Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 204 ("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 1499 – 7 januari 1500
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1499 | 204/2r-1
Jacob Buckincs, Gerit van Berlire? als deeckens vanden gulden Sunt Sebastiaens inder kerck van Otw en
vanwegen den gilde voors.
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit erfpacht van 1/2 mud rogge op Lichtmis uit
stuck erffs gelegen in parochie Oisterwijk ter stede geh. Berkel
e.z. erf Jan Brock en Bertholomeus Stevens?, a.z. erf Heylwige weduwe wijlen Jans Jegers, b.e. Harense
gemeint
welke 4 lopen uit het halve mud de voors. gulde toecomende is van Aleyte dochter wijlen Willem Nollen ende
daer Mary hoer moeder tocht aff in afgegaan? hadde en welk half mud rogge Willen Nellen {of Nollen?]
verkregen hadde van Willem Sapeels en Willem Sapeels ghecoft had van Janne die Jeger en van Adriaen
zoon Jans die Jeger in versch. br. ..... altaar St Joseph en Crystofori met alle afterstelle
[geen datum noch schepenen]
in marge vacat
1499 januari 23 | 204/3v-1
Matheeus en Aert kinderen wijlen Eliaes die Meyer voor henselven en voor Claesse hoer brueder Aert die
Meyer voer hom selve en voor Peter sijnen broeder en voor Elisabeth Meyers daer sij tesamen voer gheloeft
hebben en voer Peter Faessen en Adriaen Faessen die sij oeck te samen voer gheloeven
Gherit Gheritss soen van Boerden en Jan Goyaerts Harm? Witlock voer Aert die Becker - - et pro sue? elck sijn gedeelte? in
een stuck landts 6 lopen in parochie Oisterwijk tot Berckel
e.z. een gemeyn wech, a.z. erf Aleyt van Wuycht??, e.e. erf dat Jan die Canter bruyckt, a.e. erf Ansem
vande Schoer
aan? Goyaerden van Wuycht
1499 januari 29 | 204/3v-3
Jan Lauwen
eenen acker lants hem toebehorende gelegen in parochie Oisterwijk in een stede geheyten de
Sesshoeven 5 lopen
e.z. erf Peter Priem, a.z. erf Jan die Canter, e.e. erf Harman? Loer, a.e. erff Catelijn? en hoer kinderen
overgedragen Adriaen? zoon wijlen Steven van Dun ? uitgenomen Jan Loeyen te gelden 1/2 mud rogge en
Janne voors. te gelden 7 lopen rogge
waarna Adriaen voors. supt de voors acker lants Janne [doorgehaald vors] [doorgehaald Stevens?] heeft
geloeft omme van sijnen wege aff te doen
1499 februari 1 | 204/4r-2
Peter Wouter Priemss
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende op Lichtmis uit
1. een schuere en hoffstadt met hoere gronden en toebehoren in parochie Oisterwijk in een stede geh.
Berkel
e.z. erf Michiel van Bree, a.z. erff Wouter Berthouts
2. een stuck beempts geh. dat Gommelaer te weten dat doerdendeel daer aff ... die met twe dordendeelen
aff toebehoerende sijn Jan Vos ende Wouter Berthouts den heelen beempt vijff? buender oft daer omtrent
begrepen ghelegen in parochie voors. ter plaatse Udenhout
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e.z. erf Wouters vande Hoeven a.z. erf Jans vanden Brekel met meer anderen
3. een stuck lants 3 lopen
b.z. erf Hessel Goyaerts
welk half mud rogge voors. Peter Wouter Priems tegen Goyarden zoon wijlen Claus van Wuycht vercregen
hadde ende die voers. Goyaert van Wuycht in cope vercregen ende ghecocht heeft tegen Wouter zoon
wijlen Willem Wijthen diemen hiet Willem [Coyten] Couyten
opgedragen Janne Willem ut tutor Adriaens sijns wijffs in affcortinge van sijne huwelick goet volgens brieven
en metten vonnisbrief en alle achterstellige pachten met affgaen etc.
1499 februari 1 ? | 204/4r-3
Aleyt dochter wijlen Jan Vannis
een huys hoff met sijnen gronde en toebehoren 3 lopen gelegen in par. van Otw in een stede geheten den
Wynckel
e.z. en e.e. erff Heylwych Roetaerts, a.z. en a.e. de gemene straet
welk huis etc. Aleyt voers. in deel gevallen Jan?? die kyndt wijlen Jan Vannis ut supra
supt Peter zoon wijlen Jan Vannis mette deylbr.
en daar Peter uit sal gelden een malder rogge aan Kathelijn Vendr...?
en alsulcke chijns alsmen daervan ... schuldig is
[in marge facta - geen datum nog schepenen eronder]
1499 februari 1 | 204/4v-1
Peter Vannis heeft geloeft Aleyte voers.
19 peters de peter tot 19 st van Lichtmisse naestcomende bynnen drie jaer ..... ghelick ten? dage daer aff
leggende bier ende broet elke Lichtmis ertussen 1/2 mud rogge
1499 februari 20 | 204/5v-1
Mathijs Vannis
die helft van omtrent 1 lopen lants te weten die nordtzijde
e.z. erf Henric Vannis, a.z. erf Goyart Jan Wuyst?, e.e. erf Aleyt van Wuych met meer anderen, a.e. gemene
ackerwech
[aan?] Claus van Wuych tbv Aleyt van Wuycht hoer ter tocht en hoer kinderen
1499 februari 20 | 204/5v-2
Mathijs Vannis
die heelt van omtrent een lopens erfs te weten die zuydzijde
e.z. erf Goyaert van Wuycht, a.z. Aleyt van Wuycht en haar kinderen, e.e. erf Aleyt voors. met meer anderen,
a.e. gemene ackerwech
[aan?] Henric Vannis
1499 februari 14 | 204/5v-4
Jan zoon Dirck Pauwels voor hemzelf en voor Elizabeth zijn zuster ende Jan voer gheloeft?
een stuck hen toebehorende 4 lopen in parochie Oisterwijk in die Sesshoeven
e.z. erf Jan Aert Gielis zoon, a.z. erf Gherit Bey, e.e. erf Lambert Smeyers, a.e. gemene straat
supt Janne Stevens
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jaarlijks hieruit te gelden Peter Thielmans 1/2 mud rogge erfpacht die te quyten staat
en den hertoge die helft van 2 1/2 oude gr.
en alle andere commer
welke cijns Van 2 1/2 oude grote daer Lambert die Meyer dandere helft oick 2 1/2 oude gr. schuldig is te
gelden
1499 | 204/5los-r
item [sic] Jan zoon Dirck Pauwels voor hemzelf en voor Elizabeth zijn zuster d. Dirck Pauwels ende Jan voer
gheloeft?
1. een huys en hoff met 4 lopen lants
e.z. Peter Priem en [doorgehaald: Willem Lathouwer], a.z. die ghemeynt van Haren, e.e. Willem Lathouwers,
a.e. die gemene straat
2. een weye 4 lopen
e.z. Lijsbet Hals, a.z. Peter Priem, e.e. Wilem Lathouwers, a.e. gemene straat
3. eenen acker 7 lopen
e.z. Hessel Goyarts kynder, a.z. kinderen Jans vanden Brekel
4. een sestersaet
e.z. Lijsbetten weduwe Jan Hals, a.z. her Andries Emmen
5. eenen acker 8 lopen ghelegen aldaer
e.z. Willem Goyarts kinderen zuid, a.z. Henric Vekelen? ende dat ander side dat goet van Paerwijs met meer
anderen
6. een stuck erffs 1 mudzaad
e.z. Willem Goyart kinderen met meer anderen, a.z. Ansem vander Scoir met meer anderen, e.e. Claes
Elis, a.e. dien ghemeynen weech
7. een sestersaet lants
8. 2 buender heyen gelegen in par. [Enschot] Tilborch
e.z. Dirck Borchgreve, a.z. dat goet van Paerwijs
9. item noch 1 sester lants gelegen aldaar
e.e. erff Jans Jeg? voors., a.e. gemene kerckwech, e.z. mijnheer van Pauweys [sic], a.z. Gherit vanden
Bosche
1499 februari 14 | 204/6r-2
Lambrecht die Meyer heeft gheloeft Janne Stevens alle sijn recht van naerscappe dat hij niet vernaderen en
sal alsulcke .... van
een stuck lands
als Jan voors. van Dirck Pauwels en van zijn kynderen in sch.br. verkregen heeft
supt. Joest Meynerst? Janne voers.
1499 februari 14 | 204/7v-1
Jan Bey die jonck heeft een erfdeling gedaen van zekere erflijke goederen hiernae ghescreven
aan Aert zoon Jans voers. die Jan verkregen had bij Heylwige dochter Melis Aert Meliss na dood Jan Bey
1. dat twee gedeelte een stuck beempt in parochie Oisterwijk in Udenhout den gehele beemd
e.z. erf Peter Borchgreef, a.z. Adriaen Staert ?
2. nog na Jans voors. dood 6 pont payments Bossch gelt erfcijns die Jans Kathelijn van Baest
toebehoorende
3. nog 1/2 mud rogge erfpacht dat Lambert die Meyer schuldig is te gelden
4. nog 6 lopen rogge erfpacht die Goyaert van Wuycht schuldig is
5. nog xi lopen rogge uit een mud rogge erfpacht dat Adriaen Aert van Gorcum schuldig is
op welke goederen Jan voors. volcomen vertegen heeft tbv Aert voors.
waarna Jan Bey die jonge ghewilt ende ghemaect om beters? wille bij bewezen? Amelis Aert Melis en bij
rade Adriaen Stert en heeft ...... sijne wittige kynderen te weten Aerden sijnen soen die hij bij wijlen Heylwig
vercregen heeft dochter Melis Aert Melis en de wettige 4 kinderen die hij verkregen had bij Yken Claus Stert
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dochter dat die voors. kinderen samen sullen deylen nae doet Jan Bey
1. 3 buender beemts gelegen in Udenhout aen die Schoerstraet
2. nog een half mud rogge erfpacht dat Gerit die Bont tot Loen schuldig is
3. nog 1/2 mud rogge dat Jan Vermee?
4. nog 14 lopen rogge erfpacht die Jan vande Wouwe die pant aff bruyckt
5. nog 28 lopen rogge erfpacht die Margriet Jan Huyben sculdig is te betalen
6. item nog 5 lopen rogge uit een mud rogge erfpacht die Adriaan van Gorcum schuldig is te gelden
bij welck erffelick guet? die voors. 5 kinderen ghelick die sullen deyllen nae Jans Bey? doir doet ende nae
doets Jans die jonge ? bij alsoe eff enich storff vande voors. 5 kinderen dat die lanxste leevende ghelick dat
altoes? sullen deylen
1499 februari 23 | 204/10r-1
Jan zoon wijlen Dirxz. Verstegen heeft geconsenteert en van gratie verleent Pauwels zoon wijlen Jan Vannis
dat hij ..... een mudde rogge erfpacht uit een erfpacht van 2 mudde rogge erfpacht op Lichtmis uit
huys hoff erff hove aenliggende 18 lopen in parochie Oisterwijk tpl. Berckel
e.z. erf Katharine weduwe Marten Jans vande Pasche, a.z. erf kinderen wijlen Gherits van Brakel
een erffenis .....
volgens sch.br. sBosch heeft Jan voors. .... dat mede aff te laten leggen van Lichtmisse naestcomende over
2 jaar met 33 peters 18 st voor elke peter etc.
1499 februari 26 | 204/11v-1
alzoe bij crancken aventuren een ongeval gheboert is van enen gheheyten Jan Henric Vendics zoon daar
God de zielen genedich sijn mach bij handen Amelis zoon wijlen Claus Truyen? ende Michielen nat.z. Denys
Wouters mysdadige bij tussenspreken van vrienden en magen en andere goede mannen hon verbonden
hebben in minnelijke paeysmakers te weten in eerbare personen heer Philips Nouts heer Jan Appels en Jan
vande Stegen vorster als vander doder zijden ende heer Dierick van Wamel off.? for? Jacop Aelwijns ende
Eelen Peeter Eelen? als vander levender zijde uitspraak op zoen brake op voerbrake op zoene en op
soenenrecht
sullen dese misdadigen ter eere godts ende der zielen te lafenisse ende den vrienden ter oetmoet doen
maken driee tortypen? elc weerdt wesende eenen horensgulden ende die te betalen metten iersten termine
te bekeerne? ter plaetse daert partien ghelieven sal noch want dit niet ghenoch en is sullen noch dese
misdadige doen doen daer dertichste ende voer elcke eenen enkele gulden ende die te betreren? in handen
vanden doder partijen te betalen metten teveesten? termine ged? ter erve ende der ziele te lafenisse ende
den vrienden ter oetmoet ende voert dit niet ghenoch en is soe sullen dese voirs. misdadighe betalen eenen
enkelen gulden aen handen der vrienden vande dode om een cruys? mede te doen setten daert den
vrienden ghelieven sal ende noch daertoe sullen die vrienden vande misdadige? voors. consent vande
geen? om dat cruys te mogen setten ende dit tsamen mette leste termine te doene ende te betalen ende
want dit noch niet ghenoch en is soe sullen dese misdadige doen driee? bevarden? te weten de een van hen
beyden oft de een deene? ende dander dander int iaer van gracien te weten tot Rome tot sinte Pieter ende
Pauwels tot Wilsenaken ten heyligen bloede ende tot Koelen ten drfie Koninghen alsoe verre zij int lant hier
en binnen zijn oft bliven ende inden ghevalle zij int landt alsdan niet en zijn sullen sij oft sal elc van hen hen
noghen hueren oft caygen? onder personen die dese bevarden vor hen doen alsoe vors. is ende daeraf goet
bestegt? te brenghen aende handen vande cappellaen alsdan wesen dat de bevarden ghedaen sijn te weten
sal een van hen beyden dese bevarden mogen doen oft sij mogense sorteren onder hen gelijc hen dat
ghelieve sal ende want dit noch niet genoch en is alsoe sullen dese voirs. misdadige bliven driee iair lanck
vuyt Udenhout Berkel Oesterwijck ende Enschot behoudelijck dat sij sullen moghen doen doer seisse als
wechverdighe? luyden ende een can biers elc mogen drincken ende niet meer ende daer na en sal eeghen
van hen beyden mogen wonen alsoe langhe als Henrick Vendyck ende Mercelys zijn zoen leven in
Udenhout Berkel oft Enschot mer anders moghen hoestelijck? verken?? ende want dit altesamen niet
ghenoch en is alsoe en sal eeghen van beyden misdadige tot gheene dage moegen coemen in eenighe
herberge daer dese vorschr. Henrick Vendyck oft Mercelys zijn zoen in sijn oft ende moije ...... vanden doede
voirs. mer sijn de voersz. misdadige voere in die herberge alsoe sullen sijn? mogen bliven ... ..... inden
gevalle dese voirs. misdadige dese voirs. vrienden niet en kenden alsoe salmen hen warscouwen oft anders
en souden sij niet ghehouden wesen vyt te gaene ende want dit noch altesamen niet ghenoch en is alsoe
sullen dese voirs. misdadighe oft vrienden van henne weghen ghjeven en betalen na soenen recht tot drie
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termijnen van seventhien weken tot seventhien weken tsestich soen gulden etc. ende daer af te doene
behoerlijck gheloefte binnen veerthien dagen in scdepenen brieven van Oesterwijck ende want Mercelys
voirs. gequetst is oft gheloempt soude zijn in zijn een hant vanden vors misdadige alsoe sullen dese
misdadige betalen ter beternisse van dien twelf soengulden als voirs. zijn ende die te betalen tussen dit ende
beloken Paeschen naestcomende ende hebben geloeft Henrick Vendyck vader vande doden saligher
ghedachten Mercelys zijn zoen brueder vande dooden voirgh. Jan Floren Jan Vendijck Wouter Wouter Hillen
Henrick zijnen zoen Mathijs ende Jacop Wijt Celen zoene dese voirs. soen tractaet pays ende uytsprake van
weerde te houden goet ende ghestentich op zoenbroeck op vreebreeck op zoen ende soene recht voer
gheboren? ende voir ongheboren ende dat hier mede vorsuent sullen wesen alle partyen hulperen ende
steecken alle die in velden oft oerden ghewest zijn oft moghen ende voor alle die ghene die int dit voirsch
ongheval enich schijns ? oersaeck oft discoort oft tvoirs? in viele dat houden dese voirs. keerluyde tot henne
verclaren ende declaritien - dat. anno xCviij xxvi february sch. Wout? Maes Joest
[dwars op de bladzijde - onduidelijk waar het bijhoort]
p-tes dex p-te defunctorum ....etc. in libris ... ad opus aliorum filiorum Nicolai Gertrude datum anno
xCxxxix?? scabini HenricEmme Willem Em? Beer
1499 maart 10 | 204/13r-1
Jan Claus Truyen ? Willem Lauwen, Claus Boet? ende Denys Wouters voer een dordeel ..... Anthonis?
Meeus die twe deel ende Jan Vendich voer dat dordel te betalen van 17 en 17 weken 60 zoengld etc.
1499 februari 12? | 204/15v-3
marge: vacat et no fiat ka.
Peter die Beer ut tutor Elizabet sijns wijffs
die helft van eender hoeve met zijne gronde gen toebehoren in parochie Oisterwijk op Clappen schoor met
toebehoren
gelijk die te wesen plach wijlen Jacob Verelst en den voors. Peter met Elizabette sijne huysvr. in huwijlen
voorwijlen ghegeven? is
supt [doorgehaald: Laureys Wouter Meeus? zoon .... ] [doorgehaald: .... xij? february sch ..........]
Ghijsb. Peter gebr. zoon ........ supt Lauwr. ut. [16r]
Lauwr. voors. heeft gheloeft Peter den Beer die somme van 52 1/2 gld 20 st voors. gld etc. te betalen op St
Jacobsdach apostel
Lauwr. voors. heeft geloeft Leonart en Jan Melis en Jans kinderen van meye dach naestcomende over een
jaer 24 peters 18 st voor de peter daermen bunder ier en broet mee betaalt etc.
1499 april 18 | 204/18r-1
Jan Brocken zoon wijlen Jan Brocken
13 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit en van huysinge hoevinge gronde en toebehoren daar wijlen Wouter vanden Loe Janss en zijn
huisvrouw in bestorven sijn gelegen in parochie Oisterwijk in die Groenstraet
e.z. erf Pauwels geh. die Volff ? [Wolf?] a.z. erf Claus van Wuycht? [Vucht?]
2. een stuck lants 20 lopen of daaromtrent gelegen
e.z. erf der erfgenenamen wijlen Jan Danels, a.z. erf Hillen weduwe Wouter Hacken en haar kinderen
3. een stuck lants 18 lopen daarbij gelegen
e.z. erf Hillen en hoer kinderen, a.z. erf Claus van Wuycht
4. een stuck lands daarbij gelegen
e.z. erf Jans die Ridder??, a.z. erf Meeus Henric Stevens en Gherit Beyen
5. eender heyhoeve gelegen tot Tilborch
e.z. erf Aleyt weduwe Lambert Stoneke??, a.z. erf Willems vanden Heesacker
welke 13 lopen rogge erfpacht voors. Jan Brock voors. verkregen heeft van Janne Leenaertss ende daar
Kathelijn hoer tocht aff overgegeven heeft en welk mud rogge erfpachts voors. Henric zoon wijlen Wouters
vande Loe Janss en Hessel zoon wijlen Jan Celen? ut tutor sijns wijfs erfelikjk verkocht hadden Lauwreyse
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Loeder ut tutor Elizabeth sijns wijffs dochter wijlen Wouters vande Loe
sup. Willem Claus Zegers zoon
1499 april 18 | 204/18v-1
Claus Boet? ut tutor Juette sijns -- dochter wijlen Daniel van Oeckel en Margriet dochter wijlen Daniels van
Oeckel voors.
5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hen toebehorende op Lichtmis
uit stuk land 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel
e.z. erf Aerts van Bynacht, a.z. erf Aerts Verelst, e.e. erf Meeus Heynen?, a.e. erf tsheren van Paerwijs
welke 5 lopen rogge erfpacht voors. Clause ut tutore voors. en Margriet voors. verstorven sijne van wijlen
Daniel van Oeckel en die voors. Daniel verkregen heeft van Gheride geh. vande Loe zoon wijlen Wouters
vande Loe en die voors. Gherit verkregen heeft van Clausen zoon wijlen Claus Piggen en deze Claus
Piggen van Janne geh. die Jeger zoon wijlen Jans geh. eve?.
1499 mei 31 | 204/21v-2
Reyner zoon wijlen Jans sBrouwers ut tutore Aleyt Willem zoon wijlen Henric sLosen ut tutor Elisabeth sijns
dochter Jan Willem Goyaerts Backs Joerdens die Greve ut tutor Ermgaerde sijns wijffs [Jan] Aleyt dochter
wijlen Bartholomeus Henric sLosen die Bartholomeus vercregen hadde Katharina? d. Jan Willem Goyaerts
Backs voors. noch onmondig dar Willem die Loze voer geloeft hebbe delen erfgoed daar Jan Willem Goyaert
Bacxs sijn tocht
aan Ryner voers. o.a.
1. een stuck beempts in Udenhout
e.z. erf Aert sBeckers, a.z. erff Peter Priems
2. noch een weye aldaar ghelegen
e.z. erf Lambert Lemmen? Leynen dat Lijn Verstijgt?? te wesen plach, a.z. erf Aert Berber?? Heeren??, e.e.
straat
last: item uit de beemde in Udenhout 3 Rgld? chijns 9 st of daaromtrent
1499 juni 2 | 204/23v-2
Alsoe zekere twist ende gheschilde op ghestaen en geresen waren van enen erffwech die Aert die Becker
Peter Priems ende mede erfgenamen hebben gehad om te comen tot horen erffenisse ghelegen in
Udenhout alsoe is comen Henric? Melis ende heeft witt. verkocht jouffr. Kathelijn tsRovers weduwe wijlen
Jans van Erp enen erffwech over hen voirs erve tot horen erve te bruycken en hebben vertegen Peter Priem,
Jan Stevens, Aert die Becker van hen op alle hen recht en schepenbrieven van daet Lxx
en heeft geloeft Henric Melis als princ. sculder op hem en zijn goed dat hij die voors. personen hon die erve
daerachter ghelegen alsoe wegen sal dat jouffr. Margriet en hoer erve en nacomelingen die sij van Merten
Daniel Priems vercregen hadden ook dat de weduwe Jans van Erp en hor goede daaraff sullen sijn
ongehouwen
wegen van der strate totter erf jouffr. Kathelijne voers. ende alsoe over Henrics? erve lanx neven etc.
1499 juli 5 | 204/24r-1
Ryner zoon wijlen Jans sBrouwers ut tutor Aleyten sijns wijffs dochter Jans Willem Goyaert Backs in
twee stucken lants gheleghen in parochie Oisterwijk in een stede geh. Udenhoudt dwelck
een stuck beempts genaamd Wangen Beempt
e.z. erf Peter zoon wijlen Wouter Priems, a.z. erff dat toe te behoren plach Embert Stert? nu ter tijt Aert die
Becker
dat ander stuk beempt int block genaamd een halff buender
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e.z. erf Aert van Eerssel, a.z. erf Lambert Lambert Leynen en Henrik Petersz. van Heeze, e.e. erf Aert
Beckers, a.e. Groender strate
aankomst Reyner in wettige deling tussen kinderen Jan Willem Goyaert Backs die voors. Jan ut tutor Aleyte
sijns wijffs dochter wijlen Claus Stert
ende totten voers. Janne Willem Goyaert Bacx myds een erffdeylinge gedaen tussen die kynde(ren?) Claes
Stert erfflick toe komen is ende welck twe stucke beemps Wouter Claus Stert ? erfflick vercoft ende vertegen
heeft van Reyner zoon wijlen Reyner van Bloc?hoeven ut tutor Margriet sijns wijffs dochter wijlen Thomaes
Stert zoon wijlen Claus Stert in diverse brieven
supt Janne Stevens ?
....... met enen vidimus?. ghemaekt vander kynder wijlen Claus Stert en vanc de kinderen Jan Willem Goyart
Backs ... libris em heeft gheloeft Reyner voers. alle commer en callangie van sijnen wegen vande kynder Jan
Willem Goyaert Backs aff te doen den selven met voerwaerde toegedaen dat Reyner en Joerden die Greve
geloeft hebben Janne Stevens? aff?.. ennichsins vanden abt van Loeven ontwaert wordt dat Ryner en
Joorden Jan wederom sullen betalen xv xxv peters ende den brieff van 1/2 mud rogge die Jan gegeven?
ende verleent heeft
1499 juli 5 | 204/24v-1
Jan Stevens heeft geloeft Reyner voors. 1/2 mud rogge uit twee stukken beempt voors. etc.
1499 juli 5 | 204/24v-2
Janne? heeft gelooft en van gracie verleent Janne zijne naecomelingen dat halff mud rogge erfpachts te
mogen lossen en quyten met 19 peters van 18 st etc.
1499 juli 5

| 204/24v-3

Ryner heeft Jan Stevens geloeft te bate te brengen den anderen? deylbr.. tussen die kynder Claus Stert Item
...... den deelbrief? vande kynder Jan Willem Goyaert Bacxs en Jan voors. heeft weduwerom geloeft .......
1499 juni 14

204/25v-1

Engelberen dochter wijlen Jans Ridders cum tutore voer een derdel voer hoer selven en voer Corneliss
Joannis soen voer Katerine? Johanne en Lijsbert hoer kynderen daar Engelberen voer geloeft heeft voer dat
andere derdeel, Jan zoon wijlen Mertens Jan Ridders soen voer hom selven en voer Leonarden sijnen
brueder daar Jan voors. voer gheloeft voer dat dordendeel in erfpacht
van 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een stuk lants 4 lopen in parochie Oisterwijk in een stede geh. Berkel
e.z. erf Mechtelt Brock kynder, a.z. erf Gherits geh. vande Schoer
welke 5 lopen rogge Wouter zoon wijlen Denys Willem Reynkens gheloeft hadde Merten Lauwen
Engelberen voers. kinderen Jan Ridders voers. en daar Lauwreys zijn derde deel overgegeven aan Cornelis
zoon wijlen Jans vander Acker ut tutore Engelberen sijns wijfs voors.
supt Aernt Wijtmanne, Gherit Willemss ,Huybsz Henrix Gherits soen en Wouteren Loer tot behoeff houdend?
tot behoeff Ansem Henric Gosenssz
Dat een dordel vsal blijven staen ter tijt die kynde vertegen hebben
1499 juni 17 | 204/26r-1
Gherit vande Staeck, Dirck Gherits, Willem Berckelmans, Dirck Ghijben, [hierboven: Harman Hesselsz Jan
Claus] Jan Jan Thijs, Peter Jan Gherits z hebben gheloeft heer Jan Appels vanwegen den abt vander oude
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thiende tot Helvoert xL mud rogge te tiend recht
1499 juni 17 | 204/26r-2
Jan die bastaert en Aert die Tepper hebben gheloeft heer Reyner Croes vanwegen des persoens vander
smaelder thiende xvi peter ... halff te Korsmisse halff te meye een braetvercke een lam... ij gansse
1499 juni 17 | 204/26r-3
Adriaen (of Adam?) en Bout (of Bont?) Lauwr. Emme, Jan die Bastaert, Wouter die Sticker??, Jan die
Gruyter, Pauwels die Beer [doorgehaald Willem Hermans), Jan Brocken, Em vande Pasch hebben gheloeft
heer Reyner vande thiende van Huculem xxvij mud rogge ende een halff met? boeckweyt
1499 juni 17 | 204/26r-4
[doorgehaald ...] Melis Aert Melis, Peter sijn soen Willem Hoeven?, Jan Stevens, Gerit Bey vande
achthoeven xxxiiij mud
1499 juni 17 | 204/26r-5
Jan Wouters, Gosen? Emme, Jan Boenen, Kathelijn Geraerts?, Heylwych Ceele?, Hessel Jans?, Henr.?
Hessels hoechout lopen mud.
1499 juni 17 | 204/26r-6
Jan die Haze, Willem Vervloet?, Pauwels die Beer vande Gallichthiende xiii 1/2 mud
1499 juni 17 | 204/26r-7
Gherit van Berck heeft gheloeft die Moleneynde voer xix mud
1499 juni 17 | 204/26r-8
Cornelis van Crekelhoeven, [tussengevoegd Lauwr. Claussz] Peter Wouter, Huysvr? vande Staeck, Beel
Floren?, Peter Wytlock vander Leendonck xxxvij mud
1499 juni 17 | 204/26r-9
Ghijsbr. Hessels, Anthonis Meeus, Jan Brock, Claus Boet, Ansem vander Schoer vande Nyertiende xLix
ende een half mud
1499 juni 17 | 204/26r-10
Gherit Eliaes, Goyart van Weycht, Ghijsb. Leues?, Wouter Loer, Adriaen Stert, [doorgehaald? Willem
Zegers] vander ouder ouder? thiende xxvij mud
1499 juni 17 | 204/26v-2
Jan Laur. zoon wijlen Jan Lauwr.
een acker lants hem toebehorende gelegen in parochie Oisterwijk in een stede die Sesshoeven 5 lopen
e.z. .. Peter Priem, a.z. erff jan die Canter, e.e. erf Harman Loer, a.e. Kathelijn Loer en hoer kinderen
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[doorgehaald: supt. Jan Langerbeen]
Item hiertoe een halff mud rogge erfpacht hem toebehorende dat wijlen Henr.? Back Janne voors. uit deze
voors. stuck erffs vercoft hadde
supt Jan Langerbeens mette halve mudde rogs erfpacht
uitgenomen 1/2 pont erfchijns en 1/2 mud rogge erfpacht Jan Loeyen en nog ten onderpande van dese heeft
Jan gheset tonderpant
enen acker lants 2 lopen gelegen aen die capel van Berckel
e.z. Claus Eliaes, a.z. Jan Bey
en alle andere commer aff te doen
Jan moet zijn kinderen als ze mondig geworden zijn laten vertijden
1499 juli 20 | 204/28r-1
heer Arien Emberts zoon priester voor zijn gebrek jaarlijkse en erfelijke pacht 5 lopen hem toebehorende op
Lichtmis uit
een stuck lants 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede geh. Berkel
e.z. erff kinderen Aerts van Bynach, a.z. erf Aert die Wolff, e.e. erf Meeus Heynen, a.e. mijns jonckeren van
Parwijs
welke 5 lopen rogge erfpacht voors. Jan die Jeger zoon wijlen Jans die Cuper? van Eerssel erfelijk verkocht
had Clause genaamd Piggen zoon wijlen Claus Piggen
Jan Verstegen vorster voor 5 mud rogge eens inde sac k in afslage van 27 jaren tachter
1499 augustus 9 | 204/29v-1
Jan Willemss ut tutore Adriane sijns wijffs d. Peter Priems?
1/2 mud rogge hon toebehorende jaarlijks op Lichtmis uit
1. eender schuere ende hoffstadt met hoere gronden en toebehoren gelegen in parochie Oisterwijk in een
stede geh. Berkel
e.z. erf Michiel van Bree, a.z. erff Wouter Berthouts
2. stuck beempts geh. dat Goemelaer gelegen in Udenhout
3. stuck landts 3 lopen in par. voors.
b.z. erf Hessel Goyaerts
welk half mud rogge Jan voors. vercregen had van Peter Priem en deze Peter Priem had het van Goyaert
van Wuycht? welk 1/2 mud rogge Goyaert van Wuycht gekocht had van Wouter zoon wijlen Willem Wythen
diemen hiet Willem Couyten?
supt dominus Andries Emberts zoen priester
- zo is hier gestaan Peter Priems en heeft geloeft hr Andries voers. etc.
heer Andries heeft geloeft Peter Priem nimmermeer last commer te doen oft te spreken op die erve Peter
Priems die hij nutertijt besitten de is
1499 september 3 | 204/30r-2
Lauwreys Wouter Vrancken die Molder
die helft van eender hoeve met sijnen gronde en toebehoren gelegen in parochie Oisterwijk op Clappen
Schoir met toebehoren gelijk die te wesen plach wijlen Jacop vander Elst
welke helft vande hoeven voors. als Laureys voors. verkregen had van Peter die Beer en de voors. Peter die
Beer in huwelijcker voerwaerden ghegheven is mette Elyszabette sijnre huysvrouwe
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supt mij ad opus Peter die Beer voors. metten testament en instrumenten die daaraf mogen sijn
1499 oktober 14 | 204/33v-2
Laureys zoon wijlen Laureys Wouter Vrancken soen een halff mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op
Lichtmis uit
1. huys hoff sijne gronden en toebehoren en erf daarover een mudzaad liggende een mudzaad in parochie
Oisterwijk in een stede geh. Berkel
e.z. erf Pauwels die Wolff ende Maes Sibben, a.z. erf Geraert genaamd Snoeck en Aerts genaamd die Wolff
2. twee stucken beempts 2 buender
dat ene stuk gelegen
e.z. erf Wolffaertss vander Heyen, a.z. erf Korstiaen genaamd Glavys
dat ander stuk
e.z. erf Korstiaen voors., a.z. erf Goyaert van Kuck
3. een stuck erffs geh. die Molsbemde? tot land en heyen tsamen xi lopen tot Berckel
e.z. die ghemeynt, a.z. erf Aerts van Eerssel
4. nog twee zester rogge erfpacht den zelven Laureys toebehorende jaarlijks op Lichtmis uit
huys hoff en erff voors.
en tot welke halve mud rogge erfpacht voors. en twee sesteren rogge erfpachts voors. Laureys voors.
leverende? is met recht van versterven van wijlen Aleyte Wouter Vrancken dochter sijnre moeyen en welke
erfpachten voors. voers. Aleyt weduwe? [of wilner] Wouter Vrancken erffelijk ghecoft ende ghecreghen heeft
tegen Peter zoon wijlen Henric geh. Willen? in diverse schepenbrieven
en Lauwr. heeft gheloeft Emken? zijn kynde te brengen ende hier op doen vertyden ut.
1499 december 7 | 204/35v-1
Cornelis zoon wijlen Cornelis Willem Melis soen heeft helmelinge vertegen tbv Willem sijns brueders op
5 lopen rogge en 1/4 vat rogge erfpacht jaarlijks op Lichtmis uit
1. huysinge hoevinge daer willem voors. in woenende is
en welke 5 lopen 1/4 vat Cornelis ten deel gevallen sijn tussen? wittige wylder? Mary honder moeder en die
andere kynderen Cornelis Willem Melis voertijts gedaen - item hiertoe sijn gedeelt in
2. twee stucken bempts gelegen in Udenhout
3. item sijn gedeelt in een stuck heyvelts gelegen in par. van Tilburg
4. item hiertoe sijn gedeelt in een stuck moers gelegen in par. van Tilborch als hij sede
en heeft geloeft de commer van sijnen weghe aff te doen
1499 december 18 | 204/36v-2
Peter die Beer
die helft in eender hoeve huys hoff met sijne gronde toebehoorten in parochie Oisterwijk in Udenhout op
Clappen Schoer gelijk die te wesen plach wijlen Jacop vander Elst
en welke helft van deze hoeve Peter voors. met Elizabeth zijn huisvrouw in huwijken voorwijlen van wijlen
Aleyt weduwe wijlen Jacobs Verelst gegeven is supt hr Andries Emmen
belast met Willem van Bochoven 1 mud rogge
item mr Claus Cuysten 1 mud rogge
item Claus opt apteeck 1 mud rogge
item die costeryen ende altaristen KvOtw 1 mud rogge
item Wouter van Doern 1/2 mud rogge
item den heeren van Postel 6 1/2 pont payment uitte heerder hoeve
2 wilhelmus stuy(ver?) die gesworenen van [doorgehaald Tilborch]
item den joncker van Loen 1 oert
1499 december 10 | 204/37r-1
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heer Andcries Emberts zoon priester en Willem Peynenborch geloven op hun goederen Peter die Ber man
van Elyszabette sijns wijffs dat Peter ofzijn nakomelingen nimmermeer crot hynder oft scaey en sal comen
van alsulcken erfpacht als henric van Devent(er?) op die hoeve op Clappenschoir etc.
1499 december 31 | 204/37v-2
Dirck Pauwels ende Jan sijn zoen voor hen zelven en voor Elyszabette Jans voors. zuster daar Dirk en Jan
voor gheloeft hebben hebben geloeft als princ. sculder hom te gelden en te betalen Peter Thielmans
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een acker lands 6 lopen in parochie Oisterwijk in een stede geh. Berckel
e.z. erf Claus Elyaes, a.z. erf Ansem vande Schoer, e.e. erf Claus Elyaes voors., a.e. erf geh. tgoet van
Paerwijs
waarna Peter voors. heeft gheconsenteert en van gracie verleent Diercken, Jan en Elysabeth voors. en
honne naecomelingen dat zij dit half mud rogge erfpacht na dood van Peter voors. en Elysabeth sijnre
huisvrouw af zullen mogen lossen met 22 peters van 18 st te weten den enkelen gulden 30 st dat vuerijsser
2 1/2 st den Philips st 2 blank en alle andere ghelt nae advenant ende altoes mette pacht
1500 januari 5 | 204/40r-1
heer Andries? Embertsz. heeft geloeft als princ. sculd. Adriaen Bleys? ad opus onser vrouwen loff
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis? welke 4 lopen Mechtelt van Ethen beset hadde den
loeve OLVr voors. uit
eender hoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk in Udenhout aen den Creytenmolen en alle
toebehoren
als Wouter Loer?
welke men af zal mogen leggen met 9 1/2 peters 18 st voor de peter etc.
1500 januari 7 | 204/40v-3
Gherlick die Rover Diricss ut tutor Elizabette sijns wijffs dochter wijlen Jan die Luwe die men heyt Jan van
Dijck
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een erfpacht van 9 mud rogge op Lichtmis uit
eender hoeve met toebehoren gelegen in Udenhout
welke 9 lopen toe te behoren plagen Aerden gheheyten Barthout Back van Westtilboch en welke erfpacht te
wesen plach Jacob van Berckell en welk een mud rogge erfpacht van de ix mud Gheerlick voers. als man
van Elizabeth zijns wijffs toecomende met recht van versterven van wijlen Jan die Luwe diemen heyt Jan van
Dyck voers. ende totte voors. Jan van Dijck met recht van versterven comen is van Jacob vanden Breckell
supt. Andries Embrechtss
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