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‘s-Hertogenbosch, R.1195 ../ 22 
oktober 1424 - september 1425 
001-057 G. Roosmont 
058-234 M. van Zomeren 
235-257 G. Boest 
  
1. 08-01-1425 1195 / 4-11 en 12 
4-11. 
Willelmus Block, Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc en Willelmus Pauli van Haestrecht 
beloofden aan Johannes van der Audermolen lakenscheerder 33 arnemse gulden met letare 
aanstaande te betalen. 
4-12. 
Willelmus Block beloofde de anderen (=borgen) schadeloos te houden. 
2. 29-01-1425 1195 / 5v-1 
Rutgherus van der Hagen, Johannes Back en Ghisbertus Back beloofden aan Johannes die 
Zwane schout in 's-Hertogenbosch, dat Henricus Back, zo lang hij schout van Kempenland is, 
zijn aandeel zal betalen van de pensioenen die de hertog van Kleef beurt van de stad 's-
Hertogenbosch, alsmede het pensioen van Oisterwijk. 
3. 12-04-1425 1195 / 7v-14 
Arnoldus die Bunt beloofde aan Willelmus van der Bruggen dat hij Willelmus zal vrijwaren van 
alle lasten wegens de gevangenschap in het vorsterhuis van Oisterwijk, waarin hij (??) 1½ 
jaar vastzat. 
4. 14-10-1424 1195 / 22v-6 
De heer Johannes van Berlaer heer van Helmond en Keerberg, ridder, zvw Walravus heer van 
Helmond en Keerberg, droeg over aan Petrus van Best een erfcijns van 4 pond te betalen met 
lichtmis, gaande uit de goederen van Theodoricus die Wrijter, welke cijns Rodolphus Rover 
ten behoeve van genoemde heer Walravus verworven had van Theodoricus Wanghe van 
Oesterwijck, man van Bela (=Eelsbeen) Johannis Rover. 
5. 17-10-1424 1195 / 23-6 
Goetscalcus Roesmont verkocht aan zijn broer Ghisbertus Roesmont ten behoeve van 
Arnoldus Rover van der Poirten een erfpacht van 18 nud rogge te leveren met Martinus, 
gaande uit een hoeve van Goetscalcus genaamd het Goed ter Borch in Oisterwijk. 
6. 25-10-1424 1195 / 23-9 t/m 12 
23-9. 
Jacobus Goes man van Elizabeth, weduwe van Hubertus van Orthen, droeg over aan de 
Goeswinus, Arnoldus en Yda (tevens ten behoeve van Luijtgardis), kinderen van Hubertus van 
Orten, het vruchtgebruik in een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
een hofstad en tuin in Oisterwijk, tussen Johannes van Ele en tussen Gerardus Multoris, 
strekkend van een weg achter tot aan het water, welke pacht aan Hubertus van Orten 
verkocht was door Johannes Willelmi Coman alias Borchman. 
23-10. 
Vervolgens droegen genoemde kinderen de erfpacht over aan Johannes Gerardi IJsvogel. 
23-11. 
Ghisbertus Roesmont zag af van vernadering. 
23-12. 
Genoemde kinderen beloofden hun onmondige zuster Luijtgardis afstand te laten doen. 
7. 16-10-1424 1195 / 23v-1 
Henricus Mijchaelis Boeijken verkocht aan Ghijbo Arnoldi Leijten soen van Helvoirt een 
erfpacht van 10 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een akker in Oisterwijk in den Kudel, tussen Gertrudis weduwe van Arnoldus des Molners 
en tussen een weg, 
2. huis, erf, tuin en aangelag, in Tilborch, tussen de heer van Merre en tussen Wijtmannus 
Koeijten, strekkend aan de gemeint. 
8. 24-10-1424 1195 / 24-9 
(niet doorgegaan). Jacobus Jacobi Goes man van Elizabeth weduwe van Hubertus van Orten 



droeg over aan Johannes Voegel het vruchtgebruik in een erfpacht van 1 mud rogge, te 
leveren met lichtmis, gaande uit een hofstad en tuin onder Oisterwijk, tussen Johannes van 
Ele en tussen Gerardus Multoris, strekkend van een weg achter tot aan het water, aan 
Hubertus van Orten verkocht door Johannes Coman alias Borchman zvw Willelmus Coman. 
9. 30-11-1424 1195 / 28v-4 en 5 
28v-4. 
Kinderen van Godefridus Poijnenborch, 
1. Petrus, 
2. Engbertus, 
3. Katharina, gehuwd met Petrus van der Loo, 
4. Engelberne, gehuwd met Willelmus van Laerhoven, 
5. Maria, gehuwd met Ghisbertus Jacobi Ghiben, 
6. Margareta, gehuwd met Godefridus Henrici Dunnecop, 
beloofden aan Ghisbertus Roesmont ten behoeve van genoemde Godefridus Poijnenborch een 
lijfpacht van 4½ mud rogge en 6 arnemse gulden en 12 blauwe ....... 
28v-5. 
Genoemde eerste 5 kinderen, Petrus, Engbertus, Petrus van der Loo, Willelmus van 
Laerhoven en Ghisbertus Jacobi Ghiben droegen over aan genoemde Godefridus Henrici 
Dunnecop hun deel in 
1. het Luiks Beemdeke in Haaren ter plaatse Belveren, 
2. de Grootakker aldaar, 
3. in een stuk land genaamd de Moenschot aldaar, 
4. een stuk land genaamd de Stelt aldaar. 
10. 03-01-1425 1195 / 31v-6 
Johannes die Moelner zvw Johannes die Moelner van Oesterwijc verkocht aan Henricus Arnoldi 
Appel van Luijssel een erfcijns van 20 schillingen te betalen met Thomas, gaande uit een huis, 
erf en tuin in Oisterwijk nabij de linde, tussen Willelmus die Becker en tussen Michaelis 
Sappeels. 
11. 11-01-1425 1195 / 32v-4 
Mr. Godefridus van Rode, als procurator van de h.geest van den Bosch, verkocht aan 
Willelmus die Becker van Oesterwijck ½ lopen stukje land in Oisterwijk, naast een straat 
genaamd die Gever, tussen die straat en tussen genoemde Willelmus die Becker van 
Oesterwijck, strekkend aan Johannes Brabant. 
12. 11-01-1425 1195 / 32v-5 t/m 8 
Jordanus Petri die Hoessche en zijn vrouw Elizabeth Wolteri Back wv Arnoldus die Leeu 
verkochten aan Johannes van Hellu nzvw Emondus Rover van Hellu een erfcijns van 100 
franse kronen, te betalen op 12 januari, gaande uit 
1. een huis en tuin in Oisterwijk nabij de linde, tussen Hermanus Wijten en tussen Arnoldus 
die Custer, 
2. een stuk land genaamd de Huppering in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen Arnoldus 
Wolphart en tussen een weg, 
3. al zijn goederen, 
32v-6. 
Genoemde Jordanus droeg over aan genoemde Johannes al zijn haaflijke en parate goederen, 
zijn beesten en granen(?). 
32v-7. 
Genoemde Jordanus aan genoemde Johannes 400 franse kronen na maning te betalen. 
13. 29-03-1425 1195 / 38-5 en 6 
38-5. 
Kinderen van Valco Grijeten soen 
1. Gerardus Valconis Grijeten soen, 
2. Delijana Valconis, gehuwd met Johannes Peters van Os, 
deden ten behoeve van Johannes Johannis die Moelner man van Elizabeth Johannis Sijmons 
van Bonijngen afstand van een erfpacht van 1 mud rogge, die Ghijbo die Beer en Arnoldus 
Robben leverden aan genoemde wijlen Johannes Sijmons van Bonijngen, met lichtmis, 
gaande uit erfgoederen in Oisterwijk behorend aan genoemde Ghijbo en Arnoldus. 
38-6. 
Genoemde Gerardus en Johannes van Os beloofden aan genoemde Johannes die Moelner 17 
arnemse gulden met Martinus te betalen. Dezelfde som met pasen over een jaar. 



14. 22-05-1425 1195 / 42v-4 
Hubertus Godefridi van Oesterhout verkocht aan Johannes Monix een erfpacht van 2 mud 
rogge, te leveren met pinksteren, gaande uit 
1. een huis, erf en tuin in Oisterwijk in de Kerkstraat, tussen Guedeldis Wijerics en tussen 
kvw Johannes van den Wijel, 
2. al zijn andere goederen. 
42v-5. 
Geoemde Hubertus belofde aan genoemde Johannes 100 franse kronen na maning te betalen. 
15. 31-05-1425 1195 / 43v-5 
Johannes Gerardi IJsvoghel droeg over aan Ghisbertus Roesmont ten behoeve van Jacobus 
van den Wijnghart een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een 
hofstad en tuin onder Oisterwijk, tussen Johannes van Eel en tussen Gerardus Multoris, welke 
pacht genoemde Johannes verworven had van Goeswinus, Arnoldus en Yda, kinderen van 
wijlen Hubertus van Orten. 
16. 25-07-1425 1195 / 48v-2 
Danijel Roesmont droeg over aan Wolterus Huberti Gerit Huben soen een erfpacht van 18 
lopen rogge te leveren met lichtmis gaande uit twee helften van een stuk land in Oisterwijk, 
tussen Rodolphus van Oekel en tussen een weg, welke pacht Arnoldus van den Elsen gekocht 
had van Bertoldus Wolteri Bertouts soen. 
17. 20-08-1425 1195 / 50v-10 
Voor schepenen van 's-Hertogenbosch verscheen op de gevangenpoort Bruijstinus Bruijstini 
van Oesterwijck, die (?) aantoonde schade geleden te hebben wegens een ....... door de 
schepenen van 's-Hertogenbosch tussen genoemde Bruijstinus en de heer Willelmus van 
Ghent ridder, te weten een (?) overeenkomst over een erfcijns van 10 pond. 
18. 20-08-1425 1195 / 51-1 
Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijck maande 3 jaar achterstallige rente van zijn deel van een 
erfcijns van 
1. 20 pond die Johannes heer van Meerwijck en zijn broer Danekinus verklaarden verkocht te 
hebben aan Johannes Vrancke de jonge, te betalen met Johannes, 
2. 20 pond die Johannes heer van Meerwijck verklaarde verkocht te hebben aan Johannes 
Lijsscop, te betalen met besnijdenis, 
3. 20 pond die Johannes heer van Meerwijck en zijn broer Danekinus verklaarden verkocht te 
hebben aan Johannes Lijsscop, te betalen in het octaaf van pasen. 
19. 12-09-1425 1195 / 53v-4 
Gertrudis, ndv Elizabeth van der Eijken en Henricus Bierbuks, droeg over aan Willelmus 
Wolteri van den Brekelen ½ in een stuk land te Kerkhoven, tussen Goeswinus Groijs en 
tussen een weg, strekkend aan genoemde Goeswinus Groijs en aan voornoemde weg, dat 
Margareta en genoemde Gertrudis, natuurlijke dochters van genoemde Elisabeth van der 
Eijken, gekocht hadden van Arnoldus Willelmi van den Nuwenhuijs, zoals in schepenbrieven 
van Oisterwijk. 
20. 25-12-1424 1195 / 56v-1 en 2 
56v-1. 
Willelmus Block, Wolterus van Howeningen, Johannes die Bie en Mathias Otten beloofden aan 
Philippus van Geldrop, schout van 's-Hertogenbosch, dat genoemde Willelmus Block, zo lang 
hij schout in Oisterwijk is, zijn aandeel van de pensioenen van Oisterwijk en van de graaf van 
Marca zal betalen. 
56v-2. 
Willelmus Block beloofde de anderen (=borgen) schadeloos te houden. 
21. 05-10-1424 1195 / 58v-6 t/m 8 
58v-6. 
Hilla weduwe van Ermannus van den Eijnde droeg over aan haar kinderen Henricus, Jutta en 
Elisabeth het vruchtgebruik in een erfpacht van 12 lopen rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit erfgoederen in Enschot en Oisterwijk, welke pacht wijlen Theodoricus van den 
Noertecker en zijn broer leverden, en welke pacht wijlen Ermannus van den Eijnde verworven 
had van Godefridus van den Werve man van Elisabeth, zoals in schepenbrieven van 
Oisterwijk. 
58v-7. 
Vervolgens droegen voornoemde Henricus, Johannes van Oekel man van Jutta en Goeswinus 
Jacobi van den Hout man van Elisabeth genoemde erfpacht over aan [..afgescheurd..] 
Johannis Mathijs soen van den Laer. 



58v-8. 
[..afgescheurd..] van den Hout zag af van vernadering. 
22. 26-01-1425 1195 / 81-4 t/m 7 
81-4. 
Philippus Philippi van Boningen mesmaker deed ten behoeve van Henricus Philippi van 
Boningen afstand van een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een huis, erf, tuin en aangelag onder Oisterwijk nabij de akker aldaar, tussen Petrus Roede 
en tussen de gemene akker, 
2. een akker van 4 lopen aldaar tussen een weg en tussen Bruijstinus Jans soen, 
3. 1/7 deel dat behoorde aan ad Johannes van Laerhoven in 2 bunder beemd in Oisterwijk in 
het broek genaamd Konings Braak, 
welke pacht Philippus Philippi van Boningen ten behoeve van hem, van zijn broer Henricus en 
van hun zuster Meliata verworven had van Johannes Johannis van Laerhoven. 
81-5. 
Henricus Philippi van Boningen deed ten behoeve van zijn broer Philippus afstand van een 
erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met Andreas, gaande uit een huis, erf, tuin en 
aangelag, 14 bunder, in Oisterwijk ter plaatse Udenhout, tussen Reijnerus Wijnen en tussen 
Jacobus Hessels, welke pacht Philippus Philippi van Boningen ten behoeve van hem, van zijn 
broer Henricus en van hun zuster Meliata gekocht had van Willelmus Hadewigen zvw Danielis 
van den Hautart. 
81-6. 
Betreft een erfpacht uit een hoeve te Rosmalen. 
81-7. 
Genoemde Henricus deed ten behoeve van zijn broer Philippus afstand van een erfpacht van 1 
mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een huis, erf, tuin en aangelag in Haaren nabij Oisterwijk, tussen Luijtgardis van den Loo 
en tussen een weg, 
2. een stuk land in Haaren, tussen Petrus Witloc en tussen Theodoricus Wanghe van den 
Doveloe, 
3. de Doornakker aldaar, tussen Johannes die Joede en tussen een weg, 
welke pacht Philippus Philippi van Boningen ten behoeve van hem, van zijn broer Henricus en 
van hun zuster Meliata gekocht had van Wolterus van den Loe zvw Wolterus van den Loe van 
Haren. 
23. 17-02-1425 1195 / 84v-2 t/m 4 
84v-2. 
Margareta Johannis van den Stake droeg over aan Henricus Arnoldi Vendijcs een erfpacht van 
1 mud rogge, die Henricus Willelmi van den Stake beloofd had aan de gezusters Elisabeth, 
Margareta en Delijana, dochters van wijlen Johannes van den Stake, te leveren met lichtmis, 
gaande uit ½ van de hoeve die Willelmus van den Stake gegeven had aan zijn zoon Johannes 
van den Stake, gelegen in Oisterwijk, tussen erfgoed van de h.geest in 's-Hertogenbosch en 
tussen Henricus van Haren, welke pacht genoemde Margareta, en haar kinderen Johannes, 
Gerardus en Yda verworven hadden van Delijana Johannis van den Stake, zoals in 
schepenbrieven van Oisterwijk. Margareta Johannis van den Stake beloofde garantie onder 
verband van een huis, erf, tuin en aangelag te Vught sancti Lamberti ter plaatse Cromvoirt, 
tussen Wolterus die Vos en tussen Johannes van Ollant, welk huis, erf en tuin genoemde 
Margareta toen zij weduwe was verworven had van Elisabeth Selen en Marselius Marselii 
Godefridi van der Straten. 
84v-3. 
Genoemde Margareta beloofde aan genoemde Henricus dat zij haar onmondige kinderen 
Gerardus, Johannes en Yda afstand zal laten doen. 
84v-4. 
Johannes Henrici Vendijc zag af van vernadering. 
24. 12-05-1425 1195 / 107v-12 
Lambertus Wijtmanni des Groten droeg over aan Engbertus Willelmi van den Nijvelaer 2 
stukken beemd die eertijds waren van Johannis van Dordrecht in Oisterwijk in Schilschot, 
welke stukken genoemde Lambertus in pacht verworven had van Johannes van den Grave, 
zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
25. 24-05-1425 1195 / 112-1 en 2 
112-1. 
Jordanus die Hoessch man van Elisabeth, ndvw Wolterus Bac decaan van Hilvarenbeek, 



verkocht aan Marselius Arnoldi Houtappel twee blok lands uit 3 blok in Oisterwijk op de 
Hupperingen, tussen Arnoldus Wolphardi en tussen erfgenamen van Wolterus Brocken, 
strekkend van een weg tot aan eertijds Johannes van Dordrecht later Johannes van den 
Grave, te weten die 2 blok die richting de kerk van Oisterwijk liggen, belast met ½ oude 
grote, 6 penningen nieuw geld, 4 lopen rogge aan het klooster Porta Celi nabij 's-
Hertogenboosch en 1 mud rogge aan Ghisbertus die Heiden. 
112-2. 
Ghisbertus Bac zag af van vernadering. 
26. 27-06-1425 1195 / 112-5 en 6 
112-5. 
Henricus Bac zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan zijn schoonzoon Tielmannus de 
Spina het vruchtgebruik in huizen, erven en tuinen in 's-Hertogenbosch en in erfpachten, 
opbrengsten, cijnsen en erfgoederen zowel onder de stad 's-Hertogenbosch als daarbuiten, 
uitgezonderd (gedurende het leven van genoemde Henricus) kleinodien, huisraad, een 
lijfpacht van 4½ mud rogge, die Willelmus Posteel moet leveren, en een lijfpacht die de stad 
's-Hertogenbosch moet leveren, tevens uitgezonderd 2 pleiten turf, het vruchtgebruik in een 
moer die deels in Oisterwijk en deels onder Moergestel ligt en het vruchtgebruik in een 
erfgoed over de plaats genaamd Tolbrug gelegen, nabij een straatje en nabij erfgoed van 
eertijds Johannes Losschart. Tenslotte uitgezonderd een lijfpacht van 80 pond die Tielmannus 
hem vandaag uit deze goederen beloofde. 
112-6. 
Genoemde Tielmannus beloofde aan genoemde Henricus een erfcijns van 80 pond, half te 
leveren met kerstmis en half met Johannes. Na overlijden van genoemde Henricus zal deze 
cijns overgaan op genoemde Tielmannus als hij nog leeft en anders op Tielmans naaste 
erfgenamen. Henricus mag deze lijfrente niet verkopen. 
27. 08-06-1425 1195 / 117-7 en 8 
117-7. (niet doorgegaan). 
Johannes Henrici Lombart verkocht aan Johannes Scilder zvw Nycolaus Scilder van Gestel een 
erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een akker van 3 lopen, in Oisterwijk, tussen kvw Nycolaus Pluijmen en elders naast de weg 
(of gemeint?), 
2. 2 huizen, erven en tuinen onder Oisterwijk, tussen Engbertus Engbrechs Borchman en 
tussen kvw Nycolaus Pluijmen, 
Hij, en zijn zoon Nycolaus beloofden garantie. 
117-8. 
Hij kan weder verkopen binnen 4 jaar met 4 hollandse gulden en met 6 beiers gulden. 
28. 21-07-1425 1195 / 129v-8 t/m 130-4 
Johannes Danielis van Ricartsvoirt man van Yda Johannis van Bueghe droeg over aan 
Arnoldus Wolphardi een erfpacht van 10 lopen rogge uit een erfpacht van 18 lopen rogge, 
welke pacht van 18 lopen wijlen Johannes van Boghe met lichtmis beurde, gaande uit 2 
stukken land in de Brederijt onder Oisterwijk en Heukelom: 
1. de Lombarts Akker tussen Gerardus Wanghe en tussen Nycolaus Vrient, 
2. beiderzijds tussen Wolterus van Goerle, 
welke 2 stukken land wijlen voornoemde Nycolaus Vrient verworven had van wijlen Johannes 
van Boghe voor de pacht van 18 lopen rogge, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
130-2. 
Johannes Selen soen zag af van vernadering. 
130-3. 
Genoemde Johannes Danielis van Ricartsvoirt droeg over aan Katharina weduwe van 
Johannes Vrient een erfpacht van 8 lopen rogge uit een erfpacht van 18 lopen rogge, welke 
pacht van 18 lopen wijlen Johannes van Bueghe met lichtmis beurde gaande uit 2 
voornoemde stukken land. 
130-4. 
Johannes Selen soen zag af van vernadering. 
29. 08-08-1425 1195 / 139-4 en 5 
139-4. 
Lucas Johannis Serijs soen van Erpe verkocht aan Johannes Hoernken een erfpacht van 3 
mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een hoeve van wijlen voornoemde Johannes Serijs in Tilburg over de dijk, tussen Gerardus 
Bac en tussen de gemeint en uit de aangehorigheden van die hoeve, belast met een erfpacht 



van 2 mud rogge aan Mathias Cleijnnael en een erfpacht van 2 mud rogge aan Henricus 
Peijman, 
2. zijn deel in een woning genaamd de Zwanenborg in Oisterwijk, tussen erfgenamen van 
Johannes van Wijflet hiertegen afgedeeld en tussen de gemeint en uit landerijen en 
erfgoederen bij zijn deel behorend, hem aangekomen middels een erfdeling. 
Henricus Johannis van den Dijc deed afstand van de pacht. 
139-5. 
Johannes Johannis Serijs van Erpe zag af van vernadering. 
30. 20-08-1425 1195 / 139v-1 en 2 
Dijonisius Godefridi Kueijlart droeg over aan Johannes die Bie zvw Johannes die Bie van 
Belver de Akker ter Stegen in Oisterwijk achter de molen ter Nedervonder, tussen Wolterus 
Jan Maes soen en tussen erfgenamen van Hillegundis van den Amervoirt (met een waterlaat 
ertussen), strekkend aan eertijds Henricus sWijsen en aan kvw Hillegundis van der Amervoirt, 
welke akker genoemde Dijonisius in pacht verworven had van Wolterus Arnoldi Langerbeens 
man van Elisabeth Johannis Maes soen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
139v-2. 
Genoemde Dijonisius droeg over aan Johannes die Bie zvw Johannes die Bie van Belver de 
Akker ter Stegen in Oisterwijk achter de molen ter Nedervonder, tussen Wolterus Arnoldi 
Langerbeens en tussen kvw Johannes Maes, strekkend aan eertijds Henricus sWisen en aan 
de oude Henricus Smans, welke akker genoemde Dijonisius in pacht verworven had van 
Wolterus Johannis Maes soen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
31. 18-10-1424 1195 / 160v-5 en 6 
160v-5. 
Johannes Petri Vannij verkocht aan Henricus Ermanni van den Eijnde een erfpacht van 1 mud 
rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelag, 4 lopen, in 
Oisterwijk, tussen Godefridus Bac en tussen een weg, strekkend van Godefridus Bac tot aan 
een weg. 
160v-6. 
De pacht kan over 4 jaar gelost worden met 28 arnemse gulden. 
32. 04-12-1424 1195 / 167-3 t/m 5 
167-3. 
Johannes Johannis van Os droeg over aan Henricus Johannis van Baerle een erfpacht van 1 
mud rogge, die wijlen Henricus Wuken beurde met Andreas, gaande uit 20 lopen land in 
Kerkhoven, in de Jodenbrake, welk land voornoemde Henricus voor de pacht gegeven had aan 
wijlen de heer Henricus van Aerle priester, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
167-4. 
Genoemde Johannes droeg over aan voornoemde Henricus van Baerle een erfpacht van ½ 
mud rogge, te leveren met allerheiligen, gaande uit 
1. 20 lopen land genaamd de Jodenbrake, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen Jacobus 
van Eele en tussen de gemeint, 
2. 2 lopen land in Oisterwijk nabij de molen ter Nedervonderen, beiderzijds tussen Henricus 
van Haeren, 
welke pacht Johannes van Os zvw Goeswinus van Berneheze van Os gekocht had van 
Elisabeth weduwe van Gerardus Groij van Oesterwijc, en haar kinderen Johannes, Goeswinus 
en Elisabeth. 
167-5. 
Ghisbertus Roesmont zag af van vernadering. 
33. 13-01-1425 1195 / 171-7 t/m 171v-1 
171-7. 
Kinderen van Bruijstinus van Oesterwijc en jonkvrouw Margareta Willelmi van Langelaer, 
1. Aleidis, 
2. Katharina, 
beloofden aan Tielmannus de Spina als beheerder van het klooster van St Clara in 's-
Hertogenbosch een erfcijns van 8 pond, ½ met Johannes en ½ met kerstmis, gaande uit een 
eiland genaamd Kampart in Lithoijen buiten de Maasdijk, dat eertijds was van de heer 
Arnoldus Rover zvw Willem van Langelaer, welk eiland voornoemde Aleidis en Katharina 
verworven hadden van Johannes Willelmi van Orten. 
171-8. 
Genoemde zusters beloofden aan Johannes Willelmi van Orthen een erfcijns van 4 pond, te 
leveren op genoemde dagen, uit voornoemd eiland. 



171-9. 
Tielmannus verklaarde dat de cijns gelost kan worden met 11 arnemse gulden per pond. 
171-10. 
Destijds had Johannes van Orthen het eiland de Kampart overgedragen aan de zusters Aleidis 
en Katharina, dochters van Bruijstinus van Oesterwijc en jkvr Margareta Willelmi van 
Langelaer. Vervolgens hadden voornoemde Bruijstinus en jkvr Aleidis van Langelaer uit dat 
eiland een erfpacht van 3½ mud rogge verkocht aan Petrus Werneri. Vandaag hadden 
genoemde zusters beloofd aan Tielmannus de Spina en Johannes Johannis Becker een erfcijns 
van 12(?) pond en aan Johannes van Orthen een erfcijns van 4 pond, gaande uit het zelfde 
eiland. Nu verklaarden genoemde Aleidis en Katharina, ten behoeve van de kinderen van 
Laurencius Rode en jkvr Sophia Willelmi van Langelaer, dat zij op verzoek van genoemde 
kinderen van Laurencius aan hen de helft van genoemde eiland zullen overdragen(?). (Hierna 
een groot gedeelte niet kunnen lezen, maar waarschijnlijk: de kinderen van Laurencius zullen 
dan gevrijwaard worden van de op dit eiland gevestigde lasten). 
Even zo beloofden ze aan Johannes Becker ten behoeve van hem en van Adam, en aan 
Alardus, Petrus, Elisabeth, Luijtgardis en Aleidis, kinderen van genoemde wijlen Johannes een 
erfcijns van 4 pond. Godestodis, weduwe van Johannes Becker behoudt haar vruchtgebruik in 
de cijns. Voornoemde Godestodis en Gerardus Colner, Johannes, Adam en Alardus 
verklaarden dat hij mag wederkopen (zoals Tielmannus dat verklaarde). 
171v-1. 
Aleidis en Katharina, kinderen van Bruijstinus van Oesterwijc verhuurden genoemde eiland 
aan Aleidis van Langelaer weduwe van Willelmus van Langelaer zo lang zij leven zal, voor de 
lasten. 
34. 03-03-1425 1195 / 180-2 
Petrus Goutsmijt droeg, bij wijze van gift, over aan meester Martinus van Zoemeren ten 
behoeve van Willelmus Zoemer en zijn vrouw (een dochter van voornoemde Petrus) het 
vruchtgebruik in 
1. een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, uit 
a. een stuk land genaamd Gisen Hoeve, 4 lopen, in Oirschot in de herdgang Spoordonk, 
tussen Theodoricus van der Vloet en tussen een weg, 
b. huis, erf, tuin en aangelag, aldaar, tussen Theodoricus van der Vloet en tussen een weg, 
welke pacht Johannes Theodorici van Gestel gekocht had van Mathijas Jordani van der Vloet, 
2. een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit de Hoeve ter Bleke in 
Son, welke pacht Henricus van Gestel ten behoeve van Johannes Theodorici van Gestel 
verworven had van Arnoldus van den Hoeve, 
3. een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 2 bunder beemd, in 
Tilburg ter plaatse Heze, tussen Johannes Scuijten en tussen Zegerus Scappen, welke pacht 
Petrus Goutsmijt gekocht had van Reijnerus Gerardi van Broechoven, 
4. een erfpacht van 5 zester rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een stuk land 
genaamd Brand Stuk, in Oirschot ter plaatse Aarle, beiderzijds tussen Johannes Bruijsten 
Meeus soen, welke pacht Johannes Theodorici van Gestel verworven had van de heer 
Henricus die Rode van Maren, 
5. een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in 
Oisterwijk, tussen Willelmus Luijten en tussen Nycolaus van Mierde, welke pacht Johannes 
Theodorici van Gestel verworven had van meester Johannes Goutsmijt. 
35. 28-04-1425 1195 / 188-2 
Nycolaus Wall goudsmid, man van Mechtildis Johannis Vucht, droeg over aan zijn broer 
Johannes Wall een erfcijns van 30 schillingen, te betalen met kerstmis, gaande uit 3/4 van 
1. een huis en erf van wijlen Gibo van Boerne zvw Rutgerus genaamd Zasse, in 's-
Hertogenbosch in de Kerkstraat, tussen Arnoldus Anemarij en tussen Gerardus van Wilsen, 
2. 1 morgen land ter plaatse de Grote Spijk, tussen de Kleine Spijk en tussen eertijds 
Johannes van Beke, 
van welke cijns Katharina wv Johannes Vucht het vruchtgebruik als gift overgedragen had aan 
genoemde Nycolaus en zijn vrouw. 
36. 03-02-1425 1195 / 208v-12 
Godescalcus Roesmont verkocht aan zijn broer de secretaris Ghisbertus 100 arnemse gulden 
te betalen met pasen, uit een hoeve genaamd het Goed ter Borch met de watermolens, in 
Oisterwijk, die van de hertog van Brabant in leen afhangen. 



37. 23-02-1425 1195 / 210-20 
De heer Willelmus die Custer priester beloofde aan Henricus Johannis Sceijven 16 mud rogge, 
na maning te leveren. 
38. 16-05-1425 1195 / 215v-1 
Gibo die Heiden zvw Nycolaus die Heijen beloofde aan Tielmannus van Campen een erfpacht 
van 10 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een huis, erf en tuin van Gibo in Oisterwijk, waarin hij tegenwoordig woont, 
2. een ander huis en tuin van Gibo tegenover het andere huis, aan de overkant van de straat, 
nabij Arnoldus Roekeloes, 
3. alle goederen van genoemde Gibo. 
Genoemde Gibo droeg al zijn beesten en goederen over aan genoemde Tielmannus van 
Campen. 
39. 21-01-1425 1195 / 234v-1 t/m 5 
Van dit folium is de linker kant afgescheurd, terwijl het folium sterk vervuild is. Het gaat over 
een aantal pachten en cijnsen en een lijfrente. 
234v-1. 
1. een pacht van 8 mud rogge, te leveren met lichtmis, uit een hoeve in [..afgescheurd..] aan 
het Weertven, welke hoeve Arnoldus van der Brekelen van [..afgescheurd..] in pacht 
verkregen had. 
2. van een erfpacht van 2(?) mud rogge, die Johannes Brabant met lichtmis levert, gaande uit 
de hoeve eertijds was van [..afgescheurd..] in Oisterwijk in het Moleneinde, 
3. uit een hoeve die eertijds was van Johannes van Haeren in Haaren [..afgescheurd..] naast 
de kerk van Haeren, 
4. uit een erfpacht van 8 lopen rogge [..afgescheurd..] huis, erf en tuin in Oisterwijk nabij de 
straat genaamd de [..afgescheurd..] die eertijds was van ?Petrus ?Barloe, 
5. van een erfpacht van 12 lopen rogge [..afgescheurd..] die Johannes die Rademeker leverde 
met lichtmis, gaande uit huis, erf en [..afgescheurd..] in Oisterwijk in het Kerkeinde, 
6. [..afgescheurd..] oude schillingen welke cijns Johannes Nellen aan voornoemde Johannes 
moest leveren met sint [..afgescheurd..] Dan Vogels Zagepad in Oisterwijk in de Kerkstraat, 
7. [..afgescheurd..] mud rogge, welke pacht de kinderen van genoemde wijlen Johannes 
Brabants [..afgescheurd..] met Andreas apostel uit een erfgoed in Moergestel, ten einde het 
erfgoed genaamd [..afgescheurd..], 
8. van een erfpacht van 7 lopen rogge, die Willelmus [..afgescheurd..] met lichtmis moest 
leveren uit een erfgoed in Moergestel, 
9. [..afgescheurd..] die Henricus Sticker tegenwoordig moet leveren met sint Lambertus uit 
een erfgoed dat [..afgescheurd..] in Haaren, 
10. 3 penningen cijns [..afgescheurd..] met sint Lambertus te betalen uit een erfgoed in 
Haaren, 
11. [..afgescheurd..] Oirschotse maat, die wijlen Willelmus van Dormalen moest leveren 
[..afgescheurd..] uit een erfgoed in Oirschot in de herdgang Best [..afgescheurd..], 
12. [..afgescheurd..] mud rogge Oirschotse maat, welke pacht wijlen Johannes 
[..afgescheurd..] van wijlen Willelmus van Audenhoven, erfelijk met lichtmis, gaande uit een 
huis, erf en tuin [..afgescheurd..] Oirschot in de herdgang Spoordonk, 
13. [..afgescheurd.. ?met de maat] van Oirschot en een erfcijns van 1 oude grote, die 
[..afgescheurd..] uit huis, erf, tuin en aangelag in [..afgescheurd..], 
14. van een erfpacht van 8 lopen rogge [..afgescheurd..] die Katharina Snors moet leveren 
[..afgescheurd..] in de herdgang Boterwijk in Oirschot [..afgescheurd..] 
15. [..afgescheurd.. ?met de maat] van Oirschot welke pacht en cijns Anselmus Fijen soen 
[..afgescheurd..] van Audenhoven nabij de kerk van Oirschot [..afgescheurd..], 
16. [..afgescheurd..] mottoen genaamd, te betalen [..afgescheurd..] in Oirscht in de herdgang 
[..afgescheurd..] voornoemde Johannes Vos aan genoemde Johannes tegenwoordig moet 
leveren [..afgescheurd..], 
17. [..afgescheurd..] van Audenhove in Oirschot [..afgescheurd..], 
234v-2. 
[..afgescheurd..] van Broechoven moets betalen gaande uit erfgoederen [..afgescheurd..] van 
Westilburg [..afgescheurd..] aan jonkvrouw Katharina weduwe van Arnoldus Heijme een lijf- 
[..afgescheurd..] Henricus, op het leven van genoemde jkvr Katharina, met sint Johannes 
geboorte, [..afgescheurd..] en met hem Arnoldus Heijme [..afgescheurd..]. 
234v-3. 
[..afgescheurd..] Heijme zijn zoon Arnoldus van deze belofte schadeloos te houden. 



234v-4. 
[..afgescheurd..] gouden frande kronen [..afgescheurd..] in de tiende van Veghel 
[..afgescheurd..] onder voorwaarde dat genoemde Arnoldus deze cijns niet zal manen 
[..afgescheurd..] [..afgescheurd..] na overlijden van genoemde jkvr Katharina 
[..afgescheurd..] van Henricus van ....... uit het huwelijk geboren zijn of geboren worden 
[..afgescheurd..]. 
234v-5. 
[..afgescheurd..] van Rodolphus Koijt of wijlen zijn vrouw Heilwigis vixerat [..afgescheurd..] 
van zijn vrouw jkvr ?Hadewigis Rodolphi [..afgescheurd..] [..verder onleesbaar..]. 
‘s-Hertogenbosch, R.1196 ../ 23 
oktober 1426 - september 1427 
001-073 M. van Zomeren 
074-165 L.C. van Doernen 
166-174 M. van Zomeren 
175-208 M. van Zomeren en L.C. van Doernen 
209-210 (blanco) 
211-245 G. Boest 
40. 12-11-1426 1196 / 10-3 en 10v-2 
10-3. 
1. Ghiselbertus Boertken de oude, 
2. Willelmus (Boertken), 
3. Ghiselbertus Boertken de jonge, 
4. Kinderen van wijlen Engbertus Elijaes soen van den Hezeacker, 
a. Engbertus, 
b. Johannes, 
c. Heilwigis, 
d. wijlen Elisabeth, haar weduwnaar Nycolaus Nycolai Stert, 
e. Aleijdis, gehuwd met Arnoldus die Meijer, 
f. Mechtildis, gehuwd met Petrus van der Heijden, 
gaven uit aan Arnoldus Henrici Appel 
1. een huis, erf, schuur, tuin en aangelag, in Haaren ter plaatse Belver, tussen Hilla weduwe 
van Johannes Poijnenborch en Henricus Vos Willems soen en tussen Henricus Claes soen van 
Laerhoven, strekkend aan de straat van Belver en aan Margareta Lemmens, 
2. een tuin in Haaren ter plaatse de Tiendschuur, tussen Johannes Henrix en tussen Johannes 
Bonen de jonge, strekkend van een weg tot aan voornoemde Johannes Henrix, 
3. de Poelakker in Haaren ter plaatse de Tiendschuur, tussen voornoemde Henricus Claes 
soen van Laerhoven en Lambertus van der Rijt en tussen Elisabeth weduwe van Wellinus van 
Beke, strekkend aan een weg en aan Wolterus Engbrechts soen van den Hezeacker, 
4. een stuk land in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, ter plaatse aan de Hoge Hezeakker, 
tussen Nycolaus Scheijven en tussen voornoemde Johannes Henrix soen en Zebertus van den 
Ramen, strekkend van Johannes Boen de oude tot aan Lambertus van den Rijt, 
5. de Huisakker in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Wolterus van den Hezeacker 
en tussen een weg, strekkend van Jacobus van Laerhoven tot aan een weg, 
6. het Klootke, in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Lambertus van den Rijt en 
tussen een weg, strekkend van voornoemde Lambertus tot aan een weg, 
7. de Tolheuvel in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Willelmus Vos van Beilver en 
elders tussen een weg, 
8. de Kruisakker in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Henricus Appels en tussen 
een weg, strekkend van Margareta Lemmens en haar kinderen tot aan een weg, 
9. het Ravensnest in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Johannes Henrix soen en 
tussen Johannes Broecmans, strekkend van Petrus Meijers tot aan Henricus Appels, 
10. de Scherpakker in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Elisabeth wv Wellinus van 
Beke en Johannes Henrix soen en tussen Wolterus van den Hezeacker en Lambertus van den 
Rijt, strekkend van Henricus van den Nuwenhuijs tot aan een ......., 
11. een beemd in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, ter plaatse in de Ossenweide, tussen 
Henricus Claes en tussen Goeswinus Moedel van den Donc, strekkend van een weg tot aan 
voornoemde Henricus Claes, 
12. het Groot Daspelaar in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Elisabeth wv 
Wellinus van Beke, Gerardus Monic en Johannes Hadewigen soen en tussen Arnoldus van den 
Venne, strekkend van een weg tot aan de Aa, 



13. ½ van het Klein Beemdeke in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen Arnoldus van 
den Venne, strekkend aan Johannes Hadewigen en aan een weg, welke helft jaarlijks gedeeld 
wordt tegen erfgoed van Jacobus van Laerhoven, 
14. 1/3 in de Harenbeemd in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen een beemd 
genaamd het Gemeen Daspelaar, tussen Arnoldus Wouters en tussen Willelmus Vossen, Claes 
Vos, Johannes Bonen, voornoemde Johannes Henrix soen en Theodoricus Bolant, 
15. Engbrecht Elias Weide in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, strekkend aan een weg, 
tussen Henricus Claes, Elisabeth wv voornoemde Wellinus, Willelmus Priem en tussen 
Henricus Willelmi Vos, 
16. de Mijdakker in Haaren ter plaatse(?) de Tiendschuur, tussen kv Wolterus van den 
Nuwenhuijs, Arnoldus van der Rudonc en Nycolaus van den Nuwenhuijs en tussen Margareta 
Lambrechts en haar kinderen, strekkend aan voornoemde Johannes Henrix soen en Christina 
Willelmi Priems en haar kinderen en aan een weg, 
voor 
1. onderhoud van een deel van de dijk van Belver, welk deel eertijds Engbertus Elijaes soen 
van den Hezeacker bij deze erfgoederen moest onderhouden, 
2. 1 + 1/3 oude groten grondcijns, 
3. 6 penningen nieuwe cijns aan het klooster van Tongerlo, 
4. 2½ penning aan de naburen van Haaren, 
5. een erfcijns van 1 + 1/3 gouden oude schild, 
6. een erfpacht van 1 mud rogge aan het altaar van de h.maagd Maria in de kerk van 
Oisterwijk, 
7. een erfpacht van 12 lopen rogge aan de ziekenzaal van het Groot Begijnhof te 's-
Hertogenbosh, 
8. een erfpacht van ½ mud rogge aan het klooster Porta Celi, 
en thans voor 
9. een erfpacht van 2 mud rogge, met lichtmis te leveren (½) aan genoemde Heilwigis 
Engberti en (½) aan Johannes Henrici die Wise. 
10v-2. 
Gerardus Witen zag af van vernadering. 
41. 26-04-1427 1196 / 65v-3 
Nycolaus die Leeuwe van Oesterwijc verkocht aan Johannes Reijneri van Beerze alle 
erfgoederen hem aangekomen van wijlen Elisabeth Goesselijns en wijlen haar natuurlijke 
zoon Nycolaus. 
42. 21-05-1427 1196 / 71-1 en 2 
Arnoldus Wolteri Snoeck droeg over aan de heer Ghisbertus Bac kanunnik te 's-
Hertogenbosch en Hilvarenbeek, een erfpacht van 3 mud rogge, die Wolterus Arnoldi Emmen 
met lichtmis leverde aan Katharina Johannis Cupers gaande uit 
1. een erfgoed genaamd Kuipers Gelookt onder Oisterwijk en 1 zester land voor Kuipers 
Gelookt, tussen Johannes van Ele en tussen Elisabeth Henrici Custers, 
2. een weg, ½ lopen, die Johannes die Cuper eertijds verworven had van Wolterus Nerinc, 
3. twee stukken land, 
a. tussen Johannes van der Stegen en Johannes Scijven en tussen een weg, 
b. tussen Hermanus Cleijnaels en Hilla van der Poel en tussen een weg, 
welke erfpacht Goeswinus Hamel ten behoeve van voornoemde Arnoldus Snoec verworven 
had van de broers Johannes en Petrus zonen van wijlen Petrus Hagens, en hun zwagers 
Willelmus Dirx soen en Nycolaus van Heessel, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
71-2. 
Tielmannus die Wilde zag af van vernadering. 
43. 03-04-1427 1196 / 88v-6 
Aelbertus Johannis Henrici Lupprechts droeg over aan Godescalcus Roesmont een stuk land 
eertijds van Lambertus Rodolphi Lamberti Beckers in de akkers van(?) ...... Hilla van 
Oesterwijck in het oosten, tussen Johannes van Enghelen en tussen eertijds Johannes Nycoel, 
welk stuk land eertijds behoorde aan Mechtildis Bijerbuucs en haar zoon Henricus en welk 
stuk land genoemde wijlen Johannes Lupprechts verworven had van genoemde Lambertus 
Rodolphi zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
Theodoricus van den Woude zvw Theodoricus Petri Wijns soen zag af van vernadering. 
44. 03-02-1427 1196 / 96-6 en 7 
96-6. 
Wolterus Alberti Scheenken droeg over aan Theodoricus Loef zvw Godefridus Hauwe een 



erfpacht van ½ mud rogge (met een jaar achterstallige pacht) te leveren met lichtmis, gaande 
uit een huis en tuin van Willelmus van Poijnenborch in Oisterwijk, tussen Jacobus van Brakel 
en tussen Katharina van Stoct, welke erfpacht Godefridus Arts soen ten behoeve van Wolterus 
en Theodorica, kinderen van wijlen Albertus Scheenken, verworven had van Sophia Kroecs. 
Theodorica is thans overleden. 
96-7. 
Johannes Bull zag af van vernadering. 
45. 30-01-1427 1196 / 99v-1 en 2 
Marselius Arnoldi Houtappel verkocht aan Johannes die Rover een erfpacht van 1 mud rogge, 
te leveren met lichtmis, (?:) te leveren in het huis van de koper Nemelaar, gaande uit 
1. huis, erf en tuin in Oisterwijk nabij de Plaats, tussen Sophia Lukens en tussen Jacobus 
Scijven, strekkend van een weg tot aan voornoemde Jacobus, 
2. erfgoed genaamd de Hupperink, in Oisterwijk, tussen het Langven en tussen kvw Wolterus 
Brocken, strekkend van een weg tot aan Johannes van den Grave. 
99v-2. 16-01-1427. 
Over 4 jaar kan hij wederverkopen met 12 franse kronen. 
46. 05-04-1427 1196 / 121v-5 
(niet doorgegaan) Johannes Hoernken droeg over aan meester Martinus van Zomeren een 
erfpacht van 3 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een hoeve van wijlen Johannes Serijs in Tilburg over de dijk, tussen Gerardus Back en 
tussen de gemeint, 
2. het deel dat behoorde aan Lucas van Erpe zv Johannes Serijs soen in een huizinge van 
wijlen genoemde Johannes Serijs genaamd Zwanenborg, in Oisterwijk, tussen erfgenamen 
van wijlen Johannes van Wijflet (?afgedeeld) en tussen de gemeint, 
welke erfpacht Johannes Hoernken gekocht had van Lucas van Erpe zvw Johannes Serijs 
soen. 
47. 22-05-1427 1196 / 134-1 t/m 3 
Godefridus Theodorici van Engelant droeg over aan Jacobus Nycolai Scheijven 
1. 3 lopen land in Oisterwijk, tussen Johannes van Brabant en tussen Nycolaus Ackerman, 
2. 3 lopen land in Oisterwijk, tussen voornoemde Johannes Brabant en tussen Henricus van 
Beke, 
3. huis, erf en tuin onder Oisterwijk nabij de Linde, tussen Johannes Wijtman en tussen 
Jacobus van den Broecke, 
welke goederen voornoemde Godefridus van Engelant gerechtelijk gekocht had van Henricus 
Baeck. 
134-2. 
Henricus Baeck zag af van vernadering. 
134-3. 
Beatrix wv Thomas van Mameren deed ten behoeve van Jacobus Nycolai Scheijven afstand 
van een erfpacht van 2 mud rogge, gaande uit voornoemde goederen, welke erfpacht Thomas 
van Mameren verworven had van Elisabeth wv Wolterus Watermaels en haar kinderen 
Wolterus en Elisabeth. 
48. 17-07-1427 1196 / 153-3 
Johannes Godefridi Molner man van Katharina Arnoldi Henrici van Beke gaf uit aan Martinus 
Johannis Boijens soen 
1. ½ in een hofstad en tuin van wijlen Henricus die Swaen in Oisterwijk, tussen Henricus van 
Beke en tussen Willelmus Corenmans, welke Arnoldus Henrici van Beke in erfpacht verworven 
had van Gerardus Gibonis die Wael, 
2. ½ in 1 zester land in Oisterwijk, tussen Reijnerus van Mechelen en tussen een zekere Bac 
Wijntkens soen, strekkend van het Gemein Waterlaat tot aan een straat, 
voor de lasten en thans voor een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met pasen. Martinus 
Johannis Boijens soen beloofde van zijn kant deze pacht te leveren, tevens op zijn helft van 
voornoemde hofstad en tuin. 
49. 02-08-1427 1196 / 158v-8 en 9 
De broers Engbertus en Theodoricus, kinderen van Petrus Wijns, droegen over aan Rutgerus 
die Bie Gerats soen een erfpacht van 20 lopen rogge, die Henricus Willelmi Godevaerts soen 
van der Vloet beloofd had aan Theodoricus Theodorici Truden, te leveren met lichtmis, gaande 
uit alle goederen van Henricus, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, welke erfpacht de 
broers aangekomen was van genoemde wijlen Theodoricus. 



158v-9. 
Genoemde Rutgerus die Bie droeg genoemde erfpacht over aan Engbertus Petri Wijns. 
50. 11-03-1427 1196 / 192-1 
Wolterus Gerlaci Bac beloofde aan Theodoricus Arnoldi Wange 25 beiers gulden met lichtmis 
over 2 jaar. 
192-2. 
Dezelfde Wolterus beloofde aan genoemde Theodoricus gedurende 3 jaar, ingegaan afgelopen 
lichtmis, elk jaar 17 lopen rogge, voor het eerst aanstaande lichtmis. 
51. 12-06-1427 1196 / 201v-16 
Ghisbertus Wolteri van Haeren beloofde aan Hessello Hessellonis Goebels 52 beiers gulden en 
34 lopen rogge met lichtmis over 2 jaar. 
52. 06-08-1427 1196 / 206v-11 
Gerardus van Beirck en Johannes Loenman beloofden aan Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc 
153 ponden oud geld, ½ met kerstmis en ½ met Johannes aanstaande. 
53. 16-08-1427 1196 / 207-20 
Willelmus Block schout van Oisterwijk en Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc beloofden aan 
Johannes van Bakel ten behoeve van Philippus van Geldrop schout in 's-Hertogenbosch, het 
aandeel van de lijfrente die de schout van Oisterwijk betaalt van de lijfrente van de graaf van 
Kleef en aan andere "renteniers" te betalen, zolang genoemde Willelmus schout van 
Oisterwijk is. 
54. 01-02-1427 1196 / 225-5 
Johannes van den Camp maande 3 achterstallige jaren van (zijn deel van) een erfpacht van 9 
lopen rogge, te leveren met lichtmis, welke Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc leverde aan 
de broers Johannes van den Camp en Henricus van den Camp, kinderen van wijlen Johannes 
van den Camp, gaande uit een erfgoed genaamd Hoefdonk. 
‘s-Hertogenbosch, R.1197 ../ 24 
oktober 1425 - april 1428 
001-032 L.C. van Doernen 
033 
034-211 M. van Zomeren 
212-249 G. Boest 
250-253 
254-299 G. Roosmont 
300-301 
302-315 G. Boest 
316-390 G. Roosmont 
55. 31-01-1426 1197 / 23v-1 en 2 
23v-1. 
Gerardus Nycolai Scheijve verkocht aan Johannes die Rover een erfpacht van 1 mud rogge, te 
leveren met lichtmis op Nemelaar, gaande uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk nabij de 
Plaats, tussen Ghisbertus van Haren en tussen Johannes van der Avoert, strekkend van een 
weg tot aan de stroom. 
23v-2. 
Na 4 jaar kan deze erfpacht teruggekocht worden met 23 beijers gulden. 
56. 11-10-1425 1197 / 37-7 en 8 
37-7. 
Kinderen van Godefridus Poijnenborch, 
1. Petrus, 
2. Engbertus, 
3. Engelberna, gehuwd met Willelmus van Laarhoven, 
4. Maria, gehuwd met Ghisbertus Jacobi Giben soen, 
5. Margareta, gehuwd met Godefridus Henrici Dunnecop, 
deden ten behoeve van Petrus van der Loe afstand van ½ van 1 bunder heide in Oisterwijk 
voor Bantsvoort in de Winkel (waarvan de andere helft behoort aan Willelmus van 
Laerhoven). 
37-8. 
Petrus van der Loe en Ghisbertus Jacobi Giben soen deden ten behoeve van Petrus Godefridi 
Poijnenborch afstand van 
1. ¼ van 1 oude scudatus, welk ¼ Willelmus Willelmi Vos betaalde aan wijlen Godefridus 
Poijnenborch gaande uit de goederen van Willelmus in Belver, 



2. een erfpacht van ?3 lopen rogge, die Stephanus Thome Stevens soen leverde aan wijlen 
Godefridus Poijnenborch gaande uit zijn erfgoederen in Belver. 
57. 14-11-1425 1197 / 45v-6 
Destijds had Arnoldus Willelmi van den Nuwenhuijs verkocht aan Margareta en Gertrudis, 
natuurlijke dochters van Elisabeth van der Eijken, een stuk land in Kerkhoven, tussen 
Goeswinus Groijs en tussen een weg, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Vervolgens had 
Gertrudis haar helft overgedragen aan Willelmus van den Brekelen. (Akte niet verder 
afgemaakt; niet gepasseerd). 
58. 31-12-1425 1197 / 61-5 
Ghisbertus Willelmi Coptiten droeg over aan Arnoldus Monic zvw Ghisbertus Scaep alle cijnsen 
die wijlen Ghisbertus van den Hazenbosch met sint Thomas in Oisterwijk beurde, en die wijlen 
Jacobus Stevens verworven had van genoemde Ghisbertus van den Hazenbosch en die 
vervolgens Jacobus Coptiten verworven had van Agnes de zuster van Jacobus Stevens. 
59. 11-01-1426 1197 / 64v-5 en 6 
64v-5. 
Marselius Arnoldi Houtappel verkocht aan Ghisbertus Zegeri van Wordragen een erfpacht van 
1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk nabij de Plaats, tussen Jacobus Scijven en tussen 
Sophia Lucas, strekkend van een weg tot aan Jacobus Scijven, 
2. de Laarakker in Oisterwijk, tussen Jacobus Scijven en tussen Heilwigis Appels, strekkend 
van Nycolaus Eckerman tot aan Arnoldus van Laerhoven. 
64v-6. 
Over 3 jaar kan de pacht teruggekocht worden met 18 arnemse reinaldus gulden. 
60. 06-02-1426 1197 / 71v-1 
Er was onenigheid tussen 
1. kinderen van Johannes van Dordrecht, 
a. Henricus Johannis van Dordrecht (1/6), 
b. Elisabeth, gehuwd met Henricus van Amerzoijen (3/6), 
c. Elsebena, gehuwd met Henricus van der Doert (1/6), 
2. Johannes van Riel man van Elisabeth weduwe van Johannes van Dordrecht (1/6), 
enerzijds en anderzijds 
3. kinderen van wijlen Theodoricus die Hoelt, 
a. Danielis, 
b. Mechteldis, 
c. Theodorica, 
over 
a. een erfpacht van 10 zester rogge, die Johannes Rodolphi Bever beloofd had aan zijn broer 
Henricus, te leveren met lichtmis, gaande uit ¼ van een de Oude Hoeve in Heeswijk ter 
plaatse Voskuilen, 
b. een beemd in Schijndel, tussen de Aa richting Dinther en Emondus Jans soen en tussen 
Arnoldus Wolphardi, welke beemd Godefridus die Hoelt deels verworven had van Gerardus 
Stegheman van Dinther. 
Thans wordt dit geschil geregeld: elk der beide partijen krijgt een helft. 
Henricus van Amerzoijen beloofde dat Johannes Johannis van Dordrecht deze regeling zal 
nakomen en aanspraken namens hem en zijn broer Theodoricus af zal handelen. 
De brief van de erfgenamen van Johannes van Dordrecht overhandigen aan de heer 
Heijmericus van de Velde. 
61. 28-02-1426 1197 / 81v-1 
Johannes Theodorici Loden beloofde aan Johannes Johannis van Loven dat hij voortaan ¼ van 
1/3 van een erfpacht van 2 mud rogge zal leveren, welke pacht wijlen Johannes van den Dijc 
beurde uit erfgoederen in Oostelbeers, te weten de Perakker die aan eerstgenoemde 
Johannes behoort en meer andere erfgoederen, en welke pacht Johannes Hoernken ??tot cijns 
verheven had?? Overhandigen aan Henricus Lamberti van Berze. 
62. 11-04-1426 1197 / 97v-6 en 7 
97v-6. 
Henricus Arnoldi Appel van Luijssel man van Elijsabeth Hessellonis Gobelens droeg over aan 
Godefridus Hessellonis Gobelens een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit alle goederen die genoemde Henricus aangekomen zijn van Jacobus Gobelens 
danwel zullen aankomen van Willelmus Gobelens, welke goederen Godefridus Hessellonis 
Gobelens van voornoemde Henricus in pacht verkregen had, zoals in schepenbrieven van 



Oisterwijk. 
97v-7. 
Godefridus Hessellonis Gobelens (voor 2/3) en Henricus Arnoldi Appels van Luijssel (voor 1/3) 
droegen over aan Henricus Henrici Arnoldi Appels een erfpacht van 3 mud rogge, te leveren 
met lichtmis, gaande uit 
1. 5 lopen land genaamd de Ravensboom ter plaatse Heukelom, 
2. 3 lopen land genaamd de Kerkakker op de weg naar Heukelom nabij het Broek, 
3. het Leenstukske, nabij de wijngaard van Wolterus van Goerle, 1 zesterzaad, 
4. 2 lopen land nabij Hermans Vonder, strekkend van een weg tot aan de Rijt, 
5. 1 bunder land, tegenover het Ven, 
6. ½ van 2 stukken land in de Akkers van Oisterwijk achter de tuin van Johannes Kegelaers, 
7. een beemd in de Dieze, genaamd Doverhoef, 
welke erfgoederen Wolterus Broc verworven had van Hessello Gobelens, zoals in 
schepenbrieven van Oisterwijk. 
63. 25-04-1426 1197 / 101v-1 
Dijonisius Godefridi Koijlaert droeg over aan Lambertus Servacii van Eertbruggen een huis en 
tuin onder Oisterwijk nabij de Draaiboom, tussen Jacobus Stevens en tussen huis en tuin van 
eertijds Johannes van Tijgelt zvw Johannes van Catwijc en tussen een weg, welk huis en tuin 
genoemde Dijonisius verworven had van Jutta Theodorici van der Houtfoert zoals in 
schepenbrieven van Oisterwijk. 
101v-2. 
Henricus Engberti Canen zag af van vernadering. 
64. 25-04-1426 1197 / 101v-6 
Johannes Danielis van Ricartsvoirt droeg over aan Johannes Ghijbonis Hannen soen 
1. een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, hofstad, tuin 
en akker in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen Goeswinus Groij en tussen een weg, van welke 
pacht hij 1/3 verworven had van Willelmus Ricouts soen en 1/3 van Johannes van Buege, 
2. ½ van een stuk land ter plaatse Kerkhoven, tussen Goeswinus Groijs en tussen een weg, 
welke ½ voornoemde Johannes verworven had van Willelmus van den Brekelen. 
65. 05-03-1426 1197 / 149-1 
(niet doorgegaan). Johannes Henrici van Beke wonend in Oisterwijk en Arnoldus die Bie man 
van Aleidis [..afgescheurd..] Kermisse verkochten aan Matheus Goeswini Matheeus soen een 
huis, erf en tuin in Oisterwijk ter plaatse de Hogeweg, tussen een zekere Victor en tussen 
Elisabeth van Duzel, strekkend van een weg tot aan erfgenamen van Godefridus Delijen, 
belast met 1½ oude groten aan hertog Wolterus. 
66. 14-03-1426 1197 / 152v-1 
Henricus Johannis Wijtmans man van Mechteldis Henrici Elie die Wise verkocht aan Johannes 
Lodevici die Bie een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1 bunder 
beemd in Oisterwijk tussen Oisterwijk ter plaatse de Emelaar, tussen meester Johannes van 
Tichelt en tussen kinderen van wijlen Hilla van der Amervoirt, strekkend van de Aa tot aan de 
heer Ghisbertus Jacobi van Eel. 
67. 26-03-1426 1197 / 154v-1 en 2 
154v-1. 
Johannes Willelmi van der Heijden man van Elisabeth Henrici die Wijse droeg over aan 
Gerardus Buck zvw Leonardus van Scuijlenbroeck een erfpacht van 1 mud rogge en 1 zester 
rogge uit een erfpacht van 5 mud rogge, welke pacht van 5 mud rogge Arnoldus Tielmanni 
van Boschoven beloofd had aan Johannes Willelmi van der Heijde te leveren met lichtmis, 
gaande uit 4 stukken land in Oisterwijk, 
1. tussen Johannes Willelmi van der Heijde en tussen Henricus van der Amervoert, 
2. tussen genoemde Henricus van der Amervoert en tussen kinderen van Gerardus Hoersen, 
3. tussen genoemde kinderen van Gerardus Hoersen en tussen Henricus Noerkens, 
4. tussen Henricus Noerkens en tussen Jacobus van Ele, 
welke stukken Arnoldus Tielmanni van Boschoven voor de erfpacht van 5 mud rogge 
verworven had van Johannes Willelmi van der Heijden en welke pacht van 5 mud rogge wijlen 
Henricus die Wijse vervolgens van genoemde Johannes Willelmi van der Heijden verworven 
had, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
154v-2. 
Johannes Bijster zvw Willelmus Schenckel zag af van vernadering. 
68. 25-05-1426 1197 / 157-6 
Kinderen van wijlen Godescalcus Willelmi van den Staeck, 



1. Arnoldus, 
2. Wolterus, 
3. Yda, 
4. Elisabeth, gehuwd met Engbertus Nycolai Sterts, 
droegen over aan Willelmus Engberti Eliaes soen van den Hezeacker 
a. een beemd in Oisterwijk ter plaatse Udenhout nabij Roelkens Dijk, tussen Jacobus 
Steenwech en tussen Godescalcus Willelmi van den Staeck, welke beemd de broers 
Godescalcus en Wolterus, kinderen van Willelmi van den Staeck, tesamen met een erfpacht 
van 1 zester rogge, verworven hadden van Laurencius Wolteri Claes soen en Goeswinus 
Willelmi van Uden, 
b. een huis, tuin en aangelag in Helvoirt ter plaatse Loondonk, tussen Mijchaelis van den 
Veken en tussen Christina Nycolai Nodekens, achter strekkend tot aan Adam van Mierde, 
waarin voornoemde Christina een stukje land heeft, welk huis, tuin een aangelag (het stukje 
land uitgezonderd) Godescalcus Willelmi van den Staeck ten behoeve van hem en van zijn 
broer Wolterus Willelmi verworven had van Theodoricus Floren soen kremer, 
van welke beemd, huis, tuin en aangelag (het stukje land uitgezonderd) Godescalcus Willelmi 
van den Staeck de helft van zijn broer Wolterus Willelmi verworven had van zijn vader 
Willelmus. 
157-7. 18-07-1426. 
Gerardus van den Hezeacker zag af van vernadering. 
69. 08-08-1426 1197 / 169-3 
Wolterus Johannis van den Rullen deed ten behoeve van Johannes Willelmi van Haren afstand 
van zijn deel in het Rietven in Oisterwijk, dat eertijds was van Willelmus Willelmi van Haren. 
70. 27-09-1426 1197 / 173v-1 
Reijnerus Reijneri Stedinck droeg over aan Johannes van Catwijck 
1. een erfcijns van 20 schillingen, te betalen met lichtmis, gaande uit 
a. 1 lopen roggeland genaamd het Vlasland, tussen eertijds Arnoldus Broc en tussen Mathias 
Walraven, 
b. 3 lopen roggeland in de Wijngaards Hoeve, genaamd het Nieuweland, 
c. een beemd daarnaast tussen Godefridus Loijart en tussen kinderen van Henricus van den 
Teijnde, 
2. een erfcijns van 28 schillingen en 4 penningen, welke erfcijns (tesamen met andere 
cijnsen) Willelmus Cortroc met lichtmis betaalde, gaande uit 
a. een beemd genaamd het Goerbroek, 
b. Vernennen Hofstad (mw.Spierings: Vrouw Nennen Hofstad) in Oisterwijk, 
c. andere erfgoederen en cijnsen die eertijds aan Willelmus Cortroc behoorden, 
d. huis en erfgoederen die eertijds aan genoemde Willelmus behoorden, 
welke erfcijns kinderen van wijlen Engelbertus Borchman en van Godefridus Buck betaalden, 
welke beide erfcijnsen wijlen Reijnerus verworven had van Johannes van Tijenrode zvw 
Johannes van Tidenrode. Er was een jaar achterstallige rente. 
71. 16-10-1425 1197 / 177-1 
Henricus Huberti Bac schout van Kempenland en Wautgerus van den Hagen beloofden aan 
Philippus van Geldrop schout van 's-Hertogenbosch het aandeel van het pensioen van 
Oisterwijk en Kleef, dat ten laste komt van de schout van Kempenland, te zullen betalen. 
72. 21-02-1426 1197 / 188v-12 
Bruijstinus van Oesterwijc beloofde aan Petrus Heijmerics 20 licht gulden van 36 plakken, met 
pasen aanstaande te betalen. 
73. 10-07-1426 1197 / 202v-1 en 2 
202v-1. 
Petrus van der Heijde en zijn vrouw Mechtildis Engberti Eliaes droegen over aan Marselius die 
Leeuwe van der Heijde het vruchtgebruik in een erfpacht van 1 mud rogge (met achterstallige 
renten), welke erfpacht Gerardus Gerardi Witen soen beloofd had aan Mechteldis Engberti 
Eliaes zolang zij leefde en na haar overlijden aan haar dochter Elisabeth, gaande uit alle 
goederen van Gerardus Gerardi Witen soen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
202v-2. 
Genoemde Marselius droeg voornoemde goederen over aan voornoemde Petrus van der 
Heijden. 
74. 09-09-1426 1197 / 208v-9 
Paulus Johannis Pauwels zag af van vernadering van erfgoederen in Goirle die Everardus 



Laureijns soen voor schepenen van Oisterwijk verworven had van Margareta Bartholomei 
Wolteri Meeus. 
75. 19-09-1426 1197 / 209v-8 en 9 
209v-8. 
Willelmus Block schout van Oisterwijk en Johannes die Bie zvw Henricus meester Henrix, 
Laurentius van der Heiden en Willelmus van Kuijc beloofden aan Rodolphus van Haestrecht 
schout van 's-Hertogenbosch het aandeel van het pensioen dat de schout van Oisterwijk 
betaalt in het pensioen van de graaf van Kleef en andere pensioenen die ambtshalve betaald 
worden, te zullen betalen, zolang hij schout van Oisterwijk is. 
209v-9. 30-10-1426. 
Genoemde Rodolphus droeg genoemde belofte over aan ?Egonisde van de ?Rit. 
209v-10. 30-10-1426. 
Laurentius van der Heide en Willelmus van Kuijc beloofden (?) binnen 8 dagen andere borgen 
te stellen. 
76. 14-12-1425 1197 / 221-2 
Jordanus Petri die Hoessche en zijn vrouw Elisabeth Wolteri Back verkochten aan Johannes 
Godefridi Meeus soen een erfpacht van 1 mud rogge te leveren met Martinus, gaande uit 
1. een huis, erf en tuin in Oisterwijk, tussen Hermanus Wijten en tussen Arnoldus die Custer, 
strekkend achter van een weg tot aan Willelmus die Becker, 
2, de Doornakker in Oisterwijk, tussen Nycolaus Ackerman en tussen Nycolaus (=Coel) 
Feijtman, beiderzijds strekkend aan genoemde Nycolaus Ackerman. 
Zodra genoemde koper Johannes overleden zal zijn, zal de pacht, direct na diens overlijden 
naar genoemde verkopers als die dan leven gaan of anders naar hun naaste erfgenamen. 
(Het is dus een lijfpacht, die eventueel door de erfgenamen van de verkopers moet worden 
betaald). 
77. 05-03-1426 1197 / 229v-9 
Peregrinus genaamd Pelgrom van Drijel goudsmid beloofde aan Johannes van Druenen ten 
behoeve van Willelmus Block van Oesterwijc 100 gouden franse kronen na maning te voldoen. 
78. 11-04-1426 1197 / 233-4 
Wolterus Johannis van Buedel verkocht aan zijn broer Henricus Johannis van Buedel een 
erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een huis en tuin in Oisterwijk, tussen Heijlwigis Aben en tussen een weg, strekkend van 
Wijto van den Dael tot aan een weg, 
2. de Peters Akker in Oisterwijk, ter plaatse Heukelom, tussen eertijds Aelbertus Keescoper 
en tussen Johannes Vrient, strekkend van Leonius van Meghen tot aan de stroom de Rijt. 
79. 19-04-1426 1197 / 235v-8 en 9 
235v-8. 
Aleijdis weduwe van Johannes van den Eijnde en haar kinderen Wolterus en Reijnera, droegen 
over aan Woltherus Gerlaci Back een erfcijns van 2 oude groten en 2 cijnshoenderen, die 
genoemde Wolterus Gerlaci Back aan genoemde wijlen Johannes van den Eijnde met sint 
Lambertus leverde, uit een erfgoed in Oisterwijk nabij erfgoed van Gerardus van Berck in de 
Koestraat. 
235v-9. (niet doorgegaan). 
Genoemde Aleijdis en haar kinderen Wolterus en Reijnera beloofden aan voornoemde 
Wolterus Back dat zij Wijto, de onmondige zoon van genoemde Aleijdis en wijlen Johannes, 
afstand zullen laten doen. 
80. 02-05-1426 1197 / 239v-2 
Ghisbertus Arnoldi van der Hoeven droeg over aan zijn broer Wolterus Arnoldi van der Hoeven 
alle goederen (doorgehaald: 1/11 deel) hem aangekomen van wijlen zijn moeder Agnes van 
der Hoeven (doorgehaald: weduwe van Arnoldus van der Hoeven) waar ook in Oisterwijk en 
Moergestel gelegen. 
81. 16-07-1426 1197 / 245-9 
Arnoldus Johannis die Bije en Johannes nzvw Henricus van Beke van Oesterwijc verkochten 
aan Matheus Goeswini Matheeus soen een huis en tuin in Oisterwijk, tussen Elisabeth weduwe 
van Willelmus van Dusel en tussen eertijds Johannes Eefkens, strekkend van een weg tot aan 
Johannes die Smijt en meer anderen, belast met 3 brabantse botdregers. 
82. 02-01-1426 1197 / 261v-3 en 4 
261v-3 is kennelijk vervallen en vervangen door: 
261v-4. 
Gerardus Henrici van Broechoven droeg over aan Johannes Jacobi Mertens soen alle goederen 



die Johannes genaamd van Ghestel Jan Lemkens soen van Ghijlse van zijn vader Johannes 
Lemkens soen aangekomen waren, aan genoemde Gerardus verkocht door voornoemde 
Johannes, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
83. 31-01-1426 1197 / 268v-3 
Godefridus Godefridi Henrici Lang Heijn verkocht aan Henricus Johannis van den Doren een 
erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in 
Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, beiderzijds tussen Johannes Stempel, strekkend van de 
gemeint tot aan kinderen van wijlen Nycholaus Plumen, en uit al zijn andere goederen. 
84. 18-04-1426 1197 / 278-8 en 9 
278-8 is kennelijk verkeerd en vervangen door: 
278-9. 
Godescalcus Roesmont verhuurde aan Willelmus Poijnenborch, Arnoldus van Laervenne en 
Ghiselbertus (=Ghijb) van Haren 3 watermolens, te weten 2 graanmolens en 1 oliemolen, in 
Oisterwijk ter plaatse ter Borch, voor een periode van 2 jaar, ingaande afgelopen Gertrudis, 
voor een jaarpacht van 21 mud rogge, te leveren ½ met Remigius en ½ met Gertrudis. 
85. 13-06-1426 1197 / 285-11 
Bruijstinus Bruijstini Jans zoen van Oesterwijc beloofde aan Johannes Ghijbonis Hannen zoen 
van Helvoirt 25 beijers gulden met Remigius te betalen. 
86. 01-08-1426 1197 / 289-3 
Johannes Mijchaelis die Leeu en Johannes Willen zoen beloofden aan Gerardus van Berck 
gedurende 5 jaar, elk jaar met Remigius, 2 pleiten te leveren met turf, (?)opgestapeld tot 9 
turven boven de pleit, uit een moer in Moergestel, tussen Johannes Hoernken en tussen een 
zekere Leeuken van der Diesen. Levering tot aan de pleit in de stroom in Oisterwijk geschiedt 
op kosten van de beide Johannes; Gerardus van Berck zal voor een bediende zorgen die 
ervoor zorgt dat de turf op de pleit komt. 
87. 25-02-1426 1197 / 311v-1 en 2 
311v-1. 
Kinderen van wijlen Andreas Johannis Florijs zoen, 
1. Arnoldus, 
2. Johannes, 
3. Margareta, gehuwd met Leonius Theodorici Pesen zoen, 
droegen over aan Johannes Nicholai van der Schueren een erfpacht van 1 mud rogge, te 
leveren met lichtmis, gaande uit 
a. 1 bunder land in Oisterwijk nabij het goed Vriesdonk, tussen genoemd goed Vriesdonk en 
tussen Rodolphus van Zulikem, 
b. ½ van een uitvang in Oisterwijk, tussen Engbertus van der Vriesdonc en tussen de 
gemeint, en uit de gebouwen op die helft, 
c. 1/12 deel, dat behoorde aan Gerardus Engberti Hughe, in het goed Vriesdonk, 
welke erfpacht genoemde Andreas gekocht had van Arnoldus en Hadewigis, kinderen van 
wijlen Johannes Appel zvw Arnoldus Houtappel. 
311v-2. 
Genoemde Johannes beloofde aan zijn broer Rodolphus 2/3 van een erfpacht van ½ mud 
rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 4/6 van voornoemde erfgoederen. 
88. 02-12-1426 1197 / 331v-7 t/m 
331v-7. 
Johannes Ghisberti Hannen zoen droeg over aan Arnoldus Johannis Jacops zoen van Beke en 
Johannes Laurencii Jans zoen van Buchoven een erfcijns van 50 schilling, die Petrus Arnoldi 
van der Hoeven betaalde aan wijlen Arnoldus Cleijnaels in het octaaf van pasen, gaande uit 
een huis en tuin waarin genoemde Petrus woonde, in Oisterwijk, tussen huis en tuin van 
Johannes Sadelmekers en tussen een weg naar de stroom, welke erfcijns genoemde Johannes 
Ghisberti verworven had van Elizabeth Arnoldi Cleijnael en haar dochter Elizabeth, zoals in 
schepenbrieven van Oisterwijk. 
331v-8. 03-12-1426. 
Genoemde Arnoldus en Johannes droegen genoemde erfcijns over aan genoemde Johannes 
Ghisberti. 
331v-9. 
Vervolgens verklaarden genoemde Arnoldus en Johannes van Buchoven dat genoemde 
Johannes Ghisberti voor de aankoop van de erfcijns betaald had 20 franse kronen en 1 kroon 
voor de wijnkoop. 
331v-10. 



Arnoldus Johannis Jacops zoen van Beke en Johannes Laurencii Jans zoen van Buchoven 
verkochten aan Ghijselbertus Christiani Ghijsbrechts zoen 
1. een akker in Oisterwijk in de Schijf, tussen Gerardus van Berck en tussen Arnoldus Peters 
Smolners, strekkend aan Jacobus Scheijve, 
2. een stuk land aldaar tussen eertijds Johannes Lupprechs en tussen Willelmus van Kuijck en 
Ghijbo Dijrc Belen zoens zoen en meer anderen, strekkend van Willelmus van Kuijck tot aan 
voornoemde Jacobus Scheijve, 
belast met een erfpacht van 4 lopen gerstmout en met een erfcijns van 5 schillingen. 
331v-11. 
Vervolgens verklaarden genoemde Arnoldus van Beke en Johannes van Buchoven dat 
genoemde Ghisbertus voor de koop van de goederen 26 beijers gulden had betaald en 1 
beijers gulden voor de wijnkoop. 
89. 03-07-1427 1197 / 356-8 
Godescalcus Roesmont gaf uit aan Hermanus Johannis Smolneers van Oesterwijc een stuk 
land in Oisterwijk in de Schijf, tussen erfgenamen van Johannes van Dordrecht en tussen 
eertijds Petrus van der Hoeven, strekkend aan erfgenamen van genoemde Johannes van 
Dordrecht en aan een weg, voor een erfpacht van 3 zester rogge, te leveren met lichtmis. Tot 
meerdere zekerheid stelde gemoemde Hermanus tot onderpand een erfpacht van 5½ lopen 
rogge, die hij beurt uit een huis en erf van Johannes Scouten onder Oisterwijk, tussen 
erfgenamen van Godefridus van Oeteren en tussen Anselmus Smolneers. 
90. 14-07-1427 1197 / 360v-2 
Martinus Petri van den Dijck verhuurde aan Gerardus Buck zvw Leonardus van Schulenbroeck 
½ van een beemd in Oisterwijk in de Dieze, voor een periode van 4 jaar ingaande aanstaande 
Martinus (vrij). 
91. 24-07-1427 1197 / 361v-7 
Gerardus Scheijve en Johannes die Smijt van Oesterwijc beloofden aan Henricus Buekentop 
29 gouden hollans schilden, 20 kromstaart per schild, met Martinus aanstaande te betalen. 
92. 26-07-1427 1197 / 362-1 t/m 
362-1. 
Johannes van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde van Oesterwijc, Lambertus Johannis 
van den Nijewelant en Arnoldus Petri Smolners soen gaven uit aan Wolterus Back zvw 
Gerardus Neven een hoeve eertijds van Petrus van den Eijnde in Enschot aan het Weertven, 
zoals die hoeve aan wijlen Johannes van den Eijnde behoorde, te weten 
1. huis, schuur en tuin tussen Dionisius die Bie en tussen een weg, 
2. 1 lopen land aldaar in Theeus Beerthens Land, beiderzijds tussen Matheus Berthens, 
3. 4 lopen land aldaar in de Homberg, tussen Johannes Bruijstens en tussen Amelius 
Walraven, 
4. 1 zesterzaad land aldaar, tussen Amelius Walraven en tussen Arnoldus van den Wiel, 
5. 1½ lopen land genaamd de Gansakker aldaar, tussen Nycholaus van Aerle en tussen 
Egidius de Scatera, 
6. 3 lopen land aldaar, tussen Godefridus Berijs en tussen een pad genaamd de Kerkweg, 
7. 1 lopen land aldaar ter plaatse de Een Eik, tussen genoemde Godefridus Berijs en tussen 
genoemde Dionisius die Bie, 
8. 1 lopen land genaamd het Hogeloo, tussen erfgoed van de h.geest van 's-Hertogenbosch 
en tussen Gerardus Witen, 
9. 9 lopen land genaamd de Leeuwerken Braak, tussen Dionisius die Bie en tussen Johannes 
van den Eijnde en Henricus van Eten, 
10. een stuk land genaamd de Strijthorst aldaar, tussen de Gemeint van Heukelom en tussen 
Nycholaus van Aerle, 
11. ½ mudzaad land aldaar, tussen een weg en tussen Wolterus van den Wiel, 
12. 3 lopen land genaamd de Peperkoek aldaar, tussen Godefridus Berijs en tussen Gerardus 
Coppen, 
zoals genoemde Wolterus Back die tegenwoordig als hoevenaar bezit. 
Uitgifte voor de hertogencijns, de gebuurcijns van Haaren, erfpachten van 17 zester rogge, en 
thans voor een erfpacht van 6 mud rogge, te leveren met lichtmis, voor 1/3 aan genoemde 
Arnoldus in Oisterwijk, 1/3 aan Johannes en 1/3 aan Lambertus in 's-Hertogenbosch. 
362-2. 
Genoemde Johannes van den Eijnde droeg zijn erfpacht van 2 mud rogge over aan Johannes 
Valckenborch. 
362-3. 



Lambertus die Groet zag af van vernadering. 
362-4. (doorgehaald). 
Genoemde Wolterus Bac beloofde aan Lambertus van den Yevelaer 26 beijers gulden en ½ 
mud rogge met lichtmis over 1 jaar te leveren. 
362-5. (doorgehaald). 
Genoemde Wolterus beloofde aan voornoemde Johannes van den Eijnde 26 beijers gulden en 
1 mud rogge met lichtmis over 2 jaar te leveren. De brief van Johannes van den Eijnde 
afgeven aan Lambertus van den Yevelaer. 
362-6. (de schuldbekentenissen zijn doorgehaald). 
Genoemde Wolterus beloofde aan voornoemde Arnoldus 26 beijers gulden en 1 mud rogge 
met lichtmis over 2 jaar te leveren. 
362-7. 
Voornoemde Arnoldus beloofde aan genoemde Johannes van den Eijnde of zijn erfgenamen 
een erfpacht van 3 mud rogge, te leveren met lichtmis, ingaande lichtmis na overlijden van 
genoemde Arnoldus. Zou Arnoldus wettig nageslacht krijgen, dan vervalt deze erfpacht. 
362-8. 
Johannes Valckenborch verklaarde dat Johannes van den Eijnde zvw Johannes van den Eijnde 
van Oesterwijck al hetgeen hij hem beloofd heeft, betaald heeft. 
362-9. 
Voornoemde Johannes Valckenborch droeg over aan genoemde Johannes van den Eijnde alle 
erven die eertijds behoorden aan Wolterus Hals en zijn medeërfgenamen, in Oisterwijk, 
tussen de windmolen en tussen de watermolen ter Borch, welke (molens?) tegenwoordig van 
Johannes van den Eijnde zijn. 
93. 08-01-1428 1197 / 376-3 
Engbertus Borchman droeg over aan Lambertus Servacii (=Faes) van Ertbruggen een hofstad 
in Oisterwijk, tussen Elisabeth Fijen en tussen Johannes die Lombart, strekkend van een weg 
tot aan de tuin van genoemde Engbertus, welke hofstad genoemde Engbertus verworven had 
van Jacobus Coptiten voor een erfcijns van 2 cijnshoenderen. 
‘s-Hertogenbosch, R.1198 ../ 24a 
oktober 1427 - september 1428 
000-146 M. van Zomeren 
147-252 L.C. van Doernen 
253-306 G. Boest 
94. 24-12-1427 1198 / 13v-5 
Arnoldus Wolphardi beloofde aan Godefridus Smeeds een erfcijns van 300 gouden kronen 
frans geld, te betalen met besnijdenis, gaande uit 
1. een hoeve van genoemde Arnoldus, genaamd het Goed ten Einde, in Oisterwijk, 
2. een hoeve van genoemde Arnoldus, genaamd het Goed ten Bijgaarde, waarop Johannes die 
Paep als hoevenaar zit, 
3. een hoeve van genoemde Arnoldus Wolphardi, in Haaren ter plaatse Gezel, waarop 
Johannes van Laerhoven als hoevenaar zit. 
13v-5. 
Hetzelfde beloofde hij aan Johannes Johannis Zebrechs soen. 
95. 12-02-1428 1198 / 34-3 
Marselius Arnoldi Houtappel droeg over aan Ghisbertus Engberti Elijaes soen van den 
Hezeacker de jonge 2 blokken land aaneengelegen, uit 3 blokken, in Oisterwijk ter plaatse de 
Hupperingen, tussen Arnoldus Wolphardi en tussen erfgenamen van Wolterus Brocken, 
strekkend van een weg tot aan eertijds Johannes van Dordrecht later Johannes van den 
Graven, welke 2 blokken genoemde Marselinus verworven had van Jordanus die Hoessch en 
zijn vrouw Elisabeth ndvw Wolterus Bac decanus van het concilium van Hilvarenbeek. 
96. 15-05-1428 1198 / 68-2 
Johannes Arnoldi van Dussen verkocht aan Arnoldus Willelmi van der Heijden een erfcijns van 
20 gouden hollandse gulden, te betalen met lichtmis, gaande uit 
1. een hoeve van eertijds Johannes de Dordrato, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, te 
weten hofstad, tuin, weide, landerijen daaraangelegen, tussen een weg en tussen een zekere 
Back Wijntkens, strekkend van Arnoldus Wolphardi tot aan een weg, 
2. een stuk land genaamd Goris Braak, aldaar, tussen Petrus Nezen en tussen Johannes 
Wijtmans, strekkend van genoemde Petrus tot aan Wijtmannus Wolteri Witen, 
3. een beemd ter plaatse in de Dieze, tussen de gemeint en tussen Nycolaus Ackerman, 
Eelkinus van Kuijc en Hermanus Wijten, strekkend aan de gemeint de Voert, 



4. een stuk land achter Oisterwijk ter plaatse in het Vuchtpad, tussen Nycolaus Eckerman en 
tussen Henricus Engberti tSmijters en Heijnmannus van den Heck, strekkend van een weg tot 
aan Willelmus die Becker, 
5. een stuk land aldaar ter plaatse het Vuchtpad, tussen Elisabeth Kuijsten en haar kinderen 
en tussen Arnoldus Petri Smolners, strekkend van het Vuchtpad tot aan Jacobus Scheijven en 
zijn kinderen, 
6. een stuk land nabij de Konings Eik, tussen Ghisbertus Dirx soen en tussen Willelmus van 
Kuijc, strekkend aan een weg die naar Kerkhoven gaat, 
7. een stuk land aan voornoemde weg, tussen Willelmus van Kuijc en tussen erfgenamen van 
Johannes Zegers, 
8. alle beemden in Udenhout bij de hoeve horend, en alle andere landerijen, beemden, 
weiden, heiden en andere aangehorigheden van genoemde hoeve,  
9. alle andere goederen van genoemde Johannes van der Dussen. 
Na overlijden van genoemde Arnoldus (Willelmi van der Heijden) en zijn vrouw Guedeldis 
Pauli van Os zal genoemde cijns teruggaan naar de verkoper. 
68-3. 
Hij kan wederkopen met 220 gouden hollandse gulden. 
68-4. 
Dezelfde verkoper verkocht aan genoemde Arnoldus een erfcijns van 10 gouden hollandse 
gulden, te betalen, met lichtmis, gaande uit voornoemde goederen. 
68-5. 
En hij kan wederkopen met 200 gouden hollandse gulden. 
68-6. 
Genoemde Johannes droeg de bevoegdheid tot wederkopen over aan Elisabeth van Dordrecht 
vrouw van Henricus van Amerzoijen. 
68v-1. 
Johannes Arnoldi van Dussen was iets van plan met een beemd in Oisterwijk ter plaatse de 
Dieze, tussen de gemeint en tussen Nycolaus Ackerman, Eelkinus van Kuijck (verder niets). 
97. 20-05-1428 1198 / 71-2 
Petrus Engberti Peter Bloijs droeg over aan Ghisbertus Christiani Ghijsbrechs soen een erfcijns 
van 40 schillingen, die Nycolaus Johannis Holle verklaard had verkocht te hebben aan 
Henricus Custer, te betalen met lichtmis, gaande uit 
1. een huis eertijds van voornoemde Nycolaus, en uit tuinen aan weerszijden van een weg 
naar de kerk van Oisterwijk, 
2. een stuk land nabij de Konings Eik, vlakbij erfgoed van Johannes van Engelen, 
welke cijns voornoemde Petrus verworven had van Johannes van Tidenrode. 
98. 21-05-1428 1198 / 72v-5 
Johannes die Smijt zvw Henricus van Maerle verkocht aan Egidius de jonge Egidii Boijen een 
erfpacht van 6 zester rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk nabij de Plaats, tussen Johannes Lupprechs en tussen 
Engbertus Smijter, strekkend van een weg tot aan de stroom, 
2. 4 lopen land in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen Henricus Blanckaerts en tussen 
Arnoldus die Wolf, strekkend van een straat tot aan erfgenamen van Theodoricus die Lu. 
99. 28-06-1428 1198 / 87v-4 
Johannes Henrici die Decker man van Heilwigis Johannis van den Eijnde verkocht aan 
Wolterus Goeswini van Engelen een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit de hoeve genaamd het Goed ter Stegen, welke hoeve eertijds was van Johannes 
van der Eijnde, in Oisterwijk. 
87v-5. 
En hij kan terugkopen binnen 5 jaar met 50 arnemse gulden. 
100. 08-07-1428 1198 / 88v-1 
Arnoldus Willelmi van der Heijden droeg over aan Gerardus Leonardi Buck een huis, erf en 
tuin genaamd het Keizerrijk, eertijds van Mechtildis vrouw van Henricus Bierbuijck en haar 
kinderen, onder Oisterwijk, tussen Arnoldus van der Heijde en tussen Marselius Arnoldi 
Houtappels, welk huis, erf en tuin genoemde Arnoldus verworven had van Henricus Gerardi 
Wijten. 
101. 10-07-1428 1198 / 92-1 
Laurencius van den Rode, weduwnaar van Sophia Willelmi van Langelaer, droeg over aan 
1. Willelmus van Langelaer ten behoeve van hem en van, 
2. kinderen van Laurencius van den Rode en Sophia Willelmi van Langelaer, 



a. Ghisbertus, 
b. Arnoldus, 
c. Laurencius, 
d. Lodovicus, 
e. Elisabeth, 
f. Johanna. 
zijn deel in de Nedervonderse Molen, in Oisterwijk. 
102. 25-08-1428 1198 / 98v-7 
Andreas Willelmi Comans man van Maria Willelmi Vos Grieten soen gaf uit aan Johannes 
Johannis Koenen een huis, erf, tuin met aanliggend akker- en weideland genaamd de Brand, 
in Moergestel, ter plaatse op de Hilt, tussen Johannes Daneels en tussen de Helstraat, 
strekkend van een weg tot aan een ander erfgoed van genoemde Andreas genaamd de 
Nijkelsbeemd, voor 
1. een erfcijns van ½ oude groot in de gebuurcijns van Oisterwijk genaamd de Wildert tzijns, 
2. een erfpacht van 9 lopen rogge aan Johannes Hoernken, gaande uit voorgaande en meer 
andere goederen, die eertijds waren van Willelmus Vos Grieten soen, 
en thans voor 
3. een erfpacht van 31 lopen rogge, te leveren met lichtmis. 
De koper beloofde de goederen niet te ....... voor sint Jacob aanstaande. 
103. 02-09-1428 1198 / 101v-4 
Johannes Theodorici Nellen man van Katharina Petri Vervijnts verkocht aan Wolterus Arnoldi 
Langherbeen een erfcijns van 30 schillingen, te betalen met Johannes, gaande uit een huis, 
erf en tuin, onder Oisterwijk, in de Kerkstraat, beiderzijds tussen Willelmus Koreman, 
beiderzijds strekkend tot aan een weg. 
104. 07-10-1428 1198 / 147-9 
Theodoricus Henrici van den Broec droeg over aan Henricus Gerardi van Kranenborch, 
Johannes Conrardi Arts soen, Johannes Gerardi van Doernen, Johannes Arts soen van Bucstel 
en Willelmus Henrici Tongelaers, onder meer, het vruchtgebruik in een erfpacht van 3 mud 
rogge, die Willelmus Henrici Vos van Beerze beloofd had aan Theodoricus van den Broec en 
zijn vrouw Elisabeth, aan hen te leveren en na hun overlijden aan Henricus Henrici van den 
Velde, Henrica Henrici van den Velde en Christianus Mathie Hoeze, te leveren met lichtmis, 
gaande uit 
1. ¼ van een hoeve, deels in Oirschot en deels in Oisterwijk, ter plaatse Bantsvoort, 
2. ¼ van een beemd in Oirschot in de herdgang Spoordonk, tussen Johannes Goedens en 
elders naast de gemeint, 
3. ¼ van 2 stukken beemd in Oirschot, in de herdgang Kerkhoven, ter plaatse Lietscoren, 
4. alle andere ergoederen die genoemde Elisabeth, toen zij weduwe was, aangekomen waren 
na overlijden van haar ouders, 
welke goederen Willelmus Henrici Vos van Beerze voor genoemde erfpacht verworven had van 
voornoemde Theodoricus van den Broec en zijn vrouw Elisabeth. 
147v-2. 
Vervolgens wilden kennelijk genoemde kopers iets verklaren ten behoeve van genoemde 
Theodoricus. 
105. 27-11-1427 1198 / 154-1 t/m 3 
154-1. 
Elisabeth dvw Johannes van den Eijnde van Oesterwijc deed ten behoeve van Johannes 
Henrici van der Voert en Heijnmannus Johannis van den Eck afstand van erfgoederen die haar 
van haar ouders zijn aangekomen, uitgezonderd haar recht in feodale goederen waarin 
genoemde Johannes van den Eijnde overleed. 
154-2. 
Johannes Henrici van der Voert man van Heijlwigis, en Heijnmannus van der Eck man van 
Aleijdis, dochters van wijlen Johannes van den Eijnde van Oesterwijc deden ten behoeve van 
Elisabeth Johannis van den Eijnde afstand van van feodale goederen, waarin genoemde 
Johannes van den Eijnde overleed, en van 1 lopen land in Oisterwijk eindelings in de Eikakker, 
behorend bij genoemde feodale goederen. 
154-3. 
Voornoemde Johannes van der Voert en Heijnmannus beloofden aan voornoemde Elisabeth 
een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit de Hoeve ter Stegen in 
Oisterwijk nabij de windmolen. 



106. 19-12-1427 1198 / 159-6 t/m 11 
159-6. 
1. Yda Gerardi Buc, 
2. kinderen van wijlen Petrus Bux 
a. Yda, gehuwd met Henricus Jacobi Henrix soen, 
b. Johannes Petri Bux, 
3. Arnoldus Leonardi van den Broec 
droegen over aan 
4. Gerardus Buc zvw Leonardus van den Broec 
5/7 in een stuk land in Oisterwijk in Berkel, tussen de heer van Lijdenkerke en tussen 
Katharina Brocken, welk stuk land Johannes Huben soen verworven had van Johannes 
Sappeel en Jacobus van Ele zv Arnoldus Houtappels als h.geestmeesters van Oisterwijk, zoals 
in schepenbrieven van Oisterwijk. 
159-7. 
Arnoldus Leonardi van den Broec zag af van vernadering. 
159-8. 
Henricus Jacobi Henrix soen beloofde aan voornoemde Gerardus Buc dat hij Henricus Petri 
Buc, nog onmondig, afstand zal laten doen. 
159-9. 20-12-1427. 
De broers Gerardus Buc en Arnoldus (deze beide samen voor 1/3) kinderen van wijlen 
Leonardus van den Broec, Johannes Petri Bux en Henricus Jacobi Henrix soen man van Yda 
Petri Buc en Yda Gerardi Buc gaven uit aan Stephanus Henrici Stevens soen van der 
Amervoert een huis, erf, tuin en aangelag in Oisterwijk ter plaatse Berkel tussen Henricus 
Jans soen van den Brekelen en tussen een weg, strekkend van Johannes Brocken tot aan een 
straat, voor de lasten en voor een erfpacht van 7 lopen rogge, te leveren met kerstmis. Ze 
beloofden lasten af te doen van de zijde van wijlen Aleijdis Gerardi Buc vrouw van Johannes 
Huben. 
159-10. 
Henricus Jacobi Henrix soen beloofde dat hij de minderjarige Henricus Petri Bux afstand zal 
laten doen. 
159-11. 
Vervolgens beloofde genoemde Yda aan voornoemde Stephanus, in geval Yda of haar 
erfgenamen genoemde pacht zouden (willen) verkopen, dat dan Stephanus of zijn 
erfgenamen de pacht aan zich kunnen houden voor 25 gulden. 
107. 14-05-1428 1198 / 211-1 en 2 
211-1. 
Johannes Willelmi van Esch verkocht aan Gerardus Sanderi Colner een erfpacht van 1 mud 
rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. 2 huizen, erven en tuinen onder Oisterwijk nabij de Plaats, tussen Elisabeth van Haeren en 
tussen Gerardus Wijtmans, strekkend van een weg tot aan de Doorakker, 
2. een beemd van 1 dagmaat in Moergestel, tussen Petrus Scoemeker en tussen Arnoldus die 
Wolf, strekkend van de Aa tot aan Henricus Gheijster, 
belast met 
1. 2 oude zwarten, 
2. een erfpacht van 1 mud en 1 zester rogge, 
3. een erfcijns van 13½ schilling. 
211-2. 
Arnoldus Jans soen die Bie zag af van vernadering. 
108. 09-07-1428 1198 / 230-5 en 6 
230-5. 
Johannes van Catwijc droeg over aan meester Martinus een erfcijns van 16 schilling (met 
achterstallige renten), te betalen met Lambertus, gaande uit een huis en hofstad in 
Oisterwijk, tussen eertijds Johannes Vogels later Willelmus Coremans en Petrus Wijns en 
tussen huis van wijlen Margreta metten Perde later Yudocus Wouten soen en Henricus 
Bekaert, welke cijns Johannes Nellen en Arnoldus van den Wiel tegenwoordig aan genoemde 
Johannes van Catwijc moeten betalen. 
230-6 10-07-1428. 
Genoemde meester Martinus droeg voornoemde erfcijns met achterstallige renten over aan 
Johannes van Catwijc. 



109. 13-08-1428 1198 / 243v-1 
Johannes die Molner man van Katharina Arnoldi Bekart droeg over aan Martinus Johannis 
Loijens zijn aandeel in een erfgoed onder Oisterwijk in de Kerkstraat, tussen Martinus Jans 
soen en tussen Petrus Stert en zijn ?zusters, strekkend van een weg tot aan de gemeint, welk 
aandeel wijlen Philippus Bekart in zijn testament nagelaten had aan voornoemde Johannes die 
Molner en Katharina. 
110. 06-09-1427 1198 / 245v-1 en 2 
245v-1. 
Destijds had Hermanus Arnoldi Cleijnael overgedragen aan Theodoricus van Amerzoijen een 
erfpacht van 4 mud rogge, die Willelmus Coman beloofd had aan Hermanus Arnoldi Cleijnael 
te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een stuk land in Moergestel, tussen Johannes Daneels en tussen een weg, 
2. 2/5 van een beemd in Moergestel, tussen erfgoed van het Gertrudis-altaar in de kerk van 
Oisterwijk en tussen Theodoricus Wierix soen van Ghilse; voorts 1/5 van voornoemde beemd, 
welk 1/5 deel Willelmus Coman ten behoeve van genoemde Hermanus tot onderpand had 
gesteld, 
3. een beemd in Oisterwijk in Wippenhout, tussen Bartholomeus van den Nuwenhuijs en 
tussen Willelmus Vos Grieten soen, 
4. het recht beesten te ?weiden, te lopen en met karren en beesten te gaan over de helft van 
de Scherpenborg. 
Thans verklaarde genoemde Willelmus Coman dat hij deze erfpacht, op dezelfde wijze(?) als 
24 jaar geleden beloofd, aan Henricus Johannis van Ammerzoijen zal leveren. 
245v-2. 
Theodoricus van Lonen zvw Godefridus Nezen zag, ten behoeve van voornoemde Henricus 
van Ammerzoijen af van voornoemde pacht. 
111. 23-09-1428 1198 / 249-2 en 3 
249-2. 
Gerardus, nzv Willelmus van Haren en Luijtgardis Henrici Wijtmans, droeg over aan Henricus 
Henrici Smijter een huis, erf en tuin in Oisterwijk, tussen Wijtmannus Wolteri van den Dael en 
tussen Henricus Wijten, beiderzijds strekkend aan een weg, welke voornoemde Gerardus en 
Johannes Mijs Stevens verworven hadden van Anna van der Meer en waarvan Gerardus 
vervolgens de helft van Johannes Mijs Stevens verworven had, zoals in schepenbrieven van 
Oisterwijk, uitgezonderd een stukje tuin van 10 voet lengte en 2 voet breedte, strekkend aan 
de Hoge Weg, vóór het huis gelegen in het oosten naast Henricus Wijten. De goederen waren 
belast met het onderhoud van ¼ roede in de Oisterwijkse dijk, met 3 zwarte schillingen, 1½ 
hoen aan de investituur van Oisterwijk en 17 schillingen. 
249-3. 
Genoemde Henricus Henrici Smijter verkocht aan Gerardus, nzvw Willelmus van Haren en 
Luijtgardis Henrici Wijtmans, een akker genaamd de Hove in Haaren ter plaatse Belver, 
tussen Nycolaus van den Nuwenhuijs en Matheus van den Nuwenhuijs en tussen erfgenamen 
van Henricus Sijmoens, strekkend van Henricus van den Nuwenhuijs en kinderen van 
Henricus Sijmoens tot aan de gemeint, belast met het onderhoud van ¼ van 3 roeden in de 
dijk van Helvoirt en een erfpacht van 6 lopen rogge aan Johannes Zibberti van der Schueren. 
112. 30-09-1428 1198 / 250-5 
Jacobus Jacobi Ghiben Stevens man van Margareta Arnoldi Henrix soen van Laerhoven 
verkocht aan Johannes Johannis Engelberen soen ¼ in 2 bunder beemd in Oirschot of 
Oisterwijk, ter plaatse Wippenhout, tussen Mathias Jan Thijs soen en tussen Ghisbertus en 
Theodoricus zonen van genoemde wijlen Jacobus Ghiben Stevens, strekkend van Hermanus 
Cleijnaels tot aan Elisabeth weduwe van Wellinus van Beke en haar kinderen, [en?] tot aan 
kinderen van Engbertus van den Hezeacker, belast met 7 penningen ½ oort erfcijns. 
113. 30-01-1428 1198 / 262v-7 en 8 
262v-7. 
De broers Gerardus en Henricus, kinderen van wijlen Henricus Willelmi Godefridi van der 
Vloet, droegen over aan Henricus die Mombair 
1. een huis en tuin in Oisterwijk, tussen huis en tuin van Nycolaus van den Dael en zijn zuster 
Margareta en tussen Wolterus Mersmans, 
2. 5 lopen land op de Hupperingen, tussen Arnoldus Emmen en tussen een waterlaat, 
3. een stuk beemd in de Dieze, tussen de Aa en tussen Henricus van der Dijesen en eertijds 
Henricus van der Amervoirt, 
4. 1 bunder heide, tussen Johannes Smijds en tussen erfgenamen van genoemde wijlen 



Henricus van den Amervoirt, 
welke goederen genoemde wijlen Henricus Willelmi Godefridi van der Vloet gekocht had van 
a. Wautgherus Boert zvw Engbertus Dircs soen, 
b. Reijmboldus Lamberti van Waelwijc man van Gertrudis, 
c. Petrus Wijns nzvw Tielmannus van Hukelem priester, man van Aleijdis, 
zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
262v-8. 
Genoemde Henricus die Mombair verhuurde deze goederen aan genoemde broers Gerardus 
en Henricus, door hen hun leven lang te bezitten voor de lasten. 
114. 20-03-1428 1198 / 273v-2 en 3 
273v-2. 
Gerardus Nycolai Sceijven verkocht aan Gerardus Sanderi Colner een erfpacht van 1 mud 
rogge, te leveren met lichtmis in 's-Hertogenbosch ten woonhuize van genoemde Gerardus 
Colner, gaande uit een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen Ghijsbertus van Haren en 
tussen Johannes die Meijer, strekkend van een weg achter tot aan de stroom, belast met 1 
oude grote en 1 penning hertogencijns, en een erfcijns van 3½ pond aan de erfgenamen van 
wijlen Willelmus die Cuper. 
273v-3. 
Johannes van Essche zag af van vernadering. 
‘s-Hertogenbosch, R.1199 ../ 25 
oktober 1428 - september 1429 
000-391 
115. 18-03-1429 1199 / 31-5 en 6 
31-5. 
Franco Johannis van Ghestel man van Guedeldis Johannis van Buel gaf uit aan Johannes nzvw 
mr Johannes Wijtman ½ van een huis, schuur en tuin in Oisterwijk, tussen Johannes 
Walraven en tussen Elisabeth, Mathijas en Agnes Lockermans, met de wegen en andere 
toebehoorten, welke goederen Henricus die Coster gekocht had van Danijelis Vladeracken en 
zijn zoon Johannes, en welke helft hem bij erfdeling aangekomen is. Uitgifte voor onderhoud 
van ½ roede (uit 2 roeden) van de dijk van Oisterwijk, cijnsen en pachten, en thans voor een 
erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis. 
31-6. 
Laurencius Johannis van Ghestel zag af van vernadering. 
1199/31-5/18-03-1429. Duplicetur. Solverunt ambo. 
(transcriptie van origineel). 
Franco filius quondam Johannis de Ghestel maritus et tutor legitimus, ut asserebat, Guedeldis 
sue uxoris filie quondam Johannis de Buel medietatem domus et horrei cum suis fundis atque 
orti sitorum in prochia de Oesterwijc inter hereditatem Johannis dicti Walraven ex uno et inter 
hereditatem Elisabeth, Mathije et Agnetis dicte (doorgehaald: Be) Lockermans ex alio, cum 
omnibus viis suis et cum ceteris suis attinentiis singulis et universis, quos domum et horreum 
cum suis fundis atque ortum cum omnibus viis suis et cum ceteris suis attinentiis predictis 
Henricus die Coster erga Danijelem dictum Vladeracken et Johannem eius filium emendo 
acquisierat prout in litteris, et quam medietatem sibi mediante quadam divisione hereditaria 
inter ipsum et suos in hoc coheredes facta cessit in partem, ut dicebat, dedit ad hereditarium 
pactum Johanni filio naturali quondam magistri Johannis Wijtman cum litteris, aliis et iure, 
exceptis (doorgehaald: duabus virgatis) #dimidia virgata# aggeris #de duabus virgatis 
aggeris# sitis super aggerem de Oesterwijc tenenda #hereditarie termino debito et .......# 
atque pro (doorgehaald: huiusmodi) censibus (doorgehaald: et) paccionibus (doorgehaald: 
annuatim) #annuatim# ex dicta medietate (doorgehaald: #annuatim#) e iure solvendis, 
dandis, solvendis (doorgehaald: et tenenda a dicto Johanne) illi vel illis a dicto Johanne cui vel 
quibus dicti census et pacciones #annuatim# de iure sunt solvendi terminiis solucionis et locis 
debitis et consuetis, atque pro hereditaria paccione unius modii siliginis mensure de 
Oesterwijc danda sibi ab alio hereditarie purificationis et in Oesterwijc supra hereditates 
predictas deliberanda promittens super omnia et habenda ratam servare et #aliam# 
obligationem ex parte sui et dicte sue uxoris et (doorgehaald: quorumcumque heredum et 
successorum) quondam Henrici die Coster predicti et heredum et successorum eiusdem 
#quondam# Henrici die Custer deponere. Testes Wijel et Jo de Erpe. Datum XVII marcii, 
quinta post iudica. 
1199/31-6/18-03-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 



Laurencius filius quondam Johannis de Ghestel predicti prebuit et reportavit. Testes, datum 
supra. 
116. 05-01-1429 1199 / 50-1 
Kinderen van Gerardus Vos en wijlen Metta (die later hertrouwde met wijlen Hermanus 
Hoerssen), 
1. Godefridus Vos, 
2. wijlen Margareta, haar weduwnaar Nycholaus van Deijl, kremer, 
droegen over aan Gerardus Nycholai van Deijl een erfpacht van 1 mud rogge, die Arnoldus 
Johannis van Laerhoven leverde aan Arnoldus Wolteri Doermans, te leveren met lichtmis, 
gaande uit 4 lopen land in Oisterwijk, ter plaatse den Doorn, tussen eertijds Willelmus van 
Haren en tussen Hillegundis van den Amervoirt en haar kinderen, van welke erfpacht 
Margareta weduwe van Gerardus Zeelkens haar deel overgedragen had aan genoemde wijlen 
Hermanus Hoerssen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
1199/50-1/05-01-1429. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Godefridus Vos filius quondam Gerardi Vos ab ipso quondam Gerardo et quondam Metta sua 
uxore dum vixerat que postea uxor legitima fuerat quondam Hermani Hoerssen pariter 
genitus atque Nycholaus de Deijl institor tamquam relictus quondam Margarete sue uxoris filie 
dicti quondam Gerardi et quondam Mette unum modium siliginis siliginis! (doorgehaald: 
mensure de Buscoducis) annue et hereditarie paccionis quam Arnoldus filius quondam 
Johannis van Laerhoven solvere consueverat #Arnoldo filio quondam# Wolteri Doermans 
hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendum ex pecia terre quatuor lopinatas terre vel 
circiter in semine capiente sita in prochia de Oesterwijc ad locum dictum den Doren inter 
hereditatem quondam Willelmi van Haren ex uno et inter hereditatem Hillegundis van den 
Amervoirt et suorum liberorum ex alio, de quo modio siliginis hereditarie paccionis Margareta 
relicta quondam Gerardi Zeelkens totam partem et omnem ius ad se spectantes in eodem 
modio siliginis hereditarie paccionis hereditarie supportaverat dicto quondam Hermano 
Hoerssen prout in litteris scabinorum de Oesterwijc dicebant contineri, et quam pactionem 
dictus Godefridus et Nycholaus nunc ad se pertinere (doorgehaald: consueverat) dicebant, 
hereditarie supportaverunt mihi Ghisberto ad opus Gerardi filii dicti Nycholai de Deijl cum 
dictis litteris et aliis et iure #et arrestadiis# promittentes indivisi super omnia ratam servare 
et obligationem et impeticionem ex parte eorum et dicti quondam Hermani et Mette et 
suorum heredum deponere. Testes, datum supra. (?Wijel et Godefridus in vigilia epiphanye 
domini). 
117. 21-06-1429 1199 / 71v-4 
Wolterus Gerlaci Bacs man van Heijlwigis Nycholai Ackerman droeg over aan Henricus 
Johannis van den Doren een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
de Molenakker, 4 lopen, in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen Johannes Wolfarts en Johannes 
van Dordrecht en tussen Arnoldus Bacs zvw Johannes Wijnrics en Johannes Willems zoen, 
welke erfpacht genoemde wijlen Nycholaus Ackerman geschonken had aan genoemde 
Wolterus, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
1199/71v-4/21-06-1429. Solvit minus ?solidum. 
(transcriptie van origineel). 
Wolterus filius quondam Gerlaci dicti Bacs maritus et tutor legitimus, ut asserebat, Heijlwigis 
sue uxoris filie quondam Nycholai Ackerman dimidium modium siliginis annue et hereditarie 
paccionis (doorgehaald: mensure) solvendum hereditarie purificationis de et ex pecia terre 
quatuor lopinatas terre vel circiter continente dicta die Molenacker sita in prochia de 
Oesterwijc in loco dicto (doorgehaald: Ke) Carrichoven inter hereditatem Johannis 
(doorgehaald: de Dordrecht et) Wolfarts et Johannis de Dordrecht ex uno et inter hereditates 
Arnoldi Bacs filii quondam Johannis Wijnrics et Johannis Willems zoen ex alio, quem dimidium 
modium siliginis (doorgehaald: hereditarie) annue et hereditarie paccionis dictus quondam 
Nycholaus Ackerman dicto Woltero nomine do..tis supportaverat prout in litteris scabinorum 
de Oesterwijc dicebat contineri, hereditarie supportavit Henrico van den Doren filio naturali 
quondam Johannis van den Doren cum dictis litteris et aliis et iure promittens super omnia et 
habenda ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et dicte sue uxoris et 
suorum heredum deponere. Testes Wijel et Godefridus. Datum XXI junii. 
118. 27-06-1430 1199 / 72-3 
Jacobus Johannis Lupprechts droeg over aan Ghisbertus Roesmont een erfpacht van 12 lopen 
rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een zesterzaad land dat eertijds behoorde aan Robbertus van Wijsschel, in Haaren ter 



plaatse de Groenstraat, tussen Petrus Wouter Poijnenborch in het zuiden en tussen een weg, 
2. 4 lopen land in Haaren, dat eertijds was van genoemde Rubbertus, tussen de Holenweg en 
tussen een erfgoed van het Katharina-altaar in de kerk van Oisterwijk, strekkend aan 
Willelmus van Os en aan de Groenstraat, 
3. 3/4 van de Laarakker, behorend aan Laurencius Johannis Lupprechts, in Oisterwijk, tussen 
Johannes Wouter Poijnenborch in het oosten en tussen Hermanus Herman Witen soen in het 
westen, beiderzijds strekkend aan een gemene waterlaat, 
welke erfpacht genoemde Jacobus Lupprecht gekocht had van zijn broer genoemde 
Laurencius Lupprecht, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Genoemde Ghisbertus droeg 
deze erfpacht over aan genoemde Jacobus. 
1199/72-3/27-06-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Jacobus dictus Lupprecht filius quondam Johannis Lupprechts duodecim lopinos siliginis annue 
et hereditarie paccionis solvendos hereditarie purificationis de et ex pecia terre continente 
unam sextariatam terre vel circiter que olim ad Robbertum van Wijsschel pertinere 
consueverat sita in prochia de Haren ad locum dictum die Gruenstraet inter hereditatem Petri 
dicti Wouter Poijnenborch soen ex uno, (doorgehaald: et inter) versus meridiem et inter 
communem viam ibidem ex alio, item de et ex quadam (doorgehaald: ?et) pecia terre sita in 
dicta prochia de Haren continente quatuor lopinatas terre vel circiter que olim ad dictum 
Rubbertum pertinere consueverat inter quamdam viam dictam den Holenwech ex uno et inter 
hereditatem spectantem ad quoddam altare sancte Katharine in ecclesia de Oesterwijck ex 
alio, tendente cum una fine ad hereditatem Willelmi van Os et cum reliqua fine ad communem 
viam dictam die Gruenstraet, item de et ex pecia terre dicta die Laeracker (doorgehaald: sita) 
videlicet de et ex tribus quartis partibus dicte pecie terre Laurencio dicto 
Lupprecht(doorgehaald: -s zoen) filio quondam Johannis Lupprechts spectantibus sitis in 
prochia de Oesterwijck inter hereditatem Johannis dicti Wouter Poijnenborch ex uno 
(doorgehaald: versus) versus oriens et inter hereditatem Hermani dicti Herman Witen soen ex 
alio versus occidens, tendentis cum utraque fine ad communem aquaductum dictum die 
gemein waterlaet situm ibidem, quos duodecim lopinos siliginis hereditarie paccionis dictus 
Jacobus Lupprecht erga dictum Laurencium (doorgehaald: Lupp) Lupprecht eius fratrem 
emendo acquisierat prout in litteris scabinorum de Oesterwijck dicebat contineri, hereditarie 
supportavit Ghisberto Roesmont cum dictis litteris et iure et cum omnibus arrestadiis sibi 
occacione dictorum XII lopinorum siliginis restantibus et non solutis et effestucando resignavit 
modo in talibus consueto promittens dictus Jacobus ut debitor principalis super se et bona sua 
omnia quod ipse huiusmodi supportacionem et resignationem ratas et firmas perpetue 
observabit et per omnem obligationem ex parte sui in dictis XII lopinis siliginis hereditarie 
paccionis existentes dicto Ghisberto Roemont deponet omnino. Testes, datum supra. (Wijel et 
Johannes de Erpe, XXVII junii). Dictus Ghisbertus dictos XII lopinos siliginis hereditarie 
paccionis sup in contractu precedente supportavit dicto Jacobo cum dictis litteris et iure, 
promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes. 
119. 09-07-1429 1199 / 105v-6 en 7 
105v-6. 
Jutta weduwe van Wijtmannus Thijs droeg over aan haar zoon Mathias het vruchtgebruik in 
1/3 van 
1. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk in de Kerkstraat, tussen kinderen van wijlen 
Willelmus Nellen en tussen Ghisbertus Dirc Belen soen, beiderzijds strekkend aan een straat, 
2. een erfpacht van 1 mud rogge uit een erfpacht van 3 mud rogge, welke erfpacht van 3 
mud Hubertus Jan van der Bruggen, Hilla Huberti van der Bruggen en haar kinderen 
Katharina en Elisabeth beurden, te leveren met Andreas in het huis van Johannes van Ele, 
gaande uit 
a. ¼ van goederen in Westilburg nabij het Broek, tussen Johannes Bac Beerthouts soen en 
tussen de Broeke Hoeve, 
b. ½ van een hofstad en huis aan de Heuvel, 
van welke erfpacht van 3 mud Henricus Johannis van der Bruggen 1/3 verworven had van 
Gibo Metten Gemake, 
te weten het derde deel dat aan haar zoon Mathias gekomen is van wijlen zijn vader 
Wijtmannus en dat Mathias aan zal komen van zijn moeder Jutta. 
105v-7. 
Vervolgens verkocht genoemde Mathias aan Egidius Egidii Boijen een erfpacht van ½ mud 



rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1/3 van het huis, erf, tuin en erfpacht van 1 mud 
rogge. 
1199/105v-6/09-07-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Jutta relicta quondam Wijtmanni Thijs (doorgehaald: VI) cum tutore usufructum sibi, ut 
dicebat, competentem in tercia parte domus, aree et orti sitorum infra libertatem de 
Oesterwijc in vico dicto die Keircstraet inter hereditatem liberorum quondam Willelmi Nellen 
ex uno et inter hereditatem Ghisberti Dirc Belen soen ex alio, tendentium cum utraque fine ad 
communem plateam atque in tercia parte hereditarie paccionis unius modii siliginis mensure 
de Oesterwijc de hereditaria paccione trium modiorum siliginis eiusdem mensure quam 
paccionem trium modiorum siliginis Hubertus dictus Jan van der Bruggen, Hilla filia quondam 
Huberti van der Bruggen, Katharina et Elisabeth eius filie solvendam habebant hereditarie 
Andree apostoli et in domo Johannis de Ele tradenda ex quarta parte bonorum sitorum in 
Westilborch apud paludem inter hereditatem Johannis Bac Beerthouts soen ex uno et inter 
hereditatem dictam te Broeke Hoeven ex alio, et ex attinentiis eiusdem quarte partis, ex 
medietate domistadii et domus sitorum ad locum dictum aen den Hoevel, de qua paccione 
trium modiorum siliginis Henricus filius quondam Johannis van der Bruggen unam terciam 
partem erga Gibonem Metten Gemake acquisierat prout in litteris, (doorgehaald: legitime 
supportavit) in illa scilicet tercia parte que Mathie suo filio de morte quondam Wijtmanni sui 
patris iure successionis hereditarie advoluta est ac que dicto Mathie per et post mortem dicte 
Jutte sue matris iure successionis hereditarie advolvenda est, ut dicebat, legitime supportavit 
Mathie suo filio promittens super omnia cum tutore ratam servare et obligationem ex parte 
sui deponere. Testes (doorgehaald: Aa) Berke et Godefridus. Datum IX julii. 
1199/105v-7/09-07-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Notum sit universis quod cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 
dictus Mathias hereditarie vendidit Egidio Boijen filio Egidii Boijen hereditariam pactionem 
dimidii modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in 
Buscoducis tradendam de et ex tercia parte domus, aree et orti predictorum atque ex dicta 
tercia parte hereditarie paccionis unius modii siliginis predicte, ut dicebat, promittens super 
omnia et habenda warandiam et satisfacere. Testes, datum supra. 
120. 15-07-1429 1199 / 108v-1 
Willelmus Rutgeri van Audenhoven droeg over aan Margareta Johannis Ghijskens een erfpacht 
van 4 mud rogge uit een erfpacht van 8 mud, welke erfpacht van 8 mud genoemde Margareta 
Johannis Ghijskens beloofd had aan genoemde Willelmus, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een ruim 9½ bunder groot deel van ½ van beemden en erfgoederen genaamd Valulaar, 
(denkelijk in Oirschot), ter plaatse Wippenhout, tussen het Broek van de Loo en Hermanus 
van der Heijde en tussen het Hein Papenbroek, welk deel ligt tussen Johannes Danels en 
tussen Willelmus van der Heijden, 
2. 9 bunder erfgoed afgescheiden van de gemeint van Oisterwijk, onder Bandsvoort en de 
Locht, 
welke goederen genoemde Margareta voor de erfpacht verkregen had van genoemde 
Willelmus en van diens zwager Henricus van Goerle. 
1199/108v-1/15-07-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Willelmus filius quondam Rutgeri de Audenhoven hereditariam pactionem quatuor modiorum 
siliginis mensure de Oirscot de hereditaria paccione octo modiorum siliginis eiusdem mensure 
quam paccionem octo modiorum siliginis Margareta filia naturalis domini quondam Johannis 
Ghijskens presbitri promiserat se daturum Willelmo primodicto hereditarie purificationis et in 
Oirscot tradituram ex quadam parte medietatis pratorum et hereditatum dictorum Valulaer 
?communiter cum suis attinentiis sitorum ad locum dictum Wippenhout inter hereditatem 
dictam tBroec van de Loe et inter hereditatem Hermani van der Heijde ex uno et inter 
hereditatem dictam Heijn Papenbroec ex alio, que pars continet nonem et dimidium bonaria 
vel modico plus et sita est inter hereditatem Johannis Danels ex uno et inter hereditatem 
Willelmi van der Heijden ex alio, item ex nonem bonariis hereditatis sup..tis de communitate 
de Oesterwijc sitis infra locum dictum Bandsvoert et locum dictum die Locht quas partem 
medietatis pratorum et hereditatum et nonem bonaria hereditatis dicta Margareta erga 
Willelmum predictum et erga Henricum de Goerle (doorgehaald: eius) sororium eiusdem 
Willelmi pro dicta paccione ad pactum acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit 



Margarete predicte cum litteris et iure occacione, promittens super omnia ratam servare et 
obligationem et impeticionem deponere. Testes Erp et Erp. Datum XV julii. 
121. 03-08-1429 1199 / 117-2 t/m 5 
117-2. 
Daniel Croeck droeg over aan zijn zonen Danielis Croec en Willelmus het vruchtgebruik in 
1. een erfpacht van 6 zester rogge, welke Witto (=Wijt) Nycolai van den Dael beloofd had aan 
voornoemde Danielis, te leveren met lichtmis, gaande uit de Konings Eijk Akker in Oisterwijk 
ter plaatse de Schijf, tussen Willelmus Luijten en tussen Johannes Verwijns, 
2. een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit landerijen in Belver 
nabij Oisterwijk, welke pacht Henricus van den Nuwenhuijs schoonzoon van Margareta 
weduwe van Wolterus de Hollandia verwoven had van genoemde Margareta. 
117-3. 
Vervolgens droeg Henricus Priker man van Katharina Henrici die Leeuwen genoemde erfpacht 
van 6 zester en 1 mud over aan Ricoldus Theodorici van Lijt. 
117-4. 
De broers Daniel en Willelmus, kinderen van Danielis Kroeck, en Ghibo Kesselman man van 
Heilwigis Lamberti Priker deden hiervan afstand ten behoeve van gennoemde Ricoldus. 
117-5. 
Johannes Petri Priker zag af van vernadering. 
1199/117-2/03-08-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Daniel Croeck usufructum sibi, ut dicebat, competentem in hereditaria paccione sex 
sectariorum siliginis mensure de Buscoducis quam pactionem Witto dictus Wijt filius Nycolai 
van den Dael promiserat se daturum et soluturum Danieli predicto hereditarie purificationis et 
in Buscoducis tradituram ex pecia terre dicta des Coninx Eijc Ecker sita in prochia de 
Oesterwijc ad locum dictum die Schijve inter hereditatem Willelmi Luijten ex uno et inter 
hereditatem Johannis Verwijns ex alio, prout in litteris, insuper et usufructum sibi 
competentem, ut dicebat, in hereditaria paccione unius modii siliginis mensure predicte 
solvenda hereditarie purificationis et in Buscoducis tradenda de terris sitis in prochia de Belver 
prope Oesterwijc quam pactionem Henricus van den Nuwenhuijs gener Margarete relicte 
Wolteri de Hollandia acquisierat #erga Margaretam predictam# prout in litteris, legitime 
supportavit mihi ad opus Danielis Croec (doorgehaald: sui filii et ad opus) Willelmi fratrum 
(doorgehaald: liberorum et ad opus Katharine eorum sororis) liberorum Danielis predicti cum 
dictis litteris (doorgehaald: et iure) aliis et iure promittens super omnia ratam servare et 
omnem obligationem ex parte sui deponere. Testes Wiel et Godefridus. Datum supra. (3a 
augusti). 
1199/117-3/03-08-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Notum sit universis quod cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 
Henricus Priker maritus et tutor Katharine sue uxoris filie (doorgehaald: Danielis Croeck) 
#Henrici die Leeuwen# dictas pactiones sex sextariorum et unius modii siliginis hereditarie 
supportavit Ricoldo filio Theodorici de Lijt cum dictis litteris et iure, promittens super omnia et 
habenda warandiam et omnes obligationem et impeticionem deponere et sufficientiam. 
Testes, datum supra. 
1199/117-4/03-08-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Daniel et Willelmus fratres liberi Danielis Kroeck #Ghibo Kesselman maritus et tutor Heilwigis 
sue uxoris filie quondam Lamberti Priker# super premissis et iure ad opus eiusdem Ricoldi 
hereditarie renunciaverunt, promittentes super omnia ratam servare et omnes obligationem 
et impeticionem ex parte eorum deponere. Testes, datum supra. 
1199/117-5/03-08-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes Priker filius quondam Petri Priker prebuit et reportavit. Testes, datum supra. 
122. 16-08-1429 1199 / 120v-6 en 7 
120v-6. 
Johannes Petri die Meijer verkocht aan Gerardus Buc zvw Leonardus van Scuijlenbroec een 
erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in 
Oisterwijk, tussen Nycolaus Meeus en tussen Gerardus Sceijven, strekkend van een weg tot 
aan de gemeint, belast met een erfcijns van 3½ pond. 



120v-7. 
Petrus die Meijer zag af van vernadering. 
1199/120v-6/16-08-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes die Meijer filius Petri die Meijer hereditarie vendidit Gerardo Buc filio quondam 
Leonardi van Scuijlenbroec (doorgehaald: sil) hereditariam paccionem dimidii modii siliginis 
mensure de Oesterwijc solvendam hereditarie purificationis et in Oesterwijc tradendam de et 
ex domo, area et orto sitis in Oesterwijc inter hereditatem Nycolai Meeus ex uno et inter 
hereditatem Gerardi Sceijven ex alio, tendentibus a communi vico ad communitatem, ut 
dicebat, promittens et cum eo dictus Petrus eius pater indivisi super omnia et habenda 
warandiam et aliam obligationem deponere exceptis tribus et dimidia libris (doorgehaald: 
hereditarii) monete hereditarii census exinde prius e iure solvendis et satisfacere. Testes Wijel 
et Johannes de Erpe. Datum XVI augusti, in crastino assumptionis marie. 
1199/120v-7/16-08-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Petrus die Meijer prebuit et reportavit. Testes, datum supra. 
123. 13-07-1429 1199 / 134-6 en 7 
134-6. 
Johannes van Dussen Arts soen schout van de stad 's-Hertogenbosch, Gerardus van Aa zvw 
Willelmus van Aa ridder, Bruijstinus Bruijstini van Oesterwijc, Willelmus Bloc, Willelmus van 
Wijflet, Johannes van Wijflet en Albertus Wellini van Beke beloofden aan de secretaris 
Arnoldus van Weilhusen ten behoeve van de stad het gehele pensioen dat de graad van Merca 
beurt en alle andere pensioenen die de schout van 's-Hertogenbosch ambtshalve betaalt, te 
betalen voor de periode dat genoemde Johannes van Dussen schout is. 
134-7. 
Johannes van Dussen beloofde de anderen (=borgen) van deze belofte scahdeloos te houden. 
Hij zal het pensioen dat de graaf van Merica beurt binnen 2 of 3 dagen na het verstrijken van 
de termijn betalen. Verder beloofde Johannes van de Dussen dat hij de onderschout van de 
stad en de schouten van Maasland, Peelland, Campinia en van Oisterwijk binnen een maand 
zal laten beloven (met borgen) dat zij hun aandeel zullen betalen. Mochten de pensioenen 
niet tijdig betaald worden dan zullen de schuldenaren, wanneer de stad dat verzoekt, op een 
herberg in de stad gaan zitten en daaruit niet vertrekken alvorens de geldsommen voldaan 
zijn. 
1199/134-6/13-07-1429. Gratis pro opido. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Dussen Arts soen scultetus opidi de Buscoducis, Gerardus de Aa filius quondam 
domini Willelmi de Aa militis, Bruijstinus filius quondam Bruijstini de Oesterwijc, Willelmus 
Bloc, Willelmus de Wijflet, Johannes de Wijflet et Albertus de Beke filius quondam Wellini de 
Beke promiserunt indivisi super omnia et habenda mihi #Arnoldo de Weilhusen# ad opus 
opidi et opidanorum de Buscoducis et ad opus incolarum opidi et villicacionum opidi de 
Buscoducis quod ipsi totam pensionem quam comes de Merta solvendam habet ad et supra 
opidum et villicaciones eiusdem et super premissa levare consueverat et omnes alias 
pensiones quas scultetus de Buscoducis ratione sui officii solvere solitus est in quotum dicte 
pensiones provenerint aut provenient solvende tempore quo idem Johannes de Dussen 
scultetus de Buscoducis fuerit #aut erit# sic solvent quod opido et suis opidanis et incolis et 
incolis dictarum villicacionum dampna exinde non eveniant in futurum. Testes Wijel et Best. 
Datum XIII julii. 
1199/134-7/13-07-1429. (doorgehaald: Non) solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Dussen predictus promisit super omnia et habenda alios a dicta promissione 
indempnes servare, promisit insuper sub obligatione premissa quod ipse (doorgehaald: infra) 
pensionem quam comes de Merica ad et super dictum opidum habet solvendam infra duos vel 
tres ?dies (doorgehaald: post terminos solucionis) terminis solucionis elapsis, solvet et ponet 
ad opus dicti comitis in (doorgehaald: op) ca...bis opidi predicti, atque quod ipse idem 
Johannes infra mensem proximam sequentem subscultetum opidi predicti necnon scultetos de 
Mosa, de (doorgehaald: Pede) Pelandia, de Campinia et de Oesterwijc tales habebit quod 
quivis dictorum scultetorum suam quotam pensionum predictarum sic et taliter solvere 
promittent cum fideiussoribus quod sibi dampna exinde non eveniant in futurum et quod ipse 
dictam promissionem sic, ut p...ittitur, factam (doorgehaald: erit) eisdem fideiussoribus 
Johannis de Dussen predicti ?insportabit. Testes, datum supra. 



(onder aan folium:) Tali condicione annexa in casu quo dicti debitores dictas pensiones non 
persolverint in terminis consuetis quod ipsi tunc ?immediate terminis elapsis, ad requestam 
opidi predicti ....... in oppido predicto in aliquo hospicio vel ....... dicti opidi ....... ....... inde 
non r....ari nisi dictam sommam cum [..afgesleten..]. 
124. 16-11-1428 1199 / 166v-4 en 5 
166v-4. 
Johannes van Dussen, zvw Arnoldus en van wijlen Hadewigis Johannis van Dordrecht, droeg 
over aan Johannes van Gerwen een erfcijns van 10 gouden hollandse gulden, te betalen met 
Remigius, gaande uit een hofstad genaamd Zwanenborg, in Oisterwijk en uit de beemden, 
landerijen, akkers en andere toebehoorten van de hofstad, welke erfcijns Johannes van 
Dordrecht verworven had van Johannes van Wijflet. Hij beloofde verplichtingen af te doen van 
de zijde van Johannes van Dordrecht, wijlen Hadewigis en van Nycolaus Steenwech. 
166v-5. 18-11-1428. 
Willelmus van Wijflet vernaderde en droeg 5/6 deel over aan (schoon)zonen van Johannes 
van Wijflet, 
1. Johannes Johannis van Wijflet, 
2. Bertoldus Johannis van Wijflet, 
3. Johannes van Gerwen, 
4. Johannes Adame die Lu, 
5. Willelmus van Dinther. 
1199/166v(165v)-4/16-11-1428. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Dussen filius quondam Arnoldi ab eodem quondam Arnoldo et ex quondam 
Hadewigi filia quondam Johannis de Dordrecht genitus hereditarium censum decem aureorum 
florenorum communiter gulden vocatorum monete hollandie boni auri et iusti ponderis vel 
alterius pagamenti eiusdem valoris solvendum hereditarie Remigii confessoris de et ex 
quodam domistadio dicto Swanenborch sito in prochia de Oesterwijc et ex (doorgehaald: de) 
pratis, terris, agris et ceteris attinentiis eiusdem domistadii universis ubicumque locorum 
consistentibus, sitis aut solvendis, quem hereditarium censum Johannes de Dordrecht erga 
Johannem de Wijflet acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit Johanni de Gerwen 
cum litteris et iure promittens super omnia et habenda ratam servare et omnes obligationem 
et impeticionem ex parte sui et quondam Johannis de Dordrecht et quondam Hadewigis 
predictorum necnon ex parte Nycolai Steenwech et ex parte quorumlibet heredum et 
successorum quondam Johannis de Dordrecht, Arnoldi van der Dussen, Hadewigis et Nycolai 
predictorum deponere. Testes Wolf et Johannes de Erpe. Datum XVI novembris. 
1199/166v(165v)-5/18-11-1428. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Willelmus de Wijflet prebuit (doorgehaald: et reportavit michi ad opus Johannis). Quo facto 
idem Willelmus quinque sextas partes dicti census hereditarie supportavit michi ad opus 
Johannis et Bertoldi fratrum liberorum quondam Johannis de Wijflet et ad opus Johannis de 
Gerwen et Johannis die Lu filii Adame et Willelmi de Dinther generorum quondam Johannis de 
Wijflet. Testes Best et Loenman. Datum XVIII novembris. 
125. 23-12-1428 1199 / 177v-1 t/m  
177v-1. 
Johannes Henrici die Bie droeg over aan Lambertus van Doernen zv Christianus van den 
Mortel zijn deel in 
1. een erfpacht van 22 lopen rogge, welke pacht Willelmus Poijnenborch leverde aan wijlen 
Bruijstinus Jans soen, te leveren met lichtmis, gaande uit en stuk land in Oisterwijk nabij de 
molen ter plaatse ter Nedervonder, 
2. een erfpacht van 18½ lopen rogge, die wijlen Johannes van der Eijnde (thans zijn 
erfgenamen) betaalde aan wijlen voornoemde Bruijstinus, gaande uit erfgoederen in 
Oisterwijk, achter Oisterwijk, 
3. een erfpacht van ½ mud rogge, welke pacht wijlen Johannes die Man (thans Egidius 
Monen) betaalde aan wijlen voornoemde Bruijstinus, te leveren met lichtmis, gaande uit een 
tuin in Oisterwijk, ter plaatse de Koestraat, 
met 9 jaar achterstallige pacht. 
177v-2. 
Vervolgens droeg genoemde Lambertus deze gedeelten met achterstallige pacht over aan 
voornoemde Johannes die Bie. 
177v-3. 



Johannes die Bie zvw Henricus meester Henrix soen verkocht aan Gerardus Gerardi van Tuijl 
een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. de Lage Weide, 2½ bunder, in Haaren ter plaatse Belver, tussen een weg en tussen 
Johannes Boen, strekkend van een steeg genaamd de Stopeleide tot aan een ander erfgoed 
van verkoper, 
2. een erfgoed van de verkoper aldaar tussen de Hoge Weide en tussen een straat, strekkend 
van een weg tot aan genoemde beemd (zal moeten zijn: weide, de Lage Weide),  
3. een hoeve van verkoper in Haaren ter plaatse Belver. 
1199/177v-1/23-12-1428. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes die Bie filius quondam Henrici die Bie totam partem et omnem ius ad ipsum, ut 
dicebat, spectantes in hereditaria pactione viginti duorum lopinorum siliginis mensure de 
Oesterwijc quam pactionem Willelmus Poijnenborch solvere tenebatur quondam Bruijstino 
Jans soen hereditarie purificationis ex pecia terre sita sita! in prochia de Oesterwijc prope 
molendinum ibidem, ad locum dictum ter Nedervonder, ut dicebat, item totam partem et 
omnem ius ad ipsum, ut dicebat, spectantes in hereditaria pactione octodecim et dimidii 
lopinorum siliginis quam quondam Johannes van der Eijnde solvere tenebatur quondam 
Bruijstino predicto nunc heredes Johannis van der Eijnde solvere tenentur ex certis 
hereditatibus sitis in Oesterwijc, retro Oesterwijc, ut dicebat, item totam partem et omnem 
ius ad ipsum, ut dicebat, spectantes in hereditaria pactione dimidii modii siliginis mensure de 
Oesterwijc quam pactionem quondam Johannes die Man solvere consueverat quondam 
Bruijstino predicto (doorgehaald: hereditarie purificationis) ?nunc Egidius Monen solvere 
tenetur hereditarie purificationis ex orto sito in dicta prochia iuxta locum dictum die Koestraet, 
ut dicebat, hereditarie supportavit Lamberto de Doernen filio Christiani van den Mortel cum 
arrestadiis nonem annorum, promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte 
sui deponere. Testes Loen et Johannes. Datum XXIII decembris. 
1199/177v-2/23-12-1428. (streepje in margine). 
(transcriptie van origineel). 
Notum sit universis quod cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 
dictus Lambertus dictas partes et iura cum arrestadiis hereditarie supportavit michi ad opus 
Johannis die Bie predicti cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare et 
obligationem ex parte sui deponere. Testes. 
1199/177v-3/23-12-1428. Non solvit. 
Johannes die Bie filius quondam Henrici meester Henrix soen hereditarie vendidit magistro 
Martino ad opus Gerardi de Tuijl filii quondam Gerardi hereditariam paccionem unius modii 
siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et pro primo solutionis 
termino a purificationis proxime futuro ultra annum et in Buscoducis tradendam de et ex 
quadam pecia (doorgehaald: prati) #pascue# dicta die Leghe Weijde (doorgehaald: f) duo 
bonaria et dimidium bonarium vel circiter continente sita in prochia de Haeren ad locum 
dictum Belver inter communem plateam ex uno et inter hereditatem Johannis Boen ex alio, 
tendente a communi stega dicta die Stopeleide ad hereditatem reliquam dicti venditoris, 
insuper ex hereditate ad dictum venditorem spectante sita (doorgehaald: inter hereditatem) 
ibidem inter hereditatem dictam die Hogeweijde ex uno et inter communem plateam ex alio, 
tendente a communi platea ad dictam peciam prati (doorgehaald: item ex manso) insuper ex 
manso dicti venditoris sito in prochia et loco predictis et ex attinentiis eiusdem mansi singulis 
et universis quocumque locorum consistentibus, ut dicebat, promittens super omnia et 
habenda warandiam et satisfacere. Testes Best et Godefridus. Datum XXIII decembris. 
126. 19-02-1429 1199 / 198v-6 
Kinderen van wijlen Johannes Drinchellinc, vleeshoouwer, 
1. wijlen Aleijdis, gehuwd(?) met Johannes Monijns, 
a. Paulus Keteler, 
1. Johannes, 
2. Hermanus, 
2. Arnoldus Drinchellinc, 
maakten een erfdeling. Arnoldus Drinchellinc kreeg onder meer een erfpacht van 1 mud 
rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een kamp in Oss, ter plaatse Mekelendonk, tussen 
erfgenamen van Zensa Robben en tussen de Mekelendonkse Steeg, welke erfpacht Johannes 
Drinchellinc vleeshouwer gekocht had van Elisabeth ndvw Henricus Bloijs van Oesterwijc. 
1199/198v-6/19-02-1429. 
Johannes et Hermanus, fratres, liberi Pauli Keteler filii quondam Johannis Monijns, ab eodem 



et quondam Aleijde sua dum vixerat uxore filia quondam Johannis Drinchellinc carnificis 
pariter genitus atque Arnoldus Drinchellinc filius quondam Johannis Drinchellinc predicti palam 
recognoverunt se quamdam divisionem mutuo fecisse <-- f.199, blok 1, rg 23 --> Testes 
Loen et Wolf. Datum XIX februarii. <-- f.199, blok 4, rg 4 --> insuper hereditaria paccio unius 
modii siliginis mensure de Buscoducis solvenda hereditarie purificationis et in Buscoducis 
tradenda ex quodam campo sito in prochia de Os ad locum dictum Mekelendonc inter 
hereditatem heredum quondam Zense Robben ex uno et inter quamdam stegam dictam die 
Mekelendoncsche Stege ex alio, quam pactionem Johannes Drinchellinc carnifex erga 
Elisabeth filiam naturalem quondam Henrici Bloijs de Oesterwijc emendo acquisierat prout in 
litteris, <-- f.199, blok 4, rg 17 --> dicto Arnoldo Drinchellinc cessit in partem. 
127. 27-04-1429 1199 / 224v-5 
Henricus Hack smid droeg over aan Gerardus Engberti van den Hezeacker een erfpacht van 1 
mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een beemd genaamd de Berkdonk in 
Oisterwijk, tussen Hilla van der Amervoert en tussen Arnoldus van Laerhoven, strekkend van 
Henricus die Wise tot aan de Aa, welke erfpacht Henricus Hack gekocht had van Henricus die 
Wijse. 
1199/224v(223)-5/27-04-1429. Solvit. 
Henricus Hack faber hereditariam pactionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis 
solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam ex prato dicto die Beirckdonc 
sito in prochia de Oesterwijc inter hereditatem Hille van der Amervoert ex uno et inter 
hereditatem Arnoldi de Laerhoven ex alio, tendente ab hereditate Henrici die Wise ad aquam 
ibidem fluentem dictam die Aa, quam paccionem Henricus Hack faber erga Henricum die 
Wijse emendo acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit Gerardo van den Hezeacker 
filio quondam Engberti van den Hezeacker cum litteris et iure promittens super omnia ratam 
servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Erpe. Datum XXVII aprilis, 
quarta post cantate. 
128. 29-04-1429 1199 / 226-4 en 5 
Jonkvrouw Maria weduwe van Petrus Johannis Yoede droeg over aan haar zoon Willelmus het 
vruchtgebruik in een erfcijns van 3 pond, te betalen met Johannes, gaande uit een huis en 
tuin van wijlen Nycholaus Marck in Oisterwijk, tussen Katharina Verwijns en tussen Jutta van 
Beke, welke cijns Johannes Petri Joede verworven had van Ludolphus Ludolphi van Bomel. 
226-5. 
Vervolgens droeg genoemde Willelmus deze erfcijns van 3 pond over aan Johannes Gerardi 
Buckinc. 
1199/226(225)-4/29-04-1429. (doorgehaald: Non) solvit. 
Domicella Maria relicta quondam Petri Yoede filii quondam Johannis Yoede cum tutore 
usufructum et omnem ius sibi, ut dicebat, competentes in hereditario censu trium librarum 
monete solvendam hereditarie nativitatis Johannis ex domo et orto quondam Nycholai Marck 
sitis in Oesterwijck inter hereditatem Katharine Verwijns ex uno et inter hereditatem Jutte de 
Beke ex alio, quem censum Johannes Joede filius quondam Petri erga Ludolphum filium 
quondam Ludolphi de Bomel acquisierat prout in litteris, legitime supportavit Willelmo suo filio 
cum dictis litteris, aliis et iure, promittens super omnia et habenda ratam servare et omnem 
obligationem ex parte sui deponere. Testes Erp et Erp. Datum XXIX aprilis sexta post cantate. 
1199/226(225)-5/29-04-1429. Solvit. 
Notum sit universis quod cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 
dictus Willelmus dictum censum trium librarum hereditarie supportavit Johanni Buckinck filio 
quondam Gerardi Buckinc cum dictis litteris, aliis et iure promittens et cum eo dicta domicella 
Maria sua mater indivisi super omnia et habenda ratam servare et omnes obligationem et 
impeticionem ex parte eorum et ex parte quondam Johannis Yoede predicti et quorumlibet 
heredum et successorum eiusdem quondam Johannis Yoede deponere. Testes, datum supra. 
129. 07-05-1429 1199 / 228-4 
Hessello Hessellonis Goebels droeg over aan zijn zoon Petrus, verwekt bij Aleijdis Tielmanni 
Hoeijts, 
1. een beemd in Oirschot in Wippenhout ter plaatse in het Loebroek, die genoemde Hessello 
verworven had van Arnoldus Appels, 
2. een beemd in Moergestel in het Helbroek, die genoemde Hessello verworven had van 
Anselmus Jan Ansems soen, 
3. een stukje beemd direct daarnaast, dat genoemde Hessello verworven had van Willelmus 
Poijnenborch, 
4. een erfpacht van 5 lopen rogge en een erfcijns van 12½ schilling, die Jacobus Hessels 



tegenwoordig aan genoemde Hessello mooet leveren, gaande uit een akker in Oisterwijk ter 
plaatse Udenhout, 
5. een erfpacht van 5 lopen rogge, die Willelmus Poijnenborch tegenwoordig levert aan 
genoemde Hessello gaande uit 2 stukken land in Oisterwijk, 
6. een erfpacht van 3 lopen rogge, die Wolterus van den Loe tegenwoordig levert aan 
genoemde Hessello gaande uit 2 stukken land in Oisterwijk nabij een weg, 
7. een erfpacht van ½ mud rogge, die Nycolaus Robkens tegenwoordig aan genoemde 
Hessello levert, gaande uit een huis, erf en tuin in Moergestel, 
8. een erfpacht van ½ mud rogge, die Godefridus die Sticker eertijds aan genoemde Hessello 
overdroeg. 
De twee beemden waren belast met 2½ oude groten. 
Petrus mag deze goederen niet verkopen, vervreemden of bezwaren, tenzij met toestemming 
van zijn vader. Mocht Petrus overlijden zonder wettig nageslacht, dan komen deze goederen 
aan genoemde Hessello of aan zijn naaste erfgenamen. 
1199/228(227)-4/07-05-1429. Solvit. 
Hessello Goebels filius quondam Hessellonis Goebels peciam prati sitam in prochia de Oirschot 
in loco dicto Wippenhout in loco dicto int Loebroec, quam peciam prati idem Hessello erga 
Arnoldum Appels acquisierat, item peciam prati sitam in prochia de Gestel prope Oesterwijc in 
loco dicto int tHelbroec, quam peciam prati idem Hessello erga Anselmum Jan Ansems soen 
acquisierat, item peciam prati dicte pecie prati contigue adiacentem, quam idem Hessello erga 
Willelmum Poijnenborch acquisierat, item hereditariam pactionem quinque lopinorum siliginis 
(doorgehaald: mensure) et hereditarium censum duodecim et dimidii solidorum monete quos 
paccionem et censum Jacobus Hessels dicto Hesselloni ad presens solvere tenetur ex 
(doorgehaald: hereditatibus) quodam agro terre sito in prochia de Oesterwijc ad locum dictum 
Udenhout, item hereditariam pactionem quinque lopinorum siliginis quam paccionem 
Willelmus Poijnenborch dicto Hesselloni ad presens solvere tenetur ex duabus peciis terre in 
Oesterwijc situatis, item hereditariam pactionem trium lopinorum siliginis quam Wolterus van 
den Loe dicto Hesselloni ad presens solvere tenetur ex duabus peciis terre in Oesterwijc iuxta 
viam quamdam ibidem situatam, item hereditariam pactionem dimidii modii siliginis quam 
Nycolaus Robkens dicto Hesselloni ad presens solvere tenetur hereditarie ex domo, area et 
orto sitis in prochia de Gestel prope Oesterwijc, item hereditariam pactionem dimidii modii 
siliginis quam Godefridus die Sticker (doorgehaald: ad presens solvere solvere! tenetur ex 
agro) dicto Hesselloni dumdum supportaverat, ut dicebat, hereditarie supportavit magistro 
Martino ad opus Petri filii Hessellonis predicti, ab eodem et Aleijde filia Tielmanni Hoeijts 
geniti, cum iure sibi competente in quibuscumque litteris mencionem de premissis facientibus 
promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere, promittens 
insuper sub obligatione premissa warandiam de peciis prati predictis et obligationem deponere 
exceptis duobus et dimidio grossis antiquis exinde prius e iure solvendis, ut dicebat, tali 
condicione annexa quod dictus Petrus premissa non vendet, alienabit nec obligabit nisi cum 
consensu et voluntate expressis Hessellonis sui patris predicti et si dictus Petrus decesserit 
absque prole legitima post ipsum in vita permanente, quod tunc dicte hereditates et pactiones 
hereditarie ad dictum Hessellonem si vixerit alioque ad proximos heredes et successores 
eiusdem Hessellonis hereditario iure succedat et devolvatur. Testes, datum supra. (Erp et Erp, 
datum septima maij). Traditur dicto Hesselloni. 
130. 13-05-1429 1199 / 231-6 t/m 231v-4 
231-6. 
Henricus Henrici van den Velde droeg over aan meester Arnoldus van Weilhusen een erfpacht 
van 1 mud rogge uit een erfpacht van 3 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. ¼ van een hoeve, deels in Oirschot en deels in Oisterwijk, ter plaatse Bantsvoort, 
2. ¼ van een beemd in Oirschot in de herdgang Spoordonk, tussen Johannes Godens en 
elders aan de gemeint, 
3. ¼ van 2 stukken beemd in Oirschot, in de herdgang Kerkhof, ter plaatse Lietscoren, tussen 
Henricus Godefridi Delien zoen en Johannes Hupman en tussen een steeg, 
4. alle erfgoederen die Elizabeth Henrici Vos van Beerze van haar vader Henricus en haar 
moeder Margareta aangekomen zijn, 
welke ¼-delen en erfgoederen Willelmus Vos zvw Henricus Vos van Beerze verworven had 
van Theodoricus Henrici van den Broeck en genoemde Elizabeth, voor de erfpacht van 3 mud 
rogge. Henricus, en met hem Gerardus Ronck zadelmaker en Christianus Mathie Hoeze, 
beloofden garantie. 
231v-2. 



Henricus beloofde genoemde Gerardus en Christianus, zijn borgen, van deze belofte 
schadeloos te houden. 
231v-3. 
Elisabeth Henrici Vos van Beerze en haar dochter Henrica deden ten behoeve van genoemde 
meester Arnoldus afstand. 
231v-4. 
Eertijds had voornoemde Gerardus aan Jacobus Johannis van Boegen een erfcijns van 40 
kronen beloofd, gaande uit al zijn goederen. Thans beloofde genoemde Jacobus aan 
voornoemde meester Arnoldus, dat hij hem nimmer met de inning van deze erfpacht lastig zal 
vallen. 
1199/231(230)-6/13-05-1429. ?Non ?solvit. 
Henricus filius quondam Henrici dicti van den Velde annuam et hereditariam paccionem unius 
modii siliginis mensure de Oerscot de annua et hereditaria pactione trium modiorum siliginis 
dicte mensure solvenda anno quolibet hereditarie purificationis et in Oerscot tradenda et 
deliberanda (doorgehaald: quam paccionem) de et ex quarta parte cuiusdam mansi siti partim 
in prochia de Oerscot et partim in prochia de Oesterwijc ad locum dictum Bantsvoert atque ex 
attinentiis dicte quarte partis eiusdem mansi singulis et universis, necnon ex quarta parte 
cuiusdam prati siti in prochia de Oerscot in pastoria de Spoerdonc inter hereditatem Johannis 
dicti Godens ex uno et (doorgehaald: inter) alias circumquaque inter communitatem ibidem, 
item ex quarta parte duarum peciarum prati siti in prochia predicta in pastoria de Cymiterio 
ad locum dictum Lietscoren inter hereditatem Henrici filii Godefridi Delien zoen et Johannis 
dicti Hupman ex uno et inter communem stegam ibidem ex alio, insuper de et ex omnibus 
hereditatibus que Elizabeth filie quondam Henrici dicti Vos de Beerze per mortem dicti 
#quondam# Henrici sui patris et [vervaagd: per mortem quondam] Margarete sue matris iure 
successionis hereditarie advolute sunt, quas quartas partes mansi, prati [et duarum 
peciarum] (f.231-v) et hereditates Willelmus dictus Vos filius quondam Henrici Vos de Beerze 
erga Theodoricum dictum van den Broeck filium Henrici et Elizabeth predictam pro dicta 
paccione trium modiorum siliginis ad pactum acquisierat prout in litteris, legitime et 
hereditarie supportavit magistro Arnoldo de Weilhusen promittens dictus Henricus et cum eo 
Gerardus dictus Ronck selliparus et Christianus filius quondam Mathie dicti Hoeze indivisi 
super omnia et habenda warandiam et omnem obligationem deponere (doorgehaald: Testes 
Erpe) et sufficientiam. Testes Erpe et Erpe. Datum XIII maij. 
1199/231v(230v)-2/13-05-1429. (niets in margine). 
Henricus predictus promisit super omnia et habenda Gerardum et Christianum a dicta 
promissione indempnes servare. Testes, datum supra. 
1199/231v(230v)-3/13-05-1429. Pro me..... Arnoldo ....... ....... 
Elisabeth filia quondam Henrici dicti Vos de Beerze et Henrica eius filia cum tutore super dicta 
paccione ad opus dicti magistri Arnoldi legitime et hereditarie renunciaverunt promittentes 
cum tutore ratam servare et obligationem (doorgehaald: ex u) et impeticionem ex parte 
eorum deponere. Testes, datum supra. 
1199/231v(230v)-4/13-05-1429. (niets in margine). 
Notum sit universis quod cum Gerardus predictus promisisset se daturum et soluturum Jacobo 
filio quondam Johannis dicti de Boegen hereditarium (doorgehaald: pa) censum quadraginta 
coronarum de et ex omnibus et singulis suis bonis prout in litteris, (doorgehaald: 
promittentes) constitutus igitur coram dictis scabinis infrascriptis dictus Jacobus promisit 
super omnia #magistro predicto# quod ipse vigore dictarum litterarum numquam impediet 
dictum magistrum Arnoldum in assecutionne dicte paccionis (doorgehaald: vel) occacione 
quacumque. Testes, datum supra. 
131. 04-07-1429 1199 / 247-7 
Johannes Laureijns van Buchoven man van Margareta Bernardi Henrici Pas droeg over aan 
Henricus Bernardi Pasch een erfpacht van 28 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
½ van een hofstad, ½ van een schuur en ½ van een tuin achter de schuur, onder Oisterwijk, 
tussen Jacobus Johannis Nouden van Hoesden en tussen Johannes Wijtmans en Gerlacus 
Wellens, welke helften Johannes die Brouwer voor die pacht verworven had van Margareta 
Hermani Bruijstens, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Er was 1 jaar achterstallige 
pacht. 
1199/247(246)-7/04-07-1429. Solvit. 
Johannes de Buchoven Laureijns soen maritus et tutor legitimus, ut dicebat, [vlek: Margarete] 
sue uxoris filie quondam Bernardi filii quondam Henrici Pas hereditariam pactionem viginti 
octo lopinorum siliginis solvendam hereditarie purificationis ex medietate domistadii cum suis 



attinentiis et ex medietate horrei cum suo fundo et ex medietate orti siti retro horreum infra 
libertatem de Oesterwijc inter hereditatem Jacobi filii Johannis Nouden de Hoesden ex uno et 
inter hereditatem Johannis Wijtmans et Gerlaci Wellens ex alio, quas medietates domistadii, 
horrei et orti predictorum Johannes die Brouwer erga Margaretam filiam quondam Hermani 
Bruijstens pro dicta paccione ad pactum acquisierat prout in litteris scabinorum de Oesterwijc 
dicebat contineri, hereditarie supportavit Henrico Pasch filio quondam Bernardi Pasch cum 
litteris predictis et cum arrestadiis unius anni promittens super omnia ratam servare et 
obligationem ex parte sui et dicte Margarete sue uxoris omnino deponere. Testes, datum 
supra. (Wijel et Gerardus, 4a julii). 
132. 18-10-1428 1199 / 253v-3 t/m 9 
253v-3 t/m 9. 
Jonker Johannes heer van Wesemael en van Sallaes beloofde een aantal lijfrenten, gaande uit 
het veer van Empel. Gerardus van Beirck beloofde genoemde jonker Johannes de meeste van 
deze lijfrenten te betalen totdat (verder onleesbaar). 
253v-3. 
Arnoldus Rover van der Poirten en zijn vrouw Heilwigis Arnoldi Danielis Roesmont 18 gelderse 
gulden. 
253v-4. 
Arnoldus Rover van der Poirten en Aleidis Godescalci Roesmont 12 gelderse gulden. 
253v-5. 
Godescalcus Roesmont en zijn dochter Mechteldis 10 gelders gulden. 
253v-6. 
Heilwigis Johannis van Beirck vrouw van Godescalcus Roesmont en hun dochter Heilwigis 10 
gelderse gulden. 
253v-7. 
Heilwigis dv Danielis Roesmont en wijlen Katharina Johannis van Beirck, en Beatrix dv 
Danielis Roesmont en jonkvrouw Adriana Theodorici Rover. 
1199/253v(252v)-3/18-10-1428. Wesemael gratis. 
Domicellus Johannes dominus de Wesemael et de Sallaes promisit Arnoldo Rover van der 
Poirten ad opus sui et ad opus Heilwigis uxoris eiusdem Arnoldi filie quondam Danielis 
Roesmont <--> Testes Best et Loenman. Datum XVIII octobris. 
1199/253v(252v)-4/18-10-1428. Wesemael gratis. 
Idem domicellus Johannes promisit mihi ad opus Arnoldi Rover van der Poirten et ad opus 
Aleidis filie Godescalci Roesmont <-->. 
1199/253v(252v)-5/18-10-1428. Wesemael gratis. 
Similiter promisit mihi ad opus Godescalci Roesmont et Mechteldis filie eiusdem Godescalci 
dare ad vitam utriusque vitalem pensionem decem huiusmodi (3: monete Reijneri ducis 
gelrie) ex premissis (3: de et ex vertigali dicto veer -van Empel-) condicione annexa quod 
Godescalcus et eius uxor levabant dictam integram pensionem quousque ipsi #?pariter# aut 
eorum alter vixerit cum Mechtilde predicta in humanis. Testes, datum supra. #totum ut 
supra#. 
1199/253v(252v)-6/18-10-1428. Wesemael gratis. 
Similiter promisit mihi ad opus Heilwigis filie quondam Johannis de Beirck uxoris Godescalci 
Roesmont et ad opus Heilwigis filie Godescalci et Heilwigis coniugum predictorum dare anno 
quolibet ad vitam utriusque ipsorum et ad vitam alterius eorundem diutius viventis vitalem 
pensionem decem huiusmodi florenorum terminis solucionis predictis (3: mediatim nativitatis 
domini et mediatim nativitatis Johannis) #ex premissis# condicione annexa quod Godescalcus 
et Heilwigis eius uxor ambo et eorum later diutius vivens levabit quousque ipsi aut eorum 
alter cum dicta Heilwige filia Godescalci vixerit. Testes, datum supra. #totum ut supra#. 
1199/253v(252v)-7/18-10-1428. Wesemael gratis. 
Similiter promisit dare mihi ad opus Heilwigis filie Danielis Roesmont, ab eodem et ex 
#quondam# Katharina filia quondam Johannis de Beirck pariter genite, et ad opus Beatricis 
filie eiusdem Danielis, ab eo et ex domicella Adriana filia quondam Theodorici Rover genite, <-
->. 
1199/253v(252v)-9/18-10-1428. Wesemael gratis. 
Gerardus de Beirck promisit domicello Johanni predicto super omnia et habenda quod ipse 
octodecim huiusmodi florenos Arnoldo Rover ad opus sui et Heilwigis sue uxoris atque XII 
huiusmodi florenos mihi ad opus Arnoldi predicti et ad opus Aleidis filie Godescalci Roesmont 
atque decem huiusmodi florenos mihi ad opus Godescalci et Mechteldis filie eiusdem 
Godescalci atque decem huiusmodi florenos mihi ad opus Heilwigis (doorgehaald: seu 



Beatricis filiarum Danielis Roesmont) uxoris Godescalci Roesmont et ad opus Heilwigis filie 
eiusdem Heilwigis uxoris Godescalci predicti promissos atque decem huiusmodi florenos de XX 
huiusmodi florenis promissis mihi ad opus Arnoldi de Moenle et Heilwigis sue uxoris a 
domicello Johanne predicto prout in diversis litteris extunc deinceps sic semper solvet quod 
dicto domicello Johanni dampna exinde non evenient in futurum (doorgehaald: Testes, datum 
supra) tali condicione annexa postquam idem Gerardus dedit domicello Johanni interim dictam 
(verder onleesbaar). 
133. 04-11-1428 1199 / 257v-8 
Gerardus Nycolai Scheijve verkocht aan Egidius Egidii Boijen een erfpacht van ½ mud rogge, 
te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. huis, erf en tuin onder Oisterwijk nabij de Plaats, tussen Ghisbertus van Haren en tussen 
Johannes die Meijer, strekkend van een weg tot aan de stroom, 
2. een erfpacht van ½ mud rogge, die genoemde Gerardus Scheijve beurt uit een stuk land 
onder Oisterwijk, tussen erfgenamen van Johannes van Engelen en tussen Laurencius van der 
Hagen, welke erfpacht wijlen Jacobus Willems leverde en thans Laurencius van der Heide. 
1199/257v(256v)-8/04-11-1428. Solvit II plack ?minus. 
Gerardus Scheijve filius naturalis quondam Nycolai Scheijve hereditarie vendidit Egidio Boijen 
filio Egidii Boijen hereditariam pactionem dimidii modii siliginis mensure de Buscoducis 
solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam et pro primo solutionis 
termino a purificationis proxime futuro ultra annum de et ex domo, area et orto dicti 
venditoris sitis infra libertatem de Oesterwijc prope plateam inter hereditatem Ghisberti de 
Haren ex uno et inter hereditatem Johannis die Meijer ex alio, tendentibus a communi vico ad 
aquam ibidem fluentem, ut dicebat, insuper ex hereditaria paccione dimidii modii siliginis 
mensure de Oesterwijc quam idem Gerardus Scheijve solvendam habet, ut dicebat, 
hereditarie ex pecia terre sita infra libertatem predictam, inter hereditatem heredum 
quondam Johannis de Engelen ex uno et inter hereditatem Laurencii van der Hagen ex alio, 
quam pactionem quondam Jacobus Willems solvere consueverat et nunc Laurencius van der 
Heide solvere tenetur, ut dicebat, promittens super omnia et habenda warandiam et 
sufficientiam. Testes, datum supra. (Wiel et Best, quarta novembris). 
134. 13-01-1429 1199 / 278v-2 
Nycolaus Petri Vervijns beloofde aan Katharina Godefridi Boijens een erfpacht van ½ mud 
rogge, te leveren met lichtmis, ingaande de eerste lichtmis na overlijden van genoemde 
Nycolaus, gaande uit een huis, erf en tuin van genoemde Nycolaus, onder Oisterwijk, tussen 
Johannes van Tilborch en tussen Yda Beerten, strekkend van een weg tot erfgoed van de 
investituur van Oisterwijk. 
1199/278v(277v)-2/13-01-1429. Solvit. 
Nycolaus filius quondam Petri Vervijns promisit Katharine filie quondam Godefridi Boijens 
quod ipse dat sibi et solvet hereditariam pactionem dimidii modii siliginis mensure de 
Buscoducis hereditarie purificationis et pro primo solutionis termino purificationis obitum dicti 
Nycolai proxime sequente et in Buscoducis tradet de et ex domo, area et orto (doorgehaald: 
et pecia terre sibi adiacente) eiusdem Nycolai sitis infra libertatem de Oesterwijc inter 
hereditatem Johannis de Tilborch ex uno et inter hereditatem Yde Beerten ex alio, tendentibus 
a communi vico ad hereditatem investiture de Oesterwijc, ut dicebat, promittens insuper 
super omnia et habenda warandiam et satisfacere. Testes, datum supra. (Wiel et Go. Datum 
XIII januarii). 
135. 03-03-1429 1199 / 305-1 en 2 
305-1. 
Johannes van Catwijc verkocht aan Arnoldus Willelmi van der Heijden 2 lopen land in 
Oisterwijk in de Schijf, tussen Johannes Johannis Wijtman en tussen het Vuchtpad, strekkend 
van Gerardus van Meijensvoert tot aan een weg. 
305-2. 
Johannes van Catwijc droeg over aan Henricus Engberti Smijters 
1. 2 lopen land in Oisterwijk ter plaatse de Schijf, tussen Elisabeth Kuijsten en haar kinderen 
en tussen genoemde Henricus Engberti Smijters, strekkend van het Vuchtpad tot aan 
Gerardus van Berke, 
2. een stukje land aldaar, tussen genoemde Elisabeth en haar kinderen en tussen Henricus 
van Amerzoijen, strekkend van Gerardus van Berke tot aan het Vuchtpat. 
1199/305(304)-1/03-03-1429. Solvit. 
Johannes de Catwijc peciam terre duas lopinatas terre vel circiter continentem sitam in 
prochia de Oesterwijc in loco dicto in die Schijve inter hereditatem Johannis filii quondam 



Johannis Wijtman ex uno et inter communem viam dictam die Vuchtpat ex alio, tendentem ab 
hereditate Gerardi de Meijensvoert ad communem viam (doorgehaald: prout) in ea quantitate 
qua dicta pecia terre ibidem sita est et ad dictum Johannem de Catwijc pertinere dinoscitur, 
ut dicebat, hereditarie vendidit Arnoldo van der Heijden filio quondam Willelmi van der 
Heijden promittens super omnia warandiam et obligationem deponere. Testes Erpe et Erp. 
Datum 3a marcii. 
1199/305(304)-2/03-03-1429. Solvit. 
Johannes de Catwijc peciam terre duas lopinatas terre vel circiter continentem sitam in 
prochia de Oesterwijc ad locum dictum die Schijve inter hereditatem Elisabeth Kuijsten et 
liberorum eius ex uno et inter hereditatem (doorgehaald: Huberti) #Henrici# filii quondam 
(doorgehaald: Hen) #Engberti# Smijters ex alio, tendentem a via dicta die Vuchtpat ad 
hereditatem Gerardi de Berke insuper particulam terre sitam ibidem inter hereditatem dicte 
Elisabeth et eius liberorum ex uno et inter hereditatem Henrici de Amerzoijen ex alio, 
tendentem ab hereditate Gerardi de Berke ad viam dictam die Vuchtpat in ea quantitate que 
dicte due pecie terre ibidem site sunt et ad dictum Johannem de Catwijc pertinere 
dinoscuntur, ut dicebat, hereditarie supportavit dicto (doorgehaald: Engberto filio quondam) 
Henrico filio quondam Engberti Smijters promittens super omnia warandiam et obligationem 
deponere. Testes, datum supra. 
136. 03-03-1429 1199 / 305-8 
Anselmus Goeswini van der Beerthen verkocht aan Anselmus Wolteri Ansems soen 
1. een stuk land in Oisterwijk of in Oirschot ter plaatse Wippenhout, tussen Johannes 
Godefridi die Becker en tussen Anselmus Wolteri Ansems soen, strekkend van een erfgoed 
van het Maria-altaar in de kerk van Oisterwijk tot aan een ander erfgoed van genoemde 
Anselmus, 
2. ½ van 11 roeden land in de dijk aldaar, tussen Willelmus Vos en tussen ?eertijds 
Wijtmannus Johannis Wijtman, met ½ van de graaf tussen genoemde beemd en een ander 
erfgoed van voornoemde Anselmus, te weten die helft van de 11 roeden die ligt richting 
broek, nabij erfgoed van Johannes Becker en Anselmus Wolteri Ansems soen, 
belast met de hertogencijns van 2 oude groten en 3 penningen. 
1199/305(304)-8/03-03-1429. (marge volgeschreven). 
Anselmus filius quondam Goeswini van der Beerthen peciam prati sitam in prochia de 
Oesterwijc aut in prochia de Oirschot ad locum dictum Wippenhout inter hereditatem Johannis 
die Becker filii quondam Godefridi ex uno et inter hereditatem Anselmi filii quondam Wolteri 
Ansems soen ex alio, tendentem ab hereditate ad altarem beate Marie virginis situm in 
ecclesia de Oesterwijc spectantem ad hereditatem reliquam dicti Anselmi simul cum medietate 
undecim virgatarum terre sitarum (doorgehaald: ibidem) in aggere ibidem sito inter 
hereditatem Willelmi Vos ex uno et inter hereditatem #?quondam# Wijtmanni filii quondam 
Johannis Wijtman ex alio, (doorgehaald: ?simul) cum medietate fossati ?finali inter dictum 
pratum et hereditatem reliquam predicti Anselmi situati cum illa scilicet medietate dictarum 
virgatarum terre que sita est ibidem versus paludem iuxta hereditatem Johannis Becker et 
Anselmi filii quondam Wolteri Ansems soen, ut dicebat, hereditarie vendidit Anselmo filio 
quondam Wolteri Ansems soen promittens super omnia et habenda warandiam et 
obligationem deponere, exceptis duobus grossis antiquis et tribus denariis #.......# domino 
nostro duci brabancie exinde prius e iure solvendis, tali condicione annexa quod dictus emptor 
possidebit medietatem dictarum undecim virgatarum terre ?similiter aliis hominibus ius et 
terras in eodem aggere predicto h...ntes ve...te promissione predicta non obstante, prout 
recognovit. Testes, datum supra. (Loen et Go. Datum 3a marcii). 
137. 21-04-1429 1199 / 323v-2 
Gerardus Nycolai van Deijl, zijn vader Nycolaus en Godefridus Godefridi Vos deden ten 
behoeve van ten behoeve van Jacobus Johannis van Laerhoven afstand van een erfpacht van 
1 mud rogge, die Arnoldus Johannis van Laerhoven leverde aan Arnoldus Wolteri Doerman, te 
leveren met lichtmis, gaande uit 4 lopen land in Oisterwijk ter plaatse de Doorn, tussen 
eertijds Willelmus van Haren en tussen Hillegondis van den Amervoirt en haar kinderen 
(doorgehaald: welke pacht genoemde Gerardus verworven had van Godefridus Godefridi Vos). 
1199/323v(322v)-2/21-04-1429. Solvit. 
Gerardus Nycolai de Deijl #Nycolaus eius pater et Godefridus Vos filius quondam Godefridi 
Vos super# hereditaria paccione unius modii siliginis (doorgehaald: mensure) quam Arnoldus 
filius quondam Johannis de Laerhoven solvere consueverat et tenebatur Arnoldo filio quondam 
Wolteri Doerman hereditarie purificationis et in Buscoducis tradere ex pecia terre quatuor 
lopinatas vel circiter continente sita in prochia de Oesterwijc ad locum dictum die Doren inter 



hereditatem quondam Willelmi de Haren ex uno et inter hereditatem Hillegondis van den 
Amervoirt et suorum liberorum ex alio, #ut dicebat, atque super iure ad opus Jacobi# 
(doorgehaald: quam pactionem idem Gerardus erga Godefridum Vos filium quondam Godefridi 
Vos acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit Jacobo #mihi ad opus#) de Laerhoven 
filii quondam Johannis de Laerhoven (doorgehaald: cum dictis litteris, aliis et iure et 
arrestadiis) promittentes super omnia ratam servare et obligationem ex parte (doorgehaald: 
sui) #eorum# deponere. Testes Loen et Go. Datum XXI aprilis. Traditur Gerardo de 
Meijelsfoirt. 
138. 17-06-1429 1199 / 342v-3 
Lucas Johannis Serijs soen van Erpe verkocht aan Henricus van Ethen (die kocht met geld van 
de h.geest van Oisterwijk) een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
de Zwanenborg in Oisterwijk achter de kerk, tussen Johannes van Wijflet en tussen de 
gemeint van Oisterwijk en van Haaren overal elders. 
342v-4. 
En hij kan terugkopen binnen 1 jaar met 51 beiers gulden. 
1199/342v-3/17-06-1429. (streepje in margine en) Solvit. 
Lucas de Erpe filius quondam Johannis de Erpe Serijs soen hereditarie vendidit Henrico de 
Ethen hereditariam pactionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam 
hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam de et ex hereditate quadam dicti Luce 
dicta Swanenborch sita in prochia de Oesterwijc retro ecclesiam de Oesterwijc inter 
hereditatem Johannis de Wijflet ex uno et inter communitatem de Oesterwijc et de Haeren 
alias adiacentem, ut dicebat, promittens super omnia et habenda warandiam et sufficientiam. 
Quo facto dictus emptor palam recognovit se dictam pactionem emisse acquisuisse cum 
pro...ptis denariis ad mensam sancti spiritus in Oesterwijc spectantibus. Testes Best et Berke. 
Datum XVII junii. 
1199/342v-4/17-06-1429. (streepje in margine en) Non solvit. Scabini noluerunt. 
Et poterit redimere infra hinc et a purificationis proxime futuro ultra annum semper dicto 
spacio pendente cum LI beijers gulden vel valorem et cum pactione et arrestadiis promittens 
super omnia ratam servare. Testes, datum supra. 
139. 29-01-1429 1199 / 364v-15 en 16 
364v-15. 
Willelmus Block verklaarde betaald te hebben aan Gerardus van Berke twee keer 50 
schillingen wegens de afgelopen 2 jaar van een erfcijns van 50 schillingen, "mit bueten", 
welke erfcijns Elisabeth Kuijst aan genoemde Gerardus moet betalen uit erfgoederen in 
Oisterwijk. 
364v-16. 
Genoemde Gerardus verklaarde van Elisabeth Kuijst ontvangen te hebben 5 pond oud geld en 
8 oude groten wegens "bueten". (??:) Hiermee zijn alle achterstallige jaren en boeten voldaan 
(??). 
1199/364v-15/29-01-1429. Non solvit. Scabini noluerunt. 
Willelmus Block palam recognovit se (doorgehaald: recipisse) solvisse Gerardo de Berke de 
duobus annis ultime preteritis bis quinquaginta solidos antique pecunie cum onere dicto mit 
bueten (doorgehaald: .......) occacione hereditarii census L solidorum dicte pecunie quem 
censum Elisabeth Kuijst dicto Gerardo annuatim solvere tenetur ex hereditatibus dicte 
Elisabeth in Oesterwijc situatis. Testes Erpe et Erpe. Datum XXIX januarii. 
1199/364v-16/29-01-1429. Solvit. Scabini noluerunt. 
Dictus Gerardus palam recognovit se recipisse ab Elisabeth Kuijst quinque libras antique 
pecunie (doorgehaald: ?census) et octo antiquos grossos pro onere dicto bueten ?nunc 
?provento (doorgehaald: occacione) et ....... omnia arrestadia eidem Gerardo restantia a 
quocumque tempore usque in presentem diem occacione hereditarii census quinquaginta 
solidorum antique pecunie quem censum Elisabeth Kuijst dicto Gerardo annuatim solvere 
....... ....... ....... ....... salvo eidem Gerardo ?super censum exnunc deinceps occacione 
eiusdem census ....... ?sex ?librarum. Testes, datum supra. 
140. 03-03-1429 1199 / 370-5 
Wolterus die Bie en zijn vader Godefridus beloofden aan Johannes Arts soen van Dussen 
schout van 's-Hertogenbosch en Johannes die Borchgreve, dat zij, zo lang genoemde Wolterus 
schout van Oisterwijk zal zijn, het deel van de lijfrente die ?Clemens graaf van Marca betaalt 
en andere renten en lasten die de schout van Oisterwijk ambtshalve betaalt, zullen betalen. 
1199/370-5/03-03-1429. Gratis. 
Wolterus die Bie et Godefridus eius pater promiserunt indivisi super omnia et habenda mihi ad 



opus Johannis de Dussen #Arts soen# sculteti de Buscoducis et Johannis die Borchgreve et ad 
opus alterius eorundem quod ipsi extunc deinceps quousque idem Wolterus scultetus de 
Oesterwijc fuerit portionem pensionis quam dux ?Clemens comes de Marca et singulas alias 
pensiones seu onera quas et que scultetus de Oesterwijc solitus est solvere ex officii 
scultetarii predicti sic solvent quod Johanni de Dussen et suis condebitoribus dampna exinde 
non eveniant in futurum. Testes Loen et Go. Datum 3a marcii. 
141. 15-03-1429 1199 / 371v-11 
Ghisbertus Johannis van den Leempoel verklaarde ontvangen te hebben van Yudocus Kepken 
37 pond en 12 schillingen, die genoemde Yudocus aan Wijtmannus Delijen soen moest 
betalen wegens het rentmeesterschap van Oisterwijk en die wijlen Wijtmannus aan 
voornoemde Ghisbertus overgedragen had. 
1199/371v-11/15-03-1429. (doorgehaald: Non) solvit. (doorgehaald: ....... ....... .......). 
Ghisbertus van den Leempoel filius quondam Johannis van den Leempoel palam recognovit se 
recipisse a Yudoco Kepken XXXVII libras et duodecim solidos pecunie brabancie in quibus 
dictus Yudocus Wijtmanno Delijen soen obligatus (doorgehaald: est) fuerat (doorgehaald: et 
quos idem Wijtmannus) occacione officii reddanarii de Oesterwijc et quos quondam 
Wijtmannus Ghisberto predicto supportaverat, ut dicebat, clamans inde quitum. Testes Wiel et 
Loen. Datum XV marcii, 3a post iudica. 
‘s-Hertogenbosch, R.1200 ../ 26 
oktober 1429 - september 1430 
000-344 
142. 08-10-1429 1200 / 2v-4 en 5 
2v-4. 
Jacobus Jacobi van Baest droeg over aan Jacobus Petri van Baest de Lange Hof in 
Middelbeers, tussen Johannes Bolten en tussen kinderen van Jacobus Jacobi van Baest, 
strekkend van voornoemde Johannes Bolten tot aan een straat, met het recht van gebruik 
van de gemeint van Oisterwijk, zoals dat Thomas van Baest verworven had van schepenen en 
gezworenen van de stad Oisterwijk. 
2v-5. 
Ancelmus Petri van Baest zag af van vernadering. 
1200/2v-4/08-10-1429. Solvit. 
Jacobus filius quondam Jacobi van Baest peciam terre dictam den Langhen Hof sitam in 
prochia de Mijddelberze inter hereditatem Johannis Bolten ex uno et #inter hereditatem# 
primodicti Jacobi ex alio, tendentem ab hereditate Johannis Bolten predicti ad communem 
plateam simul cum iure utendi communitatem de Oesterwijck prout huiusmodi ius Thomas 
van Baest erga scabinos et iuratos opidi de Oesterwijc acquisierat, ut dicebat, hereditarie 
supportavit Jacobo filio quondam Petri de Baest promittens super omnia warandiam et 
obligationem deponere. Testes Roesmont et Rover. Datum octava octobris. Traditur dicto 
Ancelmo suo fratri. 
1200/2v-5/08-10-1429. Solvit. 
Ancelmus filius quondam Petri de Baest prebuit et reportavit. Testes, datum supra. 
143. 15-12-1429 1200 / 20v-3 en 4 
20v-3. 
Henricus van Drongelen alias van Ethen zvw Egidius van Eten droeg over aan Jordanus 
Gerardi van Berkel 
1. een erfgoed met gebouwen van wijlen Henricus van Ele in Oisterwijk in Heukelom, tussen 
Arnoldus Petri sMolners en Godefridus van den Werve en tussen Wijtmannus van den Eijnde 
(en/zv?) Petrus van den Eijnde, 
2. Gibenland met de ½ van ....... genaamd het Vasselken, 
3. een streep land eertijds van de h.geest in Oisterwijk, aldaar nabij het Herlaar, 
4. een streep land die was van Hermanus Noudens, tussen Hermanus Vannij en tussen 
Elisabeth Henrici Costers, 
welke erfgoederen voornoemde Henricus van Drongelen in pacht verworven had van Henricus 
van Ele, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, belast zoals in de brieven vermeld. 
20v-4. 
Marselius van Hoculem zag af van vernadering. 
1200/20v(19v)-3/15-12-1429. Solvit. 
Henricus de Drongelen alias communiter vocatus de Ethen filius quondam Egidii de Eten 
quamdam hereditatem cum suis edificiis quondam Henrici de Ele sitam in prochia de 
Oesterwijc in loco dicto Huculem inter hereditatem Arnoldi filii quondam Petri Smolners 



(doorgehaald: ex uno) et inter hereditatem Godefridi van den Werve ex uno et inter 
hereditatem Wijtmanni van den Eijnde Petri! van den Eijnde ex alio, item peciam terre dictam 
Ghibenlant cum medietate pl.... dicte tVasselken, item strepulam terre quondam mense sancti 
spiritus in Oesterwijc sitam ibidem prope locum dictum tHerlaer, item strepulam terre que 
fuerat olim Hermani Noudens sitam inter hereditatem Hermani Vannij ex uno et inter 
hereditatem Elisabeth filie Henrici Costers ex alio, quas hereditates predictas Henricus de 
Drongelen predictus erga Henricum de Ele ad pactum acquisierat, prout in litteris scabinorum 
de Oesterwijc dicebat contineri, hereditarie supportavit Jordano de Berkel filio quondam 
Gerardi de Berkel cum dictis litteris et iure, promittens super omnia et habenda ratam servare 
et omnem obligationem ex parte sui deponere exceptis oneribus in dictis litteris contentis. 
Testes, datum supra. (Godescalcus et Rover, XV decembris). 
1200/20v(19v)-4/15-12-1429. (niets in margine). 
Marselius de Hoculem prebuit et reportavit. Testes, datum supra. 
144. 15-12-1429 1200 / 20v-7 
Henricus Johannis Wijtmans droeg over aan Arnoldus van der Heiden ten behoeve van de 
h.geest in Oisterwijk een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit de 
Lanenakker in Enschot, tussen Johannes van der Diesen en tussen een straat, welke pacht 
genoemde Henricus Wijtmans verworven had van de broers Henricus en Gerardus, kinderen 
van wijlen Gerardus Wijten. 
1200/20v(19v)-7/15-12-1429. Solvit. 
Henricus Wijtmans filius quondam Johannis Wijtmans hereditariam pactionem duorum 
modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in 
Buscoducis tradendam ex agro terre dicto Lanenacker sito in prochia de Enschit inter 
hereditatem Johannis van der Diesen ex uno et inter communem plateam ex alio, quam 
pactionem idem Henricus Wijtmans erga Henricum et Gerardum fratres liberos quondam 
Gerardi Wijten acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit Arnoldo van der Heiden ad 
opus mense sancti spiritus in Oesterwijck cum dictis litteris et iure, promittens super omnia et 
habenda ratam servare et omnem obligationem ex parte sui deponere. Testes, datum supra. 
(?Poirten et Gheel, XV decembris). 
145. 04-01-1430 1200 / 30v-3 
Ghibo sFloren soen droeg over aan Willelmus Bloc van Oesterwijc een erfpacht van ½ mud 
rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. een gelookt onder Oisterwijk, tussen Johannes Brabants en tussen Godefridus van Hulsel, 
2. een stuk land dat eertijds was van Henricus Luijten priester, tussen Henricus Henrici van 
Beke en tussen Johannes Brabants, Hessello Goebels en Heilwigis weduwe van Johannes van 
Laerhoven en haar kinderen, 
welke pacht genoemde Ghibo verworven had van Johannes Ghisberti Hannen soen. 
Genoemde Johannes Ghisberti Hannen zal ontlast zijn van de overdracht van voornoemde 
erfpacht voor schepenen van Oisterwijk, die genoemde Johannes eertijds gedaan had aan 
genoemde Willelmus Bloc. 
1200/30v(29v)-3/04-01-1430. Solvit. Fiat ....... ....... 
Ghibo sFloren soen hereditariam pactionem dimidii modii siliginis solvendam hereditarie 
purificationis de et ex pecia terre dicta een geloect sita infra libertatem de Oesterwijc inter 
hereditatem Johannis Brabants ex uno et inter hereditatem Godefridi van Hulsel ex alio, item 
de et ex pecia terre que fuerat domini quondam Henrici Luijten presbitri inter hereditatem 
quondam Henrici de Beke filii quondam Henrici van Beke ex uno et inter hereditatem Johannis 
Brabants, Hessellonis Goebels et Heilwigis uxoris quondam Johannis de Laerhoven et eius 
liberorum ex alio, quam pactionem dictus Ghibo erga Johannem filium quondam Ghisberti 
Hannen soen acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit Willelmo Bloc de Oesterwijc 
cum litteris, aliis et iure et arrestadiis promittens super omnia ratam servare et obligationem 
ex parte sui deponere. Tali condicione annexa quod idem Johannes filius quondam Ghisberti 
Hannen a supportacione et obligatione (doorgehaald: dicte) quas idem Johannes dumdum 
fecerat Willelmo Bloc predicto de pactione predicta coram scabinis in Oesterwijc #erit quitus# 
prout idem Willelmus hoc palam recognovit et consensit. Testes Godefridus et Roverus. 
Datum quarta januarii. 
146. 28-01-1430 1200 / 45-4 t/m 7 
45-4. 
Jonkvrouw Jutta Willelmi Coptiten droeg over aan Jacobus Jacobi Steenwech, door hem 
gedurende zijn leven te bezitten, en na zijn opverlijden door zijn 3 zonen, verwekt bij wijlen 
Jutta Godefridi Bierkens 



1. 2/3 in een erfpacht van 1½ mud rogge, die Mechteldis Coptiten, zuster van genoemde 
wijlen Willelmus, beurde met lichtmis, uit goederen die waren van Willelmus van Langelaer in 
Oisterwijk, in Udenhout, van welke erfpacht genoemde Jutta 1/3 verworven had van haar 
broer Jacobus Coptiten en 1/3 aan haar nagelaten was in testament van Mechteldis Jacobi 
Coptiten. 
2. een erfpacht van 2 mud rogge in een erfpacht van 15 mud rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit een hoeve in Kerkhoven, welke pacht van 2 mud Elisabeth Coptiten weduwe van 
Nycolaus Coel zvw Wolteri Coelen soen in zijn testament nagelaten had aan genoemde Jutta. 
45-5. 
Jonkvrouw Jutta van Eijndoven weduwe van Arnoldus van Eijndoven zag af van vernadering. 
45-6. 
Genoemde Jacobus en Arnoldus Rover de Porta beloofden aan jonkvrouw Jutta Coptiten een 
lijfpacht van 4 mud rogge, te leveren met lichtmis. 
45-7. 31-01-1430. 
Jacobus beloofde zijn borg Arnoldus Rover van deze belofte schadeloos te hoouden. 
1200/45(44)-4/28-01-1430. Duplicetur una pro liberis alia pro Jacobo. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Domicella Jutta filia quondam Willelmi Coptiten duas tercias partes ad se spectantes, ut 
dicebat, in hereditaria paccione unius et dimidii modiorum siliginis mensure de Buscoducis 
quam pactionem Mechteldis Coptiten soror dicti quondam Willelmi solvendam habuerat 
hereditarie purificationis ex bonis que fuerant Willelmi de Langelaer sitis in prochia de 
Oesterwijc in loco dicto Udenhout et de qua pactione unius et dimidii modiorum siliginis dicta 
Jutta (doorgehaald: erga Ja) unam terciam partem erga Jacobum Coptiten eius fratrem 
acquisierat et Mechteldis Coptiten filia quondam Jacobi Coptiten aliam terciam partem dicte 
Jutte in eius testamento legaverat, ut dicebat, insuper hereditariam pactionem duorum 
modiorum siliginis dicte mensure ad ipsam spectantem, ut dicebat, in hereditaria paccione 
quindecim modiorum siliginis eiusdem mensure solvenda hereditarie purificationis ex quodam 
manso sito in loco dicto Karrichoven quam pactionem duorum modiorum siliginis Elisabeth 
Coptiten relicta quondam Nycolai Coel filii quondam Wolteri Coelen soen dicte Jutte in eius 
testamento legaverat, ut dicebat, hereditarie supportavit Jacobo Steenwech filio quondam 
Jacobi Steenwech #ab eodem quoad vixerit ipse, post eiusdem Jacobi decessum a tribus 
(doorgehaald: liberis) filiis eiusdem Jacobi, ab eo et ex quondam Jutta filia quondam Godefridi 
Bierkens pariter genitis, hereditario iure habendas# cum toto iure sibi competente in 
quibuscumque litteris et instrumentis mencionem inde facientibus, promittens cum tutore 
super omnia et habenda ratam servare et omnes obligationem et impeticionem ex parte sui et 
heredum et successorum eiusdem deponere. Testes Aa et Rover. Datum XXVIII januarii. 
1200/45(44)-5/28-01-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Domicella Jutta de Eijndoven relicta quondam Arnoldi de Eijndoven prebuit (doorgehaald: 
.......) in absentia liberorum et in presentia Jacobi et reportavit mihi ad opus ut supra. Testes 
Godescalcus et Rover. Datum XXVIII januarii. 
1200/45(44)-6/28-01-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Idem Jacobus atque Arnoldus Rover de Porta promiserunt indivisi super se et bona sua omnia 
et habenda domicelle Jutta Coptiten predicte quod ipsi dabunt et solvent eidem annuam et 
vitalem pensionem quatuor modiorum siliginis mensure de Buscoducis (doorgehaald: h) 
#anno quolibet ad vitam eiusdem et non ultra# purificationis et in Buscoducis tradituram de 
et ex universis et singulis bonis Jacobi et Arnoldi predictorum tam mobilibus quam 
immobilibus, hereditariis atque paratis et habendis ubicumque locorum consistentibus, sitis 
aut solvendis, ut dicebat, (doorgehaald: Testes, datum supra) et cum decesserit erunt quiti. 
Testes, datum supra. 
1200/45(44)-7/31-01-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Jacobus promisit super omnia et habenda Arnoldum Rover a dicta promissione indempnem 
servare. Testes Aa et Sijmon. Datum ultima januarii. 
147. 07-03-1430 1200 / 70v-3 
Theodoricus Wanghe zvw Petrus van den Doveloe verkocht aan Arnoldus Henrici Vendijc een 
erfcijns van 3 pond, te leveren met lichtmis, gaande uit een zesterzaad land in Oisterwijk, ter 
plaatse Kerkhoven, tussen kinderen van wijlen Henricus van den Doveloe en tussen Willelmus 
Sapeel, strekkend van de gemeint van Haaren tot aan een straat. 



1200/70v-3/07-03-1430. Solvit. 
Theodoricus Wanghe filius quondam Petri van den Doveloe hereditarie vendidit Arnoldo 
Vendijc filio Henrici (doorgehaald: hereditariam pactionem) hereditarium censum trium 
librarum monete solvendum hereditarie purificationis de et ex sextariata terre eiusdem 
venditoris sita in prochia de (doorgehaald: Oesterwijc) Oesterwijc ad locum Karrichoven inter 
hereditatem liberorum quondam Henrici van den Doveloe #ex uno# et inter hereditatem 
Willelmi Sapeel ex alio, tendente a communitate de Haren ad communem plateam, ut dicebat, 
promittens super omnia et habenda warandiam et satisfacere. Testes Aa et Rover. Datum 
septima marcii. 
148. 12-04-1430 1200 / 86v-3 en 4 
86v-3. 
Willelmus Nycholai genaamd Colen zoen verkocht aan Willelmus Loijer bontwerker nzvw 
meester Jacobus Groij een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met Remigius, gaande uit 
1. een huis en tuin in Oisterwijk nabij de linde, tussen Jacobus Appels en tussen Gerardus 
Scheijven, 
2. een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse op de Hupperingen, tussen Bertha van der Stegen 
en tussen Willelmus Rutghers. 
86v-4. 
En hij terugkopen binnen 3 jaar met 26 XXVI arnoldus gulden. 
1200/86v-3/12-04-1430. Solvit. 
Willelmus filius quondam Nycholai dicti Colen zoen hereditarie vendidit Willelmo Loijer pellifici 
filio naturali quondam magistri Jacobi Groij hereditariam pactionem unius modii siliginis 
mensure de Buscoducis solvendam hereditarie (doorgehaald: purificationis) Remigii et in 
Buscoducis tradendam de et ex domo et orto sitis in prochia de Oesterwijc iuxta tyliam ibidem 
inter hereditatem Jacobi Appels ex uno et inter hereditatem Gerardi Scheijven ex alio, item de 
et ex pecia terre sita in dicta prochia ad locum dictum op die Hupperijnghe inter hereditatem 
Berthe van der Stegen ex uno et inter hereditatem Willelmi Rutghers ex alio, ut dicebat, 
promittens super omnia et habenda warandiam et satisfacere. Testes Aa et Rover. Datum XII 
aprilis, quarta post palmarum. 
1200/86v-4/12-04-1430. Solvit. 
Et poterit redimere infra hinc et Remigii proxime futurum ultra tres annos semper dicto spacio 
durante cum XXVI arnoldus gulden vel valorem et paccionem anni et arrestadiis ut in forma. 
Testes, datum supra. 
149. 12-04-1430 1200 / 87-3 
Gerardus Mol van Driel droeg over aan Gerardus van Beirck 
1. een huis, erf en tuin van Elisabeth Lemmens in Oisterwijk, tussen Arnoldus van der Heiden 
en tussen Wolterus die Veer, 
2. een huis, erf, tuin en erfgoederen van Wolterus die Beer, die eertijds waren van Johannes 
Gheren soen, in Oisterwijk, tussen erfgenamen van Elisabeth Lemmens en tussen Elisabeth 
weduwe van Johannes Kuijst, 
welke huizen, erven, tuinen en erfgoederen genoemde Gerardus Mol gerechtelijk gekocht had, 
na schepenvonnis van 's-Hertogenbosch, van Godefridus Boest. 
1200/87-3/12-04-1430. Non solvit. 
Gerardus Mol de Driel domum, aream et ortum ac hereditates Elisabeth Lemmens sitos in 
prochia de Oesterwijc inter hereditatem Arnoldi van der Heiden ex uno et inter hereditatem 
Wolteri die Veer ex alio, insuper domum, aream et ortum ac hereditates Wolteri die Beer qui 
fuerant quondam Johannis Gheren soen sitos in dicta prochia inter hereditatem quondam 
Elisabeth Lemmens ex uno et inter hereditatem Elisabeth relicte quondam Johannis Kuijst ex 
alio, quos domos, areas, ortos, ac hereditates predictos idem Gerardus Mol per iudicem 
mediante sententia scabinorum de Buscoducis erga Godefridum Boest emendo acquisierat 
prout in litteris, hereditarie supportavit Gerardo de Beirck cum dictis litteris et iure, 
promittens super omnia ratam servare et omnem obligationem ex parte sui deponere. Testes 
Berze et Ghele. Datum XII aprilis, quarta post palmarum. 
150. 20-04-1430 1200 / 88-3 t/m 88v-8 
88-3. 
Jonkvrouw Hadewigis weduwe van Godefridus van Brecht droeg over aan haar zoon Johannes 
van Brecht, ten behoeve van hem en van zijn broer Jacobus, het vruchtgebruik in een huis en 
tuin in Oisterwijk, tussen huis, erf en tuin van wijlen Godefridus van Brecht en tussen huis, erf 
en tuin van Bartholomeus sWitten, welk huis en erf Johannes Caluwart ten behoeve van 
jonkvrouw Hadewigis en haar kinderen verworven had van Johannes Vonck, zoals in 



schepenbrieven van Oisterwijk. 
88-4. 
Vervolgens droeg genoemde Johannes Godefridi van Brecht genoemd huis en tuin over aan 
Willelmus Willelmi Lu. 
88-5. 
Jonkvrouw Hadewigis en haar zoon Johannes droegen over aan genoemde Willelmus Lu een 
erfpacht van 1 mud rogge, die wijlen Hubertus van Orthen beurde met lichtmis, gaande uit 
voornoemd huis, erf en tuin, en welke erfpacht Johannes Voegd ten behoeve van Jacobus van 
den Wijngarde verworven had van genoemde wijlen Hubertus van Orthen. Nadat voornoemde 
jonkvrouw Hadewigis en Johannes genoemde Willelmus Lu van genoemde pacht met de oude 
brieven bevestigd hebben, zullen zij van deze belofte ontheven zijn en zal de overdracht niet 
van (?)kracht zijn. 
88v-1. 
Jonkvrouw Hadewigis, weduwe van Godefridus van Brecht, droeg over aan haar zoon 
Johannes, ten behoeve van hem en van diens broer Jacobus, het vruchtgebruik in een huis, 
erf, tuin, erfgoederen, wijngaard en visvijver van wijlen voornoemde Godefridus van Brecht, 
in Oisterwijk nabij de Plaats tegenover de linde, tussen een huis, erf en tuin van eertijds 
Johannes Vonck later van genoemde Godefridus van Brecht en tussen Petrus Theodorici 
Wanghe, strekkend van een weg tot aan de gemeint. 
88v-2. 
Vervolgens verkocht genoemde Johannes aan Willelmus Willelmi Lu (deze erfgoederen), 
belast met 12 oude groten en met een erfcijns van 1 pond. 
88v-3. 19-05-1430. 
Johannes Godefridi van Brecht verkocht aan Ghisbertus Wolteri van Haren een beemd 
genaamd het Wuwenbroek in Oisterwijk, nabij de Banbrug, tussen des Dekens Broek en 
tussen Gerardus van Berke, strekkend van de gemient van Oisterwijk tot aan des Dekens 
Broek, belast met een erfcijns van 40 schellingen aan Gerardus van Berke. 
88v-4. 
Wolterus Petri van Berghen zag af van vernadering. 
88v-5. 20-04-1430. 
Willelmus Willelmi Lu man van Elisabeth ndvw Johannes van Brecht beloofde aan Johannes 
Godefridi van Brecht, ten behoeve van hem en van de erfgenamen van dezelfde Willelmus Lu, 
dat, ingeval voornoemde Willelmus Lu en Elisabeth zouden overlijden zonder wettig 
nageslacht, hun goederen zullen gaan ½ naar de kinderen van wijlen Godefridus van Brecht 
en ½ naar de erfgenamen van voornoemde Willelmus. De brief overgeven aan Godefridus 
Berijs. 
88v-6. 
Johannes Godefridi van Brecht had destijds verkocht aan Ghisbertus Wolteri van Haren het 
Wuwen Broek in Oisterwijk nabij de Banbrug, tussen des Dekens Broek en tussen Gerardus 
van Berke, strekkend van de gemeint tot aan des Dekens Broek. Ghisbertus beloofde aan 
Willelmus Willelmi Lu een erfpacht te leveren van 12 lopen rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit het Wuwen Broek. 
88v-7. 
En hij kan terugverkopen binnen 2 jaar met 42 arnoldus gulden. 
88v-8. 
Johannes Godefridi van Brecht beloofde aan zijn moeder jonkvrouw Hadewigis een lijfpacht 
van 7 mud rogge, in Moergestel te leveren met lichtmis, gaande uit alle goederen van 
genoemde Johannes in Moergestel. 
1200/88-3/20-04-1430. (streepje in margine). 
Domicella Hadewigis relicta quondam Godefridi de Brecht cum tutore usufructum sibi, ut 
dicebat, competentem in domo, orto et in attinentiis eorundem sitis in libertate de Oesterwijc 
inter domum, aream et hereditates quondam Godefridi de Brecht ex uno et inter domum, 
aream et hereditates Bartholomei (doorgehaald: Vervijns) sWitten ex alio, quos domum, 
aream cum suis fundo et attinentiis primodictos Johannes Caluwart ad opus domicelle 
Hadewigis et liberorum eiusdem domicelle Hadewigis erga Johannem Vonck acquisierat, prout 
in litteris scabinorum de Oesterwijc dicebat contineri, hereditarie supportavit Johanni de 
Brecht suo filio ad opus eiusdem Johannis et ad opus Jacobi fratris eiusdem Johannis cum 
dictis litteris, aliis et iure promittens cum tutore super omnia ratam servare et omnem 
obligationem ex parte sui deponere. Testes, datum supra. (Dicbier et Stier. Datum XX aprilis, 
quinta post pasche). 



1200/88-4/20-04-1430. (streepje in margine). 
Notum sit universis quod cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 
dictus Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht domum cum suo fundo et ortum 
cum suis attinentiis predictos hereditarie supportavit Willelmo Lu filio quondam Willelmi Lu 
cum dictis litteris, aliis et iure promittens super omnia et habenda ratam servare et omnes 
obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte Jacobi sui fratris deponere. Testes. 
1200/88-5/20-04-1430. (streepje in margine). 
Domicella Hadewigis et Johannes eius filius predicti cum tutore hereditariam pactionem unius 
modii siliginis mensure de Buscoducis quam quondam Hubertus de Orthen solvendam 
habuerat hereditarie purificationis ex domo, area, orto cum suis attinentiis predictis et quam 
pactionem (doorgehaald: Jacobus van den Wijngarde) Johannes Voegd ad opus Jacobi van 
den Wijngarde erga dictum quondam Hubertum de Orthen acquisierat, ut dicebant, 
hereditarie supportaverunt Willelmo Lu predicto cum iure eis competente ac dicto Jacobo van 
den Wijngarde competente in pactione predicta, promittentes indivisi super omnia et habenda 
ratam servare et omnem obligationem deponere, tali condicione annexa postquam domicella 
Hadewigis et Johannes predicti aut eorum alter dicto Willelmo Lu de dicta paccione cum 
antiquis litteris inde debitam firmam fecerint et eundem Willelmum sic placuerint quod hoc sit 
sibi perpetue ratum atque firmum, quod tunc dicti Hadewigis et Johannes deinceps a dicta 
promissione erint quiti et extunc ....... ....... ....... supportacionis nullius et ?roboris ....... 
....... prout alter recognovit et repromisit. Testes. (verder niets). 
1200/88v-1/20-04-1430. (streepje in margine). 
Domicella Hadewigis relicta quondam Godefridi de Brecht cum tutore usufructum sibi, ut 
dicebat, competentem (doorgehaald: competentem) in domo, area, orto ac hereditatibus 
(doorgehaald: sibi adiacentibus) et vineario sive piscatoria et aliis attinentiis sibi 
coadiacentibus quondam Godefridi de Brecht predicti sitis in prochia de Oesterwijc apud 
plateam in opposito tilie ibidem, inter (doorgehaald: hereditatem) domum, aream et ortum 
quondam Johannis Vonck postea dicti Godefridi de Brecht ex uno et inter hereditatem 
(doorgehaald: Arnoldi) #Petri# Wangh filii Theodorici Wanghe ex alio, tendentibus a communi 
platea ad communitatem prout ibidem dicte hereditates cum piscatoria et aliis suis attinentiis 
ibidem site sunt et ad quondam Godefridum de Brecht pertinere consueverant, ut dicebat, 
legitime supportavit Johanni suo filio ad opus eiusdem Johannis et ad opus Jacobi fratris 
eiusdem Johannis promittens super omnia ratam servare et omnem obligationem ex parte sui 
deponere. 
1200/88v-2/20-04-1430. (streepje in margine). 
Notum sit universis quod cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 
dictus Johannes p..... hereditarie vendidit Willelmo Lu filio quondam Willelmi Lu, promittens 
super omnia et habenda warandiam et omnes obligationem et impeticionem deponere, 
exceptis duodecim grossis antiquis et hereditario censu unius libre monete exinde prius 
solvendis, ut dicebat. 
1200/88v-3/19-05-1430. (streepje in margine). 
(doorgehaald: Dicta domicella Hadewigis cum tutore usufructum sibi competentem, ut 
dicebat) #Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht# pratum quoddam dictum 
dat Wuwenbroeck situm in prochia de Oesterwijc apud locum dictum die Banbrugh, inter 
pratum dictum des Dekens Broec ex uno et inter hereditatem Gerardi de Berke ex alio, 
tendentem a communitate de Oesterwijc ad pratum predictum des Dekens Broeck vocatum, 
ut dicebat, (doorgehaald: legitime supportavit Johanni suo filio promittens cum tutore super 
omnia ratam servare et omnem obligationem ex parte sui deponere. Notum sit universis quod 
cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus Johannes de Brecht 
dictum pratum tWuwenbroec vocatum) hereditarie vendidit Ghisberto filio #naturali# 
quondam Wolteri de Haren (doorgehaald: cum dictis litteris et iure) promittens super omnia 
et habenda warandiam et omnes obligationem et impeticionem deponere, excepto hereditario 
censu XL solidorum antique pecunie Gerardo de Berke exinde prius e iure solvendo, ut 
dicebat. Testes Godesclacus et Roes. Datum XIX maij. 
1200/88v-4/19-05-1430. Solvit. 
Wolterus de Bergen filius quondam Petri de Berghen prebuit et reportavit. Testes Dicbier et 
(doorgehaald: Roesm) Spica. Datum supra. 
1200/88v-5/20-04-1430. Solvit. 
Willelmus Lu filius quondam Willelmi Lu maritus et tutor Elisabeth filie naturalis quondam 
Johannis de Brecht ?consensit et (doorgehaald: promisit) super omnia et habenda Johanni de 
Brecht filio quondam Godefridi de Brecht ad opus heredum quondam Godefridi de Brecht et ad 



opus heredum eiusdem Willelmi Lu et ad opus omnium personarum quarum interit promisit in 
casu quo Willelmus Lu predictus et Elisabeth eius uxor predicta (doorgehaald: ambi) 
decesserint absque prole legitima ab ipsis pariter procreata aut procreanda ?superstite post 
ipsos r....mate, in hoc eventu omnia bona (doorgehaald: et habenda) eorundem Willelmi et 
Elisabeth, mobilia et immobilia, hereditaria atque parata, ad presentem habita et habenda, 
?saltere req...... de eisdem bonis interim non disposuerit alit..... #....... post obitum Willelmi 
et Elisabeth predictorum amborum et non prius# mediatim cedent et hereditario iure 
devolvent ad (doorgehaald: heredes seu) liberos quondam Godefridi de Brecht et mediatim ad 
heredes de latere dicti Willelmi pertunc viventes, omni dolo secluso, salv... eidem Willelmo 
(doorgehaald: potestate) sua potestate interim de eisdem bonis ad suum b...platum 
dispo....di, non obstante promissione predicta. Testes Dicbier et Stier. Datum XX aprilis, 
quinta post pasche. Traditur Godefrido Berijs. 
1200/88v-6/20-04-1430. (streepje in margine). 
Notum sit universis quod cum Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht pratum 
quoddam tWuwenbroec vocatum situm in prochia de Oesterwijc apud locum dictum die 
Banbrugh inter pratum dictum des Dekens Broeck ex uno ex uno et inter hereditatem Gerardi 
de Berke ex alio, tendentem a communitate ad pratum ultimodictum hereditarie vendidisset 
Ghisberto filio naturali quondam Wolteri de Haren prout in litteris, constitutus igitur coram 
scabinis infrascriptis dictus Ghisbertus promisit se daturum et soluturum Willelmo Lu filio 
quondam Willelmi Lu hereditariam paccionem duodecim lopinorum siliginis mensure de 
Oesterwijc hereditarie purificationis et in Oesterwijc (doorgehaald: tradendam) tradituram ex 
prato predicto dat Wuwenbroec vocato, ut dicebat, promisit insuper super omnia et habenda 
warandiam et sufficientiam. 
1200/88v-7/20-04-1430. (streepje in margine). 
Et poterit redimere infra hinc et a purificationis proxime futuro ultra duos annos semper dicto 
spacio durante cum XLII arnoldus gulden et cum pactione et arrestadiis, promittens super 
omnia et habenda ratum servare. Testes. 
1200/88v-8/20-04-1430. (streepje in margine). 
Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht promisit se daturum et soluturum 
domicelle Hadewigi sue matri annuam et vitalem pensionem septem modiorum siliginis 
mensure de Gestel prope Oesterwijc anno quolibet ad vitam eiusdem domicelle Hadewigis et 
non ultra purificationis et in Gestel tradituram ex universis et singulis bonis dicti Johannis in 
parrochia de Ghestel prope Oesterwijc sitis aut solvendis, ut dicebat, promisit insuper super 
omnia et habenda warandiam et sufficientiam et cum decessit erit quitus. Testis. 
151. 23-03-1430 1200 / 104v-4 en 5 
104v-4. 
Willelmus Rutgeri van Audenhove droeg over aan Wolterus Wolteri Vrancken een erfgoed 
genaamd Ennekens Hoeve in Oisterwijk in Heukelom, dat eertijds was van Heilwigis Wolteri 
van der Stegen, voor zover genoemde Willelmus dat erfgoed verworven had van Henricus 
Johannis van den Brekelen en Arnoldus Weijberch sBonten soen, voogden van de onmondige 
kinderen van Johannes van den Brekelen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. De 
erfgenamen van wijlen Rutgerus van Audenhoven behouden hun ....... volgens de 
schepenbrief van Oisterwijk, waarin Johannes van den Brekelen de Ennekens Hoeve verwierf 
van Arnoldus van der Heide en Henricus van Ethen, h.geestmeesters in Oisterwijk. 
104v-5. 
Willelmus van Heerzel zag af van vernadering. 
1200/104v-4/23-03-1430. Solvit. 
Willelmus de Audenhoven filius quondam Rutgeri de Audenhove hereditatem quamdam 
dictam Ennekens Hoeve cum suis attinentiis sitam in prochia de Oesterwijck in loco dicto 
Huculem que fuerit olim Heilwigis filie quondam Wolteri van der Stegen, quam hereditatem 
cum suis attinentiis predictam dictus Willelmus erga Henricum filium quondam Johannis van 
den Brekelen et Arnoldum dictum Weijberch sBonten soen tamquam gubernatores et 
mamburnos liberorum impuberum quondam Johannis van den Brekelen acquisierat prout in 
litteris scabinorum de Oesterwijc dicebat contineri, in eo iure et non amplius quo idem 
Willelmus eandem hereditatem erga Henricum van den Brekelen et Arnoldum Weijberch 
predictos acquisierat ut dicebat, hereditarie supportavit Woltero Vrancken filio quondam 
Wolteri Vrancken cum dictis litteris et iure occacione, promittens super omnia ratam servare 
et omnem obligationem ex parte sui deponere, salvis heredibus quondam Rutgeri van 
Audenhoven suis heredibus! iuxta tenorem littere scabinalis de Oesterwijck, qua littera 
Johannes van den Brekelen primodictus hereditatem Ennekens Hoeve vocatam erga Arnoldum 



van der Heide et Henricum de Ethen tamquam provisores mense sancti spiritus de Oesterwijc 
acquisierat ut dicebat. Testes Stijer et Sijmon. Datum XXIII marcii 3a post ?vocem. 
1200/104v-5/23-03-1430. (niets in margine). 
Willelmus de Heerzel prebuit et reportavit. Testes. 
152. 13-07-1430 1200 / 121-1 
Johannes Godefridi Moelner droeg over aan Petrus Arnoldi Stert een erfpacht van ½ mud 
rogge, die Martinus Johannis Boijens zoen beloofd had aan genoemde Johannes Moelner, te 
leveren met pasen, gaande uit ½ van 
1. een hofstad en tuin van wijlen Henricus die Zwaen in Oisterwijk, tussen Henricus van Beke 
en tussen Willelmus Coremans, 
2. 1 zesterzaad land in Oisterwijk, tussen Reijnerus van Mechelen en tussen ene Back 
Wijntkens zoen, strekkend van het gemeen waterlaat tot aan een straat, 
welke helften genoemde Martinus voor de pacht en andere lasten verworven had van 
genoemde Johannes Moelner. 
1200/121(120)-1/13-07-1430. Solvit. 
Johannes Moelner filius Godefridi hereditariam pactionem dimidii modii siliginis mensure de 
Buscoducis quam paccionem Martinus filius quondam Johannis dicti Boijens zoen promiserat 
se daturum et soluturum dicto Johanni Moelner hereditarie (doorgehaald: purificationis) in 
festo pasche et in Buscoducis tradendam et liberandam ex medietate domistadii et orti 
quondam Henrici die Zwaen sitorum in prochia de Oesterwijc inter hereditatem Henrici de 
Beke ex uno et inter hereditatem Willelmi Coremans ex alio, insuper ex medietate pecie terre 
unam sextariatam terre vel circiter continente site in dicta prochia inter hereditatem Reijneri 
de Mechelen ex uno et inter hereditatem dicti Back Wijntkens zoen ex alio, tendentis a 
communi aquaductu dicto tgemeijn waterlaet ad communem plateam, quas medietates dictus 
Martinus erga dictum Johannem Moelner pro dicta paccione et quibusdam aliis oneribus 
exinde prius de iure solvendis ad pactum acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit 
Petro Stert filio quondam Arnoldi Stert cum dictis litteris et iure, promittens super omnia et 
habenda warandiam et satisfacere. Testes Aa et Stijer. Datum XIII julii. 
153. 27-09-1430 1200 / 122-4 
Henric van Orthen die men noemt van Thee, zvw Gerit van Orthen, wonende te Hilvarenbeek, 
verklaarde dat hij, d...nde de ?terminarij die in 1425 gegeven was door schepenen van den 
Bosch aan Godevaert van Rode, Jan Dicbier van Mierlo en hun gezellen, betreffende een 
geschil tussen Gerit van Berke en voornoemde Henrik over de gruitgelden van Oisterwijk, 
gecompareerd heeft met voornoemde Gerit en met degene die de gruit toebehoort van bier, 
koijt en hop, die Henric te Hilvarenbeek getapt heeft, voor zover die hop, koijt en bier van 
buiten Hilvarenbeek door de gruit van Oisterwijk gevoerd is, hetzij over Baks Dijkc, over Jan 
Bruistens Dijk, over de dijk naar Goirle of anders, en dat voornoemde Henric voornoemde 
Gerit daarvan betaald heeft en voor 4 ?aamvaat hop, koijt en bier betaald heeft van wettige 
schout van de ?vleems, zoals men dat in den Bosch doet. 
1200/122(121)-4/27-09-1430. Streepje in margine. Gratis. 
Henric van Orthen (doorgehaald: soen) die men heijt van Thee soen wilner Gerits van Orthen, 
wonagtich tot Hilwaerenbeke, heeft gekendt ende gelijt dat hij d...nde die ?terminarij die 
gegeven was bij scepenen van den Bosch Godevaert van Rode, Jan Dicbier van Mierlo ende 
henne gezellen int jaer ons heren M CCCC ende XXV (doorgehaald: als van den gruijten van 
Oesterwijc ende) van alsulken gescilde als doe gerezen was tusschen Gerit van Berke ende 
Henrike voirs als van den gruijtgelde van Oesterwijc, gecompareert heeft mit Gerit voirs als 
metten genen die die gruijt voirs toebehoert als van alsulken bier, koijten ende hoppen als 
Henric voirs tot Beke getapt ende gesleten heeft, alsoe verre die hop, koijt ende bier voirs van 
buten Beke (doorgehaald: van waer dat) die doer die gruijt van Oesterwijc bracht 
(doorgehaald: sijn) ende (doorgehaald: doer die gemeijnt) daer doer gevuert sijn, tsij over 
Bax Dijc, over Jan Bruijstens Dijc, over den dijc tot Goerle of anders waer doer die gruijt voirs 
#van waer die dranc voirs (doorgehaald: de) doer die gruijt voirs gebracht is# ende dat 
Henric voirs Gerit voirs dairaf vernueght ende voir vier aemvaet hoppen, koijts ende biers 
betaelt heeft van wittighe schout van de ?vleems gelijc men dair af gheeft in de stat van den 
Bosch. Testes Dicbier et Stier. Datum XXVII septembris. 
154. 01-10-1429 1200 / 142-3 
Johannes Arnoldi van Broechoven vernaderde, in afwezigheid van Petrus Witmeri zvw 
Wennemar, een erfpacht van ½ mud rogge, die Godefridus Johannis van der Schueren 
beloofd had aan Wijtmannus Johannis van den Berghe, te leveren met lichtmis, gaande uit 2 
bunder beemd in Oisterwijk, in Udenhout, overgedragen aan genoemde Petrus Witmeri door 



voornoemde Wijtmannus Johannis van den Berge, en droeg over aan genoemde Godefridus 
van der Schueren. 
1200/142(141)-3/01-10-1429. Solvit. 
Johannes filius quondam Arnoldi de Broechoven in absentia Petri Witmeri filii quondam 
Wennemari prebuit hereditariam pactionem dimidii modii siliginis mensure de Buscoducis 
quam paccionem Godefridus van der Schueren filius quondam Johannis promiserat se 
daturum Wijtmanno filio quondam Johannis van den Berghe hereditarie purificationis ex 
duobus bonariis prati sitis in prochia de Oesterwijc ad locum dictum Udenhout, supportatam 
predicto Petro Witmeri a Wijtmanno filio quondam Johannis van den Berge predicto prout in 
litteris, et supportavit dicto Godefrido van der Schueren. Testes Beerze et Arnoldus. Datum 
prima octobris. 
155. 03-10-1429 1200 / 142-4 en 5 
142-4. 
Henricus Reijneri die Bont verkocht aan Petrus Witmerij zvw Wennemarus een erfpacht van 1 
mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. ½ in een beemd genaamd de Dieze in Oisterwijk, tussen eertijds Theodoricus die Lu en 
tussen Arnoldus Arnoldi Hermans, strekkend van Willelmus Sappeels tot aan de gemeint, 
2. 4 lopen land in een kamp genaamd de Grote Akker, 13 lopen groot, in Enschot, tussen 
eertijds Egidius uter Waghen en tussen Nycolaus van Aerle, strekkend van Arnoldus die Bont 
tot aan Amelius die Bont, 
3. ½ in een stuk land genaamd de Dijkbraak in Enschot, tussen Ghisbertus Heijen en tussen 
de gemeint van Haaren, strekkend van Arnoldus die Bont en kinderen van wijlen Henricus 
Egel tot aan de gemeint van Haaren, en ½ van de gebouwen daarop, 
142-5. 
Amelius Arnoldi van der Schueren zag af van vernadering. 
1200/142(141)-4/03-10-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Henricus die Bont filius quondam Reijneri die Bont legitime et hereditarie vendidit Petro 
Witmerij filio quondam Wennemari hereditariam pactionem unius modii siliginis mensure de 
Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam et deliberandam 
ex medietate ad ipsum, ut dicebat, spectante in quodam prato dicto die Dijese sito in prochia 
de Oesterwijc inter hereditatem (doorgehaald: Willelmi Sapeele) olim Theodorici die Lu ex uno 
et inter hereditatem Arnoldi filii quondam Arnoldi Hermans ex alio, tendente ab hereditate 
Willelmi Sappeels ad communitatem ibidem, item ex quatuor lopinatis terre ad ipsum, ut 
dicebat, spectante in quodam campo terre #dicto den Grotenacker# tredecim lopinatas terre 
vel circiter continente sito in prochia de Enschot inter hereditatem olim Egidii uter Waghen ex 
uno et inter hereditatem Nycolai de Aerle ex alio, tendente ab hereditate Arnoldi die Bont ad 
hereditatem Amelii die Bont atque ex (doorgehaald: parte) medietate ad ipsum, ut dicebat, 
spectante in pecia terre dicta die Dijckbraeck sita in prochia iamdicta inter hereditatem 
Ghisberti Heijen ex uno et inter communitatem de Haeren ex alio, tendente ab hereditate 
Arnoldi die Bont et hereditate liberorum quondam Henrici Egel ad communitatem de Haeren, 
atque ex medietate edificiorum in eadem pecia terre consistentium, ut dicebat, promittens 
super omnia et habenda warandiam et satisfacere. Testes Godescalcus Roesmont et Johannes 
de Beerze. Datum 3a octobris. 
1200/142(141)-5/03-10-1429. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Amelius van der Schueren filius quondam Arnoldi prebuit et reportavit. Testes, datum supra. 
156. 24-11-1429 1200 / 156v-3 en 4 
156v-3. 
Bruijstinus Bruijstini Jans soen van Oesterwijc verkocht aan de broers Aelbertus van Beke en 
Johannes van Beke, kinderen van wijlen Wellinus van Beke een erfpacht van 2 mud rogge, te 
leveren met Andreas apostel, gaande uit 
1. een hoeve in Oisterwijk, in Udenhout, waarop Petrus Collart thans hoevenaar is, 
2. de windmolen van Oisterwijk. 
Hij, en met hem Wolterus die Bije man van (zijn dochter) jonkvrouw Aleijdis Bruijstini 
beloofden garantie. 
Jonkvrouw Elisabeth Wellini van Beke, non in Bijnderen, zal genoemde pacht van 2 mud rogge 
haar leven lang beuren. 
156v-4. 
Johannes Henrici die Bije zag af van vernadering. 



1200/156v(155v)-3/24-11-1429. Solvit. 
Bruijstinus filius quondam Bruijstini dicti Jans soen de Oesterwijc hereditarie vendidit Aelberto 
de Beke et Johanni de Beke fratribus liberis quondam Wellini de Beke hereditariam pactionem 
duorum modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie Andree apostoli et 
pro primo solutionis termino ab Andree proxime futurum ultra annum et in Buscoducis 
tradendam, de et ex quodam manso eiusdem venditoris sito in prochia de Oesterwijc ad 
locum dictum Udenhout atque ex singulis terris, pratis, pascuis et ceteris attinentiis eiusdem 
mansi singulis et universis quocumque locorum consistentibus, sitis aut solvendis, ut dicebat, 
insuper de et ex molendini venti de Oesterwijc et ex attinentiis eiusdem (doorgehaald: mansi) 
molendini singulis et singulis! quocumque locorum consistentibus, quem mansum predictum 
Petrus Collart tamquam colonus ad presens sub sua optinet cultura, ut dicebat, promittens et 
cum eo Wolterus die Bije maritus et tutor legitimus, ut dicebat, domicelle Aleijdis sue uxoris 
filie (doorgehaald: quondam) eiusdem Bruijstini (doorgehaald: warandiam et satisfacere. 
Testes) #indivisi# super omnia et habenda warandiam et satisfacere. Testes. Tali condicione 
annexa quod domicella Elisabeth filia quondam Wellini de Beke monialis in Bijnderen 
supradictam pactionem duorum modiorum siliginis quoad vixerit ipsa et non ultra integraliter 
percepiet et levabit, prout recognovit et super omnia indivisi ?vel ?de gob.....di..gen ad opus 
dicte domicelle Elisabeth repromiserunt. Testes Stier et Ponten. Datum XXIIII novembris. 
1200/156v(155v)-4/24-11-1429. Solvit. 
Johannes die Bije filius quondam magistri Henrici prebuit et reportavit. Testes, datum supra. 
157. 05-01-1430 1200 / 174-4 en 5 
174-4. 
Willelmus Nycolai die Wit verkocht aan Godefridus Johannis Delien een stuk land, deels akker, 
deels heide, in Moergestel, tussen Henricus Brievinc en tussen een weg, strekkend van 
erfgenamen van Johannes Delijen tot aan genoemde Willelmus, zoals aldaar afgepaald, belast 
met 20 oude zwarten grondcijns en 6 penningen in de gemeint genaamd de Wildernis van 
Oisterwijk. 
174-5. 
Johannes Henrici van Hoemend... zag af van vernadering. 
1200/174(173)-4/05-01-1430. Solvit. 
Willelmus (doorgehaald: Godefridus) die Wit filius quondam Nycolai die Wit peciam terre 
partim arabilis et partim mericalis sitam in prochia de Gestel prope Oesterwijc inter 
hereditatem Henrici Brievinc ex uno et inter communem vicum ex alio, tendentem ab 
hereditate heredum quondam Johannis Delijen ad reliquam hereditatem dicti (doorgehaald: 
Godefridi) #Willelmi# prout dicta pecia terre ibidem ab alia hereditate dicti venditoris palata 
iacet, ut dicebat, hereditarie vendidit Godefrido filio quondam Johannis Delien promittens 
super omnia et habenda warandiam et omnes obligationem et impeticionem deponere, 
exceptis viginti nigris antiquis domino fundi et exceptis sex denariis in communitate dicta die 
Wildernis van Oisterwijk exinde prius solvendis, ut dicebat. Testes, datum supra. (Rover et 
Sijmon, V januarii). 
1200/174(173)-5/05-01-1430. Solvit. 
Johannes filius quondam (doorgehaald: Johannis) Henrici van Hoemend... prebuit et 
reportavit. Testes, datum supra. 
158. 12-01-1430 1200 / 178-1 
Hessello Hermani Smoelners verkocht aan Katharina Ghijsselen weduwe van Johannes 
Ghijsselen een erfpacht van 3 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
1. 4 lopen land onder Oisterwijk, tussen Johannes Henrici en tussen een straat, strekkend van 
een kerkpad tot aan een straat, 
2. huis, erf en tuin, onder Oisterwijk, in de Kerkstraat, tussen Arnoldus Corijman en tussen 
Andreas Snellen, beiderzijds strekkend tot aan een straat. 
1200/178(177)-1/12-01-1430. Solvit. 
Hessello filius quondam Hermani Smoelners hereditarie vendidit Katharine Ghijsselen relicte 
quondam Johannis Ghijsselen hereditariam pactionem (doorgehaald: duorum) trium 
modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in 
Buscoducis tradendam (doorgehaald: de et ex domo, area et orto sitis infra libertatem de 
Oesterwijc in vico ecclesie ibidem inter hereditatem Johannis Henrici ex uno et inter 
communem platea ex alio, tendente a semita ecclesie ibidem ad communem plateam) item ex 
quatuor lopinatis terre sitis infra #libertatem# (doorgehaald: opidi de Buscoducis) de 
Oesterwijc inter hereditatem Johannis Henrici ex uno et inter communem plateam ex alio, 
tendentibus a semita ecclesie ad communem plateam, item de et ex domo, area et orto sitis 



infra dictam libertatem in vico ecclesie inter hereditatem Arnoldi Corijman ex uno et inter 
hereditatem Andree Snellen ex alio, tendentibus cum utraque fine ad communem plateam, ut 
dicebat, promittens super habita et habenda warandiam et satisfacere. Testes Godescalcus et 
Sijmon. Datum XII januarii. 
159. 24-01-1430 1200 / 184-2 en 3 
184-2. 
Hermanus Hermani Witen droeg over aan zijn wettige dochter Aleidis, door hem verwekt bij 
Gertrudis Nycolai Stert, het vruchtgebruik in een huis en tuin in Oisterwijk, nabij de linde, 
tussen Johannes Vos en tussen eertijds Petrus Bloijs, welk huis en tuin genoemde Hermanus 
verworven had van Johannes Nycolai Sceijve. 
184-3. 
Dezelfde Hermanus beloofde aan Aleidis, dat hij zijn onmondige dochter Katharina hiervan 
afstand zal laten doen. 
1200/184(183)-2/24-01-1430. Non solvit. 
Hermanus filius quondam Hermani Witen usufructum sibi, ut dicebat, competentem in domo 
et orto sitis in prochia de Oesterwijc prope tiliam ibidem inter hereditatem Johannis Vos ex 
uno et inter hereditatem quondam Petri Bloijs ex alio, quos domum et ortum predictos 
Hermanus predictus erga Johannem Sceijve filium Nycolai acquisierat prout in litteris, legitime 
supportavit Aleidi sue filie legitime ab eodem Hermano et ex quondam Gertrude sua uxore 
filia quondam Nycolai Stert genite, cum dictis litteris, aliis et iure promittens super omnia et 
habenda ratam servare et omnes obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte 
quorumlibet aliorum heredum et liberorum eiusdem Hermani deponere. Testes, datum supra. 
(Dicbier et Stier. Datum XXIIII januarii). 
1200/184(183)-3/24-01-1430. ?Non solvit. 
Idem Hermanus promisit super omnia et habenda dicte Aleidi quod ipse Katharinam filiam 
eiusdem Hermani impuberem dum ad annos sue pubertatis provenerit super premissis et iure 
faciet hereditarie renunciare ad opus Aleidis predicte et obligationem ex parte sue deponere. 
Testes, datum supra. 
160. 18-02-1430 1200 / 201v-3 en 4 
201v-3. 
Heijmericus Johannis Wellens soen en zijn vrouw Elisabeth Henrici Luijten verkochten aan 
Willelmus Loijer zvw Jacobus Groij een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen Laurencius van Dooveloe en tussen 
Wolterus Pluijmen, strekkend aan een straat en aan Willelmus Becker de oude. 
201v-4. 
Na 6 jaar kunnen ze aflossen met 30½ arnoldus gulden. 
1200/201v(200v)-3/18-02-1430. Solvit. 
Heijmericus filius quondam Johannis Wellens soen maritus legitimus Elisabeth sue uxoris 
(doorgehaald: naturalis) filie quondam domini Henrici Luijten (doorgehaald: hereditarie) et 
ipsa Elisabeth cum eodem Heijmerico tamquam cum suo tutore hereditarie vendiderunt 
Willelmo Loijer filio quondam magistri Jacobi Groij hereditariam pactionem unius modii 
siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis 
tradendam de et ex domo, area et orto eiusdem Heijmerici sitis infra libertatem de Oesterwijc 
inter hereditatem Laurencii van Dooveloe ex uno et inter hereditatem Wolteri Pluijmen ex alio, 
tendentibus cum una fine ad communem plateam et cum reliqua fine ad hereditatem Willelmi 
Becker senioris, ut dicebant, promittentes indivisi super omnia et habenda warandiam et 
satisfacere. Testes Dicbier et Beerze. Datum XVIII februarii. 
1200/201v(200v)-4/18-02-1430. Solvit. 
Et posserunt redimere dictam pactionem ad spacium sex annorum festum purificationis 
proxime futurum sine medio sequentium #et non prius# cum XXX et dimidio arnoldus gulden 
vel valorem et cum paccione anni et arrestadiis si que pertunc exinde restiterint solvendi, ut 
dicebat, promittens super omnia ratam servare. Testes, datum supra. 
161. 25-02-1430 1200 / 205v-5 
Elisabeth Johannis Everarts soen droeg over aan (een secretaris Ghisbertus ?Coelen ten 
behoeve van) Elisabeth Hughen, begijn, 
1. ½ in 2 oude groten en in een erfpacht van 10 lopen rogge, die Petrus Zegher beloofd had 
aan Ghibo Johannis die Ridder, te leveren met kerstmis, gaande uit een stuk land in Vught 
sancti Lamberti, in Cromvoirt, tussen eertijds Ludekinus Hagen en tussen Johannes Petri 
Emmen soen, welke 2 oude groten en erfpacht Ghibo Johannis Everarts soen verworven had 
van Gibo Johannis die Ridder, 



2. ½ in een erfpacht van 3 zester, te leveren met lichtmis, gaande uit huis, tuin en 3 lopen 
roggeland in Vught sancti Lamberti, in Cromvoirt, tussen Johannes Wouters soen en tussen 
Gibo Peters, welke pacht Ghibo Johannis Everarts soen verworven had van Petrus die Zegher 
van Cromvoert, 
3. ½ in een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 
a. een hofstad, huis en tuin in Oisterwijk achter de kerk, tussen Godefridus Bac en tussen 
Theodoricus Nellen, 
b. een erfpacht van ½ mud rogge, die Johannes Beijs nzvw Arnoldus Beijs Stens soen beurde, 
te leveren met lichtmis, gaande uit een hofstad, huis en tuin in Oisterwijk voor de kerk, welke 
pacht voornoemde Ghisbertus Johannis Everarts soen verworven had van genoemde Johannes 
Beijs, 
4. ½ in een erfpacht van ½ mud rogge, die Gheldolphus (=Ghelden) Gerardi Mans soen 
beloofd had aan Elisabeth Johannis van der Bruggen weduwe van Henricus Arts soen (na haar 
overlijden aan haar kinderen), te leveren met lichtmis, gaande uit 2 stukken land in Helvoirt, 
a. ter plaatse Lookvoort, 
b. nabij de hoeve van Arnoldus Beerwouts, 
welke pacht Ghibo Johannis Everarts soen verworven had van Elisabeth Johannis van der 
Bruggen en haar kinderen Reijnerus en Johannes, 
5. een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 6 lopen land in Vught 
sancti Lamberti, in Cromvoirt, tussen Henricus Hoesdens en tussen Petrus Henrici Huesdens 
en Jacobus Rutten soen, welke pacht Ghibo Johannis Everarts soen verworven had van 
Henricus Huesdens. 
Henricus van den Kerchove deed hiervan afstand. 
De brief afgeven aan Nycolaus van Scapenborch of aan haar. 
1200/205v(204v)-5/25-02-1430. Solvit. 
Elisabeth filia quondam Johannis Everarts soen cum tutore medietatem ad ipsam, ut dicebat, 
hereditario iure spectantem in duobus grossis antiquis et in hereditaria paccione decem 
lopinorum siliginis mensure de Buscoducis quos Petrus Zegher promiserat se daturum Ghiboni 
filio quondam Johannis (doorgehaald: Everarts soen) #die Ridder# hereditarie nativitatis 
domini ex quadam pecia terre sita in prochia sancti Lamberti de Vucht in loco dicto Cromvoert 
inter hereditatem quondam Ludekini Hagen ex uno et inter hereditatem Johannis filii quondam 
Petri Emmen soen et quos duos grossos antiquos et pactionem predictos Ghibo filius quondam 
Johannis Everarts soen erga Gibonem die Ridder filium quondam Johannis die Ridder 
acquisierat, insuper medietatem ad ipsam, ut dicebat, hereditario iure spectantem in 
hereditaria paccione trium sextariorum mensure de Buscoducis solvendorum hereditarie 
purificationis de et ex domo et orto ac tribus lopinatis terre siliginee sibi adiacentibus sitis in 
prochia de Vucht sancti Lamberti in loco dicto Cromvoert inter hereditatem Johannis Wouters 
soen ex uno et inter hereditatem Gibonis Peters ex alio, quam pactionem iamdictam Ghibo 
filius quondam Johannis Everarts soen erga Petrum die Zegher de Cromvoert acquisierat, item 
medietatem ad ipsam, ut dicebat, hereditario iure spectantem in hereditaria paccione dimidii 
modii siliginis mensure de Buscoducis solvenda hereditarie purificationis de et ex domistadio, 
domo et orto sitis in Oesterwijc retro ecclesiam (doorgehaald: item her) inter hereditatem 
Godefridi Bac ex uno et inter hereditatem Theodorici Nellen ex alio, insuper ex (doorgehaald: 
alia) hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de Oesterwijc quam Johannes Beijs 
filius naturalis quondam Arnoldi Beijs Stens soen solvendam habere consuevit hereditarie 
purificationis de et ex quodam domistadio, domo et orto sitis in Oesterwijc ante dictam 
ecclesiam quam paccionem dimidii modii siliginis predictus Ghisbertus filius quondam Johannis 
Everarts soen erga dictum Johannem Beijs acquisierat prout in litteris, insuper medietatem ad 
ipsam, ut dicebat, hereditario iure spectantem in hereditaria paccione dimidii modii siliginis 
mensure de Buscoducis quam Gheldolphus (doorgehaald: filius) dictus Ghelden filius quondam 
Gerardi Mans soen promiserat se daturum Elisabeth filie quondam Johannis van der Bruggen 
relicte quondam Henrici Arts soen quandum ipsa Elisabeth vixerit in humanis et post eius 
decessum liberis eiusdem Elisabeth hereditarie purificationis ex duabus peciis terre sitis in 
prochia de Helvoert, quarum una ad locum dictum Loecvoert et alia iuxta mansum Arnoldi 
Beerwouts sunt situate, quam paccionem Ghibo filius quondam Johannis Everarts soen erga 
Elisabeth filiam quondam Johannis van der Bruggen, Reijnerum et Johannem eius liberos 
acquisierat prout in litteris, item hereditaria paccione dimidii modii siliginis mensure de 
Buscoducis solvenda hereditarie purificationis ex sex lopinatis terre sitis in prochia de Vucht 
sancti Lamberti ad locum dictum Cromvoert inter hereditatem Henrici Hoesdens ex uno et 
inter hereditatem Petri filii Henrici Huesdens et Jacobi Rutten soen ex alio, quam paccionem 



Ghibo filius quondam Johannis Everarts soen erga Henricum Huesdens acquisierat prout in 
litteris, hereditarie supportavit mihi #Ghisberto ?Coelen# ad opus Elisabeth Hughen beghine 
cum litteris, aliis et iure occacione et arrestadiis unius anni ultime preteriti, promittens super 
omnia ratam servare et obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte Ghibonis filii 
quondam Johannis Everarts soen et heredum et successorum eiusdem quondam Gibonis 
deponere #Testes, datum supra#. Quo facto Henricus van den Kerchove super premissis et 
iure ad opus predicte Elisabeth hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare 
et obligationem ex parte sui deponere. Datum supra. Traditur Nycolao de Scapenborch vel 
sibi. (in margine sinistra:) Fiat ....... ....... et una littera pro se. (Dicbier et Sijmon, in crastino 
Mathie apostoli). 
162. 02-03-1430 1200 / 208-2 t/m 7 
208-2. 
Gerardus, nzv Willelmus van Haren en wijlen Luijtgardis Henrici Wijtmans, droeg over ½ aan 
Engelberna, weduwe van Henricus Moers ten behoeve van haar (het vruchtgebruik) en van 
haar kinderen, en ½ aan Ghisbertus Johannis van den Leempoel ½ in een erfpacht van 8 mud 
rogge, welke pacht Luijtgardis Henrici Wijtmans beloofde had aan Reijnerus Scade ten 
behoeve van haar natuurlijke kinderen Gerardus en Elisabeth, te leveren met lichtmis, gaande 
uit al haar goederen in 's-Hertogenbosch en omgeving. Voornoemde Gerardus en Elisabeth, 
natuurlijke kinderen van Willelmus van Haren, hadden aan Ava, dvw voornoemde Luijtgardis, 
toegezegd dat zij de helft van deze pacht zal mogen kopen. 
208-3. 
Willelmus van Haren deed afstand van voornoemde helft van de pacht. 
208-4. 
Engelberna weduwe van Henricus Moers droeg over aan haar kinderen Moers, Petrus, 
Henricus en Elisabeth, ten behoeve van hen en van haar verdere kinderen Willelmus en 
Luijtgardis het vruchtgebruik in een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit het gehele erfgoed van Johannes Luerinc in Enschot, welke pacht Henricus Hane 
eertijds betaalde aan Johannes Luerinc en welke pacht Henricus Moers Vos soen van Beerze 
verworven had van Willelmus Claes Willems soen van Beke. 
208-5. 
Vervolgens droegen Moers, Petrus, Henricus en Elisabeth die gehele pacht over aan Gerardus 
Willelmi van Haren. 
208-6. 
Ze beloofden dat zij Willelmus en Luijtgardis, nog onmondig, hiervan afstand zullen laten 
doen. 
208-7. 
Engelberna weduwe van Henricus Moers en haar kinderen Moers, Petrus, Henricus en 
Elisabeth, en Ghisbertus Johannis van den Leempoel deden aan Gerardus Willelmi van Haren 
een belofte, betreffende een helft van een erfpacht van 8 mud rogge, die Luijtgardis Henrici 
Wijtmans beloofd had aan Reijnerus Scaden ten behoeve van Gerardus en Elisabeth, 
natuurlijke kinderen van voornoemde Willelmus van Haren en Luijtgardis, gaande uit de 
goederen van Luijtgardis onder 's-Hertogenbosch, en welke helft van de pacht Engelberna, 
ten behoeve van haar en haar kinderen, en Ghisbertus van den Leempoel vandaag verworven 
hadden van voornoemde Gerardus van Haren. Ze beloofden deze helft nimmer te manen op 
een huis, erf, tuin en aangelag, behorend aan Henricus Smiter, in Oisterwijk, nabij de 
Hoogstraat, tegenover erfgoed van Witen van den Dael, welk huis, erf en tuin eertijds waren 
van Luijtgardis Gobels. 
1200/208(207)-2/02-03-1430. Solverunt omnes. 
(transcriptie van origineel). 
#Gerardus# (doorgehaald: Willelmus) de Haren filius naturalis quondam Willelmi de Haren 
(doorgehaald: maritus et tutor) ab eodem Willelmo et ex quondam Luijtgarde filia quondam 
Henrici Wijtmans genitus medietatem ad se spectantem, ut dicebat, in hereditaria paccione 
octo modiorum siliginis mensure de Buscoducis quam pactionem iamdictam Luijtgardis filia 
quondam Henrici Wijtmans promiserat Reijnero Scade ad opus Gerardi et Elisabeth puerorum 
naturalium ab ipsa Luijtgarde et a Willelmo de Haren predicto genitorum dare et solvere 
eisdem pueris naturalibus hereditarie purificationis de et ex singulis et universis bonis dicte 
Luijtgardis ubicumque locorum infra villicaciones opidi de Buscoducis consistentibus sive sitis 
prout in litteris, hereditarie supportavit Engelberne relicte quondam Henrici Moers ad opus 
eiusdem Engelberne et liberorum eius pro una medietate et Ghisberto van den Leempoel filio 
quondam Johannis pro alia medietate cum dictis litteris, aliis et iure occacione, promittens 



super omnia et habenda ratam servare et omnes obligationem et impeticionem in dicta 
#medietate# pactinois #predicte# existentes deponere, #salvo dicta Engelberna suo 
usufructu in duobus modiis siliginis de medietate predicta pactionis predicte#, excepta 
obligatione quadam quam Gerardus et Elisabeth pueri naturales Willelmi de Haren obligati 
fuerant quondam Ave filie quondam Luijtgardis predicte de pactione predicta videlicet de 
?seiungendo eidem Ave ?tempus levationis aut alienationis medietatis pactionis predicte et de 
libertate quam ipsa quondam Ava predicta habuerat aut optinuerat de empticione 
#medietatis# pactionis predicte de qua obligatione Ghisbertus et Engelberna predicti 
promiserunt sub obligatione medietatis predicte pactionis hereditariee octo modiorum siliginis 
predicte dictos Gerardum et Elisabeth eius sororem ab omni impeticione qua occacione 
eiusdem obligationis impeti possunt relevare indempnes. Testes Beerze et Stier. Datum 
secunda marcii. 
1200/208(207)-3/02-03-1430. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Willelmus de Haren super predicta (doorgehaald: pactione) medietate pactionis et iure ad 
opus Engelberne et liberorum eius pro una medietate et ad opus Ghisberti predicti pro alia 
medietate hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam servare et dictos 
Engelbernam eiusque liberos et Ghisbertum in assequendo dicte pactionis numquam 
impedere. Testes, datum supra. 
1200/208(207)-4/02-03-1430. Solvit. 
Engelberna relicta quondam Henrici Moers cum tutore usufructum sibi, ut dicebat, 
competentem in hereditaria paccione duorum modiorum siliginis mensure de Oesterwijc 
solvenda hereditarie purificationis ex tota hereditate quondam Johannis Luerinc sita in prochia 
de Ensschit in mollibus et in duro, quam pactionem Henricus Hane quondam Johanni Luerinc 
solvere tenebatur et quam pactionem Hennricus Moers Vos soen de Beerze erga Willelmum 
Claes Willems soen de Beke acquisierat prout in litteris, legitime #supportavit# cuidam dicto 
Moers, Petro, Henrico et Elisabeth eius liberis ad opus eorum et ad opus Willelmi et Luijtgardis 
liberorum (doorgehaald: Luijtgardis) Engelberne et quondam Henrici Moers predictorum cum 
dictis litteris, aliis et iure promittens cum tutore super omnia ratam servare et omnem 
obligationem ex parte sui deponere. Testes, datum supra. 
1200/208(207)-5/02-03-1430. Solvit. 
Notum sit universis quod cum ita acta esset constitutus igitur coram scabinis infrascriptis 
Moers, Petrus, Henricus et Elisabeth, liberi quondam Henrici Moers predicti #cum# tutore 
dictam pactionem integram hereditarie supportaverunt Gerardo de Haren filio naturali Willelmi 
de Haren, cum dictis litteris, aliis et iure promittentes indivisi ratam servare et omnes 
obligationem et impeticionem ex parte eorum et ex parte quondam Henrici Moers predicti et 
ex parte quorumlibet aliorum heredum et successorum eiusdem quondam Henrici Moers et 
dicte Engelberne deponere. Testes, datum supra. 
1200/208(207)-6/02-03-1430. Solvit. 
Iidem promiserunt Willelmum et Luijtgardem liberos quondam Henrici Moers impuberes dum 
puberes ?facti fuerint super premissis ad opus dicti Gerardi facientur hereditarie renunciare et 
omnem obligationem ex parte eorum deponere. Testes, datum supra. 
1200/208(207)-7/02-03-1430. Solvit minus ?quarto grosso. 
Engelberna relicta quondam Henrici Moers necnon Moers, Petrus, Henricus et Elisabeth liberi 
(doorgehaald: He) Engelberne et quondam Henrici predictorum atque Ghisbertus van den 
Leempoel filius quondam Johannis promiserunt indivisi super omnia et habenda Gerardo filio 
naturali Willelmi de Haren quod nisi ipsi nisi eorum heredes et successores quamcumque 
medietatem hereditarie paccionis octo modiorum siliginis quam Luijtgardis filia quondam 
Henrici Wijtmans promiserat Reijnero Scaden ad opus Gerardi et Elisabeth puerorum 
naturalium Willelmi de Haren et Luijtgardis predictorum hereditario iure ex singulis bonis dicte 
Luijtgardis ubicumque locorum infra villam opidi de Buscoducis consistentibus sive sitis et 
quam medietatem pactionis predicte Engelberna predicta ad opus sui et liberorum eius et 
Ghisbertus van den Leempoel erga Gerardum de Haren predictum hodierno die acquisierant, 
ut dicebant, ...quam peterint, monebunt aut prosequentur ad et super domum, aream, ortum 
ac hereditates sibi adiacentes ad Henricum Smiter pertinentes sitos in prochia de Oesterwijc 
apud vicum dictum die Hoeghstraet in opposito hereditatis (doorgehaald: Theodorici) Witen 
van den Dael, que domus, area et ortus fuerant Luijtgardis Gobels. Testes, datum supra. 
163. 03-04-1430 1200 / 221v-3 
Godefridus Theodorici van Engelant droeg over aan de kinderen van Jacobus Scheijve en 
wijlen Batha Willelmi van der Heijde zijn deel in 



1. 3 lopen land in Oisterwijk, tussen Johannes Brabant en tussen Nycolaus Ackerman, 
2. 3 lopen land in Oisterwijk, tussen voornoemde Johannes Brabant en tussen Henricus van 
Beke, 
3. huis, erf en tuin onder Oisterwijk nabij de linde, tussen Johannes Wijtman en tussen 
Jacobus van den Broeck, 
welke erfgoederen genoemde Godefridus van Engelant gerechtelijk gekocht had van Henricus 
Baeck. 
1200/221v(220v)-3/03-04-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Godefridus de Engelant filius quondam Theodorici totam partem et omnem ius ad ipsum, ut 
dicebat, spectantem in tribus lopinatis terre sitis in prochia de Oesterwijc inter hereditatem 
Johannis Brabant ex uno et inter hereditatem Nycolai Ackerman ex alio, atque in tribus 
lopinatis terre sitis in prochia predicta inter hereditatem Johannis Brabant predicti ex uno et 
inter hereditatem Henrici de Beke ex alio, insuper in domo, area et orto sitis infra libertatem 
de Oesterwijc iuxta tiliam ibidem inter hereditatem Johannis Wijtman ex uno et inter 
hereditatem Jacobi van den Broeck ex alio, quas hereditates dictus Godefridus de Engelant 
erga Henricum Baeck per iudicem mediante sententia scabinorum in Buscoducis emendo 
acquisierat prout in litteris, hereditarie supportavit mihi ad opus liberorum Jacobi dicti 
Scheijve ab eodem Jacobo et quondam Batha sua uxore filia quondam Willelmi van der Heijde 
pariter genitorum cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare et obligationem 
ex parte sui deponere. Testes, datum supra. (Dicbier et Beerze, 3a aprilis, 2a post iudica). 
164. 04-05-1430 1200 / 231-3 
Wolterus Johannis van Budel verkocht aan Arnoldus Wolphardi een stuk land genaamd de 
Hage in Oiesterwijk aan de Rijt, tussen Arnoldus Wolpardi en tussen Johannes Vrijent Claus 
zoen en Godefridus Bac, strekkend van een straat tot aan de waterlaat genaamd ?de Die..... 
1200/231(230)-3/04-05-1430. Gratis. 
(transcriptie van origineel). 
Wolterus filius quondam Johannis van Budel peciam terre dictam die Haghe sitam in prochia 
de Oesterwijck (doorgehaald: inter hereditatem) ad locum dictum aen die Rijt inter 
hereditatem Arnoldi Wolpardi ex uno et inter hereditatem Johannis Vrijent Claus zoen et 
Godefridi Bac ex alio, #tendentem a communi platea ad aquaductum ?de Die....# ut dicebat, 
hereditarie vendidit (doorgehaald: Willelmo filio) Arnoldo Wolphardi promittens super omnia 
et habenda warandiam et (doorgehaald: satisfacere) obligationem deponere. Testes 
Roesmont et Berze. Datum supra. (quarta maij, quinta post misericordiam). 
165. 20-05-1430 1200 / 238-5 en 6 
238-5. 
Johannes Godefridi van Brecht droeg over aan Willelmus van der Zijwijnde een huis en tuin 
onder Oisterwijk, tussen huis en erf van wijlen voornoemde Godefridus van Brecht en tussen 
Bartholomeus sWitten, welk huis, erf en tuin Johannes Caluwart alias die Dreijer ten behoeve 
van jonkvrouw Hadewigis weduwe van Godefridus van Brecht en haar kinderen verworven 
had van Johannes Bont, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Brief overhandigen aan 
Johannes de knecht van Henricus Steenwech. 
238-6. 
Genoemde Johannes Godefridi van Brecht beloofde aan jonkvrouw Hadewigis weduwe van 
Godefridus van Brecht een lijfpacht van 6 mud rogge, met lichtmis te leveren in Moergestel, 
gaande uit al zijn goederen in Moergestel. 
1200/238(237)-5/20-05-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht domum cum suo fundo et ortum cum 
suis attinentiis sitos infra libertatem de Oesterwijc inter domum et aream quondam Godefridi 
predicti ex uno et inter hereditatem Bartholomei sWitten ex alio, quos domum, aream et 
ortum cum suis attinentiis predictos Johannes Caluwart alias dictus die Dreijer ad opus 
domicelle Hadewigis relicte quondam Godefridi de Brecht cum liberis eius acquisierat #erga 
Johannem Bont# ut dicebat in litteris scabinorum de Oesterwijc contineri, hereditarie 
supportavit (doorgehaald: Johanni) #mihi ad opus Willelmi# van der Zijwijnde (doorgehaald: 
filii quondam Gerardi) cum litteris, aliis et iure, promittens super omnia et habenda ratam 
servare et omnes obligationem et impeticionem ex parte sui et ex parte domicelle Hadewigis 
predicte et quorumlibet aliorum heredum dicte quondam Hadewigis (doorgehaald: deponere 
et ex parte Gerardi Sceijven filii naturalis quondam Nycolai Sceijve deponere et heredum et 
successorum) suorum deponere. Testes Berze et Stier. Datum XX maij. Traditur Johanni 



fabulo Henrici Steenwech. 
1200/238(237)-6/20-05-1430. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Dictus Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht promisit mihi ad opus domicelle 
Hadewigis (doorgehaald: relicte) relicte quondam Godefridi de Brecht quod ipse dabit et 
solvet eidem domicelle Hadewigi (doorgehaald: hereditariam) annuam et vitalem pensionem 
sex modiorum siliginis mensure de Gestel prope Oesterwijc anno quolibet ad vitam domicelle 
Hadewigis predicte et non ultra purificationis et in Gestel tradendam ex omnibus bonis tam 
feodalibus quam censualibus aut allodialibus dicti Johannis in prochia de Gestel sitis aut 
solvendis, ut dicebat, promisit insuper super omnia et habenda warandiam et sufficientiam et 
cum decesserit erit quitus. Testes, datum supra. 
166. 02-06-1430 1200 / 243-4 
Kinderen van wijlen Albertus Reijneri Loden 
1. Reijnerus Loden, 
2. meester Johannes Loden, 
3. wijlen Elisabeth haar weduwnaar Henricus van den Arenvest, als voogd over hun kinderen, 
droegen over aan Reijnerus (?Reijneri) Loden ¼ in 2/5 van een erfcijns van 111 pond, welke 
erfcijns Johannes van Engelen nzvw Arnoldus Rover eertijds investitus van de kerk van Erp, 
aan wijlen Arnoldus Rover zvw Nycolaus van Ouden betaalde, ½ met Johannes en ½ met 
kerstmis, uit 
1. de goederen genaamd Aanschoot die eertijds waren van genoemde wijlen Arnoldus Rover 
zvw Nycolaus van Ouden, in Son, en uit de iurisdictie van die goederen, 
2. goederen genaamd ter Borch die eertijds waren van wijlen eerstgenoemde Arnoldus Rover 
in Oisterwijk, 
3. de watermolen aldaar die eertijds was van eerstgenoemde wijlen Arnoldus Rover, 
4. een erfpacht van 9 mud deels rogge deels gerst, die eerstgenoemde wijlen Arnoldus Rover 
beurde uit de molens in Col en in Nuenen, 
5. alle andere goederen van wijlen Arnoldus Rover, 
welke 2/5 delen Reijnerus Alberti Loden soen verworven had van Johannes Rutgeri Nycolai 
van Ouden. 
1200/243(242)-4/02-06-1430. Scabini noluerunt. 
(transcriptie van origineel). 
Reijnerus Loden atque magister Johannes Loden eius frater liberi quondam Alberti Loden filii 
quondam Reijneri Loden (doorgehaald: atque Johannes de Best maritus et tutor Domod.... 
sue uxoris) necnon Henricus van den Arenvest (doorgehaald: ma tamquam) relictus quondam 
Elisabeth sue uxoris filie quondam Alberti Loden predicti et tamquam mamburnus liberorum 
Henrici et quondam Elisabeth predictorum, quartam partem et omnem ius ad ipsos 
spectantes, ut dicebant, in duabus quintis partibus hereditarii redditus centum et undecim 
librarum monete quem censum centum et undecim librarum Johannes de Engelen filius 
naturalis quondam domini Arnoldi Rover investiti olim ecclesie de Erp quondam Arnoldo Rover 
filio quondam Nycolai de Ouden solvere consueverat et tenebatur hereditarie mediatim 
nativitatis Johannis et mediatim nativitatis domini ex bonis dictis communiter Aenscoet que 
fuerant dicti quondam Arnoldi Rover filii quondam Nycolai de Ouden sitis in prochia de Zonne 
atque ex iurisdictione ad dicta bona spectante atque ex bonis dictis communiter ter Borch que 
fuerant primodicti quondam Arnoldi Rover sitis in prochia de Oesterwijc atque molendino 
aquatili que fuerat primodicti quondam Arnoldi Rover ibidem sito atque ex hereditaria 
paccione nonem modiorum bladei partim siliginis et partim ordei quam primodictus quondam 
Arnoldus Rover solvendam habuerat hereditarie ex molendinis sitis in Col et in Nuenen atque 
ex omnibus aliis bonis dicti quondam Arnoldi Rover ubicumque locorum consistentibus, sitis 
aut solvendis, quas duas quintas partes census centum et undecim librarum predictas 
Reijnerus Loden filius quondam Alberti Loden soen erga Johannem de Ouden filium quondam 
domini Rutgeri de Ouden militis filii quondam Nycolai de Ouden acquisierat prout in litteris, 
hereditarie supportaverunt Reijnero Loden filio quondam (doorgehaald: Alberti Lo) Reijnero! 
Loden cum dictis litteris, aliis et iure occacione promittentes indivisi super omnia ratam 
servare et omnes obligationem et impeticionem ex parte eorum (doorgehaald: et ex) et ex 
parte quondam Reijneri Loden predicti et suorum heredum et successorum deponere. Testes, 
datum supra. (Roesmont et Sijmon, 2a junii, sexta post exaudi). 
167. 09-09-1430 1200 / 268v-6 
Hillegundis weduwe van Arnoldus Houtappel en Theodoricus die Borchgreve man van 
Margareta wilden verhuren aan Johannes die Laet zvw Matheus van Heijst de windmolen met 



het huis en tuin in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, zoals die aan wijlen Arnoldus Houtappel 
behoorde, voor een periode van 3 jaar, ingaande aanstaande Petrus banden, voor 26½ mud 
rogge per jaar, in 4 termijnen (Remigius, kerstmis, pasen en Petrus banden). 
1200/268v(267v)-6/09-09-1430. Duplicetur una pro Theodorico, alia pro Hillegundi predictis. 
(niet gepasseerd). 
(transcriptie van origineel). 
Hillegundis relicta quondam Arnoldi Houtappel et Theodoricus die Borchgreve maritus et tutor 
Margarete sue uxoris filie quondam (doorgehaald: Arnoldi die Borchgreve) molendinum venti 
cum suo iure molendini atque cum domo et orto ad dictum molendinum spectantibus situm in 
prochia de Oesterwijc ad locum dictum Karrichoven, prout ad quondam Arnoldum Houtappel 
pertinere consueverat, ut dicebat, locaverunt Johanni die Laet filio quondam Mathei de Heijst 
ab eodem ad spacium trium annorum festum beati Petri ad vincula proxime futurum 
immediate sequentium habendum pro XXVI et dimidio modiis siliginis mensure de Buscoducis 
dandis dicte Hillegundi et Theodorico quolibet dictorum annorum pro una quarta parte Remigii 
confessoris, pro alia quarta nativitatis domini et pro alia pasce et pro ultima quarta petri ad 
vincula et in Buscoducis tradendis, promittentes indivisi super omnia et habenda ad ius 
molendinorum warandiam et aliam obligationem deponere. Quo facto alter repromisit super 
omnia et habenda et dictum molendinum i..tar.. ad ius molendini tenere. (verder niets; 
hiervoor: Stier et Sijmon, nonem septembris). 
168. 06-01-1430 1200 / 282v-2 
Ghibo Willelmi van Holaer en Willelmus van Holaer beloofden aan Johannes van den Rode, 
gedurende 3 jaar, elk jaar met lichtmis 6 mud rogge. 
1200/282v(281v)-2/06-01-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Ghibo de Holaer filius (doorgehaald: quondam) Willelmi de Holaer atque Willelmus de Holaer 
promiserunt indivisi super omnia et habenda mihi Ghisberto ad opus Johannis van den Rode 
quod ipsi dabunt et solvent eidem Johanni ad spacium trium annorum datam presentem 
immediate sequentium quolibet dictorum annorum sex modios siliginis mensure de Oesterwijc 
purificationis et pro primo solutionis termino purificationis proxime futuro et deinceps aliis 
duobus terminis sequentibus et in Oesterwijc tradituros. Testes Rover et Sijmon. Datum sexta 
januarii. 
169. 21-04-1430 1200 / 295-6 en 7 
295-6. 
Egidius van der Camp en Gerardus Bertoldi Back, als verzorgers van het zoenaccoord wegens 
de doodslag op Godefridus van Brecht, verklaarden dat Johannes die Joede alle sommen geld 
betaald heeft en ook aan andere punten volfaan heeft, waartoe Johannes en wijlen zijn broer 
Robbertus zich wegens deze zoen aan verschillende personen verplicht hadden. 
295-7. 
Johannes Godefridi van Brecht verklaarde dat alle geldsommen betaald zijn en aan andere 
punten voldaan is, waartoe Johannes die Joede en wijlen zijn broer Robbertus zich wegens het 
zoenaccoord verplicht hadden. Johannes Godefridi van Brecht zal zijn thans nog minderjarige 
borer Jacobus het zoenaccoord laten bevestigen. 
1200/295(294)-6/21-04-1430. (streepje in margine). 
(transcriptie van origineel). 
Egidius van der Camp atque Gerardus Back filius Bertoldi tamquam directores reconsiliationis 
facte super nece ?perpecta in quondam Godefridum de Brecht palam recognoverunt 
Johannem die Joede satisfecisse de quibuscumque pecuniarum summis et ultra de universis 
aliis punctis in quibus idem Johannes #?alias eciam quondam Robbertus eius frater# 
occacione dicte reconsiliationis quibuscumque personis obligati fuerunt (doorgehaald: Testes) 
aut eorum alter obligatus fuerat. Testes. 
1200/295(294)-7/21-04-1430. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht palam recognovit se plenare esse 
satisfactum de quibuscumque pecuniarum summis et ultra de universis et singulis punctis et 
clausulis in quibus Johannes die Joede predictus #?alias eciam quondam Robbertus frater 
eiusdem Johannis die Joede# sibi ?alias eciam quibuscumque g....natis et .....tis eiusdem 
quondam Godefridi de Brecht obligati fuerant occacione reconsiliationis facte super nece 
pp...ecta per dictum Johannem #et Robbertum eius fratrem# in quondam Godefridum de 
Brecht predictum, promittens super omnia et habenda #mihi ad opus# eidem Johannis die 
Joede dictam recognationem ratam servare (doorgehaald: atque) insuper promisit sub 



obligatione predicta Johanni die Joede predicto #ad opus eiusdem Johannis die Joede et 
omnium aliorum quibus interest aut intererit# dictam reconsiliationem ad ius reconsiliacionis 
perpetue ratam et firmam tenere atque Jacobum suum fratrem adhuc impuberem existentem 
dum ad annos sue pubertatis provenerit talem habere quod ipse idem Jacobus tunc promittet 
coram scabinis in Buscoducis dictam reconsiliationem ad ius reconsiliationis sibi ratam tenere 
?nec uni.... con..... omni dolo secluso. Testes Roesmont et Berze. Datum sexta post pasche. 
170. 21-04-1430 1200 / 331v-7 t/m 10 
331v-7. 
Johannes Godefridi van Brecht en Egidius uten Camp, Godefridus Beris en Theodoricus Bode 
beloofden aan Gerardus Bertoldi Back binnen een jaar 220 arnoldus gulden om daarmee in de 
kerk van Moergestel een altaar te stichting, gewijd aan de h.maagd Maria, voor het zieleheil 
van Godefridus van Brecht. 
331v-8. 
De eerste beloofde de anderen (=borgen) van deze belofte schadeloos te houden. 
331v-9. 
Johannes Godefridi van Brecht verklaarde dat (de erfgenamen van) wijlen Gerardus van der 
Aa en wijlen Johannes van den Kelre en hun goederen niet aangesproken kunnen worden voor 
de betaling van 350 zwarte turonen. 
331v-10. 
Johannes Godefridi van Brecht, tevens voor zijn broer Jacobus, verklaarde van wijlen 
Johannes van Brecht, Henricus van Uden en Arnoldus van den Camp, als verzoeners, en van 
Gerardus van Aa, Gerardus Bac Bertouts soen, Egidius uten Camp en Johannes van den Hout, 
als regelaars van het zoenaccoord wegens de doodslag op Godefridus van Brecht, alle 
geldsommen ontvangen te hebben. 
1200/331v(329v)-7/21-04-1430. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Brecht filius quondam Godefridi atque Egidius uten Camp et Godefridus Beris #et 
Theodoricus Bode# promiserunt indivisi super omnia et habenda (doorgehaald: Gerardo de Aa 
filio quondam Gerardi atque) Gerardo Back filio Bertoldi quod ipsi infra annum proximum 
sequentem ducentos et XX arnoldus gulden vel valorem in alio auro ....... in hereditaria 
?vonde infra villicaciones opidi de Buscoducis aut infra dictum opidum sita aut solvenda 
(doorgehaald: ad) pro fundacione seu donatione unius altaris in ecclesia de Gestel prope 
Oesterwijck in honorem beate Marie virginis pro salute anime quondam Godefridi de Brecht 
ibidem fundandi ad opus fundacionis et donationis eiusdem altaris. Testes Aa et Roesmont. 
Datum supra. (XXI aprilis sexta post pasche). 
1200/331v(329v)-8/21-04-1430. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Primus promisit super omnia et habenda alios a dicta promissione indempnes servare. Testes, 
datum supra. 
1200/331v(329v)-9/21-04-1430. Gratis. Non solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Brecht filius quondam Godefridi de Brecht promisit super omnia et habenda mihi 
ad opus quondam Gerardi van der Aa et Johannis quondam van den Kelre et ad opus 
quorumlibet heredum et successorum eorundem quondam Gerardi et Johannis et quorum 
intererit quod ipse eos et eorum bona quecumque ab omni impeticione qua occacione 
tricentarum et quinquaginta librarum nigrarum turonen denariorum promissarum, ut dicebat, 
quondam Johanni de Brecht a quondam Gerardo de Aa et a Johanne quondam van der Kelre 
impeti possent, quitabit et omnino indempnes observabit. Testes, datum supra. 
1200/331v(329v)-10/21-04-1430. Egidius solvit. Fiat littera pro Egidio alia pro Gerardo de Aa 
et pro Gerardo Bac. 
(transcriptie van origineel). 
Johannes de Brecht filius quondam Godefridi pro se ipso et pro Jacobo suo fratre palam 
recognovit se recipisse #a# quondam Johanne de Brecht, Henrico de Uden et ab Arnoldo van 
den Camp tamquam qq...storibus et a Gerardo de Aa, Gerardo Bac Bertouts soen, ab Egidio 
uten Camp et a Johanne (doorgehaald: de Ho) van de Hout ?alias nomine ipsorum tamquam 
?dircoribus reconsiliationis facte super nece pp...ecta in quondam Godefridum de Brecht 
quascumque pecuniarum summas #et litteras# que ad ipsos ?dirco..tes et qq...stores necis 
predicte dene....nt occacione reconsiliationis predicte promittens super omnia et habenda eos 
ab omni impeticione eis occacione dictarum pecuniarum promettarum relevare indempnes 



atque dictam reconsiliationem ad ius reconciliationis pro se ipso et pro dicto suo fratre firmiter 
tenere. Testes, datum supra. 
171. 1200/336v(334v)-7/22-06-1430. Solvit. 
(transcriptie van origineel). 
Petrus Bloijs filius quondam Engberti de Rijel promisit super omnia et habenda Gerardo filio 
eiusdem Petri ab ipso et quondam Maria sua uxore filia quondam Gerardi die Scriver pariter 
genito LX cronen francie vel valorem ad monitionem et voluntatem eiusdem Gerardi filii Petri 
predicti persolvendos. Testes  
Berze et Sijmon. Datum XXII junii. 
‘s-Hertogenbosch, R.1201 ../ 27 
oktober 1430 - september 1431 
000-365 
172. 30-10-1430 1201 / 8v-5 t/m 7 
8v-5. 
Leonius Johannis Custers van Rode droeg over aan Gerardus van Berck een stuk land onder 
Oisterwijk in de Doornakker, tussen Godestoedis tante van Wolterus Bac zvw Martinus van 
Dusel en haar kinderen en tussen een weg, welk stuk land Gertrudis Egidii van Haren 
verworven had van genoemde Wolterus Bac, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, en welk 
stuk land genoemde Leonius thans bezit. 
8v-6. 
De heer Egidius van Duijsel deed, ten behoeve van genoemde Gerardus, afstand van ½ in het 
stuk land. 
8v-7. 
Ghisbertus van der Stegen zag af van vernadering. 
1201/8v(7v)-5/30-10-1430. Non est ?grossatum. 
Leonius filius quondam Johannis Custers van Rode peciam terre sitam infra libertatem de 
Oesterwijck in loco dicto die Dornacker inter hereditatem Godestoedis matertate Wolteri Bac 
filii quondam Martini van Dusel et eius liberorum ex uno et inter communem plateam ex alio, 
quam peciam terre Gertrudis van Haren filia Egidii van Haren erga dictum Wolterum Bac 
acquisierat prout in litteris de Oesterwijck dicebat contineri, et quam peciam terre dictus 
(doorgehaald: Gertrudis) Leonius nunc ad se pertinere dicebat, hereditarie supportavit 
Gerardo de Berck cum dictis litteris et aliis et iure promittens super omnia ratam servare et 
obligationem ex parte sui deponere. Testes. (verder niets: Erpe et Balyart, penultima 
octobris). 
1201/8v(7v)-6/30-10-1430. (weggevallen) ?grossatum. 
Dominus Egidius de Duijsel (doorgehaald: supra premissa) #medietate ad se spectante in# 
pecia terre et iure ad opus dicti Gerardi renunciavit promittens super omnia ratam servare et 
obligationem ex parte sui deponere. Testes Erpe et Balyart. Datum XXX octobris. 
1201/8v(7v)-7/30-10-1430. 
Ghisbertus van der Stegen prebuit et reportavit. Testes, datum supra. 
173. 04-11-1430 1201 / 10-4 
Johannes Mathei van Heijst verhuurde aan Sijmon Johannis die Molner Laureijns zoen een 
windmolen eertijds van Arnoldus Houtappels in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, voor een 
periode van 3 jaar, ingegaan afgelopen Petrus banden, voor een jaar pacht van 26½ mud 
rogge, te leveren ¼ met kerstmis, ¼ met pasen, ¼ met Johannes en ¼ met Remigius. Borg 
was zijn broer Adrianus Johannis die Moelner. 
1201/10(9)-4/04-11-1430. Duplicetur. Solverunt ambo. 
Johannes de Heijst filius quondam Mathei de Heijst (doorgehaald: molendinum venti olim 
Arnoldi Houtappels siti in Oesterwijc) molendinum venti olim Arnoldi Houtappels situm in 
prochia de Oesterwijck ad locum dictum Kerchoven simul cum omnibus et singulis suis iuribus 
et attinentiis, ut dicebat, locavit recto locacionis modo Sijmoni filio quondam Johannis die 
Molner Laureijns zoen ab eodem ad spacium trium annorum Petri ad vincula ultimo preteritum 
sine medio sequentium pro annuo pactu XXVI½ modiorum siliginis mensure de Oesterwijck 
dando et solvendo sibi ab alio pro una quarta parte nativitatis domini pro alia quarta parte 
pasche, pro tercia parte nativitatis Johannis et pro ultima quarta parte Remigii et supradictum 
molendinum rden... dicto spacio durante ex premissis, promittens super omnia warandiam 
#dicto spacio durante# pro premissis et aliam obligationem deponere et alter et ?dum 
Adrianus eius frater filius dicti quondam Johannis die Moelner repromiserunt indivisi super 
omnia et habenda. Testes, datum supra. (Erpe et Balyart. Datum 4a novembris). 



174. 20-12-1430 1201 / 24v-7 
Elisabeth Henrici Vos van Beerze droeg over aan Christianus Mathie Hoeze het vruchtgebruik 
in een erfpacht van 1 mud rogge uit een erfpacht van 3 mud rogge, welke pacht van 3 mud 
Willelmus Henrici Vos van Beerze beloofd had aan Theodoricus van den Broec en genoemde 
Elisabeth, met lichtmis aan hen te leveren gedurende hun leven en na hun overlijden aan 
1. Henricus Henrici van den Velde, 
2. Henrica Henrici van den Velde, 
3. Christianus Mathie Hoeze, 
gaande uit 
1. ¼ van een hoeve, deels in Oirschot en deels in Oisterwijk, ter plaatse Bantsvoort, 
2. ¼ van een beemd in Oirschot in de herdgang Spoordonk, tussen Johannes Goedens en 
elders naast de gemeint, 
3. ¼ van 2 stukken beemd in Oirschot in de herdgang ?Kerkhof, ter plaatse Lietschoren, 
tussen Henricus Godefridi Delijen soen en Johannes Hupman en tussen een steeg, strekkend 
van Danijelis die Cromme tot aan de gemeint, 
4. alle andere erfelijke goederen die Elisabeth, samen met genoemde vierde gedeelten, van 
haar ouders zijn aangekomen, toen zij weduwe was, 
welke goederen voornoemde Willelmus Henrici Vos van Beerze in pacht verworven had van 
Theodoricus van den Broec en genoemde Elisabeth. De overdracht betreft het vruchtgebruik 
in de erfpacht van 1 mud dat, na overlijden van genoemde Elisabeth en Theodoricus van den 
Broec aan genoemde Christianus Mathie Hoeze zal overgaan. 
Vervolgens droeg genoemde Christianus Mathie Hoeze die erfpacht van 1 mud rogge, uit de 
erfpacht van 3 mud, over aan meester Arnoldus van Weijlhuijsen. 
Vervolgens deed Gerardus Ronck zadelmaker man van Margareta Henrici van den Velde 
afstand van die erfpacht van 1 mud rogge. 
1201/24v(23v)-7/20-12-1430. Grossatus pro magistro Arnoldo ....... 
Elisabeth filia quondam Henrici Vos de Beerze cum tutore usufructum seu ius sue vitalis 
possessionis ad ipsam, ut dicebat, spectantem in hereditaria paccione unius modii siliginis 
mensure de Oirschot de hereditaria paccione trium modiorum siliginis eiusdem mensure de 
Oirschot, quam paccionem trium modiorum siliginis Willelmus filius quondam Henrici Vos de 
Beerze promiserat se daturum et soluturum Theodorico van den Broec et dicte Elisabeth ad 
vitam eorum seu alterius eorum diutius viventis et post mortem Theodorici et Elisabeth 
predictorum amborum Henrico filio quondam Henrici van den Velde et Henrice filie quondam 
dicti Henrici et Christiano filio quondam Mathie Hoeze hereditarie purificationis et in Oirschot 
tradituram ex quarta parte cuiusdem mansi siti partim in prochia de Oirschot et partim in 
prochia de Oesterwijc ad locum dictum Bantsvoert et ex atttinentiis dicte quarte partis 
eiusdem mansi singulis et universis atque ex quarta parte cuiusdam prati siti in prochia de 
Oirschot in pastoria de Spoerdonc inter hereditatem Johannis Goedens ex uno et alias 
circumquaque inter communitatem ibidem, item ex quarta parte duarum peciarum prati siti in 
prochia predicta in pastoria de ?Cymitherio ad locum dictum Lijetscoren inter hereditatem 
Henrici filii Godefridi Delijen soen et Johannis Hupman ex uno et inter communem stegam 
ibidem ex alio, tendentis ab hereditate Danijelis die Cromme ad communitatem ibidem, 
insuper ex omnibus aliis hereditariis bonis que Elisabeth predicte simul cum quartis partibus 
mansi, peciarum predictarum #?et# pratorum per mortem quondam suorum patris et matris 
in sede sue viduitatis, iure successionis advoluta sunt et quas quartas partes mansi, peciarum 
predictorum pratorum et que bona alia hereditaria predictus Willelmus filius quondam Henrici 
Vos de Beerze erga Theodoricum van den Broec et dictam Elisabeth pro dicta pactione ad 
pactum acquisierat prout in litteris, videlicet usufructum dicte Elisabeth competentem (f.25) in 
illa paccione hereditaria unius modii siliginis que per et post mortem eiusdem Elisabeth et 
Theodorici van den Broec [?ad] dictum Christianum filium quondam Mathie Hoeze iure 
successionis hereditarie devolvenda est, ut dicebat, legitime supportavit Christiano predicto 
cum litteris et iure occacione promittens super omnia et habenda cum tutore ratam servare et 
obligationem ex parte (doorgehaald: eorum) #sui# deponere. Quo facto constitutus igitur 
coram scabinis infrascriptis dictus Christianus filius quondam Mathie Hoeze supradictam 
hereditariam pactionem unius modii siliginis mensure predicte de supradicta pactione trium 
modiorum siliginis mensure (doorgehaald: predicte) eiusdem hereditarie supportavit magistro 
Arnoldo de Weijlhuijsen cum litteris, aliis et iure occacione, promittens et cum eo Henricus 
filius quondam Henrici van den Velde et Henrica filia eiusdem quondam Henrici van den Velde 
cum tutore super omnia et habenda indivisi warandiam obligationem deponere et satisfacere. 
Istis sic ?factis Gerardus Ronck selliparus maritus et tutor legitimus, ut dicebat, Margarete sue 



uxoris filie quondam Henrici van den Velde supra predicta pactione unius modii siliginis atque 
supra iure ad opus dicti magistri Arnoldi hereditarie renunciavit promittens super omnia ratam 
servare et obligationem ex parte sui et heredum eiusdem deponere. Testes Lu et Baliart. 
Datum XX decembris. 
175. 27-01-1431 1201 / 37-2 en 3 
37-2. 
Aelbertus die Yegher droeg over aan Gerardus van Berke een stuk land genaamd de Loscharts 
Hoeve en 2 stukken beemd daarbij horend, in Oisterwijk nabij ter Borch, beiderzijds tussen 
een straat, welke goederen genoemde Albertus gerechtelijk, na schepenvonnis te 's-
Hertogenbosch, gekocht had van Hubertus van Horwijnen. Een erfcijns van 20 oude schilden, 
welke Henricus Adulphi Yegher verworven had van Johannes Petri die Joede, zal nimmer op 
deze goederen worden verhaald. Indien deze goederen binnen 1 jaar "verbuedt worde" 
vervallen deze contracten. 
37-3. 
Henricus Lode zag af van vernadering. 
1201/37(36)-2/27-01-1431. Non solvit. 
Aelbertus die Yegher peciam terre dictam Losscarts Hove et duas pecias prati dicte pecie terre 
adiacentes et ad eandem spectantes sitas in prochia de Oesterwijc iuxta locum dictum ter 
Borch inter communem plateam ex utroque latere coadiacentes, quas peciam terre et duas 
pecias prati predictas dictus Albertus erga Hubertum de Horwijnen per iudicem mediante 
sententia scabinorum de Buscoducis emendo acquisierat prout in litteris, hereditarie 
supportavit Gerardo de Berke cum litteris et iure promittens super omnia ratam servare et 
obligationem ex parte sui deponere et quod ipse hereditarium censum viginti aureorum 
denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum quem censum Henricus Yegher 
filius quondam Adulphi erga Johannem die Joede filium quondam Petri acquisierat prout in 
litteris, numquam petet, monebit nec via iuris assequetur ad peciam terre et duas pecias prati 
predictas prout recognovit et promisit. Testes Lode et Lu. Datum XXVII januarii. Si infra 
annum date dicte ....... ?evincetur quod exponetur verbuedt worde tunc omnes contractus ex 
....... ....... ?facte erint nullius valoris. Testes, datum supra. 
1201/37(36)-3/27-01-1431. 
Henricus Lode prebuit et reportavit. Testes ....... et Erpe. Datum XXVII januarii. 
176. 27-01-1431 1201 / 43-1 
Destijds had Johannes Petri die Joede verkocht aan Thomas Willelmi Veren Ghizenrade zoene 
een erfcijns van 16 oude schilden, te betalen ½ met Johannes en ½ met kerstmis, gaande uit 
een stenen huis en erf aan de markt te 's-Hertogenbosch, tussen Hubertus Steenwech en 
tussen eertijds Matheus van der Tijche.rien. Thans verklaarde Willelmus Willegeman, zvw 
Henricus die Wit, man van Hillegondis Franconis Post ten behoeve van Gerardus van Berke 
dat hij van genoemde erfcijns van 16 oude schilden slechts 4 oude schilden zal heffen uit de 
Losscharts Hoeve en 2 stukken beemd die daarbij horen in Oisterwijk nabij ter Borch, 
beiderzijds tussen een straat, welke goederen voornoemde Gerardus van Beircke verworven 
heeft van Aelbertus die Yegher. Wel behoudt genoemde Willelmus het recht de gehele cijns of 
een deel daarvan te manen op alle andere onderpanden van die cijns en op alle andere 
goederen van wijlen Johannes die Joede. 
1201/43(42)-1/27-01-1431. Non solvit. 
Notum sit universis quod cum Johannes die Joede filius Petri hereditarie vendidisset Thome 
filio quondam Willelmi Veren Ghizenrade zoene hereditarium censum sedecim aureorum 
denariorum antiquorum communiter aude scilde vocatorum solvendum hereditarie mediatim 
nativitatis Johannis et mediatim nativitatis domini ex domo lapidea et area sita in Buscoducis 
ad forum inter hereditatem Huberti Steenwech ex uno et inter hereditatem olim Mathei van 
der Tijche.rien ex alio, prout in litteris, constitutus igitur coram scabinis infrascriptis Willelmus 
(doorgehaald: filius) Willegeman filius quondam Henrici die Wit (doorgehaald: palam) maritus 
et tutor Hillegondis sue uxoris filie quondam Franconis Post palam recognovit et Gerardo de 
Berke super omnia promisit quod ipse et sui liberi seu heredes de dicto censu sedecim 
antiquorum denariorum aureorum aude scilde vocatorum dumtaxat quatuor huiusmodi 
denarios aureos aude scilde vocatos monere, petere aut prosequi poterint ad et super peciam 
terre dictam Losscharts Hove et ad duas pecias prati dicte pecie terre adiacentes sitas in 
prochia de Oesterwijc iuxta locum dictum ter Borch, inter communem plateam ex utroque 
latere, quas peciam terre et duas pecias prati predictas Gerardus de Beircke erga Aelbertum 
die Yegher acquisierat (doorgehaald: prout in litteris) omni dolo secluso, salvo ?enim eidem 
Willelmo et suis heredibus et coheredibus eius reservato quod ipsi dictum integrum censum 



aut quamcumque partem eius monere, prosequi poterint ad quacumque alia contrapignora 
eiusdem census et ad quacumque alia bona quondam Johannis die Joede predicti iuxta 
continentiam litterarum predictarum. Testes Aa et Erpe. Datum XXVII januarii. 
177. 22-02-1431 1201 / 54-3 
Lambertus Servacii van Eertbruggen verkocht aan Coenrardus van Boechem een erfpacht van 
3 mud rogge, te leveren met Mathias apostel, gaande uit 
1. een schuur, tuin en stuk aangelegen land, onder Oisterwijk, rondom tussen de gemeint, 
2. huis en erf tegenover genoemde schuur, tuin en aangelag, 
3. al zijn andere goederen. 
1201/54(53)-3/22-02-1431. Solvit. 
Lambertus filius quondam Servacii de Eertbruggen hereditarie vendidit Coenrardo de 
Boechem hereditariam pactionem trium modiorum siliginis mensure de Buscoducis solvendam 
hereditarie Mathie apostoli et in Buscoducis tradendam de et ex (doorgehaald: domo, area et 
orto et peciis terre sibi adiacentibus sitis) horreo, orto et pecia terre sibi adiacente sitis infra 
libertatem (doorgehaald: opidi de Buscoducis) de Oesterwijc inter communitatem undique 
adiacentem, insuper ex domo et area eiusdem Lamberti sita in opposito horrei orti et pecie 
terre predictorum, insuper ex omnibus aliis suis bonis habitis et habendis ubicumque locorum 
consistentibus sitis aut solvendis, ut dicebat, promisit insuper super omnia et habenda 
warandiam et satisfacere. Testes, datum supra. (Lu et Baliart, daum XXII februarii). 
178. 05-03-1431 1201 / 59v-4 t/m 7 
59v-4. 
Destijds had Thomas Hessels soen een hofstad onder Oisterwijk, tussen Nycolaus Maerten en 
tussen Willelmus Nellen, verkocht aan Gerardus Buckinc ten behoeve van Christina Arnoldi 
van den Woude, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk; vervolgens had Katharina, dv 
genoemde Christina en van wijlen Gerardus Buckinc, al haar goederen overgedragen aan haar 
broer Johannes. Thans droeg genoemde Johannes Gerardi Buckinc voornoemde hofstad, 
tesamen met een erfcijns van 3 pond daaruit welke genoemde Johannes Buckinc verworven 
had van Willelmus Petri die Joede, over aan Gerardus Nycolai Wijten, belast met een erfpacht 
van ½ mud rogge, die genoemde Gerardus Nycolai Wijten hem vandaag beloofde. 
59v-5. 
Genoemde Katharina Gerardi Buckinc deed, ten behoeve van genoemde Gerardus Nycolai 
Witen, afstand van voormelde goederen. 
59v-6. 
Genoemde Gerardus Nycolai Wijten beloofde aan genoemde Johannes Buckinc een erfpacht 
van ½ mud rogge, te leveren met Martinus, gaande uit voormelde goederen. 
59v-7. 27-03-1432. 
En hij kan terugverkopen binnen 4 jaar met 25 arnoldus gulden. 
1201/59v(58v)-4/05-03-1431. Solvit. 
Notum sit universis quod cum Thomas Hessels soen domistadium quoddam cum suis 
attinentiis situm infra libertatem de Oesterwijc inter hereditatem Nycolai Maerten ex uno et 
inter hereditatem Willelmi Nellen ex alio, hereditarie supportaverasset Gerardo Buckinc ad 
opus ad opus! Christine filie Arnoldi van den Woude prout in litteris scabinorum de Oesterwijc 
dicebat contineri, cumque (doorgehaald: dicta Christina) Katharina (doorgehaald: relicta) filia 
(doorgehaald: Christine) legitima dicte Christine (doorgehaald: quecumque) ex eadem 
Christina et a quondam Gerardo Buckinc genita quacumque sua bona tam mobilia quam 
immobilia, hereditaria atque parata hereditarie supportaverasset (doorgehaald: Gerardo) 
#Johanni# suo fratri prout in litteris, constitutus igitur coram scabinis infrascriptis dictus 
(doorgehaald: Gerardus) #Johannes# Buckinc filius quondam Gerardi Buckinc domistadium 
predictum cum suis attinentiis predictis simul cum hereditario censu trium librarum ex 
predicto domistadio prius solvendo, ut dicebat, quod censum idem (doorgehaald: Gerardus) 
#Johannes# Buckinc erga Willelmum die Ioede filium quondam Petri die Joede acquisierat 
prout in litteris, hereditarie supportavit Gerardo filio quondam Nycolai Wijten cum dictis 
litteris, aliis et iure occacione promittens super omnia ratam servare et omnem obligationem 
ex parte sui deponere, salva sibi sua hereditaria paccione dimidii modii siliginis quam idem 
Gerardus filius Nycolai #eidem Gerardo hodie de [..vervaagd..] solvere promiserat iuxta 
continentiam litterarum desuper confectarum#. (hierboven: Aa et Baliart, quinta marcii, 2a 
post oculi). 
1202/59v(58v)-5/05-03-1431. Solvit. 
Dicta (doorgehaald: Christina f) Katharina filia quondam Gerardi Buckinc supra premissis et 
iure ad opus dicti Gerardi filii quondam Nycolai Witen hereditarie renunciavit, promittens cum 



tutore super omnia ratam servare et omnem obligationem ex parte sui deponere. Testes, 
datum supra. 
1202/59v(58v)-6/05-03-1431. Solvit. 
Idem Gerardus filius quondam Nycolai Wijten promisit se daturum et soluturum (doorgehaald: 
Gerardo) #Johanni# Buckinc predicto hereditariam pactionem dimidii modii siliginis mensure 
de Oesterwijc hereditarie (doorgehaald: purificationis) Martini hiemalis et super domistadium 
predictum tradituram ex premissis. Testes, datum supra. 
1202/59v(58v)-7/27-03-1432a. 
Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum festum Martini hiemalis proxime futurum 
sine medio sequentium semper dicto spacio durante cum XXV arnoldus gulden vel valorem et 
cum pactione et arrestadiis. Actum anno domini Mo IIII XXXI quinta post oculi ....... ....... 
....... ....... ....... 
179. 30-04-1431 1201 / 85v-1 
Lambertus Servacii van der Eertbruggen verkocht aan Henricus van Vucht bakker, zvw 
Henricus Rademaker van Vucht, een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, 
gaande uit 
1. twee huizen, erven en tuinen onder Oisterwijk nabij de Draaiboom, tussen Engbertus 
Borchmans en tussen een weg, strekkend van Henricus van Buedel tot aan een weg, 
2. een stuk land in Boxtel in Liemde, tussen Alardus van Emmichove en tussen een erfgoed 
genaamd de Hoesteren, strekkend van een weg tot aan genoemde Servacius, 
3. zijn aandeel in een beemd genaamd de Vloet in Liemde, tussen de vrouwe van Boxtel en 
tussen Theodoricus van den Asch en Jacobus Willems Deenkens soen, strekkend van een weg 
tot aan een erfgoed genaam de ?Tastvonder. 
1201/85v(84v)-1/30-04-1431b. Solvit. 
Lambertus filius (doorgehaald: quondam) Servacii van der Eertbruggen hereditarie vendidit 
Henrico de Vucht pistori filio quondam Hennrici Rademaker de Vucht hereditariam pactionem 
unius modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in 
Buscoducis tradendam de et (doorgehaald: de et) ex duabus domibus areis et ortis eiusdem 
venditoris sitis infra libertatem de Oesterwijc iuxta repagulum ibidem dictum die Dreijboem 
inter hereditatem Engberti Borchmans ex uno et inter communem plateam ex alio, 
tendentibus ab hereditate Henrici de Buedel ad communem plateam, insuper ex pecia terre 
sita in prochia de Bucstel in iurisdictione de Liemde inter hereditatem Alardi de Emmichove ex 
uno et inter hereditatem dictam die Hoesteren ex alio, tendente a communi platea ad 
hereditatem dicti Servacii, insuper (doorgehaald: ex pecia ?terre prati sita ibidem in die Vluet 
inter) ex tota parte et omni iure ad dictum venditorem spectantibus in quodam prato dicto die 
Vluet sito in iurisdictione predicta inter hereditatem domicelle de Bucstel ex uno et inter 
hereditatem Theodorici van den Asch et Jacobi Willems Deenkens soen ex alio, tendente a 
communi platea ad hereditatem dictam die ?Tastvonder, ut dicebat, promittens super omnia 
et habenda warandiam et satisfacere. Testes Lu et Erpe. Datum ultima aprilis, tercia post 
cantate. 
180. 02-08-1431 1201 / 130-1 
Henricus Johannis Lupprechts droeg over aan Arnoldus van der Heijden een erfpacht van 1 
mud rogge, die Jacobus Willelmi van der Heijden beloofd had aan Johannes Lupprecht, te 
leveren met lichtmis, gaande uit 2 huizen met tuinen onder Oisterwijk, tussen Arnoldus 
Walravens en tussen Gerardus van Boerden, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 
1201/130(129)-1/02-08-1431. Solvit. 
Henricus filius quondam Johannis Lupprechts unum modium siliginis annue et hereditarie 
paccionis quam Jacobus filius Willelmi van der Heijden promiserat se daturum et soluturum 
Johanni Lupprecht hereditarie purificationis de et ex duabus domibus cum suis ortis et 
attinentiis sitis infra libertatem (doorgehaald: opidi de Buscoducis) de Oesterwijck inter 
hereditatem Arnoldi Walravens ex uno et inter hereditatem Gerardi de Boerden ex alio, prout 
in litteris #de Oesterwijc#, legitime et hereditarie supportavit Arnoldo van der Heijden cum 
litteris, aliis et iure, promittens super omnia et habenda ratam servare et obligationem et 
impeticionem ex parte sui et dicti quondam Johannis Lupprecht sui patris et quorumcumque 
heredum et successorum eiusdem quondam Johannis deponere. Testes Rode et Erp. Datum 
2a augusti. 
181. 09-11-1430 1201 / 156v-1 
Hessello Hermani die Molner verkocht aan Katharina weduwe van Johannes Ghijsselen 
1. een huis, erf en tuin in Oisterwijk, ter plaatse de Kerkstraat, tussen Arnoldus Korenman en 
tussen Andreas Willelmi Nellen, beiderzijds strekkend tot aan een straat, belast met 7 oude 



groten, 
2. 4 lopen land in Oisterwijk, in de Schijf, tussen Johannes Wijtmans priester, en tussen een 
weg en de Kerkstraat, belast een erfpacht van 13 lopen rogge. 
1201/156v(155v)-1/09-11-1430. Solvit. 
Hessello filius quondam Hermani die Molner (doorgehaald: mar) domum, aream et ortum 
sitos in prochia de Oesterwijc ad locum dictum die Keircstraet inter hereditatem Arnoldi 
Korenman ex uno et inter hereditatem Andree filii quondam Willelmi Nellen ex alio, tendentes 
cum utroque fine ad communem vicum, ut dicebat, (doorgehaald: hereditarie vendidit) 
insuper quatuor lopinatas terre sitas in dicta prochia ad locum dictum in die Schijve inter 
hereditatem domini Johannis Wijtmans presbitri ex uno et inter communem vicum et viam 
ecclesie alias undiquaque, ut dicebat, hereditarie vendidit Katharine relicte quondam Johannis 
Ghijsselen promittens super omnia et habenda warandiam et omnes obligationem et 
impeticionem deponere, exceptis septem grossis antiquis ex domo et orto predictis atque 
hereditaria paccione tredecim lopinorum siliginis mensure de Oesterwijc ex dictis quatuor 
lopinatis terre prius e iure solvendis, ut dicebat. Testes Loden et Erp. Datum IX novembris. 
182. 11-11-1430 1201 / 156v-6 
Johannes Arnoldi van Dussen droeg over aan Gerardus van Aa zvw Willelmus van Aa ridder 
alle beloften die de schouten van Maasland, van Peelland, van Campina en van Oisterwijk aan 
genoemde Johannes van Dussen gedaan hebben, te weten dat elk van hen zijn aandeel van 
de ....... pachten ....... van ?Mercka ......., zodanig dat genoemde Johannes daaran geen 
schade ondervindt. 
1201/156v(155v)-6/11-11-1430. Solvit. 
Johannes de Dussen filius quondam Arnoldi omnes et singulas huiusmodi promissiones quas 
scultetus de Mosa, scultetus de Pelandie, scultetus Campine et scultetus de Oesterwijc dicto 
Johanni dumdum fecerant eidem Johanni de Dussen ?videlicet ?quod ?quislibet eorum suam 
quotam (doorgehaald: solvet) #.......# de redditibus ?domini de ?Mercka ....... solvere 
debentur quod dicto Johanni dampna exinde non evenient, ut dicebat, legitime supportavit 
Gerardo de Aa filio domini quondam Willelmi de Aa militis. Testes Reijnerus et Erpe. Datum in 
festo Martini episcopi. Portatum per scabinos. 
183. 23-11-1430 1201 / 159v-6 
Elizabeth Henrici Vos van Beerze droeg over aan Christianus Mathije Hoze het vruchtgebruik 
in een erfpacht van 1 mud rogge die, na overlijden van genoemde Elisabeth, toekomt aan 
genoemde Christianus, in een erfpacht van 3 mud rogge, welke Willelmus Henrici Vos van 
Beerze beloofd had aan Theodoricus van den Broeck Henricx zoen en Elisabeth, aan hen met 
lichtmis te leveren zo lang zij leven, en na hun overlijden aan 
1. Henricus Henrici van den Velde, 
2. Henrica Henrici van den Velde, 
3. voornoemde Christianus, 
gaande uit 
1. ¼ van een hoeve, deels in Oirschot en deels in Oisterwijk, ter plaatse Bantsvoort, 
2. ¼ van een beemd in Oirschot in de herdgang Spoordonk, tussen Johannes Goedens en 
elders naast de gemeint, 
3. ¼ van 2 stukken beemd in Oirschot in de herdgang ?Kerkhof, ter plaatse Lietschoren, 
voor voornoemde pacht gegeven aan genoemde Willelmus door genoemde Theodoricus en 
Elizabeth. 
Vervolgens droeg genoemde Christianus genoemde erfpacht van 1 mud rogge over aan 
meester Arnoldus van Weijlhusen. 
Vervolgens deed Gerardus Ronck zadelmaker man van Margareta, dv voornoemde Elizabeth 
en wijlen Henricus (van den Velde) afstand van deze erfpacht van 1 mud rogge. 
1201/159v(158v)-6/23-11-1430. (streepje in margine). 
Elizabeth (doorgehaald: uxor legitima Theodorici van den Broeck) filia quondam Henrici Vos 
de Beerze cum tutore usufructum atque totam ius seu vitalis possessionis ad se spectantem 
(doorgehaald: in tribus) #hereditaria paccione unius modii siliginis# que post decessum 
(doorgehaald: supradicte Elisabeth) #....... eiusdem Elisabeth# ?competere deberet 
Christiano filio quondam Mathije dicti Hoze in #et de# hereditaria paccione trium modiorum 
siliginis mensure de Oerscot quam paccionem Willelmus filius quondam Henrici Vos de Beerze 
promiserat se daturum et soluturum dicto Theodorico #van den Broeck Henricx zoen# et 
Elisabeth ad eorum vitam seu alterius eorundem diutius viventis et post eorum decessum 
amborum (doorgehaald: Henrico) Henrico filio quondam Henrici van den Velde, Henrice filie 
quondam dicti #quondam# Henrici et Christiano predicto hereditarie purificationis et in 



Oerscot traditura ex quarta parte cuiusdam mansi siti partim in prochia de Oerscot et partim 
in prochia de Oesterwijc ad locum dictum Bantsvoert et ex attinentiis dicte quarte partis 
eiusdem mansi singulis et universis, atque ex quarta parte cuiusdam prati siti in prochia de 
Oerscot in pastoria de Spordonc inter hereditatem Johannis Goedens ex uno et alias 
circumquaque inter communitatem, item ex quarta parte duarum peciarum prati 
(doorgehaald: sitarum) siti in prochia predicta in pastoria de Cymitheren ad locum dictum 
Lijetscore dati ad pactum dicto Willelmo ab Theodorico et Elizabeth predictis pro pactione 
predicta prout in litteris, legitime supportavit dicto Christiano cum dictis litteris et iure, 
promittens super omnia ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Quo facto 
dictus Christianus dictam (doorgehaald: quartam partem ad dictum pactum) #pactionem 
unius modii siliginis# hereditarie supportavit magistro Arnoldo de Weijlhusen cum dictis 
litteris et iure occacione, promittens (doorgehaald: dicta Elizabeth cum tutore et) Christianus 
(doorgehaald: indivisi super omnia et habenda warandiam et satisfacere) et cum eo Henricus 
et Henrica liberi (doorgehaald: quondam Henrici van) Elizabeth et quondam Henrici van den 
Velde predicti indivisi super omnia et habenda warandiam et omnes obligationem et 
impeticionem deponere et sufficientiam. (doorgehaald: Gerardus Ronck selliparus maritus et 
tutor Margarete). Quo facto Gerardus Ronck selliparus maritus et tutor Margarete sue uxoris 
filie Elizabeth et quondam Henrici predictorum supra predicta pactione unius modii siliginis 
mensure de Oirscot et supra iure ad opus eiusdem magistri Arnoldi hereditarie renunciavit 
promittens super omnia ratam servare et omnem obligationem ex parte sui et ex parte sue 
uxoris deponere. Testes. (vorige akte: Loden et Baliart, XXIII novembris). 
184. 07-12-1430 1201 / 163v-7 
Jacobus Scheijven en zijn zonen 
1. Laurencius, 
2. Nycolaus, 
3. Jacobus, 
droegen over aan Henricus Johannis van den Doren hun aandeel in 
1. 3 lopen land in Oisterwijk, tussen Johannes Brabant en tussen Nycolaus Ackerman, 
2. 3 lopen land in Oisterwijk, tussen voornoemde Johannes Brabant en tussen Henricus van 
Beke, 
3. in een huis en tuin onder Oisterwijk nabij de linde, tussen Johannes Wijtman en tussen 
Jacobus van den Broeck, 
van welke erfgoederen Godefridus Theodorici van Engelant zijn aandeel overgedragen had 
aan Godefridus Boest ten behoeve van de kinderen van Jacobus Scheijve. 
1201/163v(162v)-7/07-12-1430. Solvit. 
Laurencius, Nycolaus et Jacobus fratres liberi (doorgehaald: quondam) Jacobi Scheijve et 
dictus Jacobus eorum pater totam partem et omnem ius ad se spectantes in tribus lopinatis 
terre sitis in prochia de Oesterwijck inter hereditatem Johannis Brabant ex uno et inter 
hereditatem Nycolai Ackerman ex alio, atque in tribus lopinatis terre sitis in prochia predicta 
inter hereditatem Johannis Brabant predicti ex uno et inter hereditatem Henrici de Beke ex 
alio, insuper in domo et orto sitis infra libertatem de Oesterwijck iuxta tiliam ibidem inter 
hereditatem Johannis Wijtman ex uno et inter hereditatem Jacobi van den Broeck ex alio, de 
quibus hereditatibus Godefridus de Engelant filius quondam Theodorici totam partem et 
omnem ius ad ipsum in premissis hereditatibus competentes hereditarie supportaverat 
Godefrido Boest ad opus liberorum Jacobi Scheijve prout in litteris, hereditarie supportaverunt 
Henrico van den Doren filio naturali quondam Johannis van den Doren cum dictis litteris et 
aliis et iure promittens super omnia ratam servare. Testes Erpe et Balyart. Datum supra. (VII 
decembris). 
185. 14-10-1430 1201 / 165v-2 
Henricus Petri Sterts droeg over aan Bartholomeus Johannis sPapen 
1. een erfcijns van 3½ oude groten, die Engbertus Hoefslegher met Thomas moest betalen 
aan Johannes Coman, gaande uit een erfgoed dat de kinderen van wijlen Godefridus Delijen 
bezaten, gelegen onder Oisterwijk aan weerszijden van een weg naar de kerk van Oisterwijk, 
2. een erfcijns van 20 penningen oude cijns, die Johannes Berijs eertijds met Thomas 
betaalde aan Johannes Coman, gaande uit een stuk land onder Oisterwijk, achter huis en tuin 
van wijlen Lambertus Snijders, welk stuk land behoorde aan de kerk van Oisterwijk, 
welke cijnsen genoemde Henricus Petri Sterts verworven had van Jacobus Coptiten man van 
Agnes, weduwe van Jacobus Stevens, en van Johannes Stevens, zoals in schepenbrieven van 
's-Hertogenbosch en van Oisterwijk. 



1201/165v(164v)-2/14-10-1430. Solvit. 
Henricus filius Petri Sterts hereditarium censum trium et dimidii grossorum antiquorum quod 
Engbertus Hoefslegher solvere tenebatur annuatim Johanni Coman hereditarie in festo Thome 
apostoli de et ex hereditate quam liberi quondam Godefridi Delijen possidere consueverant 
sita infra libertatem de Oesterwijc ab utroque latere platee ibidem qua itur versus ecclesiam 
de Oesterwijc, insuper hereditarium censum viginti denariorum antiqui census quod Johannes 
Berijs solvere tenebatur olim Johanni Coman hereditarie termino solucionis predicto ex pecia 
terre sita infra libertatem predictam retro domum et ortum quondam Lamberti Snijders que 
pecia terre ad ecclesiam de Oesterwijc pertinere dinoscitur et quos census idem Henricus filius 
Petri Sterts erga Jacobum (doorgehaald: Stevens) #Coptiten# maritum et tutorem Agnetis 
sue uxoris (doorgehaald: filie) relicte quondam Jacobi Stevens #et erga Johannem Stevens# 
acquisierat prout in litteris scabinorum de Buscoducis et in aliis litteris scabinorum de 
Oesterwijc dicebat contineri, hereditarie supportavit Bartholomeo filio Johannis Spapen cum 
dictis litteris et arrestadiis omnibus promittens super omnia ratam servare et omnem 
obligationem ex parte sui deponere. Testes, datum supra. (Rode et Erpe. Datum XIIII 
octobris). 
186. 05-04-1431 1201 / 216v-3 
Johannes Arnoldi Zegers soen verkocht aan Willelmus Loeijer nzvw meester Jacobus Groij een 
erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit huis, erf en tuin in Oisterwijk 
nabij de straat (of Plaats?), tussen kinderen van wijlen Nycolaus des Leeuwen en elders naast 
de straat, belast met 17 vlaamse groten en 1 mud rogge per jaar. 
1201/216v(215v)-3/05-04-1431. Non solvit. 
Johannes filius quondam Arnoldi Zegers soen hereditarie vendidit Willelmo Loeijer filio naturali 
quondam magistri Jacobi Groij hereditariam pactionem dimidii modii siliginis mensure de 
Buscoducis solvendam hereditarie purificationis et in Buscoducis tradendam de et ex domo, 
area et orto dicti venditoris sitis in prochia de Oesterwijc iuxta plateam, inter hereditatem 
liberorum quondam Nycolai des Leeuwen ex uno et inter communem plateam alias 
undiquaque, promittens super omnia et habenda warandiam et aliam obligationem deponere 
exceptis septemdecim grossis flandreis et uno modio siliginis annuatim exinde prius solvendis, 
ut dicebat, et sufficientiam. Testes, datum supra. (Lonijs et Baliart, datum quinta post 
pasche). 
187. 12-04-1431 1201 / 221v-1 
Willelmus Rutgeri van Audenhoven droeg over aan Arnoldus Godefridi Back, ten behoeve van 
zijn vader Godefridus, een stuk land, deels akker, deels weide, in Oisterwijk in het Langven, 
tussen een erfgoed van een altaar van sint Margareta in de kerk van Oisterwijk en tussen 
genoemde Godefridus Back, strekkend van Leonius van Meghen tot aan een ander erfgoed 
van genoemde Willelmus, welk stuk land grenst aan de lengte van het erfgoed van genoemde 
Godefridus Back. 
1201/221v(220v)-1/12-04-1431. Solvit. 
Willelmus filius quondam Rutgeri de Audenhoven peciam terre #partim# arabilis et partim 
pascualis sitam in prochia de Oesterwijck in loco dicto int Langhvenne inter hereditatem 
spectantem ad altarem quoddam sancte Margarete in ecclesia de Oesterwijc ex uno et inter 
hereditatem Godefridi Back ex alio, tendentem ab hereditate Leonii de Meghen ad reliquam 
hereditatem dicti Willelmi, ut dicebat, que pecia terre ?continet (doorgehaald: latitudinem) 
longitudinem hereditatis dicti Godefridi Back prope dictam peciam terre site, ut dicebat, 
hereditarie vendidit Arnoldo Back filio (doorgehaald: quondam) Godefridi Back predicti #ad 
opus Godefridi eius patris# promittens super omnia et habenda warandiam et omnes 
obligationem et impeticionem deponere. Testes Rode et Erpe. Datum XII aprilis, quinta post 
quasimodo. 
188. 04-05-1431 1201 / 231-3 en 4 
231-3. 
Johannes die Lu droeg over aan zijn broer Godefridus die Lu 
1. ½ in ½ van  
a. een windmolen in Tilburg, 
b. de rechten van de molen genaamd het Gemaal, van de wind en van andere toebehoorten 
van zijn ½, 
waarvan de andere helft behoort aan Godefridus die Lu, 
2. een erfcijns van 12 pond en 8 schellingen, die wijlen Johannes van den Dijc en later wijlen 
diens schoonzoon Theodoricus die Lu beurde uit het Rietven in Oisterwijk, 
3. het aandeel, dat destijds behoorde aan Theodoricus die Lu, in het Rietven. 



231-4. 
Genoemde Godefridus droeg over aan Marselius die Lu ¼ van de cijns van 12 pond en 8 
schellingen en ¼ van het Rietven. 
1201/231(230)-3/04-05-1431. Scabini noluerunt. Non solvit. 
Johannes die Lu medietatem ad se spectantem, ut dicebat, in medietate molendinorum venti 
sitorum in Tilborch et medietatem ad se spectantem, ut dicebat, in medietate iurum molendini 
dicti tGemael, venti et aliarum attinentiarum medietatum predictarum singularum et 
universarum ubicumque locorum consistentium seu sitorum (doorgehaald: prout dicte 
medietates, dicta medietas medietatis molendinorum) de qua medietate molendinorum et 
iurum molendini et venti cum suis attinentiis alia medietas ad Godefridum die Lu pertinere 
dinoscitur, ut dicebat, insuper hereditarium censum duodecim librarum et octo solidorum 
communis pagamenti quem censum quondam Johannes van den Dijc postea quondam 
Theodoricus die Lu gener dum vixit dicti quondam Johannis van den Dijck solvendum 
habuerat hereditarie ex hereditate quadam dicta dat Rietvenne sita in prochia de Oesterwijc, 
insuper totam partem et omnem ius (doorgehaald: quondam) que ad quondam Theodoricum 
die Lu spectare consueverat in hereditate predicta dat Rietvenne vocata, ut dicebat, 
hereditarie supportavit Godefrido die Lu suo fratri promittens super omnia ratam servare et 
omnem obligationem ex parte sui deponere. Testes Lonijs et Baliart. Datum quarta maij. 
1201/231(230)-4/04-05-1431. (streepje in margine). 
Dictus Godefridus quartam partem dicti census duodecim librarum et octo solidorum atque 
quartam partem dicte hereditatis dat Rietvenne vocate, ut dicebat, hereditarie supportavit 
Marselio die Lu (doorgehaald: promittens) cum dictis litteris et iure occacione, promittens 
super omnia ratam servare et omnem obligationem ex parte sui deponere. Testes. 
189. 19-06-1431 1201 / 252v-3 
Engela Moers weduwe van Henricus Moers beloofde aan Henricus Johannis van Baerle hem, 
haar leven lang, een jaarpacht van 4 mud rogge te leveren, te leveren met Johannes, gaande 
uit het vruchtgebruik in 
1. een heideveld genaamd Engelen Moers Kamp in Oisterwijk ter plaatse Wippenhout, tussen 
Henricus Brievinc en tussen Hermanus Cleijnael, 
2. 3 bunder beemd aldaar, tussen Henricus Brievinc en tussen Hessello Gobels, 
3. alle andere erfgoederen die genoemde Engela daar heeft liggen. 
1201/252v(251v)-3/19-06-1431. Solvit. 
Engela Moers relicta quondam Henrici Moers cum tutore promisit mihi ad opus Henrici de 
Baerle filii quondam Johannis quod ipse dabit et solvet eidem (doorgehaald: he) annuam 
pactionem quatuor modiorum siliginis mensure de Buscoducis (doorgehaald: hereditariam) 
anno quolibet #ad vitam eiusdem Engele# nativitatis Johannis baptiste et in Buscoducis 
tradet de et ex usufructu (doorgehaald: sibi competente) et toto iure sibi competente, ut 
dicebat, in quodam campo mericali dicto Engelen Moers Camp sito in prochia de Oesterwijc ad 
locum dictum Wijppenhout inter hereditatem Henrici Brievinc ex uno et inter hereditatem 
Hermani Cleijnael ex alio, item ex usufructu sibi competente, ut dicebat, in tribus bonariis 
prati sitis ibidem inter hereditatem Henrici Brievinc ex uno et inter hereditatem Hessellonis 
Gobels ex alio, atque ex omnibus aliis hereditatibus quas eadem Engela ibidem sitas habet, ut 
dicebat. Testes, datum supra. (Loden et Brabant. XIX junii). 
190. 23-08-1431 1201 / 274v-6 
Wolterus die Bie verhuurde aan Reijnerus Laurencii Multoris de molen ter Nedervonderen met 
het huis, in Oisterwijk, voor 6 jaar, ingaande aanstaande Margareta, voor 17 mud rogge per 
jaar, te leveren in 4 termijnen. Wolterus zal het gebruik van de molen niet vervreemden dan 
nadat hij aan Reijnerus 50 arnoldus gulden heeft betaald. 
1201/274v(273v)-6/23-08-1431. Solvit. Fiat ....... ....... 
Wolterus die Bie #(doorgehaald: medietatem)# molendinum venti (doorgehaald: ter) dictum 
ter Nedervonderen cum domo sibi ?astante situm in prochia de Oesterwijc locavit recto 
locacionis titulo Reijnero filio quondam Laurencii Multoris ab eodem ad spacium sex annorum 
festum beate Margarete virginis proxime sequentium habendum libere pro (doorgehaald: octo 
et dimidio modiis) #septemdecim modiis# siliginis mensure de Buscoducis dandis sibi ab alio 
quolibet dictorum annorum ad quatuor terminos ad ius multoris et super dictum molendinum 
tradendis, promittens super omnia warandiam et aliam obligationem deponere (doorgehaald: 
quo facto alter repromisit super omnia et dictam medietatem in suis ....... ad ius multoris 
indempnem conservare; insuper idem Wolterus reliquam medietatem eiusdem molendini 
locavit tali condicione annexa quod dictus Wolterus) atque repromisit ab usu dicti molendini 



non alienare nec destituere nisi idem Wolterus eidem Reijnero ?prius quinquaginta florenos 
arnoldi vel valorem solverit aut refunderit. Testes Lu et Erp. Datum XXIII augusti. 
191. 06-09-1431 1201 / 282-3 
Laurencius Johannis Lupprechts man van Yda Johannis Feijtmans droeg over aan Ghisbertus 
Pelegrom een erfpacht van 1 mud rogge, die Johannes Feijtman uit zijn gehele ?bezit beloofd 
had aan zijn schoonzoon, genoemde Laurencius, en Yda, gaande uit de goederen van 
Johannes Feijtman, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, te leveren met lichtmis. Tot 
meerdere zekerheid stelde genoemde Laurencius tot onderpand een stuk land, eertijds van 
Johannes Feijtman, in Oisterwijk op de Hupperingen, tussen Bertha van der Steghen en haar 
erfgenamen en tussen Yda Schoentaels, welk stuk land genoemde Laurencius gerechtelijk 
verworven had van Henricus van Ethen, h.geestmeester in Oisterwijk, zoals in schepenbrieven 
van Oisterwijk, belast met een erfpacht van 4 lopen rogge. 
1201/282-3/06-09-1431. Solvit. 
Laurencius filius quondam Johannis Lupprechts (doorgehaald: hereditariam pactionem unius) 
maritus et tutor Yde sue uxoris filie Johannis Feijtmans hereditariam pactionem unius modii 
siliginis mensure de Oesterwijc quam Johannes Feijtman (doorgehaald: predictus) a suo 
integro thoro dicto Laurencio suo genero cum dicta Yda nomine do..tis donaverat et solvere 
promiserat ex bonis Johannis Feijtman predicti prout in litteris scabinorum de Oesterwijc 
dicebat (doorgehaald: dicebat) contineri, hereditarie supportavit Ghisberto Pelegrom cum 
dictis litteris et iure, promittens super omnia et habenda (doorgehaald: ratam servare) 
warandiam (doorgehaald: et sufficientiam) et dictam pactionem dicto Ghisberto exnunc 
deinceps perpetuis temporibus quolibet anno futuro in festo purificationis solvere et in 
Buscoducis tradere. Et ad maiorem securitatem solucionis dicte pactionis idem Laurencius 
peciam terre olim Johannis Feijtman sitam in prochia de Oesterwijc ad locum dictum op die 
Hupperinghe inter hereditatem Berthe van der Steghen et heredum eius ex uno et inter 
hereditatem Yde Schoentaels ex alio, quam peciam terre idem Laurencius erga Henricum de 
Ethen provisorem mense sancti spiritus in Oesterwijc per iudicem acquisierat prout in litteris 
scabinorum de Oesterwijc dicebat contineri, (doorgehaald: hereditarie supportavit) ad pignus 
imposuit et hereditario iure obligavit promittens super omnia warandiam tamquam de 
contrapignore et aliam obligationem deponere, exceptis quatuor lopinis siliginis exinde prius 
annuatim solvendis (doorgehaald: ut dicebat) et satisfacere, ut dicebat. Testes Lonijs et 
Gerardus. Datum supra. (sexta septembris). 
192. 15-09-1431 1201 / 286-2 
Willelmus van der Zijdewijnde verkocht aan Conradus van Boechem een erfpacht van 1 mud 
rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis en tuin onder Oisterwijk, tussen Johannes 
van Brecht en tussen Bartholomeus sWitten, strekkend van een weg achteraan tot aan de 
stroom, belast met een erfpacht aan Hadewigis weduwe van Godefridus van Brecht. 
1201/286-2/15-09-1431. Scabini noluerunt. Solvit. 
Willelmus van der Zijdewijnde legitime et hereditarie vendidit Conrado de Boechem annuam 
et hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis solvendam hereditarie 
purificationis et in Buscoducis tradendam et deliberandam de et ex domo cum suo fundo et 
orto sibi adiacente ac (doorgehaald: omnibus) attinentiis eorum sitis infra libertatem de 
Oesterwijc inter hereditatem (doorgehaald: liberorum quo) Johannis de Brecht ex uno et inter 
hereditatem Bartholomei dicti sWitten ex alio, tendentibus a communi platea ibidem 
retrorsum ad communem aquam ibidem fluentem ut dicebat, ab eodem promittens super 
omnia et habenda warandiam et omnem aliam obligationem deponere, excepta hereditaria 
paccione Hadewigi relicte quondam Godefridi de Brecht prius exinde solvenda et sufficientia. 
Testes Lonijs et Gerardus. Datum supra. (XV septembris). 
193. 22-03-1431 1201 / 309-6 
Johannes die Rover beloofde aan Godefridus Boest ten behoeve van meester Johannes van 
Tijchelt 42 beiers gulden en 9 mud rogge, te leveren na maning. 
1201/309-6/22-03-1431a. Non solvit. 
Johannes die Rover promisit super omnia #(doorgehaald: mihi ad opus) Godefrido Boest ad 
opus# magistri Johannis de Tijchelt XLII beijers gulden vel valorem et nonem modios siliginis 
mensure de Oesterwijc et dictam siliginem in Oesterwijc tradendam ad eius monitionem et 
voluntatem persolvendos. Testes Lu et Erpe. Datum XXII marcii anno XXXI. 
194. 11-11-1430 1201 / 336-5 en 6 
336-5. 
Willelmus Bloc schout van Oisterwijk, Gerardus van Aa zvw Willelmus van Aa ridder, de broers 
Johannes en Willelmus van Wijflet, kinderen van wijlen Johannes van Wijflet, beloofden aan 



Philippus, heer van Geldrop en van Biechten, schout van 's-Hertogenbosch, het aandeel of 
....... te leveren, dat de schout van Oisterwijk moet leveren, zo lang genoemde Willelmus 
schout in Oisterwijk is. 
336-6. 
De eerste beloofde de anderen (=borgen) van deze belofte schadeloos te houden. 
1201/336-5/11-11-1430. Gratis pro sculteto. 
Willelmus Bloc scultetus de Oesterwijc, Gerardus de Aa filius domini quondam Willelmi de Aa 
militis, Johannes et Willelmus de Wijflet predicti (336-3: fratres, liberi quondam Johannis de 
Wijflet) promiserunt indivisi super omnia et habenda Philippo domino de Geldrop et de 
Biechten sculteto de Buscoducis quod ipsi quotam seu ....... quam scultetus de Oesterwijc 
racione sui solvere tenetur quandum idem Willelmus in Oesterwijc scultetus fuerit, sic et 
taliter dant et solvent quod dicto Philippo et suis fideiussoribus dampna exinde non eveniant 
in futuro. Testes, datum supra. (Loden et Erpe, XI novembris). 
1201/336-6/11-11-1430. Solvit. 
Primus promisit super omnia et habenda alios indempnes servare. Testes, datum supra. 

 


