
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 193 ("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.) 
30 januari 1487 – 23 december 1487
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1449 juni 7 | 193/binnenzijde omslag

[Dit is heel onduidelijk maar wel relevant. Even afwachten of deze akte wel goed en compleet in protocol van
1449 aanwezig is?]
- - - Engbrecht ende Gheryt zonen wijlen Jans genaamd Quap maken deling na dood wijlen Jans Quaps 
hoers vaders voors. en wijlen Kathelinen hoer moeder ?

1. huys en hof gronde en stuck lants dair teynde aen liggende in parochie Oisterwijk - - Udenhout ter stede 
genaamd opt Schoer 
e.z. erf Wijt Huben, a.z. Gheryts en Engbrechts gebr. voors. tegendelend - - 
2. stuck erfs lant heyde en weyde den Cleynen acker daer after tvoirs stuck lants gelegen e.z. erf Willem de -
- , a.z.  erf Wyt Hube W
3. een stuck erfs lants ende weyde genaamd den Afterste acker dats te weten die helft daer aff opt eynde 
westwijlen - - -  begrepen?
die heghen? totten haren graft  toe optie een sijde ende, a.z. erf Engberen?  Gheryts gebeneden? voers. die 
daer jegen deylt oestwijlen 
4. - - - beempts of daeromtrent ter voers. stede gelegen
e.z. erf Willeme? de .....  oostwijlen, a.z. erf Engbrechts ende Geryts gebruederen voors. die - - -  westwijlen 
5. noch een stuck erfs genaamd een weyde gelegen ter voors. stede ... half buender
e.z. erf Willem die Zegher, a.z. - - - - - -, a.z. erf Wyt Huben  oostwijlen, e.e. zuud.. erf Willem Zeghers 
genaamd Bruijs beempt, a.e. noortwijlen - - -  van Brede
alsulke gedeelte als wijlen Kathelinen hoer moeder .... is van wijlen Amelijs genaamd Schuytken  hoeren 
broeder 
inde beempde tot Tilborch - - -  die aldaer toebehoorende sijn als sij seyden 

den voorn. Ghijsbrechte ende Janne gebruederen zoon wijlen Jan Quaps voors. vander jegenwoordige 
deylinge gevallen sijn in ..... - - bruederen voors. die openbaerlijc bekent hebben op welke erffenisse den 
voers. Ghijsbrechte en Janne gebruederen ten deel als voers gevallen dese voers. Engbrecht ende Gh.....  - 
- opten alinge dochte? hen daer in enigerwijs toebehoerende tot behoef Ghijsbrecht e en Jans hoer 
bruederen voors. wittelijc ende erfelijc heben vertegen halmelijc als daer toe beh..... -- - waerde toegedaen 
die Ghijsbr. ende Jan gebruederen voers. ..ut den voors. erffenisse hen als voers. is in deel gevallen die helft
van alsulke chijns alsmen vande al.... erfenisse die .... - - jegenwordige deylinge deylen jaerlijcs met recht 
sculdich is te gelden ende hier toe anderhalf mudde rogs erfpachts Thomaes  soen wijlen Maes Stevens 
soen ten Bosch te ....... - - erfpachts Wouteren die Bont wonende tot Loen aen den molen opt onderpant te 
leveren ende vyer lopen rogs erfpachts Aert Trebs? jaerlijcs van rechts te vergelden als sij seyden - - - 
gelijc ..... ende erfelijc alsoe geven ende betalen sullen ende sculdich wesen te geven ende te betalen vut 
den selven ten termine der betalinge ende stede daertoe geset ende geordineert? - - Engbrecht ende 
Gheryde hoeren bruederen tot ende op hen ende hoeren gueden daer af .. henne stede comen en sullen 
enigerwijs in toecomende tide ende inde welken erfdeylinge 
die.... - - parochie ende ter stede geheyten aent Schoer optie zuutside e.z. erf Willems die Zegher, a.z. erf  
Ghijsbrecht ende Jans gebruederen die daer tegen deylt  - - noertwaert gelijc as die erffenisse mitten 
schuere voers. aldair bepaelt is
item een stuck lants geheyten den Vorsten acker ter voers. stede gelegen e.z. erf Wyt Huben, a.z. erf 
Ghijsbrecht en Jan gebr. voors. die daertegen deylt westwijlen 
een stuck erfs lant heyde ende weyde ter voers. stede gelegen e.z.  erf Willem ... - - oostwijlen, a.z. erf 
Ghijsbrechts en Jans gebr. voors. die daer tegen deelt westwijlen 
een stuck erfs lant ende weyde vander afterste acker voers. - e.z. - erfenis Wyt Huben totter halven graft toe 
oostw, a.z. erf Ghijsbrecht en Jan gebr. vors.daar dit jegen deylt westwijlen gelijc die ..... - - 
Item noch een stuck beempts 1 bunder ter stede voors. e.z. erf Ghijsbr. en Jan gebr. vors. oostwijlen, a.z.  -- 
- -Huben  westwijlen, e.e. zuid aan erf Willem die Zegher genaamd Ghabijs beempt, a.e. N erf Hille... - - 

den voorn. Engbrecht en Gheryde zonen wijlen Jan Quaps voors. overmids? der jegenswordige deylinge 
gevallen sijn in deel gelijck als Ghijsbrecht en Jan hoer bruederen? - - -baerlijc bekent hebben 
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Op welke erffenisse voors. den voorgen. Engbrechte ende Gheryt gebruederen in deel als voors is gevallen 
dese voors. Ghijsbrecht ende van? gebruederen ende - - - hen daer in enigerwijs toebehorende ten behoeve
van Engbrecht ende Gheryts hoer bruederen voers. wittelijc ende erfelijc hebben vertegen halmelijc als daer 
toe behoerlijc is .... - - dat Engbrecht ende Gheryt gebruederen voers. vut den voers erfenisse hen in deel als
voers. is gevallen die ander helft vanden chijnsen voers.  ende een half mudde rogge .... - - beghijnhof ten 
Bosch te leveren ende een mudde rogs erfpachts Ludeken Bocks of die dat met recht sculdich is te ghelden 
oec ten Bosch te leveren ende een mudde rogs erfpachts - - Sthevens dochter ende hoeren kynderen opte 
onderpanden te leveren ende vyer lopen rogs erfpachts Aert Tyels jaerlijcs daer vut van rechts te vergelden 
als sy seyden van nu voertaen een... - - erfelijc alsoe geven ende betalen sullen ende sculdich wesen te 
geven ende betalen vut den seklven ten termine der betalingen ende steden daertoe geset ende geordineert 
dat den voirgen. Ghijsbrecht? .... - - hoeren benodelijc? ende op hen ende hoeren gueden dair af eghenen 
scade comen en sullen enighe ..  in toecomende tiden ende hebben geloeft Ghijsbrecht en Jan gebruederen 
voers. optie een side ... - - - Gheryt gebruederen voes. optie ander side als sculdenaren principael op hen 
ende op allen hoeren guden die sy nu toebehoren en namaels hebben ende vercrigen moegen dese 
erfdeylinge ... - - - ... ewelijc gestendich ende vast te houden ende in hoeren name te doen houden sonder 
enige weduwerseggen ... voerwaerden? toe gedaen hoer ... beset of enige der voers. .... - - -  gebruederen 
voor den voers. erffenisse hen in deel gevallen als voers. is yet .. wege .... te worden afgewonnen ende 
op .... selve erffenisse ...... - - - 
is dat voer? ende alsulcke scade dese voers. Ghijsbrecht Jan Engbrecht en Ge... ghelijc dragen ende 
betalen sullen ende na gelike porcie? sculdich wesen te dragen ende te betalen ..... - - - 

[altijt?]... der voors. Ghijsbrechts Jans Engbrechts ende Gheryts gebruederen sijn contingent? voers. .... de 
voers. erffenisse hem in deel gevalle als voers. is jaerlijcs ende ........... - - 
voortane? eenyegelijc jaer ende erfelijc also geven ende betalen sal ende sculdich wesen // geven ende 
betalen vut den selven dat den anderen hoer? tot ende op hem ende sijnen gueden ? daer  .... - - 
.... sal enigerwijs in toecomende tiden gelijc als Ghijsbrecht, Jan, Engbrecht ende Gheryt gebruederen voers.
dat openbaerlijc bekent hebben ende als sculdenaren? principael op honne? ende op alle ... - - 
... ende namaels hebbende ende berorigen? moegen doen den anderen geloeft hebben met de... / / 
de....voerwaerden voert toe gedaen dat wegen sullen bliven gaen ende wegen dair sij toe gewoente ? ...... - -
... sijn te gaen Orconde hebben hier over geweest scepenen in Oesterwijck Jan Peynenborch Peters soen 
ende Godevaert Aert Heymans soen die hoeren segels ... getuygenisse hoer aen ......
...Heren dusent vierhondert veertich ende neghen des saterdaegs naden Heyligen... Pynxt dach seven dage 
in junio
onderaan sporen van dubbele omslag en twee sneetjes links en rechts voor stroken voor de twee zegels

1487 januari 27 | 193/2v-5

Jan zoon wijlen Adriaen Bonen man van Maryen zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Meeus 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge erfpacht op Lichtmis 
uit de helft van een huse en hoeve met toebehoren en erf daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk bij den 
Creytenmolen 
b.z.  erf Peter Walemaker?, e.e. sHeren van Perweis 

welk 3 mud rogge erfpacht voors. Jan voors. tegen Cornelysen zoon Jans Leeuwen met cope in 
schepenbrief van Oisterwijk supt Cornelysen voors.

1487 februari 27 | 193/6r-1

Bartholomeeus zoon wijlen Laureis Lombarts man van Elysabeth sui uxoris dochter wijlen Henric zoon wijlen
Goeyart Lang Heinen 
jaarlijkse en erfelijke pacht 9 lopen rogge hem behorende in 28 lopen rogge erfpacht hm toebehorende op 
Lichtmis op de onderpanden hieronder geschreven 
o.a.
stuck lands 2 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout ad locum dicte Hoechout 
e.z. sHeylichs Geest vanden Bosch, a.z. erf Jans zoon Gherit vande Vendijc en Henric Wittlocx op die selve 
zijde, e.e. strathen, a.e. erf Henric vande Vendijc 

welke 12 lopen rogge erfpacht voors. Vendijc met cope in schepenbrief van Oisterwijk welke 12 lopen rogge 
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erfpacht voors. de voors. vander doet wijlen Elysabeth hoer moeder voors. met recht van versterve 
toecomen sijn 

vendt Jan Elst ad opus Gielys zoon wijlen Henric Monen 

[geen datum noch schepenen]

1487 februari 27 | 193/6r-2

Bartholomeeus zoon wijlen Laureijs Lombaerts en Mechtelt op 1 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht 
vande 28 lopen rogge erfpacht ad opus Wouter vande Nuwenhuse resygnit

1487 februari 27 | 193/6v-1

Bartholomeeus zoon wijlen Laureijs Lombarts voors. man van sijns wijfs en Mechtelt cum tutore op een mud 
rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit 1/4 in de helft van eene hoeve en alle en enygelijke hoere toebehoren tot wijlen Elysabeth dochter wijlen 
Gherit vanden Vendijc behorende sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout op Hoechout 
e.z. erf Sancte Spiritus in Busco ducis, a.z. erf Janne Hoernkens 

welk 1/4 in de helft vande hoeve voors. jan zoon wijlen Gherit vande Vendijc en Henric zoon wijlen henric 
Witlocx teghen de voors. Elysabeth voor de voors. pacht van den mud rogge en sommige andere commer 
jaarlijks van recht in schepenbrief van Oisterwijk ad opus Gherit hoer bruer en Wouter hoer zwager voors.

1487 februari 27 | 193/6v-2

Cont sij want Jan zoon wijlen Jan Poinenborch als momb. en prov. tafele in Oesterwijc voer zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1mud rogge op Lichtmis te weten 12 lopen aan de tafel en 4 lopen den persoen 
en altaristen 
1. uit 2 hoeven met alle hoeren toebehoorten ghelegen in parochie Oisterwijk deen in stede geheiten Berkel 
aenden Hovel de andere aen den Ketshoevel 
2. en nog uit en van alle recht en gedeelte als de kinderen wijlen Hermans vande Ham toe te behoren placht 
in 4 bunder beempts in parochie Oisterwijk ter stede genaamd Uedenhout
e.z. eenen beempt Wouter van Goerle, a.z. erf Heylwyghen Schoe?makers Renier Noldekens en Henric 
Coyten, e.e. erf Reineers en Hadewyghen voors., a.e. erf Gherit Winen en Toelman Vetten 
3. nog uit erfgoederen als Jannen en Hermannen zonen wijlen Hermans vander Ham Marien en Yden hoere 
zusteren en Willem genaamd van Luwe hoere zwager verstorven mochten sijn van wijlen Herman vander 
Ham hoeren vader en van wijlen Heylwychen hoer moeder waar ook gelegen 
4. item noch uiteenre heyhoeven ghelegen in de parochie Tilborch voer Jan Zeghers
e.z. gemeynt van Tilborch, a.z. die heihoeve Hessel Gobelens 
5. een stuck landt gelegen in Berkel neven de Capellen aldaar,
a.z. der vrouwen van Duffel 
6. een stuck lands gelegen tot Berkel after Jan Huben
e.z. erf der vrouwen van Duffel voors., a.z. Jacop Witbols 

welk mud rogge erfpacht voors. Henrick genaamd van Ethen ten behoeve van de tafel de persoen en de 
altaristen voors. tegen Stheven Henric Stevens en tegen Henric zoon wijlen Henric vande Voert met 
overgeven in schepenbrief van Oisterwijk anno xiiijC ende xxi dominica? post Mertine en welke pacht de 
voors. tafele ghebrak van 1/2 jaar onbetaald gericht en Adriaen de vorster overgaf Jan Poinenborch en 
proclamatie sBosch 
vercoft Jannen zoon wijlen Steven Henric Stevens en 

uitgescheyden Adriaen Denys 11 lopen rogge erfpacht verlet van 3 jaren

1487 februari 27 | 193/7r-1

Cont sij want Jan voors. vanwege de tafel voors. voor zijn gebrek 
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jaarlijkse en erfelijke pacht 3 mud 12 lopen rogge 
1. uit 8 bunder erf soe lant soe beempde in parochie Oisterwijk
2. 1/2 bunder erf bij voors. erf gelegen neven derf der goetshuse van Tongherloe 
3. een nuwen stuck erf teghen de voors. 8 bunder gelegen

welke erfpacht voors. Jan zoon Gherit Hugonis van Loen van Jan genaamd van Eele van Henricken Cnaep 
Coenegonde van Karchoven en van Gherit Judaes als momb. en provisoer der tafele des sHeylichs Gheests
in der kercke van Oisterwijk voor de voors. erfpacht van 3 muid 12 lopen rogge en voor des hertogenchijns 
te vergelden volgens schepenbrief van Oisterwijk waeraf der dathe begrijpt int jaer ons heeren M iii ende 
xxiiij [1324] des sondaechs voor sunt Remeys daghe confessoers [30-9] en welke pacht voors. den voors. 
Jan gebrak en van 4 1/2 mud en 2 lopen niet vergouden en was ghericht met vonnis schepenen van 
Oisterwijk welk gericht Jacop Jans sone vander Elst namens Jans voors. en overgaf Jan Poinenborch voors.
dwelck geschiet alsoe heeft Jan voors. te weten alleen huys hof en erf lant beempde heye en weye alzo 
verre als Laureyns Jan Amelis Walravens in sijne bedrieve ghehad heeft en daaruit gevaren is en niet verder
vercoft Jacop zoon wijlen Jans vander Elst in deze cope uitgescheiden Alyten van Meerlaer 7 1/2 mud rogge 
en Laureis van Molle 7 mud rogge nae inhout hoer brieven en die 3 mud12 lopen en de 7 1/2 mud en de 
voors. 7 mud jaarlijks te gelden volgens de deylbrieven bij Jan Melys Walravenskinderen voertijts daerop 
gemaakt - datum et scabini ut supra

Jacop voors. deze voers. hoeve te weten lant beempde heye en weye 

supt. Jannen zoon Aert van Eersel

1487 februari 3 | 193/8r-1

Cont sij want Jan zoon wijlen Jan Wuye voor zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Lichtmis 
vaneen stuck lands genaamd Cort Aerts lant 5 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ad locum dictum die 
Creytenmolen 
e.z. erf Steven Henric Stevens zoon ? gemeint, e.e. erf Peters vande Schore, a.e. erf Elysabeth Pauwels 
soudt? en hoer mede erfghenamen 

welk mud rogge voors.Jan genaamd Vendijc zoon wijlen Henric Vendijcs tegen Daniel zoon wijlen Dirck 
Jacops sone van Esch met cope in schepenbrief van Oisterwijk 1455 x dage in decembri en welke pacht 
voors. totten voors. Jan Wuye voert erfelijc comen is en welke pacht voors. Jan gebrack van 3 jaar en gericht
scabinorum de Oisterwijk aan voors. stuk land welk gericht Adriaen vander Hoeven vorster tot Oisterwijk 
namens en vanwegen Jan Wuye voors. met volkomen macht en proclamatie den Bosch heeft Jan Wuye 
voors. dit stuk land 

verkocht Wouter zoon Wouter Nouwen

1487 februari 6 | 193/8v-1

Cont sij want Laureis zoon wijlen Laureis Wouters Vrancken zoon die Molder voer sijn ghebreck 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge te vergelden op OLVrouwendach purificatie 
uit een huyse en hove en erf daaraan in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. erf Jans vande Rijt?, a.z. erf Peter van de Schore, e.e. comm. plateam, a.e. erf Rycout Borchgraven te 
samen wt enen grave 

welk huis hof en erf voors. Adriaen zoon wijlen Lambrecht van Veen van Peter zoon wijlen Peters vande 
Schoer voor de voors. erfelijke pacht van 1/2 mud rogge en voor sommige andere commer jaarlijks met recht
in schepenbrief van 1447 xi dage inde meye en welke pacht van 1/2 mud rogge voors. totten voors Laureis 
in schepenbrief Oisterwijk en hem gebrak van 4 jaar en vonnis sch. Oisterwijk aan den huis etc. 

gericht Jacop zoon wijlen Jans vander Elst namens Laureis voors.

1487 april 22 | 193/12v-4
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Adriaen Winen voors. 
een stucxken weyvelts hem toebehorende 5 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout op de Houtsche 
straet 
e.z. erf Jacop Vrancken, a.z. comm. plateam, e.e. straat, a.e. erf Guyhilbeeris? weduwe en erfgenamen 

vendt Jannen voors.

1487 mei 2 | 193/13v-1

Jan zoon Aerts van Eersel 
een hoeve gronden en toebehoren lant beemde heye en weye aldaar als wijlen Laurens Jan Melys 
Walravens zoon onder sijn ploech had en daeruit gevaren is 
en welke hoeve voors. tot Jacop vander Elst midts enen cope des heren vande lande bij Jan Poinenborch 
als momb. en provisor Ste Spiritus in eccl. de Oisterwijc daerop gedaen in vonnisbrief scabinorum de 
Oisterwijk en welke hoeve voors. Jan voors. tegen voors. Jacop mits overgeven erfelijk gerecht had in 
schepenbrief van Oisterwijk

supt Willem Zeghers ad opus Ghijsbrecht en Gheertruden sijnre zuster kinderen wijlen Jan Zeghers

1487 mei 2 | 193/13v-2

Aert zoon wijlen Ghijsbrecht Zeghers en Willem zijn bruer promisit Jan van Eersel dat sij alsulcken pachten 
als sij aen Thomaes vander Elst gheworven hebben ende Alyten van Meerlaer mede betaelt hebben ende al 
alsulcken penningen gheven als sij deselve Alyten voors. geloeft hebben te betalen en oec allen alsulcken 
commer alsmen tot de voors. hoeven noch sculdich is te betalen alsoe gheven ghelden en betalen sal datten
voors. Jan tot op hem oft op sinen guenden niemaels meer tot huyden? staen ift commer af comen en sal in 
eghenen toecomende tijkde

1487 mei 23 | 193/14v-1

Claeus zoon jan Boet man Jueten sijns wijfs en Margriet, dochters wijlen Daniel van Oekel delen na dood 
wijlen Daneel van Oekel hoere vader voors. en van wijlen Jueten wittige huisvrouw doen zij beyden leefden 
Daneel voors. hoer moeder

aan Claeus voors. man van sijns wijfs 
1. de helft van een stuck beempts te weten de helft daeraf zuytwaerts in parochie Oisterwijk in loco dicto 
Uedenhout int Gomeler
e.z. erf Margriet voors. dat daer tegendeelt, a.z. erf Peter Priem en Peter Beerthout Wouters zoon, e.e. erf 
Henric Coyten, a.e. Gomelaerstrate toe
2. nog 1 mud rogge erfpacht welke Jan Gielys tot Enscot jaarlijks schuldig is 
3. 1/2 mud rogge dwelck die weduwe wijlen Stevens van Dun en haar kinderen jaarlijks schuldig is te gelden 
4. de helft van 1/2 mud rogge erfpacht welk Margriet weduwe Henric Stevens en haar kinderen moeten 
betalen
5. nog hiertoe de helft van 5 lopen rogge erfpacht dwelck Jan die Jegher jaarlijks geldende is uit zekere 
onderpanden en tot zedkeren dagen volgens verscheydene schepenbrief van

te gelden alzulke cijns alsmen Hermans kinderen vander Aken uit de voors beemd van recht schuldig is - dat
Margriet voors. voors bloc vanden beempde voors. van hoer zijde alzoe beheymen en bevreden? sal 

hiertegen zal Margriet voors. hebben 
1. de helft van de voors. stuck beempt te weten die helft daeraf noertwaerts gelegen
e.z. erf Claeus voors. dat daertegen deelt, a.z. erf hulich? vander Hoeven met zijne mede erfghenamen, e.e. 
erf Henric Coythen en Peter Priem, a.e. gemene straat 
2. nog hiertoe 1 mud rogge erfpacht dwelc die weduwe Sthevens van Dunnen en hoer kinderen jaarlijks zijn 
te gelden 
3. item nog hiertoe 1/2 mud rogge erfpacht dwelc Aert Joerdens uit [15r] den schepen acker jaarlijks schuldig
zijn 
4. nog hiertoe de helft van de voors. 1/2 mud rogge erfpacht dwelc Margriet en haar kinderen voors. jaarlijks 
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schuldig zijn te gelden
5. item nog de helft van de voors. 5 lopen rogge erfpacht dwelc Jandie Jegher jaarlijks schuldig is uit zekere 
onderpanden na inhout verscheydene schepenbrief van

waaruit Margriet voors. gelden zal 
de helft van de chijns en oec dat voors. bloc, a.e. ande beemde beheymen 

1487 juni 18 | 193/18r-1

Nicho? Aert Nicho? zoon ... sijn soen Willem Honey? Wouter Nouwen Gherit vande Staeck? 
promisit mihi sup... Thomas vander Elst ad opus abbatus leodiensis? in festo Andree ende ten Bosch oft 
tOesterwijc daer Thomasen ghelieven sal in leven tot thiende recht solverunt scab. Eyghen et Steghen ... 
datum xviij juny vander thiende Hoechout

Jan Hessels en Ghijb sijn brueder prom. 12 mud rogge . . . Muntelken

Claeus Heyen en Henric Loer prom. 10 mud rogge Honnymanken? scab. predicti? 

Henric Melys, Jan die Leeuwe, Wouter Loer, Anthomnys Jan Meeus 33 1/2 mud rogge ....  de Achthoeven 

Adriaen Stert, Goeyaert van Vucht, Aert Vendijc, Ghijb Lemmens?, Aedrt de Meier? en Willem Zeders prom. 
26 mud rogge vande oude Thiende scab. per?

Hessel Zegers, Aert Elysabeth Meyers zoon, Aert Fasen, Dirck Vrancken prom. 34 mud rogge vande nyei 
Thiende scab. pred. 

Willem Zeghers, Aert Ghijben, Peter vande Pasch, Peter Baertho... Jan van Eersel Gherit vande Pasch 70 
mud rogge - van de Berkelse thiende

1487 juli 7 | 193/19v-1

Jan zoon Jan Meeus [erboven man van Alyten sui uxoris dochter wijlen Jan ? ... 
een stuck erfs tot weyen liggende 3 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout op de Houtsche 
strate 
e.z. erf Gherit Alyaes, a.z. erf Ghijsbert zoon wijlen Lambrecht van Gorcum voort op allen zijden 
Adrianen ....... 

Ghijsken voors. 

uitgenomen 1/2 mud rogs erfpachts Jueten Aert Appels dochter

1487 juli 10 | 193/21r-1

Willem zoon wijlen Willem Sapeel, Aert Roekeloes, Cornelys zoon wijlen Jans Beeren man van Kathelinen 
sue uxoris en Katheline en Marie ghezusteren dochters wijlen Willem voors. ook voor Henric zoon wijlen 
Willem Sapeels voors. 
een huys en hof en toebehoren 5 lopen sitis in parochie Oesterwijc in loco dicto Uedenhout op de Houtsche 
strate 
e.z. erf .... Jans Wevers, a.z. erf sheeren van Parweis, e.e. proles predictis ?, a.e. comm. plateam 

vendidit Gheryden zoon wijlen Lambrecht van Gorcum 

uitgenomen dd H.Geest van TIlborch 1 1/2 mud rogge erfpacht

1487 juli 10 | 193/21r-2

Gherit zoon wijlen Lambrecht van Gorcum 
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de helft hem toebehorende in enen erfpacht van 2 mud rogs op Lichtmis 
uit zekere onderpanden en 
supt? Ghijsbrecht zoon wijlen [doorgehaald? Jan] Lambrecht van Gorcum sinen brueder

te weten
1. enen huse en hove en toebehoren 1/2 mudzaat in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Aen Hessels, a.z. erf wijlen heer Yewens Molder? 
2. stuk land 1 1/2 lopen aldaar
e.z. Embert Stert, a.z. Herman Wouters 
3. stuk land 4 lopen aldaar
e.z. erf Herman Wouters, a.z. Go van Hulsen 
4. een stuk land 9 lopen sitis ibidem
e.z. Herman voors., a.z. Aeb Hessels 
5. 1 lopen land sitis ibidem
e.z. erf Go voors., a.z. Rycout Borchgrave
6. 2 lopen lands sitis ibidem
e.z. erf Herman voors., a.z. Go van Hulsen 
7. een stuck lands 4 lopen sitis ibidem
e.z. erf Goeyaert van Hulsen en sommigen anderen op beyde zijden 
8. enen stuck lands12 lopen sitis ibidem
e.z. erf wijlen heer Yewens Mold?, a.z. erf Rycout voors. 
9. 3 vierdevat saet lands sitis ibidem
e.z. Rycout voers., a.z. Embrecht Stert 

welc huys hof en erf Jan sone Lambrecht van Gorcum van Lambrecht zoon wijlen Jans van Gorcum sinen 
vader voor den voors. erfelijke pacht van 2 mud rog  en voor sommige andere commer in schepenbrief van 
Oisterwijk en welc 2 mud rogge erfpacht de voors. Gherit vanden doet wijlen Cornelis sijns vaders in een 
erfdeling 

vendt Ghijsbert zoon wijlen Lambert van Gorcum

1487 augustus 7 | 193/22v-1

Cont sij enyeghelijken want Roelof Noppen metten? poertere? vanden Bosch in hadde doen ghebieden 
Jannen Aert Gielys zoon van 1/2 mud rogge erfelijke pacht dwelc Bartholomeeus sonen Henric Stevens 
zoon in de deilinghe met zijn zusters gemaakt aangenomen uit
zeker erf hem toe gedeelt zonder dat de mede erfgenamen daar schade van zulllen ondervinden 
welk ingebod hem die voors. jan opponende inde recht en alsoe etc.
en Jan voors. heeft doen lezen enen schepenbrief van Oesterwijc daerin Bartholomeeus voors. geloeft had 
dezen pacht met meer andere commer inde selve brieve begrepen alsoe te ghelden dat Jan voors. ende die 
andere sijn mede erfgenamen daeraf ongehouden soude sijn uit zekere onderpanden hierondergescreven 
en heeft hem alsoe doen rechten met vonnisse sch. Oisterwijk aen
1. een stuck lands 6 1//2 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Henric Vanny, a.z. Jan Aert Gielis , e.e. erf Peter Wouter Toits, a.e. gemene straat 
2. 1/3 van een stuck erfs tot weyen ligghende te weten dat derdedeel oest waert
e.z. erf Jans voors., a.z., e.e. gemene straat 
3. 1/3 in 1/3 van een stuck beempts genaamd die groetdonck
e.z. erf Jan Brocken erfgenamen, a.z. erf sGasthuse vanden Bosch, e.e. erf Jan Aert s., a.e. erf Aert 
Brievinck
4. 1/5 in stuck heyvelts in parochie Tilborch in loco dicto die banen 
5. 1/5 van en stuck moers in parochie Tilborch ad locum dictum den Vosberch 
6. 1/5 van 6 lopen rogs die welc Alyt weduwe Jan Brugmans jaarlijks schuldig is

welk gericht Jacop vander Elst namens Jan voors. en in de stad volle proclamaties

verkocht Henric zoon wijlen Peter Vanny voor 1/2 mud rogge erfelijc Roelof Noppen ... van 2 jaer en ... 4 
rijnsgulden en 1/3 van 17 st cen 1/2 oude grote en 8 1/2 Rgld en 8 1/2 st van costen van recht ten Bosch 
daerop en den onraet
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1487 augustus 25 | 193/23v-2

Peter zoon wijlen Henric van Vucht 
een stuxken lants met enen huysken daerop staande 6 of 7 roeden ghelijc alst daar begraven leet ghelegen 
in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout op den Winckel 
e.z. erf Jan Vaynis?, a.z., e.e. erf pas? voors., a.e. comm. plateam 

supt. Kathelinen weduwe Goeyaert Lemmens dochter wijlen Steven vande Loe om den leven lanck 
Kathelinen voors. tvoers. huysken en erve binnen den graven te moghen bruken met den hout te houwen tot 
horen profijt ende goetduncken 

Kathelinen voors. 
promisit  te gheven en te gelden Peter voors.
2 lopen rogge 1/2 st in festo maij alsoe langhe als Kathelinen inder menscheyt leven sal wt en van de huse 
hove en erff voors.

1487 augustus 26 | 193/24r-2

Jacop zoon wijlen Jan Cnoeyen en Jan zoon wijlen Dierck van Heze man van Adrianen sue uxoris dochter 
wijlen Jan Cnoeyen voors, 
geloven te geven en te gelden Hermannen zoon wijlen Jan Hessels 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in festo Bavonis 
uit huse en hove met toebehoren en erf daaraan 14 lopen sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto 
Uedenhout in Brabantshoeve 
b.z. en e.e. erf Heylwiyghen weduwe Dirck [Coenraet?], a.e. gemeint? 

1487 augustus 29 | 193/24r-3

Margriet weduwe wijlen Henric Stevens dochter wijlen Aert Stormans alsulke tocht in alsulcke gueden 
beruerlijc ende omberuerlyc havelijc ende erfelijc daer wijlen Henric Stevens in bestarf behoudelijc ende hier 
in wtghescheiden hoer tot hoer tocht en Heylwigen hoer dochter ende den langsten brieven te behouden 
hoer tocht in
1. 3 lopen lants [huysken daerop staende] in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel 
e.z. en e.e. erf Kathelinen weduwe Steven Henric Stevens, a.z., e.e. erf Elysabeth weduwe Jans vanden 
Brekel, a.e. communitate 
2. 3 lopen beemde sitis in loco Uedenhout
e.z. Jan Stevens, a.z. erf Jan van Haren 

daar dezelve en haar tocht wt ghelden  zullen haer leven lanck in de oude pacht 10 lopen ende de chijns wt 
den beempde van recht 

supt Henrick en Cornelys gebr. en Heylwyghen hoer zuster kinderen derselve en wijlen Henric Stevens 
voors.

quo facto Henric. en Heylwych voors. 2/3 hen toebehorende inde voors. erff  vendt Cornelys hoers brueders 
voors. behoudelijck Heylwich hoer tocht inden voors. huysken en beemden voors. haar tocht als Margriet na 
haar dood achterlaten zal 

1487 september 21 | 193/27r-1

Jan zoon wijlen Wouter Brocken man Luytgaerde sui uxoris dochter wijlen Beerthout Wouters 
1/4 in beemd en weye den gehelen beemd 3 bunder 2 lopen sitis in parochie Oesterwijc in loco dicto 
Uedenhout 
e.z. erf Jan van Haren, a.z. erf heer Florys Ghisbrechts, e.e. Houwemuschen? beemden, a.e. erf Kathelinen 
Beerthouts 

[doorgehaald: 1/4 in stuck erfs en weye liggende theel stuck 10 lopen sitis ibidem e.z. erf heer Florys]
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welk stuk beemd en weye voors. Jan vander doet wijlen Beerthout Wouters sijn zweer met recht van 
versterve en erfdeling mede erfgenamen

supt Gheryden zoon wijlen Henric vande Staeck en Willemen zoon wijlen Claeus Zegers

1487 oktober 1 | 193/27v-2

Henric zoon wijlen Henric vande Stake promisit Claeusen zoon wijlen Jans Beeren 
1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
1. uit een huse en hove 1/2 mudzaad sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 
e.z. erf Kathelinen weduwe Wouter Loer en kinderen, a.z., e.e. comm. plateam, a.e. erf Jan Vanny 
2. een stuck beempts 1 bunder ibidem in loco dicto den Byesemortel
e.z. erf Jan Wteewech, a.z. die ghemein Rietdonck, e.e. erf heer Florys Ghijsbrechts zoon, a.e. erf Jan 
Piers ? 

1487 oktober 1 | 193/27v-3

Henric zoon wijln Henric vnde Stake voors. en Marie zijn wittige huisvrouw dochter Goeyaert Jacops hebben 
gedisponeert en in forme van testamente ghemaect begeert dat de langst levende van hen beiden bij raey 
Claeus Beren Willems van Stake en Henric vander Heyen zullen mogen vercopen verteren vervreemden en 
veranderen alsoe voel vande erfelijcken gueden dat die ierst aflivige van hen beyden afterlaten sal daermen 
die poirt die sij te goedt ghemaect hebben oft noch maken zullen mede betalen sal en oft sij beyden aflivich 
waorden dat dese in voors. etc. ende kynderen voert metten hoeren nae hoeren besten op helpen . . en dat 
overschiet . . hoer beyder kynderen te beleggen aen erfgoet ten profyt vande kynderen

1487 juni 18 | 193/los-2r

Wouter zoon Wouter Nouwen 
promisit te gheven en te ghelden Kathelinen weduwe Meeus Pedter Metten 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit een huys en hove met toebehoren 7 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout aen 
dWinckel 
e.z. erf kinderen? Ghijsbrecht vanden Broeck, a.z. erf Willem Delyen, e.e. winckel, a.e. erf Kathelinen voors.

Katheline voors. quyt dicto Woltero als dat deselve Wouter dit 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht af 
sal mogen quyten en lossen over 2 jaar met 18 peters de peter tot 18 st en meten pacht
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