met toebehoren en erf daaraan sitis in parochie Oisterwijk ad locum dictum Uedenhout 
e.z. erf Jan vande Rijt, a.z. erf Peter zoon wijlen Peter vande Schore en uit den graven van recht daertoe 
behorende 

welk 1/2 mud rogh erfpacht meester Aert van Weylhusen ten behoeve van supryoert ende convents den 
goetshuse onser vrouwen op die Donck tegen Jannen genaamd vanden Kerckhove zoon wijlen Lambrecht 
van Lee? met overgeven in schepenbrief van sBosch supt Laureys zoon wijlen Laureys Wouter Vrancken 
zoon

Laureys voors. sup. bruer Willem ad opus Goetshuse voors. 16 peters de peter tot 19 st. tot meye op 
Lichtmis te betalen met 1 mud scab. pred. datum supra

[datum onzeker]

1486 december 14 | 192/37v-2

Elysabeth en Katheline [erboven: en Jan] ghezustereen dochters Jacop [doorgehaald Claeus] vanden 
Leempoel in bijwesen hen vrienden? ende Jan Floren 
2 halve mud rogge op Lichtmis 
1. uit huse en hove en erf en uit 4 lopen lands sitis in parochie de Oesterwijc in loco Uedenhout in loco 
Vriesdonc 
b.z. erf Jans zoon wijlen Claeus vande Schueren 
2. item wt .....eenen buenre weyen? sitis ibidem 
e.z. gemeint, a.z. ....., e.e., a.e. erf Jan vander Schueren 
3. noch wt 4 lopen lands sitis ibidem juxta aggeren? genaamd Ruelkens dijc
e.z. erf Jans vande Schueren, a.z. gemene steeg 
4. 1/2 buender broecs sitis in parochie en in die Riedonc
e.z. erf Gherarde de Kuyck, a.z. erf Servaes vande Loe 

welk 1/2 mud rogge vande 2 halve mudden Jan Vendijc zoon Henrics Vendijc ghecregen had en welk ander 
1/2 mud rogge erfpacht voors. Jan Vendijc voors. tegen [in linkermarge: Jan van Spul] wijlen die kinderen 
wijlen Jan Toits met overgeven ghecregen had in schepenbrief van sBosch en welke 2 halve mudden rogge 
de voors. gezusters vander doet wijlen Jan Vendijc hoers oude vader met versterve en erfdeling met mede 
erfgenamen toecomen was

vendt Jacop zoon wijlen Goetscalc Claeus zoon

1486 december 28 | 192/38r-4

Peter zoon Jan Huben 
heeft ghecoft teghen Goeyaerde zoon Robbrecht Claeus Robben sone 
een schaar opten velde staende sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout daar die zelve Robbrecht 
tegenwoordig woont 

voor 23 peters de peter tot 18 st met zulke voorwaarden dat Goeyaert voors. deze schaer sal moghen lossen
binnen neyen merten voors. 23 peters en met 2 lopen rogs etc.

Peter voors. 
heeft noch ghecoft tegen denselven Goeyaerden 
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allen sijn beesten die hij in en buiten sinen huse heeft te weten coey, ossen, peerde, scaep ende verken etc.

1486 november 28 | 192/39r-2

Cont sij want Cklaeus zoon Adriaen Heyen weduwnaar wijlen sijns wijffs dochter wijlen Jan Becker sijn 
gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge in 3 mud op Lichtmis 
uit erf van 4 1/2 buenre in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout in die Hedsche Hoeve 
e.z. erf Gielis van Heyst en haar kinderen, a.z. gemene plateam, e.e. straat, a.e. erf Hessel Jacops 

welke erfpacht Willem genaamd Glaviman zoon wijlen Daniels vande Hautert van Willem genaamd den 
Backer zoon wijlen Willem Beckers voor de erfpacht van 3 mud rogge en sommige andere commer in 
schepenbrief van Oisterwijk 1477 op die dominica? alsmen singt Cantate ? en welke pacht voors. Claeus 
ghebrack en van 4 jaar niet betaald was welk gericht Adriaen die vorster overgaf Claeus voors. 

procl. sBosch en vercoft Adriaen zoon wijlen Jan vander Hoeven

1486 september 29 | 192/39v-1

Cont sij want Dinghen weduwe Jan Peter Stevens zoon vander Amervoert voer hoer gebreck 
erfpacht 3 zester rogge in afslage van 1 mud rogge en van 9 lopen afterstelle in afslage van 3 mud afterstelle
vercoft hadde 
een stuck lands in parochie Oisterwijk ter stede Berkel in de ackeren 
e.z. erf Jan Brocken, a.z. erf Claeus vanden Leempoel en IJde Peter Luyben 

welke pacht vande mud rogge voors. Bartholomeus zoon wijlen Stevens vander Amervoet tegen Jan zoon 
wijlen Wouter Brocken met cope gekregen had in schepenbrief van Oisterwijk 1433 10 september en wijlen 
Jan Brocken in de veste waerscap geloeft had schepenen Oisterwijk 

verder genoemd oa.
de helft van een stuk beemd geheel 7 lopen Uendenhout 
e.z. erf jofr. Borchgrave, a.z. Henric vande Loe 
10 lopen beempts in loco Uedenhout 
e.z. gemene Stege, a.z. Peter Quap Jans van Gorcum en Jan Beye 

welk gericht Jacop vander Elst vanwegen Dinghen en 
vercoft ad opus Jans zoon wijlen Jan Brocken

1486 augustus 6 | 192/39v-2

Henric zoon wijlen Jan Vendic 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Wijtman Mercelys Wyten zoon den voors. here gelooft heeft te 
ghelden uit zekere onderpanden en tot zekere dagen na inhoud schepenbrief van van Oisterwijk 

supt. Adrianen zoon wijlen Denys Meinaerts
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