
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 198 ("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.) 
17 januari 1493 – 9 januari 1494
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1493 februari 4 | 198/2r-1

Margriet weduwe wijlen Jan Huyben? cum tutore 
alle tocht in 9 lopen rogge erfpacht uit erfpacht van 18 lopen rogge erfpacht welke 18 lopen Heylwych 
dochter wijlen Aert Reyners die men hiet Aert die Lathouwer erfelijk geloeft had Huybrecht zoon wijlen Peter 
Huyben 
uit twee stucken lands geheyten die Strepe in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout dair aff 
deen stuck gelegen is 
e.z. erf Wouter Prim?, e.e., a.e. aen die straet
dat ander stuck 
e.z. erf Peters vande Schoer O, a.z. erf Jans vande Ryt dat Aert die Becker ter tijt hebben is  W, e.e. straet 

opgedragen Peter Lambrecht en Cornelis Adriaen en Huybrecht hoer wettige kinderen ook ten behoeve van 
Janne, Margriet, Ghertruyd en Katharine

1493 februari 23 | 198/4r-3

Elyzabet weduwe wijlen Steven van Amelvoert dochter wijlen Willem Denys met haar man Dircken Back alle 
alsulcke tocht in
twee stucken bempts gelegen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout 
e.z. erf wijlen Jan Gielis nu Henric vande Keele ?, a.z. erfgenamen wijlen Berys van Breda , e.e. erf des 
H.Geest en der kercke van Oisterwijk, a.e. erf wijlen Engelken Moers 

opgedragen Denissen en Adriaen hoer wittige kynderen ten behoeve van hen en ten behoeve van Augustyn 
kynder wijlen Steven van Amelvoert voers.

1493 februari 23 | 198/4v-1

Dyonise Adriaen kinderen wijlen Steven Veramelvort voer hon selven en voer Augustijn hoeren broeder daer 
Denis en Adriaen voer hebben gedloeft als princ. sculder hon te geven en te betalen heer Gherit Gijsberts 
soen priester en ten behoeve van persoen en altaristen die nu sijn en naemaels wesen en resideren sullen 
3 lib. payments 7 st voer elke pont erfcijns op St Andries dach apostel 
uit onderpanden voers.

dat heer Gherit voers. hiermede voldaen sal hebben van 2 pont die welck heer Gherit voers. den persoen en 
altaristen van Oisterwijk geloeft mach hebben en dat ander pont voors. om daer mede te voldoen alsulcke 
een lob. als die altaristen schuldig waren te beleggen in afstalge van twee lib. erfcijns van wijlen heer 
Lambrecht? Wijtmans

1493 februari 13 | 198/4v-2

Cornelis Jan Robbrechts? zoon man van Lijsbet sijns wijfs dochter wijlen Jan Stevens die Jan voors. 
vercregen hadde bij Katherijne Jan Stertsdochter 
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende op Lichtmis 
1. uit de helft van een schuere mette halff den eeren? ende uit een scapscoye gelegen in parochie Oisterwijk
in een stede genaamd Udenhout daer wijlen Jan Stert in bestarf 
2. de helft van een stuck lands tot weye die helft daeraf westwaerts ghelegen
e.z. erf Willems vanden Heesacker, a.z. erf Elizabeth weduwe wijlen Claus Stert , e.e. erf Harman Loer, a.e. 
erf Thomaes Stert 
3. een stuck erffs tot weye liggende 4 lopen aldaar
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e.z. erf Yden weduwe Peter Vannys en hoer kinderen, a.z. gemene wech 
4. stuck lants 5 lopen
e.z. erf Wouter vande Hey?acker, a.z. erf Peter Peter zoon van Brogel 
5. stuck beempts genaamd die Peerdweye 4 lopen gelegen aldaar
e.z. erf Pauwels de Volff, a.z. eeen gemene wech 
6. de helft van een stuck beempts genaamd die Leegrijt den gehele beemd 7 lopen gelegen aldaar
e.z. erf Jans Ruelens? kynder, a.z. gemene wech 
alle alsulcke erffenisse als wijlen Jan Stert in de parochie Loen liggende hadde 

welke mud rogge erfpacht Cornelis voors. ut tutor Lijsbette sijns wijffs toecomende is met recht van versterve
en welk mud Willem zoon wijlen Jan Stert verkocht en gelooft had Kathelijn dochter wijlen Jan Stert 

heeft hij overgegeven en opgedragen Clause Adriaen Heyen soen

1493 februari 24 | 198/5v-2

cont sij want Henrick Jan Melis zoon ontfangen hadde ... 
een erfpacht van 3 mud rogge erfpacht  en 12 lopen rogge die welke die taffel den H.Geest van Oisterwijk op
zekere onderpanden gelegen in parochie Oisterwijk in Udenhout 
volgens schepenbrief van daer aff Henric voors. die een helft vande onderpant? van hem ghetoghen heeft ? 
met 2 mudd rogge jaarlijkse pacht de tafel voors. te vergelden en op welke erfenis Henric voors. naede .... 
vercoep dach van recht die zelve helft weduwerom  om in de kercke van Oesterwijck met enen sondachse 
gebode heeft doen weyllen en daer aff te boeden gheset heeft om die selve erffenisse ten hoexte te brucken 
ende dat daer nyemanten op geweest die daer meer voer heeft willen gheven dan opte lesten coepdach die 
selve erve vercoft waren dwelck wij scepenen Embrecht en Willem Poynenborch xxiiij february [niet duidelijk]

1493 februari 8 | 198/5v-3

Harman zoon wijlen Jan Hessels 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende jaarlijks te betalen op St Baven dach uit
enen huyse en hove met sijnen gronde en toebehoren en erf hier aenliggende 14 lopen in parochie 
Oisterwijk ter stede genaamd Udenhout in Brabantshove 
b.z., e.e. erf Heylwig weduwe wijlen Dierck Roetaerts op beyen sijden, a.e. die gemeynt aldaer 

overgegeven en opgedragen Goerden zoon Reymbout Henric zoon

1493 december 31 | 198/8r-3

Peter zoon wijlen Henric Gosens 
heeft geloeft te gelden Jan Dirck Roetaerts zoon ten behoeve van Aert Dirck Roetters zoon sijns brueders 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pachtop Lichtmis 
uit een stuck erffs 5 1/2 lopen in parochie Oisterwijk aen Creytemoelen 
e.z. erf Lijsbet sBeren weduwe wijlen Claus sBeren, a.z. gemene straet, e.e. erf Steven Henric Stevens 
zoon, a.e. gemeynte van Haren 

Jan en Aert kinderen wijlen Dierck Roters 
supt Wijtman Gherit Willemss en heeft geloeft van zijnen wegen aff te doen

[datum onzeker]

1493 april 29 | 198/9r-3

Elisabeth die weduwe wijlen Stevens van Amelvoert dochter wijlen Willem Denys? en met hoer Dirck Back 
man van Elizabeth voors. alle tocht in 
een stuck heyvelts 2 lopen in parochie Oisterwijk in geheyten Udenhout 
e.z. en e.e. erf Peter Henric Gosens, a.z. erf Jan Huyben erfgenamen, a.e. gemene straat 
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overgegeven en opgedragen Adriaen en Denis ook ten behoeve van Augustijne hoer wettige kinderen

verkregen bij wijlen Steven Veramelvort voers 

Cont sij eneygelike want Elizabeth weduwe wijlen Steven Veramelvorts dochter wijlen Willem Denys 
alle tocht in een stuck heyvelts als voor
overgegeven en opgedragen hoer wittige kinderen hierom sijn gestaen Adriaen en Denys gebr. ook voor 
Augustijn hon brueder noch onmondich en niet tegenwoordig dit voors. stuk heyvelts overgegeven en 
opgedragen Huybrecht Henric Gosens zoon

1493 maart 11 | 198/11v-3

Elisabeth weduwe wijlen Claus sBeren dochter wijlen Claus van Dijck 
20 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hoir toebehorende op Lichtmis 
1. uit huyse en hove gronde en toebehoorten en erf daaraan 6 lopen in parochie Oisterwijk in een stede 
genaamd Udenhout 
e.z. erf Jan Huyben, a.z. gemene straat, e.e., a.e. erf Jans kinderen vande Loe 
2. stuck lants 20 K gelegen aldaar 
e.z. erf Embrecht Stert, a.z. erf Jans kinderen van Loe, e.e. gemene straat, a.e. erf Jan Huyben 
3. en alle en enyegelijke erfgueden daer wijlen Steven eeus in besterff als sij sede

en welke 20 lopen rogge erfpacht voer voors. wijlen Claus die Beer ghecoft tegen Bartholomeeus van Heck 
zoon wijlen Steven Meeus Stevens soen en welke 20 lopen erfpacht een geheyten Lauwreys soen Jan Melis
Walravens vercoft heeft en gelooft te gelden Margriet weduwe wijlen Steven Meeus soen en Bartholomeus 
nat.zoon wijlen Steven voors. 

heeft zij overgegeven en opgedragen brueder Claus vanden Hage ten behoeve van des convents vande 
Bogarden vanden dorder ordre sinte Francisci binnen stadt vanden Bossche bij de Verwerstraet gelegen en 
alle commer en calangie van hare wege en van wijlen Claus hars mans wegen aff te doen

1492 december 19 | 198/12los-r

Allen ende een yegelijcken die dese brieven van certificacien sullen sien oft hoeren lesen ick Claes Pels 
dienaer vande groenen roeden der stat van sHertogenbossche doe condt etc. 3 zondaagse proclamaties ten
Bosch ter puyen aff geboden te weten
een huys ende hoff met sijnen gronde en toebehoirten en vutten erff daeraen liggende ende dair toe 
behorende 14 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in Brabantshoeve 
e.z. erf Heilwigen weduwe Dirck Roetarts op beiden sijden 

aen welke erffenis Herman zoon wijlen Jan Hessels is gericht mist schepenvonnis van Oisterwijk in orconde 
mijns segels hier op gedruct gegeven xix daige in decembri anno xCij-o

1493 mei 27 | 198/14v-2

Cont sij Henric Touyt Vannis soen en heeft aengenoemen? 
jaarlijks en erfelijk te gelden en te betalen een jaarlijkse en erfelijke cijns den hertoge van Brabant 
ghedraghen naeden chijnsboeck ontrent 1 ort stuvers als hij sede 
wt en van enen heyvelt 2 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout 
e.z. en e.e. erf Goyaert van Wuycht, a.z. die Harens ghement geheyten die Groenstraet, a.e. erf Gosen van 
Heesacker 

en welck thijns een gheheyten Dirck vande Pas voertijts te gelden plach ghelick dat chijnsboeck dat breder 
begrepen mach

1493 juli | 198/16r-1
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Alsoe zekere gescillen en twyst opghestanden ende gheresen waren van eender brugken te maken 
gheheyten die brug op Ruytwoert soe sijn comen bij tussen sprecken van goede mannen te weten 
scepenene gheswoeren ende die ghemeyn ghebuer van Helvort oft het meeste deel van dien ter eenre en 
die ghebuer van Udenhout te weten Gherit vande Staek, Peter Berthouts, Melis Aert Melis, Jan Loyen, 
Meeus die Wagemeker, Claus Heyen, Adriaen Merten? Maes zoon, Jan Beye, Jan Stalksz?, Cornelis die 
Leeu, Willem Jan Gherits, Cornelis Wolfs, Jan Hessels, Gherit? Hessels, Peter Faessen, Goyaert vande 
Avoert, Jan Priem, Jan Langerbeen, Aert Ghiben, Gosen Emmen, Aert van Eerssel, Willem Claus Zegersz., 
Gherit vande Pas, Jan Bollens, Willem van Hoechout, Henric van Vuycht, Jacob van Wuycht, Goyaert 
Hessel Goyaertsz., Willem Hoeven - -  [niet afgewerkt]

1493 juni 10 | 198/16v-1
Goyaert van Wuycht, Aert Vendycx, Gherit Eliaes, Ghib van Gorcum, Adriaen Stert, Wouter Loer, Aert die 
Meyer, Heyn Melis, Peter Faessen, Thonis vande Loe vande nyeuwe tiende 49 [mud] sch. Wiel Poynenborch
x juny anno xCiij

1493 juni 10 | 198/16v-2
Anthonis Meeus, Cornelis die Leeu, Aert die Becker, Joerden de susteren laet voer die een helft Melis Aert 
Melis? en Willem Hoeven voer die ander helft vande tiende achthoeven 35 mud sch. ut.

1493 juni 10 | 198/16v-3
Ghib Hessels, Jan Hessels, Meeus die Wagemeker, Gherit vande Staeck vande tiende Hoenemenneken 13 
1/2 mud sch. ut.

1493 juni 10 | 198/16v-4
Jan Verstegen, Jan Hessels dat Muntelken 12 mud datum sch. ut.

1493 juni 10 | 198/16v-5
Peter Tielmans, Jan Piggen, Kathelijn voers., Aleyt Lambrechts, Jan Goyaerts, Peter van Wuycht, Aert Eliaes
vander Seshoeven 34 1/2 mud rogge dat. sch. ut.

1493 juni 10 | 198/16v-6
Gherit die Smyt, Aert Lonaerts, Joest die Beer vande Moleneynde 21 1/2 mud dat sch. ut.

1493 juni 10 | 198/16v-7
Gherit vande Wiele, Willem Poynenborch vande Gallic tiende 14 mud dat sch. uts.

1493 juni 10 | 198/16v-8
Jan die Canter vande Roets tiendeken 4 1/2 mud uts. 

1493 mei 1 | 198/16v-9
Gherit van Berck Jan die Canter vande Vlastiende 7 1/2 dobbel uts. opte meydach?

1493 mei 1 | 198/16v-10
Gherit vande Staeck, Adriaen Merten Maes, Wouter Nauwen, Goyaert Aert Stevens, Jan Hessels, Gherit 
Hessels, Heyn van Wuycht, Jan Tijs zoon, Jan van Heesacker, Meeus die Wagemeker van Hoochout 52 1/2 
[mud] ph[ilippus?] uts.

[datum onzeker]

1493 mei 1 | 198/16v-11
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Em? Hermans, Aert Buckincs, Lauwreys Hermans die oude tiende 27 mud dat. sch. uts. 

[datum onzeker]

1493 mei 1 | 198/17r-1
Jan die Beer, Jan van Riel, Heyn Rutten, Jacob Stijnen vande Schijve xxviij mud uts.

[datum onzeker]

1493 mei 1 | 198/17r-2
Jan van Eerssel, Gherit vande Pas, Heyn Zegers, Willem Zegers, Em. vande Pas, Peter Berthouts van 
Berkel 65 mud

[datum onzeker]

1493 mei 1 | 198/17r-3
Jan Verstegen, Kathelijn Loer, Jan die Bastaert, Aert Melis, Jan Hessels, Em? vande Pas vande 
lammertiende? Oost[erwijk] meye dach te betalen sch. elck lam gecoft voer 8 st ghelick sij gheteelt? sullen 
werden

[datum onzeker]

1493 juni 18 | 198/17r-4
Jan natuurlijke zoon van Willem Wijthen 
heeft geloeft mij ten behoeve van mijns heren den petynsier? van Tongerloe 
8 mud rogge te Lichtmisse naestcomende te betalen

1493 juni 18 | 198/17v-1

brueder Herman Janss professnen? brueder des cloesters van Sinte Mariendonck buytten Huysden 
ghelegen der ordene van Cisterc. onder dat bisdom van Ludick wt een volcomender macht en procuratie die 
welck brueder Herman hon ghetoent heeft hom verleent vande pater Jan vande Bossche desselfs cloester 
1/2 mud mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht den voers. goetshuyse toebehorende jaarlijks tye betalen op 
Lichtmis 
uit enen goede dat gelegen is in parochie van Oesterwijk genaamd Udenhout die Aert Laukens toebehoren 
plagen
e.z. erf dat te wesen plach Jan vande Ryt nu Aert die Becker, a.z. erf Peter vande Schor 

welk half mud rogge erfpacht Lauwreys Lauwen Vrancken vercoft had den convent ennde Cloester voors.

heeft hij opgedragen Aerde zoon wijlen Jans sBeckers 

1493 | 198/18los-2

Dirck Sapeels en Adriaen Denys 
3 pont erfcijns hon toebehorende jaarlijks op Lichtmis 
uit jaarlijkse en erfelijke cijns van 9 ponden 3 schillinge 6 penningen en van 21 lopen rogge 1/4 vat welke 3 
pond .. Aert Eliaes nutertijt geldende is 
1. uit en van een stuck beemts genaamd die Meertrijt in parochie Oesterwijck in genaamd Udenhout omtrent 
den Wynckel 
e.z. erf Willem Vendics kynder, a.z. en e.e. erf toebehorende den Gasthuys vanden Bossche in sint 
Jorysstraet mma, a.e. ten Wynckel toe wt 
2. eenderhande erff gelegen in Udenhout
e.z. den Heystghestraet diemen nu heyt die Groet straet inden Wynckel 
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welk erf wijlen Aert Appels te wesen plach

supt Janne zoon wijlen Peter Stevens

[datum onzeker]

1493 juli 12 | 198/20v-1

Cont sij enyegeliken want Kathelijn weduwe wijlen Bertholomeus Peter Metten dochter wijlen Jacob Hessels 
alsulcke tocht overgegeven en opgedragen hoer wittige kinderen 
hierom zijn gestaan de voors. kinderen ut supra en hebben onder honm een erffdeylingh en erffscheyding 
gemaeckt bij rade van horen vrinden

- zo zal Bertholomeus voors. hebben 
1. een huys hoff erff daeraen en daartoe behorende 6 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout 
e.z. erff Gherit Witlock ende Jacob van Wuycht, a.z. erf Gherit Witlock en Henric van Vuycht , e.e. erf 
Bartholomeus voors., a.e. gemeynte
2. de helft in 6 lopen lants ut circiter ghelick daer bepaelt is daer die andere helft Adrianen sijnen swager 
huyden des dages tegendeylt is te weten die sijde
neven erff Willem wijlen Jan Hillen zoen, a.z. erf Adriaen voers. vanden erff Jan Goyaert Rosen zoon, a.e. erf
Gherit Witlock 

daar hij jaarlijks uit zal blijven gelden 
aan Henric Embrecht Gosens zoon 1 1/2 mud rogge erfpacht 
noch 3 lopen rogge erfpachts H.Geest van den Bosch 
item den tijt? gld 2 oude gr. erfcijns 
en Bertholomeus Spirinss? ten Bossche 12 st

[marge 
item noch sal Meeus wegen temelijck alsulcken 4 lopen als Janne toegedeeld is en des zal Jan dat hecken 
houwen daer hij doer wegen wil]

- hiertegen zal Jan zoon wijlen Goyaert Rossen ? ut tutor Lijsken sijns wijffs hebben houwen 
1. een stuck erffs 4 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout op Hoechout
e.z. erf Willem Jan Roeloffs zoon, a.z., e.e. erff Willem Appels, a.e. gemene Wynckel 
2. noch een stuck erffs 3 lopen nl. circiter mette graft aen Berthelmeeus? sijde
e.z. erf Willem Wouter Hillen zoon, a.z. erf Kathelijn weduwe wijlen ? Peter zoon wijlen Bertholomeus voers. 
en hoere kinderen, e.e. erf Henric Peters zoon van Wuycht, a.e. erf Bertholomeus Wagemakers voers. met 
half den graft liggende tussen Jan en Kathelijne en hoere kinderen voorsn. welke graft zij gelijk houwen 
sullen en elk sijn hoel wegen sal 

daar hij jaarlijks uit ghelden zal 
aan den H.Geest vanden Bossche 10 lopen rogge erfpacht 
item Jan Willem Jan Roloeffs zoon 9 lopen rogge erfpacht 
item den hertoge 2 oude groten erfcijns 
item Meeus Spirincs 8 st erfcijns 
en zal hij nog wegen teynen? enene acker vande 18 lopen begrepen daerbij gelegen 

- item hiertegen zal Anthonis zoon wijlen Henric vande Loe ut tutor Margriet zijn wijve hebben 
1. 1/4 in een stuck lands 18 lopen ut circiter te weten dat vierdeel vande acker gelegen
neven erff Jan Roloeffs zoon, a.z. erf Gherit Witlock, e.e. erf Wouter Woutersz. wijlen Wouter Nouwen, a.e. 
erf der weduwe Peter voors. en haar kinderen dat daer tegen ghedeelt is
2. nog een weye 6 lopen ut circiter
b.z. erff Henric Peters zoon van Vuycht, e.e. van erf Adriaen Merten Maes zoon, a.e. gemene straat 
uitgenomen een huys met eene hoeve te behoeren Peteren weduwe wijlen Peter vande Loe

daar hij jaarlijks uit zal gelden 
aan Lijsbet Roloeffs 1/2 mud rogge erfpacht 
item den H.geest van Oisterwijk 12 lopen rogge 
item nog den hertoge 2 oude grote 
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en Meeus Spirincs 8 st

- item hiertegen zal Gherit zoon wijlen Gerit Witlock ut tutor Mechtelden sijns wijffs hebben hauwen en erff 
besitten
1. 1/4 in een stuck lands 18 lopen begrepen ut circiter te weten dat vierendeel vande acker gelegen
neven erf Willem Appels, a.z. erf Anthonis vande Loe daertegen gedeeld , e.e. erf Willem Jan Roeloffs, a.e. 
erf Jan Denys zoon van Hees dat daar aff gedeeld is 
2. 1 zesterzaad in een stuck erffs genaamd den Gheer gelegen
e.z. een stege toebehorende Henric van Vuycht, a.z. erf Willem Wouter Halen? zoon, e.e. erf Bertholomeeus
en Adriaan voors. wtge..aen? aen die gemene straet achter wt daer Gerit dat hecken houwen sal dat 
voerhoet te bepooten 
3. een zesterzaad erffs mette mate gemeten met eender scapscoyen daer op staende gelegen bij de oude 
stede
e.z. erf Adriaen Merten Maes en Jan van Wuycht?, a.z. erf Bertholomeus voers., e.e. erf Bertholomeus 
voors., a.e. gemeynt vande Wynkel 

daar hij jaarlijks uit zal gelden 
den H.Geest vandern Bossche 20 lopen rogge erfpacht 
den Hertoge 2 oude grote 
item Meeus Spirincs 8 st 

hiertegen zal Adriaen zoon wijlen Merten Maes man van Aleyte sijns wijffs 
1. een stuck beempts 10 1/2 lopen cum circiter gelegen in parochie Oisterwijk ingeh. Udenhout
e.z. erf Henric van Wuycht, a.z. erf Adriaens voors., e.e. Henric van Wuycht stege, a.e. erf Anthonis vande 
Loe met een hol 
des sal hij den graff houwen in heyninge alsoe verre als anthonis erve aen hem cleft 
2. item noch 1 lopen erffs ut circiter genaamd dat Haverveldeken
b.z. en e.e. erf Henric van Wuycht, a.e. erf Kathelijn Peter meeus voors. en horder kynder dat hiertegen 
gedeeld is 
3. item noch die helft in 6 lopen ut circiter ghelick als bepaelt is daer die ander helft Bertholomeeus voers. 
toegedeelt is te weten die sijde neven erf Henric van Wuycht stege,
a.z. erf Bertholomeeus voers. dat daar tegen gedeeld is, e.e. erf Kathelijn voers. voers. hoerder kynder, a.e. 
erf Gherit Witlock sculdig is 

daar hij jaarlijks uit gelden zal 
aan Henric Emmen 1 mud rogge erfpacht 
noch 3 lopen rogge aan H.Geest vanden bosch 
nog den hertoge 2 oude grote erfcijns 
item Meeus Spirincs 12 st 

- item hiertegen zal Peter voors. hebben ter tochte en hoeren wittige kynderen ten erve 
een huys en hof mette toebehoorten 1 sleyck lopensaet ut circiter ghelegen 
e.z., e.e. in een weye Anthonise vande Loe toegedeeld sijnde deen sijde, a.z. gemene straat, a.e. erf Henric 
zoon wijlen Peter zoon van Vuycht

- hier tegen zal [doorgehaald kathelijn ter tocht en haar wittige kinderen ten erve] Joest en Margriet hebben 
van hon selven en voer Jacobber en Janne hoeren bruederen 
1. 1/4 in een stuck erffs 18 lopen ut circiter 
e.z. erf Agnes vanden Broeck, a.z. erf Anthonis voors. dat daaraf gedeeld is, e.e. van den erf Willem jan 
Roloeffs, a.e. erff Jans van Hees voers.
2. een stuck erffs 4 lopen ut circiter
e.z. erf Jan Goyaert Rosen, a.z. erf den stege Henric zoon wijlen Petyers van Vuycht, e.e. erff Adriaen 
Merten Maes, a.e. erff Henric van Wuycht [marge en dit erf te wegen] met een dordedeel in anderhalff lopen 
daeraen liggende als sij seden

daar zij jaarlijks uit zullen blijven gelden 
1/2 mud rogge erfpacht aen Claus Eliaes 
item aan Henric Emmen 1/2 mud rogge erfpachts 
en aan de H.Geest van Oisterwijk 4 lopen rogge erfpacht  
item den hertoge 2 oude grote erfcijns 
item Meeus Spirincx 8 st
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- item hiertegen zal Jan voors. zoon wijlen Denys van Heze ut tutor Adriane sijns wijffs dochter wijlen Jan 
Royen die Jan vercregen had bij Kathelijne dochter wijlen Bertholomeeus Peter Metten 
1/4 in een stuck erffs 18 lopen ut circiter 
e.z. erf Willem Appels, a.z. erf Katharine voors. en hoerder kinderen, e.e. erf Willem voers., a.e. erf Gherit 
Witlocks dat erve overgegeven? Gherit Witlock te wegen 

waaruit hij zal gelden 
aende H.Geest vande Bossche 14 lopen rogge erfpacht 
item den hertoge 2 oude grote erfcijns

[datum onzeker]

1493 juli 13 | 198/24r-1

Anthonis zoon wijlen Henric vande Loe, Peter zoon wijlen Faes Peter Danels ut tutor Goyaerden sijns wijffs, 
Margriet en Lijsbeth dochters wijlen Henric vande Loe, Kathelijn en Cornelis gesusteren dochters wijlen 
Peter Henricx vande Loe cum eorum tutores voer hon selven en voer Bartholomeus, Wouteren, Lijsbet en 
Peteren kynderen wijlen Peter Henricxsz vande Loe voers. die Peteren vercregen hadde bij Peteren dochter 
wijlen Bartholomeus Peter Metten dochter daer Kathelijn en Cornelis voer gheloeven bij rade en bijwesen 
Anthonis vande Loe en Bertholomeus zoon wijlen Bartholomeus Peter Metten als momboiren en toesienders
der kinderen wijlen Peter Henricxs vande Loe hebben onder hen een erfdeyling en erffscheyding ghemaickt 

aan Anthonis 
een stuck beemps 1/2 buender in parochie Oisterwijk in Udenhout geheyten die Heesseldonck gelegen
e.z. erf toebehorende tafel H.Geest en de kerk van Oisterwijk, a.z. erf Dirck Pauwels Wolffsz., e.e. enen 
camp geheyten den Coe camp, a.e. erf Willem Goyaert Nekers zoon 
hiertoe zal hij boeren van Peter voors. 1 1/2 lopen rogge erfpacht

waaruit jaarlijks te vergelden aan den hertog 1 oude grote erfcijns 

item hiertegen zal Peter Faes hebben 
3 lopen eerffs gelegen tot Berkel 
e.z. erf Kathelijn weduwe wijlen Wouter Loers? en hoer kinderen, a.z. erf Jacob Claus zoon vande 
Leempoel, e.e. erf Gherit Bey, a.e. gemene steeghde die aenden Hovel tot Berkel wt haet 

daar hij jaarlijks wt sal gelden 
4 lopen rogge erfpacht aan rechthebbenden 
item nog aan Anthonis voors, 1 1/2 lopen rogge erfpachts 

hiertegen zal Margriet hebben 
14 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht die Aert Eliaes Smeyers zoon schuldig is te gelden daar 
schepenbrief van aff zijn daeraff Margriet voors hoer wille mach doen en bekeren? 10 lopen rogge erfpacht 
uit deze 14 lopen en die 4 lopen rogge sullen weduwerom comen tot Margriet erff. 

Item hiertegen sullen de kinderen wijlen Peter voors. hebben 
1. die helft van enen buender beemps gelegen in Udenhout bijden Brant 
b.z. erff Jan Brocke van beyen syden, e.e. erf Dierck Borchgreve, a.e. stege toe gaende ten Reyt 
2. 2 lopen erfpacht die Aert Eliaes sjaers geldende was

waaruit zij jaarlijks zullen gelden 
5 lopen rogge erfpacht aan rechthebbenden 
item noch 6 st 1/4 van een capuyn

1493 juli 13 | 198/24v-1

Peter weduwe wijlen Peter Henrix zoon vande Loe 
alle tocht in hoer gedeelte ut supra heeft sij 
overgegeven en opgedragen Kathelijnen Cornelis hoer wittige kynderen ten behoeve van honder en ten 
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behoeve van Bertholomeus Wouter Lijsbet en Peter hoer wittige kinderen

1493 juli 13 | 198/24v-2

Cont sij want Peterken? weduwe wijlen Peter Henrix zoon vande Loe dochter wijlen Bertholomeus Peter 
Metten alle alsulcke tocht opgedragen heeft hoer wittige kinderen hierom sijn ghestane die voors. kinderen 
Kathelijn en Cornelis voer hon selven en voer Bertholomeus Wouteren Lijsbet en Peteren hoer bruederen en
susteren daer Anthonis Henricx zoon vande Loe en Bartholomeus zoon wijlen Bartholomeus Peter Metten 
als momb. en toes. deser kinderen voers 
die helft van enen beempt ut infra

vercoft overgegeven en opgedragen Jannen zoon wijlen Steven Stevenss 

waaruit die zal blijven gelden 
5 lopen rogge erfpacht en 6 st erfcijns en 1/4 van 1 capuyn 
en om die beternis van den stuck beempt heeft Jan voors. gheloeft te betalen 4 1/2 peters elke peter tot 18 
st daer aen hom corten sal 2 acht.. scellinge pachts als elck lopen loggen? goudt 5 st en enen dobbelen 
chijns

de onm. kinderen mogen lossen met deze 4 1/2 peters

1493 juli 25 | 198/25v-2

Jan zoon wijlen Goyaert Rosen ut tutor Lijsbet sijns wijffs dochter wijlen Bartholomeus Peter Metten 
4 lopen erffs hom toebehorende gelegen op Hoechout hiertoe 3 lopen erffs en een schuer met erve scop 
noch staende op erff Bertholomeus Peter Metten erve ingelics hom toebehorende 

die welk erff schuer en scop op de voors. Janne ut tutor uxoris sue te del ghevalle sijn heeft hij verhuert Jan 
Willem Jan Roloeffs zoon een tijt van 30 jaeren

1493 augustus 11 | 198/26r-1

heer Jan Gherit Vendics 
heeft geloeft te betalen Bartholomeeus zoon wijlen Peter Metten 
9 peters van 18 st voer elke peter van hant te hangt te betalen in St Jacobsdach naestcomende over 2 jaer 
en elke St Jacob daartussen te betalen 4 lopen rogge

1493 september 17 | 198/27r-1

Adriaen zoon wijlen Aert Priems 
heeft geloeft te gelden Jacob Priems zijnen brueder 
2 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit 1/3 in 1 buender beempts den gehelen beemd in parochie Oisterwijk in een plaetse genaamd die Ligrijt in 
Udenhout 
e.z. erf Engel Pauwels, a.z. erf den heer van Helmont , e.e. erf Henric Vanny, a.e. erf Wouter Loer 

Jacob voors. heeft gheconsenteert ende van gracie verleent Adriaen voors. dat hij deze 2 lopen rogge 
erfpachts aff sal mogen leggen binnen 6 jaar met 4 peters 1 ort peters van 18 st etc.

1493 september 17 | 198/27v-1

Wouter Lybrechs mr en provisor vanden Manhuys van Oisterwijk voer dat gebrek 
jaarlijkse en erfelijke cijnshijns van 2 rijnsgulden daer Mechtelt van Ethen die helft aff toebehorende is die 
welke Adriaen zoon wijlen Ghijsbrecht Heyen als mr en prov. den manhuys voors. in sijnder tijd erffelijk 
ghecoft ende ghecregen hadde tegen Gherit zoon wijlen Wouter vanden Loe jaarlijks op - - - 
1. uit een stuck erffs tot weyen liggende gelegen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout anderhalf 
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buender [marge opt Gomelaer] gelegen 
e.z. erf Aerts van Eerssel, a.z. erf Jan Aert Gielis zoon , e.e. erf Aert Appel met sommige anderen, a.e. 
gemene strate toe 
2. een stuck lants 8 lopen gelegen aldaar ter stede geheyten Hoechout
e.z. erf wijlen Ghijsbrecht vande Broeck, a.z. erf der erfgenamen Gherit voers., e.e. erf Willem Jan Vendics, 
a.e. erff der weduwe wijlen Meeus Wagemekers 

in liberis ? daer men die daet aff spreeckt x - - - en welke erfcijns den manhuys tachter stont gericht waert 
gemechticht Jan Verstegen en  vercoft mij voer 4 gld achterstels en jaerlijks den erfcijns en dit ten lesten 
geveylt

1493 september 21 | 198/27v-2 

Jan van Wuycht 
heeft geloeft te betalen Heyn Quap ten behoeve van sijnder en ten behoeve van Marie sijnder suster 
12 peters van 18 st binnen 6 jaar van meye naestcomende en elke meydach hier bynnen te betalen 6 lopen 
rogs etc. 

1494 januari 2 | 198/27los-r

opgeplakte zegel verloren
Allen ende eneygeliken die dese lezen Ic Claes Pels dienaer der stadt vande sHertogenbosch certificere dat 
ic drie sonnendagen voor den raethuyse derselver stat 
een stuck lants 7 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Berkel 
e.z. erf wijlen Claes Jacops en Aert Piggen, a.z. erf Aert Piggen en Peter Back, e.e. gemeint, a.e. gemene 
strate 

welk erf Jan Bey gericht mydts vonnis schepenen Oisterwijk 
opten tweeste dach in januario anno xCiij-a

1493 oktober 6 | 198/28r-1

wij Embrecht Gosens ende Willem Poeynenborch schepenen in Oisterwijk tuygen onder onsen zegelen dat 
comen sijn voer ons Dirck Sapeels ende Elizabeth dochter wijlen Claus van Dijck hebben gemaakt 
huwelijken voorwaarden zo heeft Dirck voers Elizabette sijnen toecomende wittige huysvrouw dat hij egheen 
erffgued? oft erfflike Elizabeth nutertijt toebehoerende ende die hoer noch aencomen sall moghen van 
versterff vercopen verteren veranderen en sat ten sij bij wille ende consent Elizabeth voers. ende daertoe 
soe gheeft hij hoer tot hoerder tochte hoer leven lanck te besitten en niet langer 
eenen beempt int Heerlaer 
die Dircke van sijnder moeder aenverstorven is in sijen weduwe stoel met deze voorwaerde hiertoe gedaen 
dat sij deen den anderen wael sullen moghen maken maxcelen oft hon belieft mar die en sullen niet langer 
dueren oft stadt grijppen dan elck tot sijnder tocht die te mogen ghebruycken en daer en teynden te gaen 
ghelick bij alsoe verre oft dat beddee scheyde soude enich maxcele bij hon beyden in hoeren leeven te 
maken dat elck van hon oft naecomelingen alsdan elck guede gued hoff? in erve? weduwerom gaen van 
elcke sijden dat sij comen sijn beheltelike vanden ghenen als voer

1493 september 1 | 198/28r-2

Jan Jan Smeyers zoon heeft ghehuert ende ghepacht tegen Henrick zoon Embrecht Gosens als meester 
ende provisor der fabrycke der kercke van Oesterwijck 
een weye toebehorende der kercke van Oesterwijck ghelegen in Udenhout
enen tijt van 6 jaeren duerende te halven tijde aff te mogen staen daarvoor Jan gheloeft heeft hem ten 
behoeve van de fabnriek 3 peters van 18 st alle jaer te betalen opte meye dach 

1493 oktober | 198/29v-1
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Mary dochter wijlen Henric Touyt voer hoer gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge hoer toebehorende als Henrick zoon wijlen Willem Wythen die 
men heyt Willem Couyten erfelijk verkocht hadden ende geloeft te gelden Wijtman zoon wijlen Willems die 
sone was wijlen Willem Wythen ten behoeve van sijns sels en ten behoeve van Henric en Peter en  
Kathelijne en Engelberen kinderen wijlen Willems voers. allen jaer te gelden op Lichtmis 
uit stuk erf tot weyen liggende 15 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout 
e.z. erf Gosens vande Heesacker, a.z. erf Lambrecht Lemmen Jans zoon van Vuycht met sommige anderen,
e.e. Schoerstrate, a.e. erff der kinderen Willem Willem Wythen zoon 

datum xiiijCLxxv xij dage in februario en welke erfpacht niet vergouwen en was gemechticht Jan Verstegen 
en vercocht vout? Heyn Couyten voer gebrek en voor de schade van recht en voor deze 9 lopen erfpacht 
voor 11 lopen rogge erfpacht in afflage van alsulcke erfpacht als Gosen van Heesacker van 12 lopen rogge 
erfpachts die Willem Nellen te wesen plagen

[datum onzeker]

1493 oktober 20 | 198/30r-1

Brueder Jan van Peer priester namens convent vande Bogarden vander dordeel ordere St Francisci bynnen 
der stad vanden Bosch 
20 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht den voers. goetshuyse toebehorende jaarlijks op Lichtmis 
1. uit huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan 6 lopen in parochie Oisterwijk in een stede 
genaamd Udenhout 
e.z. erf Jan Huyben, a.z. gemene straat 
2. een stuck lands 20 lopen
e.z. erf Embrecht Stert, a.z. erf Jans kinderen van Loe 
alle erfgoederen daar wijlen Steven Meeus in bestorf

welke 20 lopen rogge erfpacht dat convent vande Bogaerden erffelijk ghecoft en gecregen heeft tegen 
Elisabeth weduwe wijlen Claus sBeren en welke erfpacht? voors. Claus die Beer gecoft en gecregen tegen 
Bartholomeeus natuurlijke zoon wijlen Steven Meeus

supt Dirck Sapeels ter tocht en Elizabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Claus van Dijck ten erve

1494 januari 9 | 198/31r-1

Jan zoon wijlen Jan Melis Walravens soen ut tutor Marie sijns wijfs dochter wijlen Jacobs vander Elst 
een helft in een huys hoff en erff met sijne gronde en toebehoren gelegen binnen de vrijheid van Oisterwijk 
op die Cruysstraet noch onbedeeld sijnde 
e.z. erf dat wesen plach Jan Embert Gosens zoon, a.z. Vloetstraet, e.e. Vloet, a.e. strate toe als hij sede 

vercoft en opgedragen Mathijs Schenaerts [Schevaerts?] waaruit te gelden 
den helft van 11 lopen rogge daer jaerics wt te gelden de erfgenamen Thomaes vander Elst 
en de helft van 1/2 mud rogge erfpachts de tafel van de H.Geest 
en 1/2 mud rogge erfpachts dat Mathijs daerop heffen is hier 
de helft van 4 ph. d? erfcijns den hertoge jaarlijks te gelden

1493 februari 20 | 198/35r-2

Jacob zoon wijlen Jan Stijnen alle tocht ... en Wouter Jacob Stijnen soen
een huys hoff gronden en toebehoren binnen de vrijheid van Oisterwijk 
e.z. erff der kinderen wijlen Zegers van Cuyck, a.z. erf Herman Henric Appels soen, e.e. Vloet, a.e. gemene 
straat 

verkocht en opgedragen Aerden Laureys en hebben geloeft Jacob en Wouter vercoperen voors. als princ. 
sculder dit opdragen altijt vast ende stentich te houwen en te waren ten ewigen dage uitgescheyden dat Aert 
voers. hoer jaarlijks uit gelden en betalen zal 
een mud rogge erfpacht dwelck dat manhuys van Oesterwijck nutertijt heffende zijn 
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en tot Oesterhout ? omtrent 19 placken erfcijns jaarlijks te gelden 
en een roy dijcks opte Oesterwijck dijck te houwen

Aert voers. heeft geloeft Jacobbe voers. op St Jacobsdach apostel 18 peters

1493 |  198/39r-2

Cont sij wij Em. Gosens en Gosen Emmen scepenen in Oesterwijck tuygen ons gemeyn zegel dat wij 
hebben ghesien en horen lesen een testament en maecksele bij wijlen Goerden Jans Neckers? zoon die hij 
vercregen hadde Margriet dochter wijlen Gherits van Boerden en onder meer legaten maxcele soe heeft 
Goyaert voers. Janne sijnen vader erfelijk ghelaten 
1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit alsulcke goeden als Goyaert voors. ghelaten en beset heeft 
te weten 1/3 daaraf erfelijk te blijven onder Vrouwen Loff oft Heylich Cruys loss inder kercke van Oisterwijk 
dat andere 1/3 der fabriek der capelle van Berkel en dat 1/3 tot fondatie des autaers inde cappelle van 
Udenhout erffelijk te blijven 

1. dat heel goed gelegen in parochie Oisterwijk in Udenhout te weten huys hoff mette erff hom aenliggende 
10 lopen ut circiter 
e.z. erf Gosen van Heesacker, a.z. erf Gherits Gherits van Boerden , e.e. erf Peters van Boerden, a.e. 
gemene straat 
2. eenen acker lants 10 lopen
b.z. erf Kathelijn weduwe Willem Stevens Heynen en erf Gherits van Boeden aen beyen sijden, e.e. erf Jan 
Aert Gielenz. 
3. stuck lants 4 lopen met enen heyvelt tsamen ca 6 lopen 
4. een acker van sestalf lopensaet 
5. een weye van 5 1/2 lopen gelegen bij Dirck Borgreve erve 
6. een stuck beempts 3 lopen in die Asscheyt
7. een stuck beempts 2 lopen gelegen op Ghenebrant
[verder niet afgewerkt]

1494 januari | 198/42r-1

Cont sij Mary dochter wijlen Henric Touyts voor haar gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 9 lopen rogge hoer toebehorende op Lichtmis 
uit een stuck erffs tot weye liggende 15 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout
e.z. erf Gosens vanden Heesacker, a.z. erf Lambrecht Lemen? Jans van Vuycht met sommige anderen, e.e. 
Schoerstrate, a.e. erf der kinderen Willem? Willem Wythen
 
en welke 9 lopen rogge erfpacht voors. Henric zoon wijlen Willem Wythen diemen heyt Willem Couyten? 
erffelijk vercocht had Wijtman zoon wijlen Willems die sone was wijlen Willem Wythen ten behoeve van sijns 
en ten behoeve van Henric en Peters en Katharinen en Engelberen kinderen wijlen Willems Wythen datum 
xiiij Lxv 12 februari ghericht waert Jan Verstegen 

vercoft Wouteren Henric Touytten zoon voer

[marge: vacat]

[datum onzeker]

1494 | januari198/42r-2

Jan zoon wijlen Jan Meeus 
een stuck erffs tot beempt liggende hem toebehorende 1 buender in parochie Oisterwijk in Udenhout in een 
plaetse genaamd Schoubroeck 
b.z. erf Ghertruye vande Loe van beye sijde aenliggende en tussen erf Jans van Liemdt, e.e. houdende tot 
erf Adriaen Wijnen en meer anderen 

welk stuk land voors. Jan voors. ghecoft en gecregen heeft tegen Adriaen weduwe wijlen Lauwreys Wouter 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



Loers en dwelck die voors. Adriana en met hoer Wouter Aert Jacob kinderen Adriane voers. denzelven Jan 
erfelijk vercoft en gheleoeft hebben te waren tot grontchijns toe

heeft hij overgegeven en opgedragen Goyaert Melis ten behoeve van Cornelis Henric Oppers zoon

Cornelis Henric Oppers heeft gheloeft Jan Meeus in die purificationis 15 peters elke peter tot 19 st 
[marge vacat] 

[datum onzeker]
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