
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 199 ("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.) 
14 januari 1494 – 9 januari 1495
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1494 januari 27 | 199/3v-1

cont sij Gheryt zoon wijlen Gheryt van Boerden 
geloeft heeft als schuldenaar principaal
Aleyten weduwe Harman Goyaert Back ten behoeve van hoer en ten behoeve van heeren Herman hoeren 
soen haar ter tocht en heer Herman ten erve 
12 lopen rogge op Lichtmis 
uit een stuck lants 2? lopen in parochie Oisterwijk  in stede geheten Berkel etc.

losbaar met 27? peter van 18 st 

1494 maart 7 | 199/8v-2

Henric zoon wijlen Jan Lauwreys Touyt Vannis diemen heyt Henrick Back principaar schuldenaar Clause 
zoon wijlen Claus van Vuycht ten behoeve van Aleyt zijn moeder, de tocht, en haar kinderen het erfrecht
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
1. uit huis en hof 10 lopen in parochie Oisterwijk te Berkel tgoet vander Aavoert 
e.z. erf Agnees dochter wijlen Ghijsbert vanden Broeck, a.z. erff Henric Back mma, e.e. erf Aleyt voors. en 
hoer kinderen, a.e. gemeynte van Haren 
2. een stuck erffs 12 lopen gelegen in Udenhout
e.z. erf Agnees vanden Broeck, a.z. Aert van Eerssel, e.e. erf der kinderen Peter? Vannis, a.e. gemeynt toe 

1494 maart 21 | 199/10v-2

Anthonis van den Hovel (en Kat. ? z.huisvrouw.) principaar schuldenaar mij ten behoeve van Aleyten dochter
Embr. Gosens 
5 pond jaarlijkse en erfelijke renthe op Lichtmis 
1. uit 1/4 in hoeve met toebehoren noch onbedeeld in parochie Oisterwijk in een plaatse genaamd Udenhout 
die wijlen Aert Boest te wesen plach een huys hoff metten erff en toebehoren 4 mudzaad aen Roelkens dijck 
e.z. H.Geest vanden Bosch, a.z. die jouffr. van Gheldrop met meer anderen
2. met 4 mudzaad lands te weten den Wynckel acker den middelsten acker ende ghelockt ende die 
Coeweye tegen die doer over? die straet gelegen
3. 1/4 van  1 1/2 buender beempts gelegen op dat Rijdonck 
4. 1/4 in 1 buender beempts gelegen bij Lijs Appels over die Leye,
e.e. op die Leye 
5. een heycamp bij Lijn Ele over 2 buender groot 
6. eenen heycamp 4 1/2 mergen groot gelegen achter Ghiersbergen

marge [hierbij?] dns Andries? pr.? et p. aleyde hebben gheconsenteert? altoes te lossen elck pont met 6? 
peters van 18 st etc. . . 

1494 maart 21 | 199/10v-3

[hierboven? zoon wijlen Jan Melis voer hon selven ende voer Janne sijne brueder daer hij voer gheloeft]

Henric ende Katharina kinderen wijlen Jan Melis cum tutore, Katharine Jan van Eerssel man van Adriaen 
sijns wijffs voer hon selven en voer die wittige kynderen Lambr [of Laur?] Jan Melis zoon daer Jan voer 
geloeft, Merten Bentsens? ut tutor Aleyt sijns wijffs, Willem Gherit ut tutor Gherbergh sijns wijffs, Ghijsbert 
Jan Zegers zoon die Jan vercregen hadde bij Heylwige Jan Melis dochter van hon selve ende voer Ghertruyt
sijn suster daer hij voer geloeft, Amelis zoon wijlen Amelis ? Jan Melis voor hem zelf en voor Ghertruyt sijn 
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suster, Gherit Lemmens? ut tutor Ghertruyt sijns wijffs van hon selve bij van zijn wittige kynderen die hij bij 
wijlen Ghertruyt vercregen hadde 
hon gedeelte in 6 lopen rogge erfpachts uit erfpacht van 1/2 mud rogge erfpachts jaarlijks op Lichtmis 
uit zekere ondepanden die Wijtman die Groet jaerlijks beseten? is en hij wijlen Janne Melis Walravens te 
gelden plach met alnige? recht hem enicsins toebehorende 

hebben zij opgedragen - - - Wijtman sGroten zoon ten behoeve van Wijtmans die Groet sijnen vader 

[datum onzeker]

1494 maart 21 | 199/11r-1

heer Andries Embr. Gosenszn als rector van sint Jacob autaer in de kerk van Oisterwijk heer geconsenteerd 
ende van gracie verleent 
Anth. vanden Hovel dat hij of zijn nacomelingen sullen mogen lossen 
alsulke mud rogge erfpacht als Anthonis voors. erfelijk vercoft heeft in schepenbrief vanden Bossche heer 
Andries voors. jaarlijks op Lichtmis 
uit 1/4 van een hoeve gelegen in parochie Oisterwijk in Udenhout aen Ruelkens dijck 

welke erfpacht van 1 mud rogge voors. Anthonis voers en sijn naecomelingten altoes sullen mogen lossen 
met enen eenen anderen goed mud rogge erfss

1494 maart 25 | 199/12r-1

heer Andries zoon Embrecht Gosens als gemachtigd van Agnese dochter wijlen Henric Toyts 
voor haar gebrek van 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht den voors. Agneese tioebehiorende en hoer 
verstorven van wijlen Henric zoon wijlen Jan Touyt op Lichtmis 
uit stuk erf tot weye 7 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout 
e.z. erf jouffr. Borgreve, a.z. erf Henr. Back, e.e. groender strate, a.e. erf Merten Daniel Piers soen 

welk 1 mud rogge voors. Lauwreys zoon wijlen Jan Lauwreys Touyt Vannis soen vercoft hadde Henric zoon 
wijlen Jan Touyt daer die date aff spreekt xiiij Lxxxi xv dage in februario ende welke erfpacht tachter stond 
ende niet vergouwen en was als hij sede

gemechtich Jan den vorster daert ende teynde vercoft Jan Verstegen voer 1/2 mud rogs jaerlics hierwt te 
gelden en 1/2 mud rogge eens te betalen in afcortinge van 2 mud rogge achterstelle en die scade van recht 
 
marge: idem Jan cooper? supt. domino Andr. als rect. alt. St Jacob ghelegen inde kercke van Oesterwijck 

1494 maart 25 | 199/12r-2

Adriaen zoon wijlen Aert Goyaert Smolders voor zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge hem toebehorende op Lichtmis uit
- -  en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan - - - 13 lopen in parochie - - - Oisterwijk in een stede 
genaamd Berckel
e.z. erf Henric Jan vander - - -, a.z. erf Andries vande Wou, e.e. gemene straat, a.e.  erf Aert Ghib Aerts zoon

welk mud rogge Adriaen voors. gekregen heeft tegen Lambert zoon wijlen - - - Vannis zoon datum xiiijC Lxxiij
[1473] op sint Anthonis dach

gericht Jan Verstegen vercoft Jan Dircx voer gebrek en voer  - - jaarlijks daaruit te gelden

marge: dits ten Bosch geveylt

1494 april 8 | 199/13r-1

Huybrecht en Angenes gebroeders [sic] kinderen wijlen Henric Gosens Wouter zoon wijlen Wouter Loer man
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van Margriet zijn wijf en Wijtman Gheryt Willemssoen man van Enghelberen drs Henric Gosens erfdeling

Huybrecht
1. de helft in een stuck beemps in parochie Oisterwijk in Udenhout 1/2 buender geheyten den tReyt den 
gehelen beempt
e.z. Aert van Eerssel, a.z. erf Steven Heynen erfgenamen , e.e. erf Jans van Haeren, a.e. gemene stege toe 
2. 5 1/2 lopen lants in parochie voors. ter stede Udenhout aen Creytemolen
e.z. erf Elisabeth die weduwe Claus sBeren, a.z., e.e. gemene straet, a.e. erf Huybrecht voers. 
3. 4 lopen lands gelegen tot Berkel
e.z. erf Wouter en Wijtman voors., a.z., e.e. erf toebehorende Claus Piggen erfgenamen, a.e. gemene straat 
mma 
4. 4 lopen lands gelegen in Udenhout
e.z. erf der weduwe Kathelijn Peter Wagemeker huysvrouw, a.z. erf Huybrecht voors., e.e. --- erfgenamen 
Jan Huyben erfgenamen, a.e. erf toebehorende Peter Rijckaerts - - -

[marge] noch 3 1/2 lopen lants gelegen in Udenhout 
e.z. erf Wijt Gherit Willems?, a.z. erff der susteren van Oisterwijk 
5. item hiertoe 3 lopen lants in Udenhout
e.z. - - - erfgenamen Jan Vanny, a.z. erf Aleyt Henri g - -  dochter, e.e. erf Jan Wijtmans kynder - -, a.e. erf 
Wouter Wyten

daar hij uit zal gelden de erfgenamen Lauwreys Groeys 
een mud rogge erfpacht 
item een halff mud rogge erfpachts Wijtman Gherit Willemss 
item Willem vande Boerchacker een mud rogge erfpacht 
item Aleyten Henric Gosens sijnder suster 10 lopen rogge erfpacht 
item noch uitten beempt jaarlijks te gelden 12 st aan rechthebbenden 
item Wouter voors. jaarlijks te gelden 11 st 
item den hertogen ca 7 st erfcijns  
item alsulcken den ghesworenen 

hiertegen sal Ansem voors. hebben
niets in Udenhout

item hiertegen zal Wouter voers. en Wijtman Gherit Willemsz. ut tutor 
1. huys en hof gronden parochie Oisterwijk ter stede genaamd Udenhout 20 lopen
e.z. erf Gosen van Heesacker, a.z. erf Claus Piggen kynder, e.e. erf Gosen van Heesacker, a.e. gemene 
straat 
2. een stuck erffs 4 lopen
e.z. erf Elizabeth weduwe wijlen Claus sBeren, a.z. gemene straat, e.e. erf Huybrecht voors., a.e. gemeynte 

[bovenaan deze bladzijde 1494] - waaruit zij zullen gelden 
de tafel des H,.Geest tOesterwijck 1 mud rogge erfpachts 
item Lijsbet Claus sBeren een half mud rogge erfpacht 
item 1/2 mud rogge erfpacht 
item Henrick vande Staeck kinderen een mud rogge erfpacht 
item uit den acker den capittel vande Bossche 1/2 mud rogge erfpacht 
item ca 4 st erfcijns de tafel des H.Geest van Oisterwijk 
item den gheswoeren van Haren alsulcke chijns alsmen daer uit geldende is 

Huybrecht voors. heeft geloeft te gelden Wouter zoon wijlen Wouter Loers 11 st erfcijns op Lichtmis uit zijn 
gedeelte ut supra toegedeeld - datum et scabini ut supra

1494 april 8 | 199/14r-2

Wouter zoon wijlen Wouter Loers
heeft geloeft Huybrecht voors. dat hij alzulke 
10 lopen rogge erfpacht als die susteren van Oesterwijk heffende sijn die welck - - voertijts wijlen Peter 
Gosens Wouter ende Huybrecht aengenomen? - - hadde jairlix te gelden die welck hij alsoe geldende ende 
betalende sal 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



wt enen stuck beempts ghelegen in Udenhout omtrent - - 6 lopen dat hij verkregen hadde van Gherit die 
Smyt d- - -voers. die alsoe geldende ende betalende sal dat Huybrecht sijn guden - - - daeraff sullen sijn 
ongehouwen ten eeuwigen dage da- - - 

1494 mei 2 | 199/15r-1

[doorgehaald Jan Willems zoon wijlen Jan Willems voer hom selve Peter]
Cathelijn weduwe wijlen Willem Willem Jan Willems zoon 
alle tocht in gedeelte in 1/2 mud rogge als Lauwreys zoon wijlen Wouter Loers vercoft had Jan zoon wijlen 
Willem Henricx jaarlijks op Lichtmis 
uit stuk erfs tot weye liggende ut infra

overgegeven Janne Willems zoon wijlen Jan Willems

[datum onzeker]

1494 mei 2 |  199/15r-2

Jan Willemse zoon wijlen Jan Willemss voor hem zelf, Peter Jan Huyben zoon man van Marie zijn huisvrouw
en Cornelis zoon wijlen Henric Willems man van Kathelijn dochters Jan Willems ook voor Jan zoon wijlen 
Willem Jan Willemss noch onmundich 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op ste Remeys dach; 
welk 1/2 mud rogge erfpacht Laureys zoon wijlen Wouter Loers vercoft hadde Janne zoon wijlen Willem hoer
zoon 
uit stuk erffs tot wye liggende 17 lopen in parochie Oisterwijk in een stede in Udenhout 
e.z. erf tsheren van Parwijs, a.z. erf Jan Lomman?, e.e. erf Ghijsbrecht Scomekers?, a.e. kinderen Jan 
Zegers 

de kinderen aangekomen bij versterve van wijlen Janne hoeren vader - 

verkocht - - opgedragen Wijtman zoon wijlen Gherit Willems en hebben geloofd dese voors. kinderen van 
hon selve ende - - - Jan hoeren neve zoon wijlen Willems voors. dit half mud rogge - - te waren

[datum onzeker]

1494 mei 2 | 199/15r-3

Jan Willems zoon wijlen Jan Willems gelooft Katharina voors. ten behoeve van Jans hoers soens - - 
2 lopen rogge 3 jaar lang duerende af te leggen met 4 peters van 18 st voor de peter

[datum onzeker]

1494 mei | 199/16-Iv-2

Gherit van Beerck 
heeft gheloeft vande Molentiende naeder oude -  mud  heer Jan Appels ad opus abbatis

Gherit vande Pas, Peter Berthouts, Peter vande Pas, Jan van Eerssel, Willem Zegers, Heyn Zegers van den 
Berkel tiende 55 mud

Em. Hermans, Lauwr. z.soen vande Gallichtiende 14 1/2 mud

Jan die Canter ende Ansem vande Schoer van de Roets tiendeken 4 mud rogs

Anthonis Meeus, Melis Aert Melis, Jan die Necker, Jan Pigge, Aert Eliaes, Joerden der susteren laet, Jan 
Brocken, Jan Nouwen, Aert Meeus ende Peter Nelmans? Jan van Hees vande tiende Hoechout 55 1/2 mud 
rogge
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Ghib Hessels vande tiende Hoenemenneken 15 1/2 mud rogge

Cornelis die Leeu, Kathelijn Loers, Cornelis Vaniss, Wyt Touyte vande Achthoeven 37 1/2 mud

Lambrecht Huyben, Jan Vannys, Jan Vervallen, Margriet Jan Huyben huysvrou vande Seshoeven 37 mud

Aert die Meyer ende Gherit Eliaes vande oude tienden 20 mud

Goyaert Reymbouts, Jan Verstegen, Goyaert die Wijse, Therus? Eliaes, Pauwels int Bossch, Aert Buckincs 
[doorgehaald heer Jan Appels laet] ende Adriaen van Eerssel vanden kerktiende en vande uutfanc tsamen 
18 mud

Peter Ghiben?, Jan die Canter, Wyt Toyt, Peter Groy, Gherit Bey?, vande vlastiende 15 dobbel te betalen 
opte meydach in penningen ghelick die valuacy dan leren sal

Ghijsbert Heyen, Jan van Riel, Jan Verstegen den vande schive 26 1/2 mud

Ghib Hessels, Jan Hessels, Henric van Wuycht, Coppen Corstiaens, vande nyentiende? 53 mud

[doorgehaald heer Jan Appels] Jan Hessels, Jan Dierkc Poeters, Dirck die Helt, Adriaen Metten?, Mes? 
he... ? van Wuycht vande lammertiende elck - - - lam alse sij gheteelt sullen werden stuyck? - - 8 1/2 st 1 ort 
opte meydach in penningen g- - - dan gewalnert sullen sijn

1494 juni 18 | 199/17r-2

Adriaen zoon wijlen Aert Goeyaert Molderssoen 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende op Lichtmis 
uit enen huyse ende hoeve gronde en toebehoren en erff daaraan 13 lopen in parochie Oisterwijk in een 
stede genaamd Berkel 
e.z. erff Henric jan Lauwreys zoon, a.z. Driess? Andriess vande Wou, e.e. gemene straat, a.e. erf Aert Ghib 
Aertss 

welke erfpacht van 1 mud Adriaen voors. toecomen is van Laureys zoon wijlen Laureys Toyt Vannys 

supt Embrecht Henric Emmen ten behoeve van Aleyt zijn dochter

1494 juli 22 | 199/18r-3

Peter zoon wijlen Jan Vannys Aert zoon wijlen Aerts van - - - man van Heylwighe zijn wijf  en Jacob zoon 
wijlen Peters? - -  van Wuycht van wegen Jans zoon wijlen Jan Vannys item de voors. Aert voer Gheryt Jan 
Vannis zoon van, a.e. peter ontfangen te hebben en 3 peter die Gerit ... 
verklaren betaald te zijn van Adriaen - - - weduwe Coenraet van den Staeck dochter wijlen Gh---- Ghijselers 
elk hon gedeelte van ca 44 peter die w- - - Adriaen voers. in schepenbrief van den kynderen wijlen Jan 
Vannys g - - - heeft

1494 augustus 25 | 199/18v-3

Haywych dochter wijlen Wouter Peynenborch cum tutor 
een stuck beempts hoer toebehorende omtrent 7 lopen begrepen in parochie Oisterwijk in een stede 
Udenhout gelegen 
e.z. erf Kathelijn Stevens en hoerder kinderen, a.z. erf Peter Berthout , e.e. erf Peter Berthouts voors., a.e. 
erf - - 

1494 september 16 | 199/19r-2

Henric zoon wijlen Jan Peters man van Lijsbet zijn wijf dochter wijlen Jan zoon wijlen Embrecht Aert Leyten z
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1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende op Lichtmis 
1. uit een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan 4 mudzaad in parochie Oisterwijk in een 
stede genaamd Berckel 
e.z. en e.e. erf mijnheer van Parwijs en Steven Henric Stevens, a.z. erf des heren van Parwijs, Mechtelt 
Brocken en haar kinderen en heer Aerts van Buedel, a.e. gemene straat
2. daarbij gelegen 6 ... lopen 
e.z. en e.e. erf Henric vanden Brekelen, a.z. erf der weduwe ..... Jan Hals, a.e. ... gemene straat 
3. een stuck erffs tot weye liggende daarbij omtrent gelegen een mudzaad
e.z. erf Henric vanden Brekele en Margriet Jan Aertss, a.z. Claus van Stralen en Jan Jegers, e.e., a.e. 
gemene straat 
4. een stuck broexs 1 buender in par en ter stede voors.
e.z. erf Jan Touts kynder, a.z. gemene stege 
5. stuck broexs daerbij gelegen 1 buender
e.z. en e.e. erf Margrioet Houtappels, a.z. erf Steven Heyen [of Heymans?] Gherit Bey met sommige 
anderen, a.e. gemene stege 
6. een stuck weyvelts 1 bunder
e.z. den boss? des goetshuys van Tongerloe, a.z. erf der weduwe Goyaerts van Oert  en haar kinderen 

welk mud rogge erfpacht voors. Jan genaamd Brocken soen wijlen Wouter Brocken vercocht heeft Janne 
zoon wijlen Embrecht Aert Leyten zoon 
heeft hij witt. vercocht overgegeven en opgedragen Haywych Wouter Poynenborchs dochter

1494 september 16 | 199/19v-1

c.wijlen Henric zoon wijlen Jan Peters man van Lijsbet zijn wijf dochter Jan zoon wijlen Embrecht van Aerle 
vercoft Haywich Wouter Poynenborch 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit zekere onderpanden die welck Jan genaamd Brocken zoon wijlen Wouter Brocken erfelijk verkocht had 
Janne zoon wijlen Embrecht van Aerl nae inhout schepenbrief

soe is gestaan Henric voors. en heeft geloeft Haywich voors. dat mocht Haywich ontwaart worden dat Henric
voors. wderom geloeft te betalen voer dat mudde rogge 44 peters van 18 st voor elke peter etc.

1494 september 26 | 199/21r-2

Elysabeth weduwe Andries Wytmans cum tutore 
de tocht in 1/2 mud rogge welke Andries toekomen is van zijnen brueder en zwager kinderen wijlen Jan 
Wytmans en die Jan Wytmans gekregen heeft van mr Jan zoon wijlen Wytman Jan Wytmans sz zijn neve 
dat welck gheheyten Jan van Laerhoeven zoon wijlen Jans van Laerhoeven jaarlijks te gelden plach Janne 
zoon wijlen Lodewiyck genaamd die Bye Aerts soen alle jaer op Lichtmis 
uit een stuck lands gelegen in parochie Oisterwijk 
e.z. erf Jan Brabants, a.z. erf Willem Cupers en tussen der erff Jacobs van Eel Aert Houtappels soen en 
Henric Hetecreys op die andere sijde 

welk 1/2 mud rogge Wytman Jan Wijtmans kocht tegen Claes Jan Wytmans en Claes tegen Jan Lodewyck 
soen sijne neve 

supt Jan en Lijsbet hoeren kinderen
 
quo facto Jan en Elizabet voors. 1/2 mud rogge vercoft Janne Gheryt Scrivers z ut tutor Ykens zijn wijf en 
Wouter Jacob Stijnen zoon ut tutor Aleyten zijn wijf drs - - - Andries Wytmans

1496 december 16 | 199/los bij 24

Katelijn dochter wijlen Lauwerijs Loer weduwe Lenaert Jan Everaert 
13 lopen rogge haer toebehorende in pacht van 1 mud rogge volgens Oisterwijk schepenbrief ende welck in 
boeren sijn die altaristen van Oesterwijck velc 13 lopen heeft Kateline voers. hoer overghegeven Jan soene 
wijlen Lenaert Everaerts en heeft Katelijn voors geloeft op die tocht nimmermeer op te spreken 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



en heeft Lenaert dese 13 lopen rogge vercoft 
enen geheyten Jan Brock zoon wijlen Jan Brocken 

1495 januari 9 | 199/25v-3

Jan en Adriaen kinderen wijlen Willem Wendics Aleyt hoer zuster voor henzelf en voor Agnes Henric en 
Margriet gez. kinderen Willem Vendics die hier niet tegenwoerdich en sijn daer Jan Adriaen ende Aleyt voer 
hebben geloeft
stuk beemd in parochie Oisterwijk in een plaatse genaamd Udenhout 2 1/2 (dordalff) bunder 
e.z. erf Gerit vande Nuwenhuys, a.z. erf dat te wesen plach Aert Boets, e.e. gemene waterlaet genaamd die 
Leye, a.e. erf der zusteren van Oisterwijk en Jan Stalken als sij seden 

vercoft Cornelis zoon wijlen Willem Canterss

waaruit jaarlijks te vergelden 1 mud rogge erfpacht aan Aert die Becker 
en een mud rogge erfpacht te gelden Ghijsbrecht Jan? Floren 

welke pacht Cornelis voers. alsoe gelden en betalen sal

1496 december | 199/27r-1

Kathelijn [doorgehaald weduwe Embr.] Lenaerts 
tocht in erf van 13 lopen in erfpacht van 1 mud rogge 
opgedragen Jan Lenaert hoeren soen en 
heeft gheloeft van tocht wegen daer nimmermeer op te sprecken met eghene recht 

Cont sij want Kathelijn Lenaerts 
alle hoer tocht opgedragen hadde Jannen hoeren soen hierom is gestaan voor ons schepenen Jan Lenaerts 
13 lopen rogge erfpachts uit jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge hem toebehorende op Lichtmis 
1. uit huysinge hoeve gronden en toebehoren daar wijlen Wouter vande Loe Janss en sijne huysvrou in 
bestorven sijn 13 lopen ut circiter ghelegen in parochie Oisterwijk aen die Gruyenstraet 
e.z. erf Pauwels genaamd die Volff, a.z. erf Clauss van Wuycht 
2. stuck lants 20 lopen ut circ. gelegen
e.z. erf der erfgenamen wijlen Jan Daneels, a.z. erf Hillen weduwe wijlen Wouter Hacken en hoer kinderen 
3. een stuck lants 18 lopen
e.z. erf Hillen en hoer kinderen voors., a.z. erf Claus van Wuycht 
4. een stuck lands daarbij gelegen
e.z. erf Jans die Ridder en dese selve erve, a.z. erf Meeus Heyn Stevens? en Gherit Heyen 
5. een weye
e.z. erf Lauwereys Vannis, a.z. erf Claus van Wuycht 
6. eender heyhoeve gelegen tot Tilborch
e.z. erf Aleyt weduwe wijlen Lambrecht Stouks?? mma, a.z. erf Willems vande Heesacker 

welke mud? - - rogge erfpachts voors. Henrick zoon wijlen Wouters vande Loe Janss - -  en Hessel zoon 
wijlen Hessel Jan Celen ut tutor Katherine sijns w - - erfelijk verkocht hadden en gheloeft te gelden Laureys 
Lodde - - - it tutor Elizabeth sijns wijffs d..wijlen Wouter vande - - -  

supt Jan Brocken zoon wijlen Jan Brocken

H.wijlen Emme - fiat libra p. altariste van 3 lopen
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