
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 202 ("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 januari 1497 – 3 januari 1498
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1497 januari 10 | 202/1r-1

Jan vanden Wiele Wouter zoon Dirck Bacxs ut tutor Wouteren sijns wijffs dochter wijlen Jans vande Wiele 
hebben helmelingh vertegen opgedr. Aerden zoon wijlen Jans vande Wiele hon ghedeelt en recht als sij 
hebbende sijn in
1. een huys hoff met sijne gronde en toebehoorten en met een stuck lants genaamd den Hogen acker viiii 
1/2 [9 1/2] lopen ut ciciter in parochie Enschyt 
e.z. die Dijcbrake, a.z. gemeynte 
2. stuck lands genaamd den Dorenbossch twe lopen 
3. stuck lands genaamd die Lange Halle 4 lopen gelegen aldaar
4. stuck lands genaamd Cromacker 3 lopen gelegen aldaar

als Janne en Wouteren des voors. Wouters hvr toecomen is van Aerde zoon wijlen Jans vande Wiele van 
Gheriden zoon wijlen Gherit Hubr. Betten soen weduwer wijlen Adriaens sijns wijffs dochter wijlen Jans 
voors. dochter Gherits voers. voer hen selven en voor Marie en Gheride ghesusteren drs Gherits voers. daer
Gherit voers en Huybr. voer gheloeft hebben erffelijck toecomen sijn hebben sij hon ghedeelt overgegeven 
en opgedragen Aerde vande Wiele 

item idem hon gedeelte in
een stuck lands genaamd den Wijnckelacker? 7 lopen in parochie Enschyt 
e.z. erf M.celis? die Groet, a.z. erf Gherit Cuyst, e.e. erf Gherit van Oeckel, a.e. erf jouffr. Dely 

hiertoe Wouters gedeelte in
een stuck erffs gheheyten dat Heerlaer ghelegen 
neven erff Gherits van Dun, a.z. erf heer Jan Back ridder 

twee stucken heyvelts ghelick die in die parochie van Loen ghelegen 
hebben zij overgegeven en opgedragen Aerde vande Wiel 

1497 februari 4 | 202/6v-1

Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus Peter Metten die men heyt die Wagemeker ter eeenre en Peter 
dochter wijlen Jan Vannys met hoer Henric Loyenz. van Olmen haar man ter andere zijde maken 
erfwisseling van zekere erven en erfpachten 

aan Bartholomeeus 
erfpacht uit onderpanden in Tilburg

hiertegen zal Peter voors. hebben 
een huys hoff net toebehoorten 8 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout aen den Wynckel 
e.z. erf Henric Peters zoon van Wuycht, a.z. erf Bartholomeeus voors. met meer anderen, e.e. erf 
Bartholomeeus voors., a.e. gem. Wijnckel toe 

welk huis etc. voors. Bartholomeeus voors. erfelijk op vertegen heeft tbv Peter hoer ter tocht en Adriaen hoer
dochter ten erve daar sij jaarlijks erfelijk uit zal gelden Lijsbert Jan Roeloffs dochter een mudde rogge 
erfpacht item den H.Geest van Oisterwijk 1/2 mud rogge erfpacht item Engele Berthout Wouters dochter 1/2 
mud rogge erfpacht item de hertoge 2 oude grote erfcijns en te wegen diemen van recht sculdich is

1497 februari 4 | 202/7r-1

Ghijsbert, Peter, Adriaen, Gherit gebroerderen, Aleyt hon suster, Aert van Engelant ut tutor Heylwig sijns 
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wijffs kinderen wijlen Jan Vannys voer hon selven en voer Janne hoer brueder maken erfdeling hen 
verstorven van wijlen Jan Vannys hoeren vader en van Marijnen hon moeder 

aan Ghijsbert
1. een stuck erffs tot eene weye liggende in parochie Oisterwijk in Udenhout ter plaatse opt Gomelair 
e.z. erf Peter Berthouts, a.z. erf Kathelijn Loers en hoer kinderen, e.e. erf Agnees Priems, a.e. gemeynt 
2. 1/3 in een stuck beempts omtrent 6 lopen in de Riedonck geheel
e.z. erf Jan Bernaert, a.z. erf Elizabeth Claus dochter van Dijck ^erf erfgen. Loywych Loes?, a.e. erf 
Loywychs en Barthelmeeus die Wagemeker 

belast uit de weye Mathijs Vannys 1/2 mud rogge en ca 4 stuiver 3 d erfcijns aan rechthebbenden 

aan Adriaen voors.
niets in Udenhout

aan Peter voors. 
niets in Udenhout

hiertegen Aleyt 
huys hoff mette toebehoren 3 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd aende Wynckel 
e.z. en e.e. erf Heyl Roetarts, a.z. gem. straat, a.e. aenden Wynckel 

waaruit zij zal gelden Kathelijn Willem Vendics? een mud rogge erfpacht nog de jaarlijkse grondcijns 
item hoer aengedeelt in Dries Hoevelmans huisvrouw te gelden 

hiertegen zal Aert voors. hebben houwen ende erffelijcke besitten
1. een huys hoff met sijnen gronden ende toebehoirten in parochie Oisterwijk aenden Wynckel
e.z. erf Heyl Roetaerts, a.z. erf Henric van Wuycht, e.e. erf Jan Vendics met meer anderen, a.e. gem. strate 
2. 1/4 inden beempt geheyten die Groetdonck ut supra

waaruit hij moet gelden Henric Emmen een mudde rogge erfpacht 
item den rector ter noet Goets een mudde rogge erfpacht 
item Aert Priems kynder 1/2 mud rogge 
item Jan Bey een mudde rogge erfpacht 
item ten Bosche 1/2 mudde rogge erfpacht 
item ten Bossche 2 pond payment 
item den hertoge omtrent 20 st? 
item wte beempt sijn aendeel inde chijns 
item Andries Hoevelmans huysvrou sijn aenghedeelt 

item hiertegen sullen Jan en Gherit gebr. voors. hebben 
twee pachten

1497 februari 4 | 202/8r-1

Peter en Adriaen ende Aleyt hon suster, Aert van Engelant ut tutor Heylwig zijns wijffs 
hebben geloeft te betalen Gheriden hon brueder tbv sijnen en tbv Janne 
6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis na dood Marye 
eerst te boeren uit alle hoeren erf goederen

1497 februari 4 | 202/8r-2

Aert van Engelant heeft geloeft Peter Jan Vannys
19 peters van 18 stuiver voor den peter lopend geld en 13 1/2 stuiver half stuiver Jan zonder pacht en 
dander helft te Lichtmis mette pacht 

1497 februari 4 | 202/8r-3

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



Gijsbert, Gherit en Jan voors. hebben geloeft Aleyte en Aerde dat sij houden moeder Marijen

1497 februari 8 | 202/9v-1

Harman zoon wijlen Wouter Loer heeft geloeft te gelden 
Claus van Wuycht tbv Aleyte van Wuycht hoer ter tocht en hoer kinderen ten erve 
die een helft en Jan Lauwreys? die ander helft in soevendalff lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht jaarlijks
op Lichtmis uit
huys hoff gronden en toebehoren gelegen in parochie Oisterwijk in een plaatse genaamd Berckel? 
e.z. erf Andries die Scoemeker?, a.z. Aleyt Back, e.e. erf Aert Gheben?, a.e. strate toe 

1497 februari 8 | 202/9v-2

Claus van Wuycht voer hom selve ende voer Aleyte sijn moeder en voer zijn brueder en suster en Jan 
Lambr.? hebben geconsenteert Herman voors. at hij deze 6 1/2 lopen rogge aff sal moghen quyten met 15 
1/2 peter van 18 stuiver - datum et scabini ut supra

1497 maart 31 | 202/14r-2

Augustijn zoon wijlen Dirck Backxs ut tutor Susanne sijns wijffs ende Elizabeth cum tutore kynder wijlen 
Franck die Greve hebben een erfdeling gemaakt bij rade van sommige horen vrienden van alsulke 
haeffelijcke en erffelicke gueden hen verstorven van wijlen Franck die Greven horen vader en van Ghertrue 
hore moeder 

aan Augustijn ut tutor Susanna sijns wijffs hebben houwen ende erffelicke besitten 
niet in Udenhout

hiertegen sal Elizabeth voors. hebben 
een stuck beempts verstorven van wijlen Franck die Greve en Gheertruye voors. genaamd die Groedonck 
gelegen in Udenhout den helen beempt 
e.z. Vrouwen vander Cameren, a.z. dat Vannis broeck 

hiertoe zal Elizabeth 
niet in Udenhout

1497 april 8 | 202/15r-1

Jorys zoon Cornelis Gosens die Gosen voors. vercregen had bij Margriete Henric Touyts dochter 
2 pont erfcijns hom toebehorende uit en van 6 ponden erfchijns opten Heyligen Korsdach uit
eender helft van eenen huyse wilner toebehorende Reyner Aken [sic] Nolliken ghelegen in parochie 
Oisterwijk ter plaatse Udenhout 
e.z. erf Jans van Hove, a.z. erf der erfgen. Claus Stert 

welke 6 peters erfcijns voers. Aleyt die weduwe wijlen Reyner gheheyten Nolliken erffelijck gheloeft hadde 
Janne Wenmans? 

supt Joerys die 2 pont wt ende vande 6 pont erffchijns voors. Janne Bey en heeft gheloeft Jorys voers. dat 
opdragen overgeven vast ende stendich te houwen etc. 

1497 mei 16 | 202/17v-1

Peter zoon Wouter Wyten 
een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
huys hoeve toebehoorten 3 mudzaad lants in parochie Oisterwijk ter plaatse inde Biesmortel 
e.z. gem. straat, a.z. Katherijne Wagemeeckers 
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welk half mud rogge voors. Peter voors. gecoft hadde van Henric z.s. Peters van Wcht gelijck dat in sch.br. 
van Tilborch begrepen is heeft hij 
overgegeven en opgedragen Janne zoon wijlen Ariaens van Boirden met alle recht en want Yken weduwe 
wijlen Peters van Wcht haer tocht heeft ende besit in dit voors. half mud rogge soe heeft geloeft Peter voirs. 
dat hij dit half mud de voors. Janne sal gelden zolang Yken leeft

1497 mei 16 | 202/17v-2

ondermarge: Peter Quaps hier ter tochte en huer kynderen ten erve kommer van hueren wegen en van huer 
zusteren voors overgegeven aftedoen - - -

Aert Willems soon van Weert en Dirck Willemssoen van Weert ook voor Elizabeth en Marie henne zustere 
huer gedeelte in
de beempt nae gescreven 
suppt Peter weduwe Joest en Jan kynderen wijlen Peter Quaps, Jacop wijlen Henrickssoen man en momb. 
Barbara sijn huisvrouw

Peter weduwe wijlen Peter Quaps alsulcke tocht als sij besittenwas 
in 1/3 in beempt in parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Udenhout 
aen erff wijlen Gerit Nollens oestwaert en aen erffenis Rijckairt die Borchgreve westwaert 

overgegeven en opgedragen Joesten en Janne hoeren soenen kinderen wijlen Peter Quaps, Jacoppe 
Henricks soen man van Barbaren zijn huisvrouw der voors. Joesten en Janne gez. ten behoeve van Henric 
en ten behoeve van Dircke en Alette kinderen Peters en Peters voors. noch onmondig wesende

quo facto soe hebben Joest en Jan voors zonen wijlen Peter Quaps en Jacop Henricks soen als man van 
Barbara zijn huisvrouw zuster Joests ende Janne voors. ook voor Dircke en Alette voors. Peters Quaps 
voors. kynderen noch onmondig hiertoe Aert Willems soen van Weert en Dirck Willems soen van Weert 
gebroederen ook voor Elizabeth en Marie huer zustere drs wijlen Willems dit voors. dordegedeelte 

overgegeven en opgedr. Margriete weduwe wijlen Thonis vande Loe en hebben daarop helmelinge vertegen

Item Margriet voors. te betalen Petre weduwe wijlen Peter Quaps voors. 33 1/2 gld en 5 stuiver op Lichtmis

1497 mei 24 | 202/18v-2

Dirck Ghijsbert Dircxs soen man van Willeme zijns wijffs dochter wijlen Ermgarden dochter wijlen Harmans 
van Oirle 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een stuck lants 8 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Berckel 
e.z. erf Bartholomeeus Steven Heynen soen, a.z. erf Jan Aert Loers soen 

welk half mud erfpachts voorn. Ermgaert ghecocht en vercregen hadde tegen Janne zoon wijlen Steven 
Henric Stevens

supt Aerde zoon wijlen Aert Witlok

1497 juni 12 | 202/21r-2

Jan zoon wijlen Jan Willems Peter Jan Huyben soen man van Marie zijns wijffs dochter wijlen Jan Willems 
voers. Jan zoon Willem Jna Willems soen hon gedeelte in
een stede huys hoff gronde toebehoren 13 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout 
e.z. erf toebehorende den Goethuys van Tongerloe, a.z. erf Adriaen ? Streten? [Stert?] meer anderen dander
sijde streckende vande Paerwijs hoeffe, a.e. strate toe 

hebben overgegeven en opgedragen Cornelis Henrick soen

uitgenomen daar jaarijks uit te gelden den Heyligeest van Oisterwijk 1/2 mud rogge 
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item Adriaen Stert 1/2 mud rogge 
item Jan Boeyen 4 lopen 
item de heren van Tongerlo 2 oude groten 
item den gheselllen inde kerk van Oisterwijk 2 stuiver payments

1497 juli 2 | 202/21v-2

Jan Bey Janss boet sijn blijckende penningen hoeftghelt goetspenninck ende lijfcoep die hij sede dat sijn 
waren om te lossen en te quyten met recht van naerscaeppe weghen 
1/3 in een stuck beempts te wezen dat dordel ghelegen inde parochie van Oisterwijk ter plaatse 
Udenhout 
ghelegen aen erf wijlen Gherit Nollens (oost) en aen erff Rijchaert die Borchgreve (west) 

welk 1/3 in de beemd Peter wed. wijlen Quap haer tocht overgegeven heeft zijn kinderen en sij vercocht 
hebben Margriet weduwe wijlen Thomas vande Loe als hij sede en Jan voors. heeft daer allet toe gheloeft te 
doen dat een naerder man sculdich was te doen

item hier is bij ghestaen Willem Poynenborch en is voert borge worden van andere gheloefte nae innhout

1497 juli 9 | 202/22v-1

Aert zoon naturel Aerts van Engelant ut tutor Heylwige sijns dochters wijlen Jan Vanny 
een stuck erffs ca 3 roeden gelegen in parochie van Oisterwijk ter plaatse opte Wynckel 
e.z. erve Heylwych Rotairs?, a.z. erf Aerts voors., e.e. gemeynt 

supt Janne Dirck Roetaerts zoon tbv Heylwych Roetaerts

1497 augustus 1 | 202/24r-2

Henric Quap Boet sijn blijckende penningen hoeftgelt goetspenning lijfcoep om te lossen ende te quyten met
recht van naerscappen weghen 1/3 in
een beempt te weten dat dordel ghelegen in parochie Oesterwijck ter plaatse genaamd Udenhout 
e.z. erf wijlen Gherit Nollens (oost), a.z. Ryckaert die Borchgreve (west) 

welk 1/3 Peter weduwe wijlen Peter Quap hoer tocht overgegeven heeft aan haar wettige kinderen en die 
overgegeven en opgedragen Margriet weduwe wijlen Anthonis vande Loe en welk stuck beempts te wesen 
plach Dircke Quap sijnen vader 

Item is hier bij ghestaen Bartholomeeus die Wagemeker en Peter Raessen en sijn borge worden voer Henric
voors.

Henric Quap heeft gheloeft als een princ. sculder hom te ghelden te betalen Margriet weduwe wijlen 
Anthonis vande Loe en en horen kinderen een mudde rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit dit 
stuk beemd voors. 

1500 april 23 ? | 202/26r-1

Adriaen Jan Vanniszoen heeft geloeft alle commer scaey crot of hynder die comen mocht Janne voors. van 
alsulcken houtwas als scalen? was opte Wynckel in Udenhout 
dwelck Jan voors. tegen Adriaen ghecoft hadde altemael af te doen dat Jan voerrs. daer af ongehouwen 
soude wesen

1497 september 23 | 202/26v-1

Elizabeth weduwe wijlen Steven Veramelvoert en met haar Dirk Bacxs man van Elisabet voors. 
alle tocht als sij besittende is in alsulcke goeden hierna gescreven 
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heeft sij overgegeven en opgedragen Adriaan Dyonis Augustijn hoer wittige kynderen

1497 september 23 | 202/26v-2

Cont sij want Elisabet weduwe wijlen Stevens Veramelvort met Dirck Bacxs als hoer wittige man ende 
momboir alle tocht in alsulcke goeden naegescreven opgedragen Adriaan, Dyonise en Augustyne hoere 
wittige kynderen hierop gestaen die voers. kinderen Adriaen Dyonis en Augustyn voors. en hebben onder 
hen een erfdelyling gedaen na dood wijlen Steven aencomen en daer Elisabeth hon moeder hoer tocht aff 
gegaan heeft
 
aan Adriaen en Augustijn 
1. drie stucken beemps gelegen in parochie Oesterwijck ter plaatse Udenhout op die Cleyn Hesseldonck 
12 lopen 
e.z. erf Henric vander Kelen, a.z. erf Berys van Breda 
2. stuck beemps daer teynden aen gelegen 
3. dat dorde stuck beempts 2 lopen in Udenhout op Goemelaer 
e.z. erf Aert die Becker, a.z. erf Heyl Roetaers, e.e. erf Katarine Loers en hoer kinderen, a.e. erf daer Jan 
Hessels op woent 

daar zij jaerlijks uit zullen gelden 
uitte grote beempt ende uit sestersaet Peter Back Ommaten soen 11 lopen rogge erfpacht
item Augustijn voors. 15 lopen rogge erfpacht 
item adriaan voors. jaarlijks te gelden 1/2 mud rogge erfpachts 
item heer Gheryt vande Scaepsdijck jaarlijks te gelden 3 pont payments 
item den heer van Tilburg 2 Ph. penningen 
item den erfgen. Ghertruyt vande Loe 2 hoender 

Item hiertegen sal Dyonis voers. hebben en erfelijk besitten 
1. huys hoff met sijne gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk in die Molenstraet 10 lopen
e.z. erf Jan Huyben, a.z. gemene straet, e.e. erf Jan Vannis, a.e. erf Elizabeth Dirk Sapeels huysvrouw 
2. een weye, een buender
e.z. erf daer Jan Hessels op woent, a.z. erf Henric Melis ^erf Aert die Becker, a.e. gem. straat 
3. 1/2 buender heyvelts in parochie van Loen 
i
tem hiertoe sal hij heffen en boeren op Huybrecht vande Schoer 3 1/2 stuiver erfcijns 

op welk gedeelte daar hij jaarlijks uit zal gelden 
Conegonde vander Amelvoert 2 1/2 mud rogge erfpacht 
item der Baesseldonck ten Bosch te leveren 12 lopen rogge erfpachts myn een vierdel vat 
item uytte weye 8st myn 1 ort off daer omtrent dat Reymbout Vilt te boeren plach 
item den hertoge 1/2 stuiver uitte heyvelt

1497 september 23 | 202/27r-1

Adriaen en Augustijn voors.
1. twee stucken beempts hon toebehorende dat ene 12 lopen dander 2 lopen ut supra 
welke twee stukken beempts Adriaen en Augustijn in de erfdeling tussen hen en Dyonis honnen brueder ten 
deel gevallen na dood wijlen Steven Verammelvoirt met rec ht van versterven daar Elizabet hon moeder hoer
tocht aff affgegaen is hebben zij witt. en erff. vercoft overgegeven en opgedragen Ghijsbrecht Wijthen en 
hebben gheloeft te waren

Ghijsbrecht Wijthen heeft gheloeft als princ/ sculder hon te gelden Adriaen voors. 1/2 mud rogge jaarlijks en 
erffelijke pacht op Lichtmis uit de voorn. twee stukken beemd

Adriaen voors. heeft dit selve 1/2 mud rogge als hij ghecoft heeft tegen Ghijsbrecht Wijthen supt Janne 
Loyen soen van Olmen

Adriaan voors. heeft geconsenteert en van gracie verleent Ghijsbrecht voors. dat hij dat half mud rogge 
erfpacht voors. binnen 12 jaar en te lossen met 18 peters 19 stuiver voor de peter gerekend etc. op stuiver 
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Jansmisse tevoren op te zeggen als hij dat te Lichtmisse lossen wil etc. 
Item hierbij is gestaan Augustijn en heeft geconsenteert Ghijsbrecht alsulke 15 lopen rogge erfpacht als 
Augustijn op 2 stukken beempt heffende is dat hij die 15 lopen rogge tsamen off halff smaels aff sal mogen 
lossen binnen 12 jaar als voor dat mud gerekend tegen 36 peters van 19 st.

1497 oktober 3 | 202/27v-1

Adriaan zoon wijlen Aert Priems Henric zoon wijlen Ghijsbert sBeren ut tutor Marie sijns wijfs ook voor Janne
Aert Priems zoon daer Adriaen en Henric voors. voer geloeft 
twee stucken beempts hon toebehorende dat ene 3 lopen gelegen in parochie Oisterwijk ter plaatse 
Udenhout geheyten die Legrijt 
e.z. een water genaamd die Ley, a.z. erfgen. Henric Peter Vannis, e.e. Helmons Broeck, a.e. erf Wouter 
Vannis kyneren 
dat ander stuck 
gelegen aldaar 5 lopen 
e.z. erf Lambrecht die Meyer en Hessel Goyaerts kynder, a.z. erf genaamd dat Helmons Broeck ^erf Wouter 
Loe, a.e. erf Wouter Vannis kynder

overgegeven en opgedragen Lambrecht Lambrecht Meyers 

uitgenomen de hertoge haarlijks 3 oude grote item oeck te wegen de rechthebbenden

Lambrecht voers. heeft gheloeft als princ. sculder op hom en op alle sijn gueden te betalen Adriaen en 
Henrick voors. van Lichtmis a.s. over een jaar 20 peters 18 stuiver voor de peter gerekend met 1/2 mud 
rogge inde sack te Lichtmis 

Lambrecht voors. heeft geloeft Adriaan en Henric voors tbv Janne Aert Priems van Lichtmis a.s. over 6 jaar 
20 dochter voers peters en in elcke Lichtmis hierbinnen 1/2 mud rogge

1497 oktober 20 | 202/29r-1

Denys zoon wijlen Stevens vande Amelvoert 
vierdalffve stuiver jaarlijks rente off chijns hem toebehorende en welke erfcijns wijlen Henric Goesens voer 
en nu Huybrecht en Aleyt kinderen wijlen Henric Gosens jaarlijks schuldig zijn te gelden uit
zekere erffelicke die sij huyden des dages bruycken ende hantplicht [houtplicht?] ende die welck 3 1/2 
stuiver erfcijns voors. Dyonise voors. in wittige erfdeling gedaan tussen sijn bruederen en susteren te deel 
ghevallen sijn als hij sede heeft hij die voers 3 1/2 stuiver erfcijns voers. 
overgegeven en opgedragen Huybrecht Henric Gosens soen te samen op alle scepenen brieven daerop 
vertegen 
en afstand van commer van sijnentwegen en van wijlen Stevens vander Amelvoert nacomelingen wegen aff 
te doen den selven

1497 december 10 | 202/31r-2

Adriaen zoon wijlen Stevens vande Amelvoert heeft verhuert Janne Loyen soen van Olmen 
1/2 buender beemps geheyten dBock gelegen in parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Udenhout opt 
Goemelaer 
e.z. erf Heylwych Roetaerts, a.z. erf Aert die Becker en Thijs Vany, e.e. erf Kathelijn Loers? en hoer 
kinderen, a.e. erf Heylwych Roetaerts 

60 jaar en dagen voor een mud rogge jaarlijs daaruit te gelden teweten uit den stuck beempts voors.

1498 januari 5 | 202/31r-3

Adriaen zoon wijlen Stevens vande Amelvoert
dit half buender beemd voors. heeft hij verkocht Jannen Loyen soen van Olmen
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1497 december 16 | 202/32r-2

Jan zoon wijlen Steven Henrics soen ter eenre en Willem Henric Loeyensoen ut tutor Elizabet sijns wijffs 
kynder wijlen Steven Henrics soen die hij vercregen had bij Kathelijn dochter wijlen Jans vanden Pas hebben
onder hen een erfdeling gemaakt 

aan Jan komt
1. een huys hoff met sijnen gronde en toebehoren en erff daeraen liggende en daartoe behorende 22 lopen 
in parochie Oisterwijk in Udenhout in die Seshoeven
e.z. erf Peter Wouter Priemss mma, a.z. een gem. ackerwech, e.e. erf Gherit Bey, a.e. gem. strate 
2. de helft van een beempt opt Goemelaer
e.z. erf Jan Loeyen, a.z. erf Dries die Screymeker, e.e. erf mr Raes vanden Bossche, a.e. erf Willems voers. 
dat daartegen gedeeld is en Jan zal half de gracht opmaken off sijn erve neven Jan Loeyen 
3. nog een sesterzaad beempts ter plaatse aenden Brant aen die ghemeyn stege
b.z. erf Jan Brocken, e.e. erf Dirck Borchgreeff, a.e. gem. stege 
4. item hiertoe een sesterzaad inden Brant die te loss staat

waaruit hij zal gelden aan mr Jan van Vladeracken 3 mud rogge erfpacht en 2 zester rogge erfpacht 
item aan Wouter van Ees ten Bossch een mudde rogge en 12 lopen erfpacht 
item omtrent 3 oude grote en 1/2 oude grote den hertoge 
item uit Brant 2 1/2 lopen en 3 stuiver 1 ort chijns

Hiertegen zal Willem voors. als man van Elizabeth hebben houden en erffelijk bezitten 
1. een huys hoff met sijnen gronde en toebehoren en erf daaraan 11 1/2 lopen in parochie Oisterwijk tot 
Berckel
e.z. erf Aert Aert Witlocs soen, a.z. erf Mary weduwe Cornelis Lathouwers, e.e. Jan Loeyen mma, a.e. 
gedmeynte toe
2. item hiertoe sal hij heffen 1/2 lopen rogs erfpacht nae Baven? doet op Mary Steven? 
3. hiertoe 6 1/2 lopen gelegen aldaar
e.z. erf Mary weduwe Cornelis Lathouwers, a.z. erff Aert Aert Witloxs, e.e. erf Jan Loeyen, a.e. gemeynt 
4. de helft van een stuck beemps gelegen opt Goemelaer
e.z. erf Jan Loeyen, a.z. erf Jan Jan Lauwr. Stomeken? soen, e.e. erf Jan voors., a.e. erf Kathelijn Vendics 
met meer anderen

in de marge: en Willem sal den graft opmaken halff op sijn erve neven Dries? strey? mel..? 

5. item 1 1/2 lopen of daaromtrent neven dat leengoet Jans van Haren
e.z. erff Aert Witlock, a.z. erf der kinderen Willem melis, e.e. erf jouffr. Cathelijn van Baest, a.e. leengoet toe 
Jans van Haren 
6. een dagmaat opten Brant dat te los staet

daar hij jaarlijks uit gelden Wouter Willems een mud rogge erfpacht 
item den abt van Ste Geertrui 1 mud rogge erfpacht 
item Jan Wijtmans kinderen 1 mud rogge erfpacht 
item den H.Geest van Oisterwijk 1/2 mud rogge erfpacht 
item onser vrouwen autair tot Berckel 1/2 mud rogge erfpacht 
item uit den sestersaet staet te gelden dordalff lopen rogge erfpacht 
item ontrent 3 stuiver 1 ort erfcijns jaarlijks van recht 
[marge] item uit de 1 1/2 lopen te gelden omtrent 2 1/2 stuiver chijns
Item den hertoge 2 oude grote 
item hiertoe sal Willem voors. Janne voors. ten behoorlijken tijd wegen uit den beemd vanden Goemelaer - 

Jan en Willem voors, hebben geloofd Katharinen voors. elk uit zijn gedeelte 12 lopen rogge hoer leven lanck 
item zal Katharine blijven heffen een derde deel van een mud rogge dat men tot Loen ghelt hier sal Jan en 
Willem Katharina uitreycken halff dat choren dat op tlant dit jaer ghewassen is en Jan gheloeft Katharine te 
betalen van eender coe 2 1/2 peter en Willem gheloeft hier 3 rgld van een perdt 

in marge item 1/2 lopen rogge op Mary Stevens

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



1497 april 12 | 202/33v-1

Jan zoon wijlen Jans die Cuper van Eerssel, Claus Jan Boets ut tutor Jutten sijns wijffs en Margriet dochter 
wijlen Daniel van Oeckel bij Heylwighe dochter wijlen Jans die Cuper van Eersel cum tutore 
een schepenbrief hen toebehorende waarin Willem zoon wijlen Wijtmans soen wijlen Willem Grieten erfelijk 
verkocht had Janne die Cuper van Eerssel des voors. Jans vader 
een weye 4 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd Berckel 
e.z. erf Jans die Cuper van Eerssel van beyen sijden aenliggende, e.e. gem. straat, a.e. erff Claus van 
Stralen 
opgedragen Peter Priem

1497 april 12 | 202/33v-2

Cont sij want Jan soen wijlen Jans die Cuper van Eerssel Claus Jan Boets ut tutor Jutte sijns wijffs Margriet 
drs wijlen Daniel van Oeckel die Daniel vercregen hadde bij Heylwige dochter Jans die Custer van Eerssel 
huyden des dages overgegeven hadde Peter Priem enen schepenbrief innehoudende dat Willem zoon wijlen
Wijtman zoonw wijlen Willem Griet vercoft had Janne die Cuper van Eerssel 
een weye 4 lopen gelijck in sch.br.

hierom is gestaen voer ons schepenen Peter priem en heeft geloeft dat hij off sijn maecomelingen egheen 
waerscap en sullen suecken op 
een stuck beemps gelegen in parochie van Oisterwijk ter plaatse Udenhout 
e.z. erf Beatrijs van Ham?, a.z. erf Wouter Denys kynderen, e.e. erf Goyart Reymbouts, a.e. erf Wouters van 
Ees 
 
In de marge: Henric Willem Cuyten soen tbv tbv Wijtman Willem Cuyten 
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