Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 197 ("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.)
10 mei 1491 – 7 januari 1493
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1494 augustus 25 | 197/1los
ingestoken in de rug klein papiertje - achterop leeg
Anno xCiiij altea Bartholomei apostoli soe hebben gemaect een erfdeeylinge ende sceydinge Dirck Sapeels
Willemss, Margriet weduwe wijlen Goyaerts van Hulsen ende Adriaen Denis Meynartss man van Conegonde
zijn huisvrouw dochter wijlen Willem Sapeels voors.
Dirck voors. soude hebben
1. een mud rogge erfpacht
uit en van een beemt gelegen in parochie Oisterwijk in genaamd int Herlaer geheyten dat Wolffaerts
broecksken
2. en nog hiertoe 3 pont paeyments uit 6 pont
uit en van een erfenis genaamd in Udenhout aen die Hoeytse straet etc. scabini Nycholaus Berck et Petrus
Janss
1491 september 14 | 197/1v-2
Gherit zoon wijlen Lambrecht van Gorcum
heeft gheloeft te betalen Cornelis dochter wijlen Cornelis Bacxs
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit huysinge hoevinge en erff daeraen 10 lopen in Udenhout
e.z. en e.e. erf Jan Willemss erf gen. Paerwijs goed, a.e. Houtse straet
[datum onzeker]
1491 september 14 | 197/2r-1
Willem zoon wijlen Gherit Willemss
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op St Lambertusdach bysscop ten Bossche te leveren der mate
vanden Bosch
1. uit een stuk land genaamd den Sceltenacker gelegen in parochie Oisterwijk
e.z. erff berthout van Hoesden, a.z. erf Wouter vande Viele?
2. 1 lopen lants genaamd den Mortel in voors. parochie e.z. erf nu Willem Poynenborch O, a.z. Jan Cuep?
Met meer anderen
welk half mud rogge erfpacht Willem voors. ghecoft en ghecregen heeft tegen Gherarden zoon wijlen heer
Samels? van Os zoals in verscheyde schepenbrief van
heeft hij verkocht en opgedragen heer Gherit Ghijsbrechts zoon tbv sijns selve en ten behoeve van heer Aert
Scellike en heeft geloeft Willeme voers. als een principaal sculder dit opdragen overgeven affgaen ende
vertien altijt vast en de stentich
[datum onzeker]
1491 september 19 | 197/197,2v-4
Cont sij dat comen Claus van Waelhoeven zoon wijlen Goyaerts van Waelhoeven en heeft begheert aende
heer? innegheset ende ghestelt te sijn in alsulcke gueden als wijlen mr Joerden van Baest in huwelijken
voorwijlen gheloeft [erboven: aen voors. Goyaert van Waelhoven en Katharina sijnder dochter] met jouffr.
Katharina sijn dochter en uit beghert vande selve Clause heeft Jan vander Stegen vorster tot Oisterwijck
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alsoe verre in hom waer inde name des heren denselven inneghestelt int gebruyck van
de hoeve en goeden ghelegen in parochie ... in Udenhout
[doorgehaald: een helft in een huys hoff met sijne goeden hem te]
1491 november 29 | 197/7r-3
Willem zoon wijlen Henric Appels man van Lijsbette sijns wijffs dochter wijlen Gherit van de Loe
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis dwelck Willem voers. toecomen is van Margriet vande
Loe weduwe Willem Gherit vande Loe en die voors. Margriet toecomen is van wijlen Willem hoer man
volgens test.
welk half mud rogge Gherit van den Loe voors. toecomen is met meer andere erfpachten van Henric zoon
wijlen Wouter vanden Loe en welk 1/2 mud Jan Jan Wijtmans soen die jonge Willem Luw zoon wijlen Willem
Luwe en Jan genaamd Vendijck zoon wijlen Henric Vendics als meesteren en provisoren der fabriek der kerk
van Oisterwijk namens die fabriek uit volcomen macht vanden bisschop van Lueyck
hebben zij vercocht overgegeven en opgedragen Wouter genaamd vande Loe zoon wijlen Wouters vanden
Loe en welk half mud de fabriek voorn. erfelijk toecomen is van Hessel zoon wijlen Jacob Hessels jaarlijks
op Lichtmis uit drie mudden rogge erfpacht die welck nu ter tijt Jan vande Rijt jaarlijks geldende is vande
goede daer hij op sittende is dat welck nutertijt Jan vander Stegen in Udenhout jaarlijks schuldig is
heeft hij vercoft Goyaerden zoon wijlen Aerts vanden Loe
1491 november 29 | 197/7v-1
Cont sij dat comen is in gebannen vierschare tot Oesterwijck Willem zoon wijlen Ghijsbrecht Zegers heeft
doen lezen een brief wt gebrek aan betaling van een mud rogge erfpachts dat hem tachter en onbetaald
stond sprekende van woerde tot woerde aldus Peter zoon wijlen Peter Backs heeft geloeft als princ. sculder
te betalen Robbrecht zoon wijlen Wouter Brocken ten behoeve van sijns selve en ten behoeve van Jans
ende Aerts sijne suster kinderen wijlen Wouter Brocken voors. 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op
Lichtmis
1. uit huyse hoeve gronde toebehoren en erf daaraan en daartoe behorende in parochie Oisterwijk in een
stede genaamd Berckel
e.z. erf Claus Pig, a.z., e.e. gemeynt van Haren, a.e. erf Gherit Smit
2. een stuck erffs tot lande en weye 18 lopen in parochie voors. in een stede genaamd Udenhout
e.z. erf Gosen vanden Heesacker, a.z. erfgenamen Jan Neckers , e.e. erf Jacob Claus Jacobsz., a.e.
gemeynte van Haren
opgedragen daer die daet af spreekt xiiij Lxxiij [1473] xxi dage in decembri en welk mud rogge Robbrecht
voors. en Jan sijn brueder en Aert honder suster kinderen wijlen Wouter Brocken overgegeven Jannen zoon
Ghijsbrecht Zegersz. ten behoeve van Yken weduwe wijlen Ghijsbrecht Zegers en hoer kinderen Yken ter
tocht en de wittige kinderen ten erve
Willem voors. waer gericht aende gerechtigheid en gemechtigd Jan vander Steghen en daer teynden vercoft
Peter den Cock voor 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht en voor 2 mud rogge
1492 januari 14 | 197/12r-1
Wouter zoon wijlen Denys Rynkens
een stuck lands hem toebehorende genaamd den Stijnen Acker 4 lopen in parochie Oisterwijk in een stede
genaamd Berkel
e.z. erff Mechtelt Brocke kynder, a.z. erff Gherit genaamd vande Schoer dat Peter Henricx Gosens nu
toebehorende is en voerts gelegen aen die gemeynt alomme
welk stuk land Wouter voors. tegen Steven zoon wijlen Henric Stevens zoon met meer anderen in sch. br.
Oisterwijk
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verkocht en opgedragen Peter zoon wijlen Henric Gosens
1491 augustus 2 | 197/12v-1
Cont sij dat comen is in gebannen vierschaar tot Oisterwijck Aert zoon Jans die Becker en heeft doen lezen
enen brief wt gebrek van betaling van 1 1/2 mud rogge erfpachts dat hom tachter was sprekende van worde
te worde aldus Lauwreys zoon wijlen Lauwreys Wouter Vrancken soen die Molder heeft geloeft te betalen
Aernden zoon Jans sbeckers
1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
o.a. Uit
genaamd Start gelegen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
overgegeven en opgedragen met afgaan en heeft gelooft Lauwreys voors. deze 1 1/2 mud de voors. Aert te
waren
doen desen scepen brieff ghelesen was waert ghericht aen huys hoff en erff voors. ende dat ghericht heeft
Aert ghemechtich Jannen vander Steghen vorster tot Oisterwijck die welck dat ghericht volvuert heeft
vonnis der scepenen ghewesen heeft datmen dat bieden sal en verkocht Benedictus Heyen voer alsulcke
pacht en voor 4 lopen rogge eens in de sack datum anno xCi ij-sten dach in die oexstmaent sch. Embr.
Gosens Jan van Eyghen Thomaes Verelst Adriaen Denys en Thonis Buckincs
hiernae en heeft Benedictus dese coep overgegeven Aerde voers. gheloeven
1492 januari 10 | 197/16v-1
Cont sij want Laureys zoon wijlen Lauwreys Wouter Vrancken soen
gheloeft heeft als princ. sculder te betalen Aerde zoon Jans sBeckers
1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht alle jaer te gelden op Lichtmis
uit huysinge en hovinge met sijne gronde en toebehoren en erff aen liggende en daer toebehorende 16
lopen binnen de vrijheid van Oisterwijk ter stede genaamd Karchoven e.z., e.e. die ghemeynt van Haren, a.z.
gemene molenwech, a.e. gemene voetpat die tot Berkel waert gheet
een erff
volgens schepenbrief van - waer gericht aent huys etc. welk gericht Jan vande Stegen vorster tot Oesterwijk
vanwegen Aert voors. Volvoert
aan Benedictus Heyen voer alle alsulcke pachten daer voer van rechts wegen wt gaende
en daertoe voer 4 lopen rogge eenst te betalen van 8 mud rogge
en uit krachte van dien waert gericht aan
een hoeve huys hoff erff gelegen in Udenhout toebehorende Lauwreys voors. als aen Aert voers. Gheloeven
met hey weye lant beempts Laureys voors. Toebehorende
gelijk Embrecht genaamd Stert die te wesen plaghen gelegen in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout
en welk gericht voors. Jan vande Stegen vorster tot Oisterwijk en vanwege Aerts voers. volvuert heeft
schepen vonnis en daer en teynden heeft Jan vander Stegen vorster voors. dat ghericht gheboden den
ghenen die hij dat sculdich was en daer en teynden vercocht Aertden zoon wijlen Jans sBeckers? voer
1492 januari 14 | 197/17r-1
Willem, Margriet en Herman kinderen wijlen Hermans zoon Jan Vannis cum tutore
anderhalf mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Oisterwijk maat welke erfpacht voors. Embrecht zoon wijlen
Jan Vannis had geloeft Vrancke van Langel ten behoeve van Willems Margriet en herman voors. te betalen
en te gelden den selven allen jaer op Lichtmis en tot Oisterwijk te leveren
uit huys hoeff erff daertoebehorende 18 lopen lands in parochie Oisterwijk in Berkel
e.z. erf Katharina weduwe wijlen Jans vande Pas en hoerder kinderen, a.z. erf der erfgenamen wijlen Gherit
van Brakel
op welke onderpanden en erffenisse voors. Peter die Coster?? insgelijcx vertegen heeft
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en uit meer andere erffenisse daaromtrent gelegen volgens schepenbrief van
hebben zij verkocht en opgedragen Pauwels zoon wijlen Jan Vanny
1492 januari 14 | 197/17v-1
Margriet weduwe wijlen Harman Jan Vanni dochter wijlen Willem Vendics
1. alle tocht in huyse hoff en toebehoorten metten erf daaraan 18 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
genaamd Huculum
e.z. erf Lauwreys Vanny, a.z. erf Wouter Maes
2. een stuck lands genaamd dat Lock 6 lopen gelegen in de parochie voors. ter stede Berkel
e.z. erf Embert Vanny, a.z. erff Lauwreys Vanny
3. de helft van 4 lopen lands aldaar
e.z. Laureys voors., a.z. Katarine? van de Pas en hoer kinderen
stuk land genaamd dat Dunenstuck 2 lopen e.z., a.z. erf Dirck Borchgraeff
4. 2 buender broecs in parochie Helvoirt int Oirtbroeck
e.z. erf Jan Emmen, a.z. gemene broeck
5. stuck broecs genaamd dat Wolffaerts broeck in parochie Oisterwijk ter stede Huculem
e.z. erf Bruys Janss, a.z. erf der kinderen Willem Sapeels
6. dat dordeel van 7 buender heyen gelegen in de parochie Venloen ter stede genaamd den Clockenberch
e.z. erf Katarina vande Pas en hoerder kinderen, a.z. erf des Goetshuys van Pastel daer een heyveldeken
tussen gheet
7. dat dordedeel van 2 lopen moers gelegen inde parochie voors.
e.z. Peter Emmen, a.z. erf Jan Vanny
overgegeven en opgedragen haar wittige kinderen Willem Margriet en Herman die sij vercregen hadde bij
Herman Jan Vanny
cont sij want Margriet weduwe wijlen Harmans Jan Vanny alle tocht opgedragen haar wittige kinderen Willem
Margriet en Harman zo zijn gestaan Margriet en Harman gesusteren kinderen Margriet voors. cum tutoribus
en hebben dit voors. huys hof met alle erven opgedragen Willemen hoer brueder
[marge: welk huys etc. Peter die Coelt?? van megen?? voors. en hoerder kinderen ontfangen heeft ut supra]
en welk erf Peter die Coelt erffelike ghecoft ende ghecregen hadde Embrecht Lauwreys en Pauwels
kinderen wijlen Jan Vanny en voor Aerd Ghijsbr Zegers als wewer wijlen Margriet zijnder huysvrouwe
dochter wijlen Jan Vanny voer henzelven en voer Ghijsbrecht zoon Aerts en wijlen Margriet voorn.
1492 januari 20 | 197/18v-3
Pauwels zoon wijlen Jan Vanny
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende jaarlijks op Lichtmis welk mud rogge Pauwels
voors. erfelijk gekocht en gecregen [18bis] tegen Janne zoon wijlen Aert Koecs
1. uit een huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan in parochie Oisterwijk ter stede genaamd
Berkel aen den Hovel
e.z. erff der erfgenamen Peter Koecs, a.z. Ackerstraet
2. stuck lants genaamd den Payakker? 10 lopen
3. stuck lants genaamd den Willichacker achtalf lopen ut.circiter
en andere erven volgens schepenbrief van
overgegeven Cornelis dochter wijlen Cornelis Bacxs
1492 februari 7 | 197/21r-2
Dierck zoon wijlen Claus Sterts voer hom selve en voer sijn susters helmelinge vertegen op alsulcke half
mud rogs Jan Vanny sijns styfffvaders en alle anderen commer van sijnen wege
1492 februari 18 | 197/25v-2
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Elisabeth dochter wijlen Aert Joerdens cum tutore
die twee deel wt drie ghedeelt in een erfpacht van 4 lopen rogge erfpacht hoer toebehorende op Lichtmis
1. uit enen huyse en hoeve gronde en toebehoorten en erf daaraan 8 lopen in parochie Oisterwijk in een
stede genaamd Berckel
e.z. en e.e. gemene straat, a.z. erf Jans zoon wijlen Jans Cupers, a.e. erf Heylwig weduwe wijlen Jans
Cupers en horder kinderen
2. een stuck lants 3 lopen aldaar
e.z. erf Heylwig voors. en hoerder kinderen, a.z. erf Katharina huisvrouw Embrecht Peter Emme, e.e. erf
Jans sBeckers, a.e. erff Yden Vannys kinderen
3. een stuck lants 2 lopen aldaar
e.z. en a.z. erf Peter? Aert Lors soen, e.e. erf tsheeren van Parvys gemene heerwege
Elisabeth aangekomen een deel tot voors. Elisabeth comen is van Jannen haren brueder en dander deel
met het recht van versterven
heeft Elisabeth overgegeven en opgedragen Gheriden zoon Henric van Hout
[datum onzeker]
1492 februari 23 | 197/26v-3
Cont sij enyegeliken dat comen es Jan zoon wijlen Melis Walravens en heeft hem bedanck goede rekeninge
en betaelinge van Henricx sijnen soen Willem zoon wijlen Jan Vendics man van Gherbrechts sijns wijffs Jan
zoon Aerts van Eerssel ut tutor Adriaen sijns wijffs dochter Jan Melis Walravens voers. en schilde die selve
quyt van allen alsulcken ontfang tot dese dage toe en heeft geloeft Jan voers. dese quytsceldinge wast en
stentich te ...
1492 juli 20 | 197/30v-4
Henric zoon Jan Melis Walravens soen
heeft geloeft te betalen Jannen zoon wijlen Loywych van Olmen
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te gelden en te betalen op St Jans dach baptiste in de zomer
uit 3 buender weyvelts in parochie Oisterwijk in Udenhout in die Groenstraet
e.z. erff Aerts van Eerssel, a.z. erf der weduwe Lijsbet Stevens van Dun, e.e. erf der weduwe Jans van Erp,
a.e. Groender strate
Jan voors. heeft geconsenteert Henric dat hij dit voors mud rogge erfpacht aff sal mogen lossen 12 jaar met
36 peters van 18 st etc.
1492 december 6 | 197/38v-1
Jan zoon wijlen Aert Wijns
de helft in een stuck erffs 5 1/2 lopen geheel in parochie Oisterwijk ter stede genaamd Creytemolen
e.z. erf Steven Heyn Stevens Z, a.z. die gemeynt, e.e. erf Peter vande Schoer, a.e. erf Elisabeth Pauwels en
hoer mede erfgenamen
de helft van een mud rogge erfpachts dwelck Jan voors. op de voors. stuck erfs heffende was welk erf voors.
Jan voors. bij enen coop van recht toecomende voor sijn gebrek als vande enen mud rogs erfpachts voors.
heeft hij overgegeven en opgedragen Jannen zoon wijlen Loyen van Olmen
item inde selve maulen? heeft hij overgegeven? Wijtman Gherit Willems dat zuyteynde ? gelijck daer betaelt
is hier is bijgestaan Jan van Olmen en heeft gheloeft dat hij den graft lovelick? heymen en houwen sal
1492 april 1 | 197/43v-2
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Anthonis Peter ghebruederen kinderen wijlen Henric vande Loe Margriet en Lijsbet hon susteren Peter zoon
wijlen Daes Peter? Daniels ut tutor Goyaerde sijns wijffs dochter Henric vande Loe voors.
2 lopen rogge erfpacht tot en van een mud rogge erfpachts op Lichtmis
uit een huysinge hoevinge gronden en toebehoren daar wijlen Wouter vande Loe Janss en Kathelijn sijn
huisvrouw in bestorven 13 lopen aen die Gruynstraet
e.z. erf Pauwels genaamd die Wolff, a.z. erf Claus van Wuycht
hebben zij overgegeven en opgedragen Aerde Eliaes Smeyers soen
1492 april 16 | 197/44v-3
Claus zoon wijlen Jan Boet? (Bont?) man van Juet sijns wijfs dochter wijlen Daniel van Okel
heeft geloeft Henric zoon Embrecht Henric Emmen soen
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit de helft van een huyse en hoeve metten erf daeraen liggende int geheel 27 lopen in parochie Oisterwijk
in een stede genaamd Berkel daar wijlen Jan Brocken in bestoerf gelegen
e.z. erf der kinderen wijlen Jan Brocken die daertegen gedeeld is, a.z., e.e. erff des heren van Paerwijs, a.e.
die gemene straet
2. stuck beemps in parochie voors. ter stede genaamd Udenhout
e.z. erf Margriet van Okel dat daertegen deelt Z, a.z. erf Peter Priem en Peter Berthout Wouters zoon, e.e.
Gomelse strate, a.e. erf Henric Couyten
Henric voors. heeft geconsenteert Clause voors. dat hij dit half mud rogge voors. binnen 10 jaar mag lossen
met 17 peters den peter 18 st etc.
1492 april 25 | 197/45v-2
brueder Jan van Geldrop procurator regellor cloester vande Hagen ghelegen bij Eyndhoven
machtigt Ghijsbrecht van Riel aangaande
eender hoeve gelegen in parochie Oisterwijk in Udenhout
om die te verpachten wt te geven en daer mede en in te doen
datum xxv april anno xCij sch. Adriaen Scapdijck daer Ghijsbrecht sculdich sal sijn daer rekening
1492 mei 2 | 197/46v-1
Aert zoon Jans die Veere ut tutor Lijsbet sijns wijffs dochter wijlen Peter Schuyt
een 5de deel in 2 stucken lands hem toebehorende in parochie Oisterwijk 4 lopen in genaamd Udenhout dat
een
e.z. erf Wyt Gherit Willemss en voorts alle andere sijden aenliggende aen die ghemeyn straet
dat andere
e.z. erf Cornelis die leeu, a.z. gemene straat , e.e. erf toebehorende den heer van Perwijs, a.e. gemene
straat
overgegeven en opgedragen Huybrecht zoon wijlen Henric Gosens
uitgenomen
1/5 van 1/2 braspenning erfcijns den hertog
1492 mei 23 | 197/47v-1
Jan zoon wijlen Lauwreys Groys soen 1/4 en een half 1/4 in
een stuck beempts hem toebehorende in parochie Oisterwijk gelegen in die Buender dat heel stuk beempts
gelegen
e.z. erf erfgenamen Jan Hollen, a.z. gemene Aa aldaarr lopende , e.e. erf der kinderen Gosen Ruytten, a.e.
gemeynt toe
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vercoft overgegeven en opgedragen Henric zoon wijlen Willem Emmen soen
1492 juni 10 | 197/48v-1
Jan Melis
heeft gelooft als een princ.. schuldig is Kathelijne Loers
18 peters binnen 6 jaar te betalen en elke Lieve Vrouwe dach hier en bynnen te betalen 1/2 mud rogge
Jan Melis doer? Jan sijn soen Kathelijn hon suster cum tutore Willem zoon wijlen Jan Vendicss ut tutor
Gherb... sijns wijffs Merten Daniel Piers ut tutor Aleyt sijns wijffs Jan van Eerssel ut tutor Adriaen sijns
Ghertruyt Jan Zegers dochter voer - - 1492 juni 10 | 197/48v-2
Jan Melis die Jonge ook voor de kinderen wijlen Melis Jan Melis
heeft geloeft Henric Jan Melis zoon na de dood van Jans hoers vader niet voerder deylen en sullen in hon
vaders gueden
dan elck in een mud rogge erfpachts ende wesz daer afte... ? dat sal Henric Jan Melis hebben en des heeft
jan Melis gheloeft te brengen die kynder Amelis voers. te .... dat sij vertyden sullen als Jan voers. gedaen
heeft
hier sijn bij ghestaen die andere kynderen en zwageren die dit Janne sullen helpen verantworden
1492 augustus 20 | 197/49r-1
Mary weduwe wijlen Andries Toeyts dochter wijlen Jan Stevens heeft gemaakt hoeren wttersten wille
haar schulden betalen uit gerede gelden
Item noch heeft diezelve gemaakt Jan Tuyt 2 Rgld eens
item heer Andries Embrechts soen priester rector altaer St Josep in Oesterwijck 2 Rgld
en heeft noch gegeven dieselve Mary om zekeren dienst wille ende puerlike om goedswille alle alsulcke
guden aeffelike en erffelike die sij enichsyns hebbende is
overgegeven en opgedragen Leonaerden here nichte dochter wijlen Steven tsHaerden
item noch gemaect heren wittigen erffgenamen enen oude grote eens

1492 december 28 | 197/50v-1
Peter Henric Gosens soen ter eendere en Lijsbet weduwe Claus sBeren dochter wijlen Claus van Dijck cum
tutore hebben onder hen een erfdeling gemaakt
aan Peter
1. een huys hoff mette toebehoorten 20 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout genaamd die oude
huysinge dat Henrick vande Staeck te wesen plach gelegen
e.z. erf Jan Piggen, a.z. erf Gosen vande Heesacker, e.e. erf toebehorende den Gasthuys vanden Bossche,
a.e. strate toe
2. nog 12 lopen lands tot Berckel
e.z. erf Gherit Beyen, a.z. erf toebehorende den Pawijss goet , e.e. erf Jan bunder rocken, a.e. gemene
straat
waaruit hij zal gelden
- 18 lopen erfpachts die Peter daar zelve op heffende is
- en een mud rogge erfpachts den H.Geest van Oisterwijk
- en een mud rogge erfpachts Henricx kinderen vande Staeck
- en heer Jan Wolvaerts 22 lopen rogge en 1/2 oude grote
- heer Jan Wolvaerts en de fabriek van de kerk van Oisterwijk 1/2 mud rogge erfpacht
- en Lijsbet voors. 1/2 mud rogge erfpachts
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hiertegen zal Lijsbet hebben houwen ende erffelike besitten
1. een huys hoff mette toebehoorten 8 lopen gelegen in Udenhout dat oeck Henric vande Staeck te wesen
plach
e.z. erf Kathelijn Loers en hoerder kinderen, a.z., e.e. erf die gemene straet, a.e. erff Jan Vannis
2. stuck erffs 9 lopen op die Cruystraet
e.z. erf Aleyt Lambrechts Leynen huysvr., a.z., e.e. erf die gemene straet, a.e. erf Lambrecht Huyben
3. noch 10 lopen erf
e.z. Gherit? Hoeven kinderen, a.z. erf Lambrecht Huyben
4. noch een stuck erffs 10 lopen
b.z. erf Jan Vanny van beyen syden
5. noch enen acker 5 lopen
b.z. erf Steven Henric Stevens kynderen
6. een sestersaet
e.z. erf Peter voors., a.z. erf Jan Meeus
7. een stuck beempts een buender
e.z. erf den susteren van Oesterwijck - - 8. noch een stuck erffs 4 lopen
e.z. erf Peter voors., a.z. erf Sophie weduwe wijlen Thomaes Verelst en horen kinderen
9. noch enen acker 7 lopen
e.z. een ghemeyn stege - - waaruit Lijsbet voors. wt sal blijven gelden
- Jan van Dijck 3 1/2 mud 3 lopen
- item den heren vanden Baseldonck 2 mud 2 lopen rogge erfpacht
- en Lijsbet voors. 3 1/2 mud orgge erfpacht
- en Lauwreys Elens 1 mud rogge erfpachts
- des capellen van Berkel 4 lopen
- en Henric vande Staeck kinderen 1 mud rogge erfpacht
- en den hertoge ontrent 18 st en 1 1/2 capuyn
- ende oft verhoelen commer compt sal Lijsbet die 2 deel gelden en Peter dat dordeel
1493 januari 7 | 197/53v-2
Jan Bey Janss van zijn gebrek
jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen rogge hem behorende op Lichtmis
uit stuk lants 7 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Berkel
e.z. erf wijlen Claus Jacobs en Aert Piggen Peter Back, e.e. gemeynt, a.e. gemene straat
welke 10 lopen rogge erfpacht voors. Gherit zoon wijlen Wouter Blockman vercocht hadde Jacobbe zoon
wijlen Claus Luytten volgens schepenbrief van xiiijC Lxxvi xv dage in merte [15-3-1476] en welke erfpacht
Janne voors. niet vergouwen en waert gericht gemechtigd Janne Verstegen
vercoft heer Andries Emmen voerde 26 lopen rogs achterstelling? 10 lopen rogge jaarlijks eruit te gelden en
een sester rogge erfpachts ... en 1 lope achterstels van dien
marge: dits ten Bosschen ghe....
1492 mei 22 | 197/55r-1
Lauwreys Elen Vannis soen
was gericht tot eneen erfpacht tot enen mud rogge erfpacht jaarlijks op Lichtmis
uit enen stuck beempts genaamd die Pyedonck houdende een buender broecks ut circiter gelegen in
parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout
e.z. erf Peter Steewechs O, a.z. erf der erfgenamen wijlen Ludolff Bocs W , e.e. erf Lonis van Erp, a.e. erf
Jan Henricx Vendics soen als Jan vander Amelvoert sede
welk mud rogge erfpacht Jan vande Amelvoert zoon wijlen Henric vander Amelvoert vercoft had in een
wettige cope Lauwreys zoon wijlen Henric Toyt Vanniss in schepenbrief van dusent vierhondert xxxij op sinte
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Pauwels dach apostel 25-1-1433] en welk mud rogge erfpacht voors. Lauwreys tachter was gericht Janne
Verstegen gemachtigd ten eynde volvuert en
vercoft Lijsbert weduwe wijlen Claus sBeren dochter wijlen Claus van Dijck voor 2 1/2 mud rogge achterstels
en schade van recht
1492 mei 23 | 197/56r-1
Lijsbet weduwe wijlen Claus die Beer dochter wijlen Claus van Dijck voer haer gebrek
jaarlijkse en erfelijke pacht een mud rogge erfpacht haar toebehorende jaarlijks op Lichtmis
1. uit enen huyse hove met sijne gronde en toebehoorten en erff daertoe behorende 8 lopen ut circiter in
parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout
e.z. erff Katarine weduwe Wouter Loers en hoere kinderen, a.z., e.e. die gemene straet, a.e. erf Jan Vanny
2. een stuck lands 10 lopen aldaar e.z. erf Lauwr. Jan Melis zoon, a.z. derff Gherit Hoen? , e.e. gemene
straat, a.e. erf Willems vanden Heesacker mma
welk mud rogge erfpacht voors. Henric zoon wijlen Henric vande Stake vercoft heeft Clause die Beer
volgens schepenbrief van daer die daet aff spreeckt dusent vierhondert een ende tachtentich xviij dage inde
mert voer Pasen en dit ghericht
is vercoft Mathijs Sch. ende daernae overgegeven? Lijsbetten voer 4 mud rogge achterstelle etc.
uitgescheyden 3 mud rogge erfpacht die Lijsbet voers., daer aen hadde boeven dit 1 mud rogge erfpachts
ende het is ten Bossche gheveylt
1492 mei 22 | 197/56v-1
Lijsbet dochter wijlen Vranck sGreven voer hoer gebrek dats te weten
jaarlijkse en erfelijke pacht 7 lopen rogge erfpacht op Lichtmis
uit ghedeelt van eenen beempde genaamd die Groetdonck gelegen in parochie van Oisterwijk in een stede
genaamd Udenhout
e.z. erf der erfgenamen des Goetshuys vander Cameren, a.z. erf Yden de weduwe wijlen Peter Vanny en
hoer kinderen , e.e. erf Peter Jacob Hessels soen, a.e. erf Aert Volfaerts vander Heyen
welke 7 lopen rogge erfpacht voors. Willem zoon Henricx vande Pasch ut tutor Engelberen sijns wijffs
dochter wijlen jan Brocken erfelijk gecoft heeft en geloeft heeft te gelden Vrancken zoon Jans sGreven des
voors. Lijsbets vader in libris daer die daet aff spreckt dusent iiijC Lxi twe dage inde meye [2-5-1461] en
welke erfpacht voors. Lijsbet tachter was en onbetaald staat ghericht waert Janne Verstegen ghemecht ende
my vercoft
1492 maart 10 | 197/58v-1
Jan zoon wijlen Aert Wijns voer zijn gebrek dats te weten
jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende van enen mud rogge erfpacht jaarlijks op Lichtmis
uit een stuck lands genaamd Cort Aerts lant sestalff lopen lants off daer omtrent begrepen gelegen in
parochie Oesterwijck ter stede genaamd die Creyte molen
e.z. erf Steven Heyn Stevens zoon zuidwaarts, a.z. ghemeynt noordwaarts , e.e. westwaarts erf Gherit
Petersz. vande Schoet, a.e. oostwaarts erf Elizabeth Pauwels en hoer mede erfgenamen
welk mud rogge erfpachts voers. Daniel zoon wijlen Dirck Jacobs zoon van Esch ut tutor Aleyte sijns wijfs
dochter wijlen Wouter Henric Toyt Vannys soen witt. vercoft hadde Jannen genaamd Vendics zoon wijlen
Henric Vendics daer die daet aff spreckt dusent vierhondert wijfftich ende vyve des woensdages nae onser
vrouwen dach conceptio x dagen in decembris [10-12-1455] welke erfpacht Janne voors. tachter stont ende
niet vergouwen en was als hij sede ghericht waert etc. ende ghemechtich Janne Verstegen daer en teynde
vercoft Janne Wijns voer x lopen in affcortinge 2 mud rogs achterstel en die scade van recht
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1492 november 20 | 197/58v-2
Peter Wouter Priems voer zijn gebrek
jaarlijkse en erfelijke pacht enen halff mud rogge erfpacht hem toebehorende allen jaer te gelden op Lichtmis
1. uit eenre schuere ende hoffstadt met hoeren gronde en toebehorte in parochie Oisterwijk in een stede
genaamd Berkel
e.z. erff Michiels van Bree, a.z. erff der erfgenamen Wouter Berthouts
2. stuck beempts genaamd dat Goemelair te weten dat dordedeel daeraff daer die andere twe dordedeel aff
toebehorende Jan Vossen Wouter Berthouts den gehelen beemd 5 buender ut circiter gelegen in parochie
voors. in een stede genaamd Udenhout
e.z. erfgen .Wouter van derr Hoeven, a.z. erf Jans vanden Brekel met sommige anderen
3. een stuck lands 3 Lut ciorciter gelegen ter voors. stede genaamd Berckel
b.z. erf Hessel Goyaerts
dit half mud rogge erfpachts voors. Wouter zoon wijlen Willem Wythen die men heyt Willem Touyt vercoft
hadde Goyaert zoon wijlen Claus van Wuycht datum xiiij Lxxiiij xix dage inde april nae paessen [19-4-1474]
en welcke erfpacht Janne Verstegen ghemechtichd vercoft mij voerv 1/2 mud rogge in affcortinge van 3 1/2
mud en voer die scade van recht
overgegeven Peter voors.
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