
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 203 ("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.) 
9 januari 1498 – 11 januari 1499
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1498 februari 5 | 203/2v-3

Kathelijn Lauwr. Loers dochter cum tutore en Jan zoon wijlen Lenaert Everaerts soen 
een stuck erffs hon toebehorende een sestersaetoft daeromtrent in parochie Oisterwijk in Udenhout, 
e.z. erff des heren van Helmont, a.z. neven enen gecoften wech, e.e. erf heer Huybrecht Wythen, a.e. erff 
Jan Brugmans en H. Huybrechts 

supt. Lambert z. wijlen Lambert Leynen 

belast den H.Geest?? 1/2 oude grote erfcijns 
Gherits erfgen. vande Schoer 1/2 oude grote erfcijns

1498 februari 20 | 203/6r-1

Aleyt weduwe wijlen Claus van Wuycht van hoer gebreck dats te weten 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge erfpacht hoer toebehorende jaarlijks op OLVr Lichtmis 
uit eender huyse hovinge erf erf daer toebehorende 10 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Berkel, 
a.z. neven erf Agnees dochter wijlen Ghijsbert vanden Broeck, e.z. erff Henric Back met meer anderen, e.e. 
erf Aleyts van Wuycht, a.e. gemene straat 

welk half mud rogge Henric zoon wijlen jan Lauwen Touyts die men heyt Henrick Back erfflick vercoft hadde 
Clause zoon wijlen Claus van Wuycht tbv Aleyte sijnre moeder ter tochte en hoer kinderen ten erve daer die 
daet aff streckt? xiiijC xCiij den vijfsten dach inde merte en welcke erfpacht .... tachter stont ghericht waert 
ghemechtich Jan Verstegen vorster 

vercoft Clause zoon wijlen Claus van Wuycht voer hoer ghebreck en jaerlix dit halff mudde te gelden en voer
de scade van recht

1498 februari 25 | 203/6r-2

Claus zoon wijlen Claus van Wuycht 
een huys hoff met sijne gronde en erff daertoe behoerende 10 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse 
Berckel gelegen
e.z. erf Agnes dochter wijlen Ghijsbert vanden Broeck, a.z. erf Henric Back mma, e.e. erf Aleyt van Wuycht, 
a.e. gemeyn strate 

supt Adam zoon wijlen Stevens vande Amelvoert tesamen

1498 februari 28 | 203/6v-1

Cornelis Henric Willen soen heeft geloeft te betalen Gheriden Adriaens 6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke 
pacht te meydach uit
huys hoff gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout 
e.z. erf de heren van Tongerlo, a.z. erf der erfgen. Gherit Lemmens, e.e. erf Goyaerts van Wuycht, a.e. straat
datum xxviij february sch. Gherit van Berck Henr.wijlen Emm..
Gherit voers. heeft gheconsenteert ende van gracie verleent tot Nelisse voers. dat hij deze 6 lopen rogge 
erfpacht binnen 8 jaar afzal mogen lossen met 12 peters van 18 st - datum et scabini ut supra

1498 maart 10 | 203/6v-1
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Barthomeus zoon wijlen Bartholomeus Peter Metten?
enen acker lands hem toebehorende 6 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout
e.z. erf Henrix van Wuycht, a.z. en e.e. erf Bartholomeus voirs., a.e. erf Peter Jan Vannis dochter en hoer 
kinderen 
overgegeven en opgedragen Henric Loezen en Peter Jans Vannis dochter 

uitgenomen dat Henrik en Peter hieruit sullen selden Huybrecht Roeloeffs ten Bossche 1 mud rogge met 
bepalingen over het heymen

1498 maart 10 | 203/7r-1

Henric Loesen en met hem Peter sijn huysvr. hebben geloeft te betalen Bartholomeus die Wagemeker 18 
peters van 19 st over 5 jaar te betalen elke Lichtmis hiertussen 1/2 mud rogge

1498 april 6 | 203/8r-1

Lijsbeth weduwe wijlen Claes de Beer dochter wijlen Claes vande Dijck met consent Dirck Sapeels eius 
maritus et tutor daartoe van haar gecoren en van recht gegeven 
1. een huys hoff toebehoren 8 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse geh. Udenhout dat Henricks vande
Staeck te wesen plach gelegen
e.z. erf Kathelijn Loer en huer kinderen, a.z. en e.e. gemene straat, a.e. erf Jan Vanny
2. stuck erfs 9 lopen aldaar opte Cruysstraet
e.z. erf Alet Lambrecht Leynen huysvrou, a.z. en e.e. gemene straat, a.e. erf Lambrecht Huyben 
3. stuck lants 10 lopen
e.z. erf Gerit Hoeven? kinderen, a.z. erf Lambr Huyben 
4. noch een stuck lants noch 10 lopen of daaromtrent gelegen aldaar
b.z. erf Jan Vanny 
5. stuck lants 5 lopen of daaromtrent
b.z. erf Steven Henrick Stevens kinderen 
6. een zesterzaad lants aldaar
e.z. erff Peters Henrick Goesensz, a.z. erf Jan Meeus 
7. een stuck beempts 1 buender groot wesende
e.z. erf der zusteren van Oisterwijk, a.z. - - - 
8. stuck lants 4 lopen of daeromtrent
e.z. erf Peters Henrick Goesens soen, a.z. erf Sophie weduwe Thomaes vander Elst 
9. stuck lants 7 lopen\
e.z. gem steeg, a.z. erf Elizabeth Hels hoeve

welke erven Lijsbeth voors. gecregen heeft met cope met den heer vande lande in sch.br. 

overgegeven en opgedagen hr Andries Emmen Embrechtssz met alle sch. br. met alle commer 
gespecificeert in een deylbrief tussen Lijsbette voors. en Peter Henrick Gosens soen

quo facto heeft heer Andries wederom geloeft den commer voors alsoe te betalen en Elizabeth haar leven 
lang in festo Pasce 3 rgld van 20 st 

item desen selven scepenen heeft Lijsbeth voors overgegeven en onder hen geset eenen scepenenbrief 
sprekende van een mud rogge op dese voors. erffenisse tbv Henricks vande Staeck dochtere te weten Juet 
ende Met van welken brief den daet begrijpt int jaer ons Heeren duysent vierhondert seven ende tachtentich 
den yersten dach in octobri omme daer mede te voldoen alsulcke testament en maecksele als Claes de Beer
hoer yerste man de voors. kinderen Henricks vande Staeck gemaect hadde 

1498 april 6 | 203/8v-1

Kathelijn weduwe wijlen Lenaert Jan Everaerts z. alle tocht in
huys hoff toebehoren en gronde in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout
e.z. erf Kathelijn Loers en hoer kinderen, a.z. en e.e. erff toebehorende de susteren van Otw, a.e. 
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Groenstraet 

opgedragen Janne hoeren soen ut infra 

1498 april 13 | 203/8v-2

Cont sij enyeghelicke want [doorgehaald Jan] Kathelijn weduwe wijlen [tussengevoegd Jan] Lenaert 
[tussengevoegd Lathouwers] Jan Everaerts z. alle hoer tocht overgegeven Jan hoeren zoen in
huys hoff erff 

hierom is gestaen voer ons scepenen Jan zoon wijlen Lenart Jan Everaerts z. voers. 
een huys hoff 
heeft hij overgegeven en opghedragen Lambert Lambert Leynen soen helmelinge daerop vertegen en heeft 
geloeft Jan vercopere ende Evert hom? Katlijn? sijn moeder cum tutore als princ. sculder

uitgenomen dat Lambert voers. daar jaarlijks uit zal gelden heer Henric vande Loe z. 1/2 mud rogge erfpacht
item den Baghijnhoff bij sint Janskerck ten Bossche 1/2 mud rogge erfpacht 
item Goyaerde Aert z. vande Loe 1/2 mudde rogge erfpacht 
item die jonge Jan Floren 1/2 mud rogge erfpacht 
item den hertoge 2 1/2 oude grote erfcijns 
item den heren van Tongerloe 9 1/2 st erfcijns en alle andere commer

1498 mei 1 | 203/9r-4

Mathijs Vannis 
een stuck lants hem toebehorende 6  of 5 1/2 lopen gelegen in parochie Oisterwijkin Udenhout
e.z. erf Goyaert van Wuycht, a.z. erf Aert die Becker, e.e. erf Peter Priem, a.e. Groenderstrate 

supt Henryke Vannis zijn broeder

uitgenomen Jacob Aert Priems 1/2 ? mudde erfpacht 
nog de hertog enen oude grote jaarlijkse en erfelijke cijns

Henric voers heeft gheloeft te gelden Mathijse Vannis zijn brueder ses lopen rogs erfs uit dit stuk land voers.

Mathijs voers heeft geconsenteert en van gracie verleent Henric voers en zijn nakomelingen dat zij deze 6 
lopen rogge erfpacht voors. na dood Mathijs af zal mogen lossen en quyten met 13 1/2 peter van 18 st 

1498 juni 3 | 203/13r-2

Jan zoon wijlen Gherit Appels 
5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op St Jan baptist 
uit en van een versterve dat Janne zoon wijlen Denys van Heze [of Heyen?] ut tutor Adriane sijns wijffs 
dochter wijlen Jan Cnoeyen aencomen en versterven sal van Jan Cnoeyen en Katerine weduwe wijlen 
Bartholomeus die Wagemeker waar ook gelegen daar Jan van Heze gheloeft heeft als een princ. sculder op 
hem en op alle zijn goederen

daar Kathelijn voers. haar tocht in deze onderpanden bezittende is heeft hij dezen schepenbrief vande vijff 
lopen rogge erfpacht voors. overgegeven en opgedragen Adame? Aert Smolders

1498 juni 18 | 203/14r-1

Anthonis Meeus, Aert Meeus, Cornelis die Leeu en Claus Boet [of Voet?] hebben geloeft heer Jan Appels 
vander nyeuwer thiende 35 mud

Melis Aert melis, Peter zijn zoen, Willem Hoeven? vande acht Hoeven 35 mud 
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Peter die Brender Jan Aerts vande seshoeven 35 mud

Heyn Lochtmans heeft ghe... vande Muttelken 11 mud

Peter die Beer als principael heeft geh... vande Moleneyndt 16 mud 

Heyn Ruytt.? Wout. Stijnen Heyn Peter? Ruyten? hebben ... geloeft als borge voer Peter ....

Luyt Groit Gherit Bey huysvr.. 

Jan Stevens, Claus van Wuycht hebben geloeft vande aude tiende 19 mud [rest van dit blad leeg]

1498 juni 18 | 203/14v-1

Kathelijn weduwe Willem Gherit Willemss cum tutore alle tocht in
stuck erffs gelegen in par. Oesterwijck ter plaatse Udenhout 3 buender
e.z. erf Aerts van Eerssel, a.z. erf Wouter van Eesch, e.e. erf Dirck die Borchgreef, a.e. erf toebehorende 
den heer van Tongerloe 

supt Janne Willem Adrianen en Woutere, broers, Marie, Katerine en Margriet kinderen wijlen Willem Gerit 
Willemss

Cont want Kathelijn weduwe Willem Gherit Willems alsulcke tocht in stuk erf ut supra huyden des daechs 
overgegeven haar wittige kynderen hierom sijn ghestaen Jan Willeme Adriaen en Wouter gebruederen Mary 
Katheijn en Margriet gesusteren en met hoer Kathelijn voors. hebben dit stuk erf 
overgegeven en opgedragen Jenen? Aerts van Eerssel 

uitgenomen dat Jan voors. hieruit sal gelden den heren van Tongerlo omtrent 12 st erfcijns en 1/3 van enen 
capuyn jaarlijks

1498 juni 26 | 203/15v-1

heer Andries Embrechts soen priester voer sijn gebrek dats te weten jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud 
rogge hem toebehorende op Lichtmis uit
1. 1/4 van enen huyse en hoeve gronde en toebehoren met erf daaraan 12 lopen in parochie Oisterwijk in 
een stede geh. Berckel
e.z. en e.e. gemeynt van Haren, a.z. erf Jan z. Heylwich en wijlen Jans Cupers en die andere sijde
hoedende metten andere eynde aende erff Cornelis zoon wijlen Willem Melis 

2. nog uit 1/4 in alle goederen waar wijlen Jan die Cuper in verstorven is en

welk 1/2 mud erfpacht Jan Cupers die men heet Jan die Jeger erfelijk verkocht en geloeft hadde te gelden 
Lauwen Wouter Vrancken z. - datum Lxxvij den iersten dach van Januario en welk half mud rogge erfpacht 
heer Andries vercregen hadde van Embrecht Henric Embrechtsz. en van Henric vande Scaepdijck totten 
voors. Embrecht en Henrick toecomen is van de erfgen. wijlen Goyaerts van Hulsel - marge dits ten Bosch 
geweest - en welk half mud rogge erfpacht voors. wijlen Goyaert van Hulsel vercregen hadde van Lauwreys 
Wouter Vrancken z. voors. volgens verscheyde sch.br. - gericht waert aen dese onderpanden voors. 
gemechticht ? Jan Verstegen vercoft heer Andries Emberts soen voer 1 lopen rogge erfpacht vande voors. 
erfp. voers. en voer een lopen rogge in affcorting van 1 1/2 mud rogge achgterstels en van die scay van 
recht

1498 juli 3 | 203/16r-2

Aleyt weduwe wijlen Henric Back cum tutore [doorgehaald: ende Aert hoer Aley...] 
1. een hoffstadt ende erfenisse met sijn gronden en toebehoorten hoer toebehorende 7 lopen geheyten Dircx
vande Pass stede ghelegen in parochie Oisterwijk in stede Berckel
e.z. erff Adriaen Stevens, a .z. erf Hessele Willemss van Riel, e.e. gemene straat
2. heyvelt in die seshoeven gelegen 2 lopen
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e.z. erf Gosens van Heesacker, a.z. erf Goyaerts van Wuycht, e.e. gemene straat 
3. stuck lants 5 lopen in die Sesshoeven
e.z. erf Peter Priem, a.z. enen ackerwech, e.e. erf Kathelijn Loer, a.e. erf Herman Loer 
4. een sesterzaad lands gelegen in ackeren tot Berckel
e.z. erf Claus Eliaes, a.z. erff des heeren van Paerwijs, e.e. erf der kinderen Willem Goyaerts, a.e. erf 
Hessels Goyaert

overgegeven en opgedragen Jan zoon wijlen Jan Laureyss 

uitgenomen dat Jan voors. hieruit sal gelden Jan Loeyen 1/2 mud rogge erfpacht 
nog aan hom selve 1/2 mud rogge erfpacht 
item heer Adriaen Ansems 14 lopen rogge erfpachts 
item aan hom selven nog 6 lopen rogge erfpachts 
item den hertoge eenen oude grote erfcijns 
item den abt van st Ghertruyd 3 1/2 st chijns 
item de kerke van Oisterwijk enen oude grote chijns 

welke pacht chijns commer voors. Jan voors. van nu voortaan gelden en betalen zal
hierbij gestaan Aleyt van Wuycht cum tutore jan Willem en Gherit gebruederen en Aleyt hon sustere cum 
tutore kinderen wijlen Lauwreys Jan Louwen soen Jan Ancdries z. vande Wou die Andries vercregen hadde 
bij Ykden Jan Lauwreys voer hom selve Elizabeth Aleyt Adriaen Mary [doorgehaald en Margriet] gesusteren 
van hem zelve en Aleyt voors. Arde en Margriet hone brueder daer sij voer gheloeft hebben helmelinge 
hierop vertegen en hebben geloeft commer van horen twege mete erff weg ? aff te doen denselven datum 3 
july sch. Reymb. Gose

[hieronder 16r onderaan]: 
Aleyt voors. ad heredi..? hebben 4 lopen rogge ....... Gherits z. van Boerden bij ouden brieff .... is dat sch. ... 
Go.  

1498 juli 3 | 203/16v-1

Aleyt voers. [wedue wijlen Henric Back cum tutore]
een stuck erffs 12 lopen in parochie Oisterwijk in een stede bij die Cuyelsche Stege
e.z. erf Beatrijs weduwe w.? Ghijsbr vanden Broeck, a.z. erf Aerts van Eerssel, e.e. erf Peter Vanny, a.e. 
gemene straat 

opgedragen Aleyt van Wuycht

uitgenomen dat Aleyt voors. hieruit sal gelden aan hoer selve 1/2 mud rogge erfpacht aan heer Henric die 
Loze 12 lopen rogge item een .... van omtrent 25 st

1498 juli 3 | 203/16v-2

Aleyt voers. [wedue wijlen Henric Back cum tutore]
een stuck lants gen. den Venacker 9 lopen gelegen in parochie Oisterwijk ter plaatse geheyten Berckel
e.z. erf Peter Berthous aen alle sijden uitgenomen dat eynde ghelegen aen dat Ven aen die ghemeynt als sij 
sede

overgedragen Margriet Willem Goyaerts huysvrouw

uitgenomen dat Margriet voors. hier wt sal gelden inde kerk van Oisterwijk 20 lopen rogge erfpacht

1498 juli 3 | 203/16v-3

Aleyt voors. [wedue wijlen Henric Back cum tutore]
1. een hoffstadt daer Aleyt voers. op te woenen plach gelegen in parochie Oisterwijk in een stede geh. 
Berckel 6 lopen 
2. noch 6 lopen daaraan gelegen
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e.z. erf kinderen Jans van Schie en voorts aan alle zijden die ghemeynt 
3. een stuck erffs 9 lopen
e.z. erf Peter Berthouts, a.z. erf Harman Loer, e.e. erf Aert Ghiben, a.e. gemene strate

opgedragen Herman Loer voers. 

uitgenomen dat hij daaruit zal gelden de tafel des H.Geest 1/2 mud rogge 
item Ste Kathlijnen ghesellen ten Bosch 1 1/2 mudde rogge 
item twe cronen van omtrent 25 st 
item 2 oude grote chijns item de gezworenen van Haren 1/2 blanck chijns

1498 juli 3 | 203/17r-1

Jan zoon wijlen Jan Lauwen, Aleyt van Wuycht cum tutore, Margriet Willem Goyaerts huisvrouw cum tutore, 
Harman Loer hebben geloeft als princ. 
Aleyt weduwe wijlen Henric Back tbv hoere en tbv de erfgen. Henric en Aleyt voors. dat zij alle commer 
zullen gelden

1498 juli 3 | 203/17r-2

Aleyt voors.[ weduwe wijlen Henric Back]
een sestersaet lands in parochie Oisterwijk tot Berckel aen die Hoolstraat
e.z. erf Hessel Goyaerts kynderen en dat goet van Paerwys, a.z. erf Hessel Goyaerts kynderen, e.e. erf des 
heren van Paswys, a.e. erf Hessel Goyaert kynderen 

overgegeven Margriet Willem Goyaerts Hicpoirs

uitgenomen dat Margriet hieruit zal gelden inde kerk van Oisterwijk 1 st chijns 
nog die men met recht schuldig is

1498 | 203/17r-3

Peter Willem Goyaerts en Margriet zijn moeder hebben geloeft Aleyt weduwe wijlen Henric Back t.t. en haar 
erfgen. en de H.Geest van Aleyt uts. te beleggen? 
15 1/2 peter van 18 st en dair en teynden jaerlick tegen 36 peters na advenant den pacht te betalen na deze 
Lichtmis aanstaende

1498 juli 5 | 203/17v-1

heer Henric die Loze priester zoon wijlen Henric sLoezen 12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem 
toebehorende op Lichtmis uit
een stuck erffs 12 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout
e.z. erf Beatrise der weduwe wijlen Ghijsbrecht vanden Broeck, a.z. erf Aerts van Eerssel en de gemene 
wech 
welke 12 lopen rogge erfpacht hr Henric gekocht had van Henrick zoon wijlen Jans Lauwreys Tonys? Vannis 
z. die welk hem geloeft hadde uiit dese stuck erffs

supt Clause van Wuycht tbv Aleyte sijns moeder t.t. en hem en zijn zusters ten erve

1498 juli 13 | 203/19r-2

Ghijsbert zoon wijlen Aert Goyers 2 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende op Lichtmis 
uit
een huyse hove en erf hem ? aanliggende 4 bunder in par. Oesterwijck aent Wynckel
e.z. erf Mathijs Vannys,, a.z. erf Katerijne weduwe Meeus Wagemekers met meer anderen 
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welke erfpacht van 2 lopen voors. wijlen Aert Zegers  ... [tegen?] Gheride zoon wijlen Wouters vande Loe 
erfelijk verkregen had 

supt ... tbv de fabrycke der cappel van Berckel

1500 juni 9 | 203/los bij 19-r

Allen ende enenyegeliken die dese litteren van certificatien sullen syen off hueren lesen - Ic Cles Pels 
dienaer der stadt van sHertogenbosch cerficicere 3 zondaagse proclamaties voor den raethuyse derselver 
stadt 
een hoeve gelegen in Udenhout
e.z. gemene straet, a.z. die hoeve geh. Aykenborger inden Bosch met al huer rechten en toebehoirten tot 
wijlen Aert Berthout Back van Westilborch toe plach te hoeren 

tot welke erfpacht en hoeve heer Andries Emmen priester gericht is mits vonnis sc h. Oisterwijk opten ixten 
dach in junio anno xvC

hieronder andersom:
heer Andries heeft den coep van recht voor 3 mud en 1 1/2 lopen rogge de achterstel van 3 jaren en scaey 
van recht datum viij july scab. P... Janss Sapeels Henr. Emmen ende Henrc. Werners?? 

1500 juni 16 | 203/los bij 19-v

Anno xvC xvi juny heeft Jan Ghijselen den coep voer ghebreck van enen mud rogge erfpacht voer iij Rgld 
eens te betalen etc. scab. Peter Janss Sapeels Berck Herc. ...... en Henrc .wijlen Emmenz. 

1498 juli 14 | 203/22v-1

Dirck Ghijben ut tutor Willem? sijns wijffs d. natuurlijk? Jan Gherit Berckelmans die Jan vercregen hadde bij 
Ermgaers van Riel met macht van Dirck van Ermgaert
5 zester rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende op Lichtmis uit
een stuck lants 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel
e.z. gemene wech, a.z. en e.e. erff Kathelijn weduwe Henrics Cremers?? en hoer kinderen, a.e. erf Harman 
Loer 
welk stuk land Harman voors vercregen had tegen Peter zoon wijlen Ghibonus? Aertss voor deze 5 sesteren
erfpacht uitgegeven en welke 5 zester Ermgaert van Riel vercregen hadde van Peter zoon wijlen Ghijsbert 
Aertss 

supt. Katharina Loer ende Ghijsb. voers. heeft gheloeft commer van sijnen wege aff te doen ende van wilner 
Ermgaert van Riel altemael aff te doen

1498 september 4 | 203/24r-1

Jacob Buckincs Peter van Berlicum Corneliss die Beer als dekens vanden gulden van sint Sebastiaen inde 
kercke van Oesterwijck met consent van de gemeynen gesellen der gulde voors. en consent vande 
achidiaken? inde bisdom? van Ludich 
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht de voors. gulde toebehorende te betalen op Lichtmis uit verpacht 
van een mud rogge erfpacht daer Jan Loer dese voers. vier lopen der gulde van sinte Sebastiaen erfelijk in 
enen testamente gelaten had uit zekere onderpanden die Kathelijn Loer en hoer kinderen .... etc. 

supt. deze 4 lopen rogge Kathelijn Loer voors.

1498 september 20 | 203/25r-1

Denys zoon wijlen Steven Veramelvoert heeft geloeft te gelden Lambr. Lambr. Leynen soen 6 lopen rogge 
jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit 
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eender weyen in parochie Oisterwijk in Udenhout opt Gomelaer een beemdt
e.z. erf Heyn Melis, a.z. erf toebehorende enen goetshuys vanden Bossche, e.e. erf geh. dBlock, a.e. strate 
toe 

1498 november 5 | 203/26r-1

Dirck Sapeels ende met hem Jan sijn soen, Wouter Thomaes Wouterss ut tutor Crystynen sijns wijffs, Aert 
vande Wiele ut tutor Willeme sijne wijffs, Ghijsbert Heyen ut tutor Margrieten sijns wijffs 
die helft in een stuck beempts en hon recht hon toebehorende gheheyten die groedonck gelegen in parochie
Oisterwijk in een stede geh. Udenhout
e.z. erff des Goetshuys vander Cameren geh. Ghiersbergen, a.z. erf Yden weduwe wijlen Peter Vanny ende 
hoer kynder 

supt m. Jo. Lombaerts [er staat Lamberts]

1498 november 20 | 203/26v-3

Dyonis zoon wijlen Wouter Denys 
eenen erfwech te weten over een wey Denys voers. toebehorende 14 lopen gelegen in Udenhout int 
Cuyelsche broeck die heel weye gelegen
e.z. erf Gosen van Heesacker, a.z. erf Aleyt van Wuycht 

heeft Denys voers. dese erffwech vercoft en opgedragen Aleyte van Wuycht hoer ter tochte en haar kinderen
ten erve deze erfweg te gebruiken etc.

1498 december 4 | 203/27r-2

Peter Groys 
een huys hoff - hierboven stuck erffs- dat hij ghecoft vercregen hadde tegen Henric Brock? 
dat. in die Barbare? sch. Pet. Janss Gosen  
doorgehaald supt Gheride Gerits z. van Boerden 
een stuck erffs ghelegen in parochie Oisterwijk in een stede geh. Berkel
e.z en e.e. neven erf dat Jacob Cleys te wesen plach, a.z. erf Gherit van Boerden, a.e. erff Angenis vande 
Scoer 

welk stuk erf Henr. Back vercoft hadde Peter Groys

1497 december 13 | 203/27r-3

Aleyt weduwe wijlen Henr. Back cum tutore en die erfgen. Henr. Back Jan Lauwr. Claus van Wuycht Jan 
Dries z. vande Wou Jan Lauwr. Vannis soen als voer die erfgen. Henr. Back hebben mynelick een deylinge 
ende scheydinge gedaen bij tussen spreken van goede mannen

aan de erfgenamen Henr. Back 
drie cronen [doorgehaald 24 st voor elck croene gerekend] die ..... mach een vrou te Colen heffen.. ende .... 
sal hoer leven lanck duerende ende die erffelijckheid totte erffgen. comen sullen aff te leggen te weten Aleyt?
van ...? [marge: vuycht een cone ende Herman ij cronen]  als sij seden 

op welck drie cronen jaerlick renthen Alet voers. cum tutore volcomelijck op vertegen heeft tbv de 
erfgenamen Henr. Back voers. 

Item teghen sal Aleyt voers. heffen en boeren alle alsulcke penningen diemen Henrick Back Aleyt van den 
erffenisse ende andersins schuldig mach sijn en hebben gheloeft dat vast ende stendich te houwen etc. 

1499 januari 5 | 203/28r-1
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Aleyt weduwe wijlen Henr. Toeyt vannis cum tutore 
alle goederen erfelijk en haefelijk 
heeft zij overgegeven en opgedragen mr Jan Lombaerts ad opus Ste Spiritus in Oesterwijck etc. 

ende hiervoer sal die Heiligheest van Oesterwijck Aleyte hoer leeven sculdich sijn wt te reycken 
ten iersten huysinge ende woeninge te doen ende bereghe? 
drie voder torffs ende 1/2 hondert houts allen jaer ende drie ellen laeckens ghelick die Heyligeest 
ghewoenlick is te gheven 
twe par scoen twee heemden ende alle weecken xij pont broets, een pont spexs off een pont boenen daer 
voer 
in die vasten twee quart oly een vierde vat erwten? iiij lib. kerssen ende een vierde vat biers 
alle vrijdage een quart melcxs off rome off bier daervoer 
ende off Aleyt sieck wordt sal die Heyligeest sculdich sijn Aleyt te houwen ende te haeme? wes hoer van 
node sijn mach ende Aleyte en sal in eghene toecomende tijde macht hebben enighe have off goet te maken
enighe gueden mar ten leefte dage sal alle hoer guede blijven aen den Heyligh gheest

1498 november 5 | 203/28r-2

Aleyt weduwe wijlen Henr. Touyts Vannis cum tutore 
eenen scepenenbrieff hoer toebehorende in welcken schepenbrief Willem zoon wijlen Gherit Wijthen ende 
Wouter Touyt sijn zwaeger hebben geloeft als sculder op hun goed Henrick Laureys Touyt Vannis dat die 
selve Henrick peyselijck ende vredelic scadeloes ende commerloes van allen pachten ende sculden sal 
moghen trecken ende bueren alsulcken huys als die selve Henr. teghen Willeme voirs. ghecoft heeft 
tanderen tijde

supt Embrecht Gosens ende Henric Willem Emmensoen 

ende heeft geloeft Aleyt voors. cum tutore als een princ. sculder sup bona te waren etc.
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