
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 194 ("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.) 
3 januari 1488 – 3 januari 1489
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1488 januari 9 | 194/2r-1

Jacop zoon wijlen Claeus vanden Leempoel weduwnaar wijlen Agneesen sijn wijf dochter wijlen Jan Vendijc 
Jansz. 
alsulcken tocht in enen mudde jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis tot en van 
1. enen huse en hove cum fundo daer wijlen Wouter vande Loe in bestarf sitis in parochie de Oisterwijk in 
loco dicto Uedenhout aen die Gruenstraet 
e.z. erf Pauwels die Wolf, a.z. Claeus van Vucht 
2. een stuck lants 20 lopen
e.z. erfgenamen wijlen Jan Daniels zoon, a.z. erf Hillen weduwe wijlen Wouter Hacken en suorum prolum
3. stuk land 18 lopen
e.z. Hillen en hoer kinderen voors., a.z. erf Claeus van Vucht 
4. een stuck lands sitis ibidem
e.z. erf voors. en Jan die Ridder, a.z. erf Meeus Henric Stevens zoon en Gherit Boeyen 
5. een weye van voors. stede gelegen
e.z. erf Laureis Vannys, a.z. erf Claeus van Vucht 
6. een heyhoeve in parochie Tilborch
e.z. Alyten weduwe Laureys Scoemakers en kinderen, a.z. erf Meeus Stevens zoon vander Amervoert 

welk mud rogh voors. wijlen Jan zoon Jan Vendijc tegen Aernden zoon wijlen Jans van Gorcum man van 
Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Peter vande Loe gekocht in schepenbrief van Oisterwijk

supt Elysabeth Kathelinen en Jenneken dochters dess. Jacops en wijlen Agnees voors. 

quo facto Elysabeth Kathelinen en Jenneken dit mud rogge voors. vendidit Jannen zoon wijlen Ghijsbrechts 
Florys zoon

1488 januari 15 | 194/3r-2

Wouter zoon  Wouter Nouwen 
een stuck lands genaamd Cort Aert Lant hem behorende 5 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ad locum die 
Creytenmolen 
e.z. erf schenen? Henrics sine neve, a.z. gemeint, e.e. Peter vande Schoir?, a.e. erf Elysabeth Pauwels 
sone 

als Wouter met cope sheren vande lande bij Jannen zoon wijlen Jan Wuye? daarop . .. volgens vonnisbrief 
schepenen van Oisterwijk

vendt Jacop zoon wijlen Jan Moaien?

Jacop voors. 
promisit te ghelden Goeyaerden zoon wijlen Rembout Henrics zoon 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit stuk land voors. 
2 huizen en hoven gronden en toebehoren timmeringen in parochie Oisterwijk in loco dicto Oedenhout bij 
Brabantsche Hoeve 
e.z. erf Dierk Roetaerts, a.z. gemeint 

1488 februari 4 | 194/4r-1

Jan zoon wijlen Amelys Walraven weduwnaar wijlen Gheertruden sui uxoris dochter wijlen Laurens Vannys 
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alzulken tocht in 8 1/2 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als jan zoon wijlen Henric Peters diemen heit 
Jan die Ven? nutertijt jaarlijks schuldig is 
uit zekere onderpanden volgens schepenbrief

supt Henric en Kathelinen zijn wittige kinderen, Merten zoon wijlen Daneel Piers man van Alyten, Willem 
Vendijc man van Gheerborghen, Jan zoon Aert van Eersel man van Adrianen sui uxoris dochters Jan voors., 
Gherit zoon wijlen Lambrecht van Gorcum man van Ghertruden dochter wijlen Wouter vanden Hout ook voor
Ghijsbrecht en Gheertruden kinderen wijlen Jan Zeghers en Amelys en Gheertruden kinderen wijlen Amelys 
jan Melys zoon en voor Jan zoon Jans voors. 

quo facto dezen Henric, Katheline, Merten, Willem, Jan, Gherit ook voor Ghijsbrecht en Gheertruden voors. 
daer Aert zeght als momboer voer gheloeft heeft en vor Amelys en Gheertruden voors. deze 8 1/2 lopen 
rogge daar Jan Melys voors. . . . 

vendt Ancem? zoon wijlen Henric Peters? .z. voors. ? .....

[datum onzeker]

1488 februari 5 | 194/4r-2

Willem zoon wijlen Jan Gherit Vendycs zoon voors. 
promisit te gelden Jannen zoon wijlen Amelys Walraven voors. 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke lijfpacht op Lichtmis 
uit al zijn goed dat Willem voors. nae doet Jans sijns zweers voors. alsoe lange stil staen sal voer er van de 
kinderen Jans voors. ende kinds-kinderen? in die stat van Horen ende ghe..mt? zullen sijn in erve oft in 
haven tot 20 peters de peter tot 18 st

1488 februari 16 | 194/5r-2

Peter zoon wijlen Henric vander Cameren weduwnaar wijlen Ermgaerde sue uxoris dochter wijlen Claeus 
Stert 
alsulcken tocht in enen mud rogh jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
1. uit enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 26 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco 
Uedenhout bij die Creytenmolen 
e.z. erf Herman Loers, a.z. comm. plateam , e.e. erf Steven Meeus, a.e. erf Jan Jacop Brocken 
2. een stuck lants 14 lopen sitis ibidem
e.z. erf Herman Loers, a.z. comm. plateam , e.e. erf Willem Stert, a.e. erf Jan Brocken 

welk mud rogge erfpacht voors. Claeus Stert ghelooft had Peteren vande Cameren voors. volgens 
schepenbrief van Oisterwijk

supt Henric sinen wittige zoon Wouter zoon Wouter Claes zoon man van Alyten zijn huisvrouw dochter Peter
voors. ad opus eorum et ad opus Claeus zoon Peter voors.

quo facto Henric en Wouter voors. ook voor Claeus dit mud rogge erfpacht vendidid Gosen vander Achter

Henric voors. promisit Woltero predicto ad opus sui et ad opus Claeus voors. dat hij na de dood Peter vander
Cameren alsoo lange zal stilstaan voer elc van hen ghe... sal sijn tot 1 mud rogh 
Gosen van Asten? [=vander Achter?] voors. aan Henrik dat Henric wanneer die wil zal mogen quyten en 
lossen met 40 peters 

1488 maart 18 | 194/8r-2

Gherit zoon wijlen Jacops vande Hoeven man van Gheertruyt sue uxoris Jan zoon wijlen Gherit Wytden man
van Elysabeth sue uxoris ende Arkenraet dochter wijlen Henric Arckenraet 
4 lopen rogge erfpacht in een erfpacht van 3 1/2 mud op Lichtmis uit
een huse en hove met toebehoren in parochie Oisterwijk in loco  dicto Uedenhout bij die Creytenmolen
e.z. erf Jan Langherbeens, a.z. erf Henric vande Voert  Claeus Pigghen ende Vranc Toits, e.e. gemene strate
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en veel meer andere onderpanden 

welke erfpacht voors. Hubrecht Peter Huben zoon vanden kinderen wijlen Hubrecht Pigghen erfelijke pacht 
van 3 1/2 mud rogge ende sommigen anderen commer in schepenbrief van Oisterwijk 
vendt Henric Willem Emmen s 

ad opus Katelinen weduwe Joerden vander Heyen dochter wijlen jan Clercs? 

1488 april 1 | 194/9v-2

Wouter zoon wijlen Jan Poinenborch weduwnaar wijlen Elysabethen sui uxoris dochter wijlen Claeus Stert 
van sinen iersten wive en weduwnaar wijlen Elysabeth dochter wijlen Steven vander Amervoert van sinen 
anderen wive aksulcken tocht in erfgoed daar wijlen Elisabeth en Elysabeth in bestorven sijn en in die twee 
dordendeelen vanalle havelijke gueden daer hij nutertijt in besittende is 

supt Jannen en Matheeusen kinderen derselver Wouter vanden iersten bedde, Cornelissen zoon wijlen 
Peeter vande Meer? man van Enghelberen sijn wijf dochter Wouter en wijlen Elysabeth voors. oec vanden 
iersten bedde Stheveven ende Hadewyghen sijnre zuster kinderen derzelver Wouter zoon wijlen Elysabeth 
voors. vander naebedde

quo facto Jan Matheeus Cornelys ... [Steven?] ende Hadewych hebben een erfdeling gemaakt 
aan Jan voors. 
niets in Udenhout

hiertegen zal Cornelis hebben
niets in Udenhout

hiertegen zal Hadewych voors. hebben 
een stuck beempts in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout 7 lopen 
e.z. en e.e. erf Beerthout Wouters, a.z. erf Kathelinen Stevens 
waaruit Hadewijch zal gelden 
alzulken chijns alsmen den Goetshuse vande Baseldonc van lange list? sculdich is 

1488 april 2 | 194/12r-1

Peter zoon wijlen Wijtman Huben en Wijtman zijn wittige sone 
1. een hoeve ent hare gronde en toebehoorten lant beemde heye en weye waarook gelegen te weten 
huisende hof 5 lopen situs in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout op dat Clappende schoer 
e.z. en e.e. erf Willem Zeghers kinderen , a.z. comm. plateam 
2. een stuck lants 12 lopen situs ibidem
e.z. erf Willem Zeghers kinderen 
3. nog een stuk erfs 1 mudzaad sitis ibidem
e.z. erf Engelberen Moers erfgenamen, a.z. erf Gosens vande Heesacker 
4. een stuck beempts 1 1/2 buender
e.z. erf Reneers vanden Hovel, a.z. erf Willem Zeghers 
5. een stuck heyvelts sitis in Loen
e.z. erf Aert Maes, a.z. erf Ghijsbert Beyen, e.e. Henric Bastaert Gheritsz., e.e. erf kinderen Lambert van 
Gorcum, a.e. Jacobo zoon wijlen Jans vander Elst 

1488 april 15 | 194/13r-3

Henric zoon wijlen Jan Laurens Toit Vannys 
promisit te gelden Jannen zoon wijlen Jan Laureis voors. 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit een stuk land 5 lopen sitis in parochie Oesterwijc ad locum die Seshoeven 
e.z. erf Peter Priem, a.z. Willem van Riele, e.e. Peter voors., a.e. erf Kathelinen Loer et suorum plu...  

Jan voors. aan Henrico dat Henric dit 1/2 mud rogge erfpacht af sal moghen quyten en lossen op Lichtmis 
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over 8 jaar met 20 peters den peter voor 18 st en de pacht

1488 april 23 | 194/14v-1

Jan zoon wijlen Stheven Henric Stevens weduwnaar wijlen Katarina sui uxoris dochter wijlen Aert Tijcwever 
alzulke tocht als Jan bezittende is in 
enen stuck lands 6 1/2 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel 
e.z. erf Jan Stevens, a.z. erf Marien weduwe Cornelis Willem Melys zoon, e.e. erf heer Henric vande Loe 
priester, a.e. comm. plateam 
nog alzulke erfpacht als wijlen Stheven Henric Stevens in sinen deylbrieven tegedeylt sijn welk stuk land en 
de erfpacht voors. met meer andere erfenissen totten voors. Jan mits enen coop des heren van de lande bij 
Jan Poinenb orch als momboor en provisor H.Geesttafel in eccl. de Oisterwijk daarop gedaan erfelijk 
toecomen sijn volgens vonnisbrief Oisterwijk 

supt Stevenen en Kathelinen voors. 
[doorgehaald ad opus eius et ad opus Katharine] sui filie

in de marge: kinderen Jans zoon wijlen Katharinen voors.

quo facto Steven voor hem selven en voer Kathelinen sijn zuster nomine puero dit voors stuck lands ende 
dese aude? guede? voors. vendt Kathelinen weduwe wijlen Steven Henric Stevens en hoer kinderen 
tesamen mette voors. vonnisbrieven en alle andere brieven waaruit Kathelinen en hoer kinderen gelden 
zullen Jans kinderen vanden Boer 1 mud rogge erfpacht en den heer vande gronde 1/2 oude grote erfcijns 
en alle alsulcke pachten chijnsen en onraet als sij sullen sijn te gelden na inhout en te meer hoere ? deylbrief

1488 april 23 | 194/14v-2

Jan en Steven [doorgehaald sijn sone voors. van henzelven] en Kathelinen voers. Marie weduwe wijlen 
Cornelis Willem Melys zoon Willem Steven en Cornelys gebroeders Elysabeth en Heylwych gezusters 
kinderen Marie en wijlen Cornelys voors. 
2/3 tot hen als zij zeiden behorende in 
enen stuck lands 23 lopen met enen huse en schuere daerop staende in parochie Oisterwijk in loco dicto 
Sesshoeven 
b.z. erf Peter Priem met sommigen anderen, e.e. erf Gherit Beyen, a.e. gemene straat [plateam] 

welk stuk land voors. Jan voors. en wijlen Cornelis voors. en Kathelinen voors. tegen Margriet weduwe wijlen
Henric Stevens en tegen haar kinderen met overgeven erfelijk gekocht in schepenbrief van sBosch waaruit 
te gelden Jan van Vladeracken en Wouter van Esch 5 mud rogge erfpacht en den hertog 3 1/2 oude grote 
erfcijns uit voors. stuk land

1488 april 4 | 194/16v-3

heer Jacop, Peter, Henric, Gheertruit, Marie en Elysabeth cum tutore 
o.a.
nog hiertoe 1 mud rogge erfpacht op Lichtmis uit
een stuk beemd genaamd den Langhen Horst 2 buender in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout e.z. 
erf Alyten weduwe wijlen Laur. Scoemaker en zijn kinderen, a.z. erf Peter? Stevens vander Amervoert, e.e. 
erf Jan Priem, a.e. erf Steven Heynen 
welk mud rogge erfpacht Jan voors. zoon wijlen Jan Priems tegen Steven zoon wijlen Henric Stevens van 
Amervoert met overgeven in schepenbrief van Oisterwijk supt. heer Jan voors.

1488 april 4 | 194/16v-4

heer Jan voors. [zoon wijlen Jan Wijtmans] alle goederen als hij vander doet wijlen heer Willem Wijtmans 
sijns ooms met recht van versterve erfelijk toecomen sijn 

supt Peter, Gheertruden, Elysabethen ende Marien kinderen wijlen Jan Wijtmans
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1488 april 4 | 194/16v-5

heer Jan voors [zoon wijlen Jan Wijtmans] heeft ... desen brieven gheeft en verleent heer Jacoppen en Peter
en elk van hen een volcomen vrij macht om te heffen en te boeren

1488 mei 4 | 194/17r-1

Gheryt zoon wijlen Lambert van Gorcum wittige man en momb. Ghertrude sue uxoris dochter wijlen Wouter 
vanden Hout 
dat derdedeel hem behorende in eenre hoeve met alle toebehoren lant beemdte heye ende weye 
toebehorende Jan Melis eensdeels parochie Oisterwijk eensdeels parochie Loen 

supt Adriaen zoon wijlen Gherit Vermey??

[datum onzeker]

1488 mei 23 | 194/20r-1

Cont sij want Jacop zoon wijlen Jans vander Elst voor 
een jaarlijkse erfpacht van 1 mud rogge op Lichtmis uit
1. een huse en hove en erf 5 lopen sitis in parochie Oisterwijk in Uedenhout opt Schoer 
e.z., e.e. erf Willem Zeghers, a.z. comm. plateam 
2. een stuck lands 12 lopen e.z. erf Willem Zeghers voors. ....
3. stuck landts 1 mudzaad
e.z. erf Enghelberen Moens erfgenamen, a.z. erf Gosens vande Heesacker, e.e., a.e. hodende voert aan erf 
Willem Zeghers kinderen voors. 
4. enen stuck beempts 1 1/2 bunder aldaar
e.z.  erf Renier vanden Hovel, a.z., e.e. erf Willem Zeghers kinderen, a.e. erf Michiel Quap 

welk mud rogge Laurens zoon wijlen Laurens Wouter Vrancken zoon de Molder tegen Peter zoon wijlen 
Wijtman Peter? Helens? gekocht had in schepenbrief van Oisterwijk 1481 20 januari en welke pacht tot de 
voors. Jacop in schepenbrief van Oisterwijk en welke pacht Jacop gebrak van 3 jaren gericht Oisterwijk 
verkocht Adriaen zoon wijlen Jans vander Hoeven

1488 mei 27 | 194/20v-1

Peter zoon wijlen Peter Jacop Hessels alle erven als Peeter vander doet wijlen Peter Jacops zijn vader in 
parochie Oisterwijk in Ruelkens dijc 
supt Henric  zoon wijlen Henric vanden Nuwenhuse man van Elysabeth sue uxoris dochter wijlen Peter 
Jacops voors. 

waaruit te gelden 
den gulden van sunte Barbaren in kerk van Oisterwijk 1 1/2 mud rogge erfpacht 
en Kathelinen Coelen 1/2 mud rogs erfpachts 
en Jan Peter Jacops 5 lopen rogge 
en de H.Geest vanden Bosch 10 pont payment 
en 12 oude grote[mogelijk doorgehaald] chijns onsen hier drecht ? daaruit gaande wt den heelen gueden te 
ghelden 1488 ... 42 peters de peter voor 19 st ...

1488 | 194/21r-1

Aert en Willem zonen wijlen Ghijsbrecht Zegers als momb. en toez. Ghijsbrecht en Gheertuden zijn zuster 
kinderen wijlen Jan Ghijsbrecht Zeghers zoon noch onmondig 
promisit Henricken zoon Embrecht Henrics 
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1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit twee hoeven en alle toebehoren lant beempde heye en weye daar wijlen jan Melys voer Laurens? sijn 
sone en Jan Zegher nae op te wonen plaghen situs in parochie Oisterwijk in loco dic to Uedenhout ut dicit 
item voert wt en van allen ende enyeghelijken alsulcken versterf als denselven Ghijsbrecht en Gheertruyden 
vander doet Jan Melys Walravens aencomen en versterven zullen ut dicit

[datum onzeker]

1488 juli 4 | 194/24v-2

Jedylwych ende Kathelijn voors. op
1. een stuck beempt 1 1/2 buenre in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout ad locum dictum 
Gomelaer 
e.z. erf Jan van Boerden 
2. een stuck beempts in parochie Helvoert op de Langdonc 
3. nog 12 lopen rogge erfpacht welke Denys Wouter Denys zoon tot Tilborch jaarlijks schuldig is te ghelden 
4. nog 2 mud rogge erfpacht als Henrick Ghenen in de parochie Helvoert in stede genaamd Ghesel jaarlijks 
schuldig is 
5. nog 1/2 mud rogge erfpacht dwelc Aerts kinderen vane Loe jaarlijks schuldig zijn te gelden uit zekere 
onderpanden en tot zekere dagen na inhoud schepenbrief

ad opus Agneesen hoer zuster voors.

1488 juli 25 | 194/27r-3

heer Florys Ghijsbrechts priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys ter eenre en Ghijsbrecht en Elysabeth zijn 
zuster kinderen wijlen Goeyaert Henric Emmen zoon ter andere zijde 
hebben die een den anderen gheloeft 
dat alsulcken pelinghen aldaar tusschen hoer beyder erven daer die palen af ghesteken sijn en deze vast 
houden zullen en datsij van beyde zijden vande palen even breet van elx erve enen borne wech ten ewigen 
dagen houden zullen vander strathen totter Vloet toe en datghebruken zullen ende dat zij den vaerwech 
tusschen hoer beyder husen ten ewyghen daghen ontetymmert houden zullen sonder deen den anderen 
enich letsel te doen

1488 augustus 5 | 194/27v-3

Cont sij heer Jan priester zoon wijlen Jans Beckers voor zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge in erfpacht van 2 mud rogge op Lichtmis 
uit o.a.
een stuck beempts in parochie Oisterwijk in loco  dicto Udenhout op Dassout, 
e.e. erf Meeus Stevens? en Elisabethen weduwe wijlen Peter Stevens en suorum prolum, a.e. erf Henric Jan
Eelens 

welk huis etc. Aert zoon wijlen Goeyaerts Gruyters tegen Goeyaert en Gheryt zonen wijlen Goeyart Gruyters 
sinen brueder voor de voors. erfelijke pacht van 2 mud rogge en sommige andere commer jaarlijks van recht
in schepenbrief van  Oisterwijk 1442 swoensdachs nae paesen 14 april en welke pacht van de mud rogge 
voors. tot de voors. heer Jan voert erfelijc comen is en welke pacht van de mud rogge heer Jan gebrak van 4
jaar gericht schepenen van Oisterwijk aan den huyse etc. als Adriaen vander Hoeven namens heer Jan 
voors. en in den Bosch zijn proclamaties ghehad heeft en verkocht heer jan voors. behoudelijk Aert Goeyaert
Gruyters sijn ploech recht

1488 augustus 10 | 194/28v-1

Aert genaamd Wolfaert en Machtele sijn zuster kinderen wijlen Laureys vander Heyen, Heylwych dochter 
wijlen Peter vander Heyen [bovenmarge: voor hen selven en voor allen die erfgenamen wijlen Aert vander 
Heyen . . . van den heer geloeft hebben], Gheryt zoon wijlen Gherit van Berck voor hemzelf en voor Jacop 
zoon wijlen Laureys vander Heyen en voor Henric zoon wijlen Peter vander Heyen en voor Adriaen Scutkens
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als man van Kathelinen sijn huisvrouw dochter wijlen Peter vander Heyen daar Gherit voors voer gheloeft 
heeft Peter zoon wijlen Willems vander Heyen voor hemzelf en voor Sophie dochter wijlen Jans vander 
Heyen daar Peter voors. voor geloeft heeft 
2 mud rogge erfpacht in een  erfpacht van 3 mud rogge op Lichtmis uit
een beempt in parochie Oisterwijk in loco  dicto Uedenhout in loco  dicto Vriesdonc 
e.z.  erf Jan Soewech? [Steewech?], a.z. erf - - -, e.e. erf Henric vande Stake, a.e. - - - 

welke 3 mud rogge erfpachts voors. wijlen Aert vander Heyen tegen Goeyaerde van Deyl met overgeven 
ghecregen had in schepenbrief van Buscoducis welke 3 mud rogge erfpacht voors. tot en ? voors. mede 
erfgenamen vander doet wijlen Aert vande Heyen en voer? Denis? sijns soens met versterve toecomen is en
welk 1 mud rogge erfpacht van de 2 mud rogge erfpacht wijlen Aert vander Heyen met sijn huisvrouw in hoer
instrument ghemaect en beset had heer Adriaen Anchems Molders zoon tot sijnder tochte ende de armsten 
priester inder kercke van Oesterwijc residerende welc mud rogge erfpacht .. bij toedoen sheeren van Ludich 
ende des abts van sunte Gheertruden van Loven gheoirdineert? is in? fundatien St Jorys outaer in eccl. de 
Oesterwijc 

leg. et her. vendt heer Florysen priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon te samen met alle 
schepenbrieven

heer Florys voors. 
promisit den rector Ste Jorys outaer 
1 mud rogge op Lichtmis als wijlen Aert vande Heyen en Juet zijn huisvrouw in hoer testament gemaakt 
hadden heer Adriaen Anchems en den armsten priester uit
een stuk beempts voors. 

welk stuk beemde voors. heer Florys uit de voors. beemd en al zijn goederen – dat de erfgenamen wijlen 
Aert vanden Heyen en Juete zijn huisvrouw nimmermeer crot ... commer in eghene toecomende tijde en 
heer Florys en diens nakomelingen zullen dit mud rogge bewijsen op een zeker onderpand daer twee vande 
outste schepenen 2 vande naesten maghen wijlen Aert vander Heyen leveren? zullen dat die erfghenamen 
wijlen Aert vander Heyen mede bewaart zullen bliven

de erfgenamen Aert vander Heyen promisit ... dat heer Florys voors. een mud rogge erfpacht voors. sal 
mogen bewijsen op zekere onderpanden ...

1488 september 21 | 194/30r-1

heer Florys Ghijsbrechts zoon priester 
o.a.
nog ½ mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge op Lichtmis uit
enen huse en hove en erf daaraan in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout opt Clappende Schoer  e.z.
erf Hillegontde Brede en haar kinderen , a.z. erf Willem die Zegher en kinderen 
en uit meer andere onderpanden; 

welk ½ mud rogge erfpacht voors. hr Florys voors. tegen Aerden zoon wijlen Matheeus van Heyst met 
overgeven – supt Jo. Elst ad opus rectoris eene capellen inde parochie van Oisterwijk ter stede genaamd die
Cruyster nuwelinghen ghefundeert in hulpen eener fundatie om een weekmisse .... behoudelijc dat men die 
voors. misse op sondagen oft heylige daghe oft op gheen dage als tOesterwijc bruy. oft lyc syn mis? doen en
sal en behoudelijc die prochiekerke van Oesterwijkc in hoer recht te bliven ende oec om mer dese opdracht 
consent te cryghen vande bisscop van Ludick vanden abt van sinte Gheertruden vande consent? totter 
fundacien dere weeckmissen voors.

1488 oktober 9 | 194/30v-2

Kathelin weduwe wijlen Aert van Heyst 
alzulke tocht als Kathelin voors. besittende 
in 1 ½ mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge erfpacht op Lichtmis uit 
1. enen huse en hove en erf 1 mudzaad in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout op dat Clappende Schoir 
e.z. erf Hillegonde van Bree en zijn kinderen, a.z. erf Willem Zeghers en kinderen 
2. een stuk lands in parochie voors. in loco de Houtsche acker
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b.z. erf erfgenamen wijlen Jacob? van Blade? 
3. een stuck beempts in parochie voors. in loco die Hesseldonc
e.z. Oeverijt ?, a.z. erf Jan Melys Walravens 

welke 1 ½ mud in 3 mud rogge erfpacht Aert van Heyst voors. tegen Jannen sinen natuerlijken soen met 
overgeven gekocht heeft in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Jannen natuerlijc zoon Aerts voors.

1488 oktober 9 | 194/30v-3

Jan voors. promisit te geven en gelden Kathelinen voors. 22 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht also 
lange als Katheline voors. inder menscheyt leven sal uit den huise etc. voors. 
ook Kathelinen een temelijc wtvaert doen zullen nae haer stant - datum en schepenen ut supra

1488 oktober 28 | 194/31v-2

Wouter zoon wijlen Wouter Herman Loers? 
een stuck lands hem toebehorende 2 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout omtrent den 
molen van Creyten 
e.z. erf Peter zoon wijlen Meeus Peter Metten? diemen heit die Waghemaker op beyde .., e.e. hoeven van 
Parweis geheiten? den Beeister?, a.e. erf wijlen Jan Meeus 

verhuert in ma... van .....

vendt Peter voors. 
uitgenomen Willem Borchacker 6 lopen rogs erfpacht 
en den goetshuse van Tongherloe 5 ½ st erfcijns

1488 december 23 | 194/33r-1

Willem, Katelijn en Marie zijn zuster kinderen wijlen Willem Sapeel . ., Cornelys zoon wijlen Jans Beeren 
vader en momb. Marien ... dochter van hem wt wijlen Kathelinen sijnre huysvrouw doen sij leefde dochter 
wijlen Willem Sapeel tesamen wittelijc gewonnen voer hen selven en voor Henric zoon wijlen Willem Sapeel 
niet present daer heer Aert die Gruyter en Jan Toit voer geloeft hebben 
een stuck erf tot weyen ligghende 14 lopen situs in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout op de 
Houtsche strate 
e.z. erf sheren van Parweis, a.z. erf sGoetshuse van Tongherloe, e.e. erf Jan Beyen, a.e. - - - 

welk stuk erf met meer andere erven wijlen Willem Sapeel hoer vader tegen Symen zoon wijlen Aert Appel 
acq. in lib. de Oisterwijk

supt et vendt Henric zoon Embrecht Henric s.

1488 december 31 | 194/33v-2

Jan zoon wijlen Jan Oghen wt volcomender machten hem van Elysabetten weduwe wijlen Peter vande 
Scoer en van Adrianen en Korstianen horen sonen in enen openbaren instrumente 
1. 1/5 in stuk land 2 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout bij die Creytenmolen
e.z. en e.e. comm. plateam, a.z. erf Hubrecht zoon wijlen Henric Gosens, a.e. erf Cornelys Leeuwen 
2. 1/5 in een stuk land 2 lopen
e.z. erf Wijtman Gherit Willems, a.z. comm. plateam voert wy Adrianen? ut dicit 

vendt Hubrecht voors.
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