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Voorwoord  

  
 
Voor u ligt het resultaat van mijn codicologisch onderzoek naar het cartularium van de Tafel van 
de Heilige Geest van Oisterwijk, uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen in de opleiding 
Boekwetenschap en handschriftenkunde aan de universiteit van Amsterdam. Graag wil ik van 
deze ruimte gebruik maken om enkele mensen te bedanken voor hun hulp bij de 
totstandkoming van deze scriptie.   
  Allereerst ben ik enorme dank verschuldigd aan prof. dr. Jos Biemans voor het invullen 
van zijn rol als scriptiebegeleider. Onder zijn begeleiding heb ik veel geleerd over het verrichten 
van boekhistorisch onderzoek. Tijdens het onderzoeksproces kwam ik erachter dat ik het lastig 
vind om op basis van mijn eigen observaties conclusies te trekken. Jos’ begeleiding heeft mij hier 
zeer bij geholpen. Zijn manier van werken heb ik als zeer prettig ervaren, met zijn opbouwende 
kritiek en ruimte voor complimenten gaf hij mij altijd het gevoel dat ik op de goede weg was. Als 
tweede wil ik Jan Burgers bedanken voor zijn bereidheid op te treden als tweede lezer. Ik 
waardeer het zeer dat hij, met zijn expertise op het gebied van paleografie en middeleeuwse 
bronnen, de tijd heeft gevonden om deze scriptie te beoordelen en van feedback te voorzien.  
  Ten tweede wil ik iedereen bij het Regionaal Archief Tilburg (RAT) bedanken, Astrid de 
Beer in het bijzonder. Zij reageerde meteen enthousiast op mijn voorstel om een scriptie te 
schrijven op basis van een archiefstuk uit een van de collecties van het RAT. Tijdens het 
daadwerkelijke onderzoek bleek geen moeite teveel. Keer op keer was het mogelijk om hele 
karladingen aan archiefstukken op te vragen, hetgeen mij enorm geholpen heeft bij het 
uitvoeren van dit onderzoek. Ik besef terdege dat dit onderzoek zonder de behulpzame houding 
vanuit het RAT een stuk lastiger te voltooien zou zijn geweest.   
 Tot slot wil ik mijn ouders en mijn vriendin bedanken voor hun steun tijdens mijn 
omslachtige studiecarrière. Ik heb mij altijd gesteund gevoeld in mijn beslissing om na mijn 
master middeleeuwse geschiedenis een tweede master boekwetenschap te gaan volgen.   
  Als laatst wil ik graag benoemen dat ik enorm genoten heb van het onderzoeksproces. 
Het onderzoek was niet altijd makkelijk, maar het was een leerzame periode waar ik uiteindelijk 
erg positief op terugkijk.  Ik heb geleerd dat ik veel voldoening haal uit het onderzoek doen naar 
‘oud papier’. Ik hoop dan ook terdege dat ik in de toekomst nog veel van dergelijke onderzoeken 
ga ondernemen.  
  
                    Stef Uijens  
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Inleiding  

  
 
Sinds enige jaren ben ik actief als vrijwilliger bij de charterbank, een project van het Regionaal 
Archief Tilburg (RAT) dat als doel heeft om al het oorkondemateriaal uit de eigen collectie 
digitaal beschikbaar te stellen inclusief transcriptie. Het RAT heeft tevens als doelstelling om 
meer wetenschappelijk onderzoek aan zich te binden. Beide factoren maakte dat het niet meer 
dan logisch dat ik mijn masterscriptie voor de opleiding ‘boekwetenschap en 
handschriftenkunde’ zou schrijven op basis van een object in een van de collecties van het RAT. 
Gedurende mijn zoektocht naar een mooi handschrift om codicologisch onderzoek aan op te 
hangen, werd ik geattendeerd op het cartularium van de Tafel van de Heilige Geest van 
Oisterwijk. Bij een eerste verkenning trokken allerlei zaken meteen mijn aandacht: ik zag 
verschillende schrijfhanden, los papier en strookjes met hergebruikt perkament dat gebruikt 
werd als verstevigingsmateriaal voor het boekblok. Mijn interesse was meteen gewekt. Het 
cartularium leek me bij uitstek geschikt om de technieken en methoden die ik tijdens het volgen 
van de master geleerd heb op toe te passen.  
  Het cartularium is aangelegd vanuit de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk, ook wel 
armentafel genoemd. Dit was een aan de parochie verbonden instelling waarvan de 
voornaamste taak lag in de armenzorg. Onbekend is wanneer deze instellingen precies ontstaan 
zijn. Armentafels zijn vanaf de twaalfde eeuw in Vlaanderen te vinden, in Brabant sinds de 
dertiende eeuw. De organisatie van Tafel van de Heilige Geest was weliswaar aan de parochie 
verbonden, het bestuur ervan was in wereldlijke handen. Aan het hoofd van de armentafel 
stonden de Heilige Geestmeesters, een functie die werd ingevuld door vooraanstaande leden 
uit de parochie.1    
  De armentafel verzorgde uitdelingen van brood, geld of andere goederen aan de armen 
binnen een parochie. De naam was ontleend aan de plaats waar deze uitdelingen plaatsvonden: 
een altaar achterin de kerk. De uitdelingen waren niet enkel bedoeld om de armen in hun 
nooddruft te voorzien. Mensen konden zich met hun goed inkopen bij de Tafel, met deze 
zogeheten ‘provende’ waren zij verzekerd van een maaltijd op hun oude dag. Uitdelingen aan 
de armen moesten natuurlijk bekostigd worden. De Tafel vergaarde inkomsten uit schenkingen, 
stichtingen en testamenten van welgestelden. Het grootste deel van de inkomsten was 
afkomstig uit een beleid van erf- en tijdspachten. Hierbij betaalde de pachter de Tafel van de 
Heilige Geest jaarlijks een bepaalde som in geld of natura. Het voordeel voor de armentafel was 
dat de inkomsten die voortkwamen uit erfpacht veelal in natura waren, en vooral bestond uit 
rogge. Rogge was het voedsel van de armen en kon dus direct aan de noodlijdenden gegeven 
worden.2   
   Alle pachten, renten en cijnzen waar de Tafel mee te maken kreeg waren bekrachtigd 
middels een charter. Een charter of oorkonde geeft een bepaalde actie of handeling op een 
bepaald moment weer en is opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs te dienen voor hetgeen erin 
vermeld is. Een omvangrijke oorkondeverzameling biedt weinig overzicht. Om een groter 
overzicht te vergaren in de eigen charterverzameling kopieerde men deze oorkonden, in dit 
geval in de zestiende eeuw, in een cartularium. Een cartularium is een term binnen de 
archivistiek voor een register waarin afschriften en kopieën van oorkonden werden opgenomen. 
Cartularia verschijnen voor het eerst in de tiende eeuw, binnen een monastieke context. Het 

 

 
1 Michel Mollat, Les pauvres au moyen âge (Parijs 1979) 171-172; H. van Werveke, ‘De steden, rechten, instellingen en 
maatschappelijke toestanden’, in: J.R. Niermeyer e.a. ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden II: de volle middeleeuwen 925-
1305 (Antwerpen 1951) 374-417, aldaar 415-416.    
2 W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven: de oudste registers van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk 
(Oisterwijk 2002) 10; W.P. Blockmans en W. Prevenier, 'Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: 
bronnen en problemen', Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975) 501-538, aldaar 520; Mollat, Les pauvres au moyen âge , 171-172; 
Van Werveke, ‘De steden, rechten, instellingen en maatschappelijke toestanden’, 415-416.  
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aanleggen van een cartularium bood verschillende voordelen. Het was praktischer, een enkel 
boek is makkelijker te verplaatsen dan een charterverzameling. Het was veiliger, de charters 
konden in het eigen archief blijven. Verder kon men door de oorkonden in een codex 
(handgeschreven boek) te kopiëren een bepaalde ordening in het materiaal aanbrengen. De 
documenten die in een cartularium werden opgenomen konden van allerlei aard zijn, reikende 
van pauselijke bullen tot privileges gedaan aan de instellingen. Bij ‘mijn’ cartularium is er sprake 
van oorkonden met betrekking tot vaste eigendommen en renten.3  
  De inhoud van een cartularium is vaak niet in één schrijfproces tot stand gekomen. Dit ligt 
in de aard van de inhoud. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een bijbel was het boek niet voltooid 
na inbinding. Aangezien cijnzen en renten overgedragen konden worden, kon het voorkomen 
dat de inhoud van een cartularium na de initiële aanlegging veranderde. Posten konden worden 
toegevoegd of gewijzigd. Met elke scribent die iets toevoegde aan het cartularium vormt zicht 
een nieuwe ‘laag’ in de totstandkoming van het cartularium. Het doel van deze scriptie is 
middels een boekwetenschappelijke analyse van het cartularium deze lagen te ontleden, om zo 
tot een beter begrip te komen van de wordingsgeschiedenis van het cartularium. Kortom: 
waarom ziet het cartularium eruit zoals het dat doet? 4  
  De eerste stap die ik moest nemen in het onderzoek naar het cartularium, was het 
bepalen van de stand van onderzoek. Op basis hiervan kon ik bepalen welke informatielacune ik 
met dit onderzoek wil dichten. De eerste streekarchivaris van het streekarchivariaat van het 
Kwartier van Oisterwijk, W.E. Fasel, gaf als eerste regesten uit van de posten in het cartularium. 
Verder inhoudelijk onderzoek, compleet met uitgave van nieuwe regesten kwam tot wasdom 
met de uitgave van het boek Den arme gegeven: de oudste registers van de Tafel van de Heilige 
Geest van Oisterwijk door De Bakker en Berkelmans in 2002. Hoewel De Bakker en Berkelmans 
een korte omschrijving van het handschrift gaven, was hun publicatie primair gericht op de 
inhoud van het cartularium. Gedegen codicologisch onderzoek naar de wordingsgeschiedenis 
van het cartularium was vóór deze scriptie nog niet uitgevoerd. Ik besloot mijn onderzoek dan 
ook met name hierop toe te leggen.4 5 
  Deze aanpak heeft enkele implicaties voor mijn onderzoek. Zo richt ik me voornamelijk 
op de materiële aspecten van het cartularium. Inhoudelijk onderzoek heb ik enkel gedaan 
wanneer dit bepaalde aspecten van het materiële onderzoek kon ondersteunen. Dit betekent 
niet dat ik de inhoud geheel links heb laten liggen. Middeleeuwse handschriften zijn unica. 
Handschriften werden vervaardigd met als doel te dienen als tekstdrager voor een specifieke 
inhoud. De relatie tussen de inhoud, vorm en functie van het cartularium komt daarom 
bijvoorbeeld wel aan bod.6     
  Naast een beter begrip en inzicht in de genese (totstandkoming) van dit specifieke 
cartularium, levert gedegen boekwetenschappelijk onderzoek naar dit cartularium ook een 
bijdrage aan de literatuur over cartularia in meer algemene zin. Onderzoek naar cartularia als 
informatiedrager op zichzelf is schaars. De meeste publicaties over cartularia richten zich op de 
inhoud, de oorkonden die erin opgenomen zijn. Typerend voor dit soort publicaties is dat zij de 
posten in het cartularium vaak chronologisch weergeven. Hiermee raakt de originele ordening 
van het materiaal verstoord. Een dergelijke organisatie van het materiaal is interessant voor de 
historicus, de boekwetenschapper wil echter weten waarom het materiaal binnen een codex op 

 

 
3 Constance B. Bouchard, ‘Monastic cartularies: organizing eternity’, in: Adam Kosto e.a. ed., Charters, cartularies and archives. the 
preservation and transmission of documents in the medieval west (Toronto 2002) 22-33, aldaar 22-23, 29. 4 M.J. Delaissé e.a. ed., 
The James A. De Rothschild collection at Waddeson Manor. Illuminated manuscripts (Fribourg 1977) 19.  
4 Delaissé, e.a., The James A. De Rothschild collection, 19. 
5 Bakker en Berkelmans, Den arme gegeven, 10. 
6 Delaissé, e.a., The James A. De Rothschild collection, 15.  
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een bepaalde manier georganiseerd is. Door mij binnen dit onderzoek primair te richten op de 
genese van het cartularium lever ik hieraan een bijdrage.7  
  De daadwerkelijke uitwerking van deze scriptie presenteer ik op drie manieren: een 
onderzoeksverslag, een wetenschappelijke beschrijving en een artikel. Het onderzoeksverslag is 
het eerste deel. Het is een onderzoeksverslag in de letterlijke zin van het woord. Ik beschrijf 
hierbij het onderzoeksproces, waarbij ik het onderzoek heb onderverdeeld in segmenten die 
stap voor stap de totstandkoming van het cartularium volgen. Deze werkwijze resulteert erin 
dat ik het object onderzoek in de volgorde waarin het vervaardigd is. Ik begin met het materiaal 
en eindig uiteindelijk met de omslag. De verslaglegging van dit proces dient meerdere doelen. 
Ten eerste kan de lezer op deze manier volgen hoe ik het onderzoek heb aangepakt. Ten tweede 
zit er een controle-element in voor zowel mijzelf als de lezer. Door de stappen die ik tijdens dit 
onderzoek genomen heb uit te schrijven word ik gedwongen kritisch over het proces na te 
denken. Voor de lezer dient het ter onderbouwing en controle van mijn methodiek. Het 
onderzoeksverslag moet gezien worden als een verantwoording van de gegevens die ik in de 
overige twee delen presenteer.  
  Het tweede deel van deze scriptie wordt gevormd door een handschriftbeschrijving van 
het cartularium. De beschrijving van het handschrift is de schriftelijke neerslag van een proces 
van observeren en interpreteren en daarmee een stapsgewijze uitwerking van de resultaten van 
het onderzoeksverslag. Door de resultaten van mijn onderzoek op een overzichtelijke, korte 
wijze te presenteren hoeft de ongeduldige lezer zich niet door mijn onderzoeksverslag heen te 
werken als hij wil weten hoe het cartularium codicologisch in elkaar steekt.  
  In het derde onderdeel van mijn scriptie presenteer ik mijn onderzoek op een meer 
toegankelijke manier. Dit deel van de scriptie is ingeruimd voor een artikel dat het RAT op haar 
site kan publiceren. Met het artikel wil ik de lezer introduceren in de wereld van de 
boekwetenschap aan de hand van mijn onderzoek. Het artikel voor het RAT heeft een veel 
bredere doelgroep dan de rest van mijn scriptie. Dit dwingt mij kritisch na te denken over de 
manier waarop ik het onderzoek presenteer. Boekwetenschap kan soms een droge 
aangelegenheid zijn. Het is aan mij om het onderzoek op zo’n manier te presenteren dat het ook 
voor de ‘geïnteresseerde leek’ interessant is om te lezen. Het is aan mij om hierbij afwegingen 
te maken met betrekking tot lengte, taalgebruik, mate van detail, gebruik van foto’s en 
dergelijke. Het artikel is in eerste instantie bedoeld voor digitale publicatie, het is daarom zaak 
om het niet te lang te maken. Het schrijven van het artikel is een blijk van dank voor de 
behulpzame houding vanuit het RAT, en tevens een vaardigheidsoefening voor hoe ik 
wetenschappelijk onderzoek aan een breder publiek kan presenteren.  
  Alvorens ik begin met de daadwerkelijke uitwerking van het onderzoek is het van belang 
dat ik de lezer van enkele zaken op de hoogte stel. Door bepaalde zaken nu al aan te kaarten 
wordt het lezen van de rest van het verslag vergemakkelijkt. Allereerst wil ik de lezer bekend 
maken met de door mij gehanteerde methode van verwijzing naar een specifiek folium (blad). 
De foliëring van het cartularium loopt niet gelijk met het aantal (nog) aanwezige bladen. Op een 
bepaald punt zijn er enkele gefolieerde bladen uit het cartularium verwijderd. Hierdoor treedt 
er gaandeweg een discrepantie op tussen de foliëring en het daadwerkelijke bladnummer. In 
het onderzoeksverslag besteed ik hier uitgebreid aandacht aan. Voor nu is het belangrijk om te 
weten dat wanneer ik naar een bepaald blad verwijs ik ervoor het gekozen om het cijfer van de 
foliëring te gebruiken. Dit zodat het voor de lezer makkelijker is om het blad op te zoeken. 
Wanneer ik refereer naar fol. 15r, dan bedoel ik het blad waar rechtsboven op de recto-zijde 
(voorkant, verso-zijde is de achterkant) XV geschreven staat. Een schematische weergave van 

 

 
7 Moors, Paul, ‘Cartularia en archieven, belicht aan de hand van het cartularium van het klooster Bethlehem bij Doetinchem’, in: 
D.P. Blok e.a. ed., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag 
(Amsterdam 1998) 295-314, aldaar 299-300.  
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de katernopbouw is te vinden in bijlage 1, hierin is tevens te zien hoe de foliëring zich tot het 
daadwerkelijke bladaantal verhoudt.   
  Als ik een lettervorm beschrijf houd ik daarbij vast aan de terminologie zoals deze 
beschreven is door de heer Strubbe, dit om vage omschrijvingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Zijn terminologie is opgenomen in bijlage 2. In sommige gevallen ontkwam ik er echter niet aan 
om een bepaalde vorm in mijn eigen woorden te omschrijven. Indien dit het geval is plaats ik 
een foto of voorbeeld van de lettervorm erbij ter illustratie. 8   
  Wanneer ik spreek over een manier van schrijven spreek ik van een ‘hand’. De persoon 
die deze hand aanstuurde noem ik een ‘scribent’ of ‘kopiist’. Het woord ‘auteur’ gebruik ik 
bewust niet omdat dit impliceert dat de scribent tevens de bedenker is van de tekst. Het 
cartularium bestaat uit gekopieerde oorkonden, er is dus geen sprake van dat de kopiist de 
teksten zelf bedacht. Het is ook geen literair werk. Om die reden spreek ik van een ‘kopiist’, of 
zelfs van het nog neutralere ‘scribent’. Ik stel een hand gelijk met een scribent. Hoewel een 
scribent meerdere schriftvormen kon hanteren en het onderscheid tussen ‘scribent’ en ‘hand’ 
daarmee theoretisch gezien juist is, wordt in de praktijk gewoonlijk een hand gelijkgesteld met 
een scribent.9  
  Wanneer ik verwijs naar een hand doe ik dit altijd in een hoofdletter. Om verwarring te 
voorkomen met verwijzingen naar individuele letters worden deze in cursief weergegeven. 
Wanneer ik bijvoorbeeld spreek over de ‘a van A’ dan verwijst de eerste naar de letter, de 
tweede naar de scribent. Bij het transcriberen, het weergeven van een tekst in moderne tekens, 
zet ik de oplossingen van de abbreviaturen (afkortingstekens) in cursief. In de middeleeuwen 
gebruikte men slechts een teken voor de u en de v. De w als zelfstandige letter bestond ook nog 
niet maar was een combinatie van twee uu of vv. Wanneer ik deze tekens tegenkom pas ik ze in 
mijn transcriptie aan naar de moderne tekens (bv. Vtrecht transcribeer ik als Utrecht). Hetzelfde 
geldt overigens voor de lange i, de j. Verder probeer ik zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven 
en doe ik zo min mogelijk aanpassingen  
  Alle beweringen die in deze scriptie gedaan worden waar geen literatuurverwijzing bij 
staat, komen voort uit eigen onderzoek. Ik ben opgeleid als historicus, hierdoor ben ik gewend 
om op basis van literatuurstudie, in combinatie met uitgegeven bronnen zaken te 
beargumenteren. In de boekwetenschap komt veel aan op het eigen observatievermogen; elk 
handschrift is anders. Ik heb gepoogd om zoveel mogelijk van mijn observaties met literatuur te 
onderbouwen. Waar dit niet mogelijk was zet ik mijn argumenten op een rij. Soms ontkom ik er 
helaas niet aan om ergens geen sluitende conclusie over te kunnen maken. Verwijzingen naar 
literatuur maak ik volgens de methode De Buck. In elk afzonderlijk scriptieonderdeel begin ik 
opnieuw met literatuurverwijzingen. Dit omdat de meeste lezers er waarschijnlijk voor kiezen 
om een deel van deze scriptie te lezen, in plaats van het geheel.10      
  

 

 
8 E. Strubbe, Grondbegrippen van de paleografie der middeleeuwen (Gent 1964).   
9 J.A.A.M. Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael 
van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten, 1: 
onderzoek en appendices (Leuven 1997) 83.  
10 Voor uitleg methode zie: P. De Buck, Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Baarn 2007) 
105-131.  
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I. Onderzoeksverslag  

  
 
Het onderzoeksverslag vormt het eerste deel van het drieluik dat mijn onderzoek naar het 
cartularium van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk omvat. Het is de verslaglegging van 
de route die ik tijdens het onderzoek heb afgelegd. Door dit proces vast te leggen word ik 
gedwongen kritisch na te denken over de door mij ondernomen methoden. In dit 
onderzoeksverslag heb ik tevens meer ruimte om mijn overwegingen uiteen te zetten, waardoor 
de daadwerkelijke handschriftbeschrijving bondig gehouden kan worden. Ik sluit dit 
onderzoeksverslag af met een conclusie, waarin ik de genese van het cartularium reconstrueer 
op basis van de gegevens uit dit onderzoeksverslag.     
  De doos waarin het cartularium zich bevindt bevat naast de eigenlijke codex ook nog een 
los papieren katern. Hierin is een verzamelstaat opgenomen. Omdat het losse papieren katern 
geen onderdeel uitmaakt van de daadwerkelijke codex maar toch ontegenzeggelijk bij het 
cartularium hoort heb ik ervoor gekozen om deze mee te nemen in het onderzoek, maar apart 
te behandelen.   
 
 

1. Materiaal  

 Boekwetenschappelijk onderzoek begint bij het begin: het materiaal waar het boek van 
gemaakt is en dat diende als schriftdrager. In de middeleeuwse en vroegmoderne periode 
maakte men daarbij voornamelijk gebruik van twee soorten materiaal: perkament en papier. 
Het cartularium is voornamelijk opgebouwd uit perkamenten bladen. Op enkele plaatsen is 
echter gebruik gemaakt van bladen papier. Men telt bij een handgeschreven codex niet het 
aantal pagina’s, maar het aantal bladen: folium (mv. folia) geheten. Het cartularium bestaat uit 
231 folia, hiervan zijn er 229 van perkament gemaakt en twee van papier. De twee papieren 
bladen van het cartularium fungeren eigenlijk als schutbladen voor het laatste katern. Omdat zij 
echter wel gefolieerd zijn heb ik hen tot het daadwerkelijke boekblok meegerekend.    
 Bij het bepalen van de gemiddelde bladgrootte heb ik gestreefd naar een zo objectief 
mogelijke methode om dit te berekenen. Om een representatieve afspiegeling te krijgen van de 
bladen heb ik ervoor gekozen om per katern op een willekeurige plaats de grootte van het blad 
op te meten. Deze metingen heb ik opgeteld en gedeeld door negenentwintig, het aantal 
katernen. Ik geef bij deze meting tevens de hoogst en de laagst gemeten waarde, alsmede de 
modus (de meting die het meest voorkomt). Dit alles zodat de lezer kan zien of er grote 
afwijkingen zijn van de gemiddelde bladgrootte. De gemiddelde grootte van het blad is 
uitgedrukt in millimeters (mm) in hoogte x breedte. Bij het uitrekenen van het gemiddelde heb 
ik afgerond op millimeters.11  
  Het gemiddelde formaat van een blad uit het cartularium is 301 x 210 mm. De hoogst 
gemeten waarden zijn 310 en 217, de laagst gemeten waarden 270 en 202. De modus 302 (5 
keer) x 211 (4 keer). Uit deze gegevens blijkt dat men ernaar heeft gestreefd om de bladen 
ongeveer van gelijke grootte te maken. De bladen zijn na het inbinden getrimd, dit houdt in dat 
er een deel van de bladen is afgesneden om het boekblok beter aan te laten sluiten op de 
omslag. Op het trimmen kom ik terug in hoofdstuk 4 ‘Custoden en signaturen’ (p. 17).  
  Behandeling van het materiaal van het cartularium is niet compleet zonder uitspraken 
over de kwaliteit daarvan. De kwaliteit van het gebruikte materiaal kan immers aanwijzingen 
blootleggen over het beoogde gebruik of publiek van het cartularium. Over het algemeen kan 

 

 
11 De folia waar ik de bladspiegel heb opgemeten zijn: 2r, 9r, 19v, 29r, 40v, 43v, 49r, 58r, 69r, 73r, 84v, 94r, 97r, 109r, 116r, 128v, 
132r, 144r, 145r, 158r, 163v, 175r, 181r, 191r, 195v, 206r, 212r, 220r en 227r.  
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gesteld worden dat het perkament waaruit het cartularium vervaardigd is niet van de beste 
kwaliteit is. Het perkament bevat vele gaten, gevormd door littekens van het dier. Het 
perkament is op vele plaatsen gerepareerd met naald en draad, om verdere inscheuring te 
voorkomen. De folia zijn rechthoekig van vorm, de dierenhuid waar het perkament van 
vervaardigd werd niet. Op veel plaatsen zijn daarom de plekken nog te zien waar de dierenhuid 
ophield, bijvoorbeeld bij de oksels van het dier.12  
  Zowel de kwaliteit als de materiaalkeuze zelf biedt aanwijzingen voor het beoogde doel 
en publiek van het handschrift. In de zestiende eeuw had papier een enorme opmars gemaakt 
ten opzicht van perkament. Perkament werd nog wel vaak gebruik in het geval van prestigieuze 
werken of handschriften bedoeld voor intensief gebruik. Gezien de kwaliteit van het perkament 
lijkt het erop dat het materiaal gekozen is omwille van haar duurzaamheid.13   Er is ook 
papier gebruikt in het cartularium. Dit wordt toegepast als schutblad en voor toevoegingen. Het 
gebruikte papiermateriaal bevat vier verschillende watermerken. Deze komen uitgebreid aan 
bod in het hoofdstuk 10 datering en lokalisering’ (p. 36).   
 
 

2. Opbouw van de codex in katernen  

 De vaststelling van de materiële verdeling van folia over een handschrift, de collatie, is een van 
de belangrijkste elementen die de aard van een handschrift karakteriseren. Een middeleeuwse 
codex is opgebouwd uit katernen. Katern is de term voor een aantal in elkaar geschoven en in 
het midden gevouwen dubbelbladen. Soms maakt men in de constructie van een katern gebruik 
van enkelbladen. Het randje van zo’n blad dat doorsteekt naar de andere helft van het katern 
noemen we een ‘kim’. Het katern vormt de bouwsteen van het middeleeuwse boek.14   
 

 
  
Links: schematische weergave van hoe een katern in- 2 (4 
folia) wordt gevouwen.  
 
Rechts: Boven: schematische weergave van en katern 
waarbij gebruik gemaakt is van enkelbladen.  
 
Onder: schematische weergave van hoe een 
standaard in-4 katern ineen gevouwen is. 1    
  
  
  
  

 
  Goed inzicht in de katernopbouw van een handschrift leidt tot een beter inzicht in de 
keuzes die men tijdens de vervaardiging ervan gemaakt heeft. Het kritisch bestuderen van de 
katernopbouw kan ook latere wijzigingen aan de codex blootleggen.15  
 Er zijn verschillende manieren waarop men de katernopbouw van een codex in beeld kan 
brengen. Ik heb ervoor gekozen om de katernopbouw op twee manieren te presenteren aan de 
lezer: middels een schematische weergave en een katernformule. Beide vormen hebben hun 
voor- en nadelen. Het voordeel van een schematische weergave is dat direct zichtbaar is hoe de 
bladen in elkaar zijn gevouwen. Het nadeel is dat de uitwerking hiervan veel ruimte inneemt. De 
katernformule heeft als voordeel dat men in weinig ruimte de fysieke opbouw van een boek kan 

 

 
12 Raymond Clemens en Timothy Graham, Introduction to manuscript studies (Londen 2007) 10-12.   
13 Raymond Clemens en Timothy Graham, Introduction to manuscript studies (Londen 2007) 10-12; Albert Derolez, The 
palaeography of gothic manuscript books (Cambridge 2003) 31-32.  
14 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 14-15.  
15 Delaissé e.a., Illuminated manuscripts, 14; Hermans en Huisman,  De descriptione codicum, 25.  
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tonen. Nadelig aan de katernformule is dat deze voornamelijk van waarde is voor ingewijden in 
de boekwetenschap. Omdat ik met deze scriptie echter ook een ander soort publiek wil 
bedienen heb ik ervoor gekozen om de informatie op beide manieren te presenteren.  
 Allereerst de schematische weergave van de katernen. Ik heb ervoor gekozen om binnen 
dit onderzoeksverslag slechts één voorbeeld weer te geven van een katern bestaande uit vier 
dubbelbladen. Dit omdat alle overige katernen ook quaternionen zijn, het enige verschil zit hem 
in de foliëring. Voor de volledigheid heb ik alle katernen afzonderlijk uitgewerkt in bijlage 1, als 
onderdeel van de inhoudsbeschrijving.16  
   Het cartularium bevat ook katernen die niet uit vier dubbelbladen bestaan. Binnen de 
middeleeuwse boekenwereld is niet ongewoon dat katernen binnen een codex bestaan uit een 
verschillend aantal dubbelbladen. Binnen het cartularium, waar men continu een katernopbouw 
van vier dubbelbladen aan heeft proberen te houden, is een afwijking van deze opbouw  een 
aanwijzing dat er iets aan de hand is. Het is daarom van belang om deze katernen individueel te 
bespreken, zodat we kunnen onderzoeken of we een verklaring voor de afwijkingen kunnen 
vinden.   
   

 
  Bovenstaande illustratie is een voorbeeld van de meest voorkomende katernvorm binnen 
het cartularium: de quaternio, bestaande uit vier dubbelbladen. Van de negenentwintig 
katernen waaruit het cartularium bestaat zijn er tweeëntwintig een quaternio. Dit is niet 
vreemd, katernen uit middeleeuwse handschriften bestaan meestal uit vier of vijf dubbelbladen. 
Er treedt in het cartularium een discrepantie op tussen de aangebrachte foliëring en het 
daadwerkelijke bladaantal. Dit is de reden waarom ik ervoor gekozen heb om deze zaken apart 
weer te geven. In de rest van de scriptie heb ik, zoals in de inleiding vermeld, ervoor gekozen 
om met een foliumnummer te verwijzen naar de foliëring op het blad. Binnen dit onderdeel 
echter niet, omdat ik wil laten zien dat de bladen en de foliëring niet gelijk lopen. Verwijzingen 
naar bladen in dit onderdeel zijn altijd dubbel: eerste het bladnummer, daarna tussen haakjes 
het foliumnummer.  
  In bijlage 1 staan alle katernen afzonderlijk weergegeven. De eerste cijfers staan voor het 
daadwerkelijke bladnummer, terwijl de cijfers tussen haakjes (Romeinse cijfers bij de eerste 
achtentwintig katernen, Arabische in katern 29) staan voor de foliëring die op het blad is 
aangebracht. Dit zodat te zien is op welke  moment er een verschil optreedt in de aangebrachte 
foliëring en het daadwerkelijke bladnummer.   
 Katern 11 is een quinio, het bestaat uit vijf dubbelbladen. Het lijkt erop dat men hier een 
fout gemaakt heeft bij het vormen van de katernen en in dit geval een dubbelblad teveel 
ingevoegd heeft. In de tekst van het katern heb ik geen aanwijzingen kunnen vinden die het 
gebruik van vijf dubbelbladen kan verantwoorden. Als we vervolgens naar de opbouw van het 
daaropvolgende katern kijken, katern 12, zien we dat dit katern bestaat uit drie dubbelbladen. 
Het lijkt erop dat men het extra dubbelblad uit het vorige katern hier heeft willen compenseren. 
Ook in katern 12 ontbreken verdere aanwijzingen waarom men gekozen heeft voor een katern 
van drie dubbelbladen, een ternio.   
 Kijkend naar de inhoud bevat katern 11 oorkonden die betrekking hebben op Tilburg. Het 
daaropvolgende katern bevat oorkonden met betrekking tot Oirschot en Goirle. Er is dus wel 
degelijk sprake van een ‘overgang’ tussen katern 11 en 12. Echter, folium 89 is leeg (zowel 
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op de recto- als de versozijde). Er was dus geen directe noodzaak om dit katern uit vijf 
dubbelbladen te laten bestaan. Wellicht had men tijdens de creatie van het cartularium voor 
ogen dat er in de toekomst nog posten bijgeschreven moesten worden. Gezien de rest van het 
cartularium, waar men niet schroomt om in een nieuw katern te beginnen in het geval van 
ruimtetekort acht ik dit geen steekhoudende verklaring. Zie bijvoorbeeld katern 28 waarin men 
voortborduurt op posten betreffende Gestel uit het voorgaande katern 27, waarin men wel de 
katernstructuur van vier dubbelbladen aanhoudt, terwijl dit betekent dat katern 28 verder bijna 
leeg is. Vandaar dat ik een fout de meest aannemelijke verklaring vind voor het afwijken van de 
katernstandaard in de katernen 11 en 12. 16  
                    

  
   Katern 18 bestond van origine uit vier dubbelbladen. Er is echter een enkelblad uit 
verwijderd. Een strookje van dit enkelblad, dat nu dienst doet als kim, is nog zichtbaar. De 
foliëring loopt van 138 (CXXXVIII) naar 140 (CXL). Hieruit kunnen we concluderen dat er op de 
plaats van de kim ooit een blad gezeten moet hebben dat als foliëring 139 (CCXXXVIIII) had. Dit 
blad is verwijderd nadat men de foliëring in het cartularium had aangebracht.  
 Katern 19 is een katern dat bestaat uit vijf dubbelbladen (quinio). Het katern is helemaal 
gevuld met tekst. Dit acht ik echter niet als verklaring voor de afwijking van de katerngrootte. 
De laatste post in het katern steekt de katerngrens over en wordt vervolgd aan het begin van 
katern 20. Een specifieke verklaring voor de gewijzigde katerngrootte kon ik niet vinden. De tekst 
loopt door in katern 20. Er is geen sprake van dat de scribent binnen dit katern een bepaald 
tekstdeel af wilde ronden. Hier acht ik aannemelijk dat er sprake is van een fout waarbij men 
abusievelijk een dubbelblad te veel heeft toegevoegd aan het katern.  
   

 

 
16 Delaissé e.a., Illuminated manuscripts, 14.  
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  Uit katern 25 is een heel dubbelblad verdwenen. Afgaande op de foliëring, deze loopt van 
198 (CXCVII) naar 200 (CC), heeft er oorspronkelijk een dubbelblad gezeten waarvan de foliëring 
198 (CXCVIII) en 199 (CXCVIIII) betrof. De bladen in de omgeving van het verwijderde dubbelblad 
zijn allen onbeschreven (196 – 199). De binding van het cartularium heeft op sommige plaatsen 
losgelaten en is gerestaureerd met nieuw garen. Dit is echter bij katern 25 niet het geval, waar 
de originele binding nog intact is. Het lijkt me daarom niet aannemelijk dat het blad eruit 
gevallen is. Ik vermoed dat men op een bepaald tijdstip snel een stuk perkament nodig had en 
toen gebruik gemaakt heeft van een onbeschreven dubbelblad uit het cartularium. Ik acht het 
aannemelijk, gezien de foliëring en de rest van het cartularium dat het katern van origine een 
quaternio was. Dit is de reden dat ik dit katern in de formule ook weergeef als 25IV-2.  
 

 
  Katern 28 bestaat uit drie dubbelbladen en een enkelblad. Met dit enkelblad kunnen twee 
zaken aan de hand zijn. 220 (CCXXIII) kan als enkelblad aan het katern toegevoegd zijn voordat 
men de foliëring op de bladen aanbracht. Een andere mogelijkheid is dat men de andere zijde 
van het dubbelblad waar 220 (CCXXIII) toebehoorde weggesneden heeft in de periode voordat 
de foliëring op de bladen werd aangebracht. Dit laatste acht ik aannemelijker, aangezien het 
enkelblad 220 (CCXXIIII) evenals de bladen eromheen onbeschreven is. Het is daarom niet 
logisch dat dit blad los aan het katern toegevoegd is. Gezien de katernstructuur over het gehele 
cartularium is het aannemelijk dat het katern oorspronkelijk een quaternio was. Op andere 
plaatsen waar hiervan wordt afgeweken hebben de mutaties op een later tijdstip 
plaatsgevonden (i.e. na de foliëring), of wordt het bladenaantal in een ander katern 
gecompenseerd (katern 11 en 12). Dit is de reden dat ik dit katern in de katernformule weergeef 
als 28IV-1.  
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  Katern 29 vervult een vreemde rol binnen het cartularium. Het bevat een kopie van het 
testament van Godevaart van Hulsen, een van de belangrijkste schenkers aan de Tafel van de 
Heilige Geest van Oisterwijk. Door het gewicht van deze schenking kreeg het testament een 
bijzondere positie binnen het cartularium: achterin, voorzien van eigen papieren schutbladen 
(fol. 223 en 231). Omdat deze schutbladen gefolieerd zijn heb ik ze als onderdeel van het katern 
mee laten tellen. Dit betekent dat katern 29 een afwijkende katernopbouw kent ten opzichte 
van de meeste katernen in het cartularium. Er is tevens een blad weggesneden. Dit valt te 
verklaren als we naar de tekst kijken. Bij het kopiëren van het testament had men aan zeven 
bladen genoeg. De positie van fol. 224 (227), met de opening van het testament, is voor mij een 
aanwijzing dat men uiteindelijk een blad heeft weggesneden in plaats van toegevoegd. Daarom 
heb ik gekozen in de katernformule voor 29V-1.17  
  Tijdens de behandeling van verschillende afwijkende katernen hierboven heb ik al enkele 
malen verwezen naar de katernformule. Voor de geoefende lezer is het met behulp van een 
katernformule in een oogopslag te zien hoe de codex is opgebouwd. Onderstaande formule is 
als volgt te lezen: het Arabische cijfer vertegenwoordigt het katernnummer. De Romeinse cijfers 
in superscript staan voor het aantal gebruikte dubbelbladen. In het geval er enkelbladen zijn 
toegevoegd of weggesneden wordt dit in de formule aangegeven met een +/- in superscript, 
begeleid door een Arabisch cijfer. De katernformule van het cartularium luidt:  
  
1IV, 2IV, 3IV, 4IV, 5IV, 6 IV, 7 IV, 8IV, 9IV, 10IV, 11V, 12III ,13 IV, 14 IV, 15IV, 16IV, 17 IV, 18IV-1, 19V, 20IV, 21IV, 
22IV, 23IV, 24IV, 25 IV-2, 26IV, 27IV, 28IV-1, 29V-1  
  
  Een dergelijke katernformule kan men vervolgens nog meer inkorten. Hierbij groepeert 
men alle katernen van gelijke opbouw bij elkaar, daarachter zet men tussen haakjes de 
foliumnummers. Bijvoorbeeld 1-3IV(1-24) betekent dat katern 1 t/m 3 elk uit vier dubbelbladen 
bestaan, het betreft hier folia 1 t/m 24. Als we het cartularium op deze wijze weergeven wordt 
de formule als volgt:  
  
1IV-10IV(1-80), 11V(81-90), 12III(91-96), 13IV-17 IV(97-136), 18IV-1(137-144), 19V(145-154),  
20IV- 24IV(155-194), 25 IV-2(195-202), 26-27IV(203-218), 28IV-1(219-225), 29V-1(226-232)  
  
  Na bestudering van de collatie kan men concluderen dat geprobeerd is om consequent 
een katernsamenstelling van acht bladen (vier dubbelbladen) na te leven. In totaal zijn er van de 
negenentwintig katernen, tweeëntwintig als quaternio overgeleverd. Van de katernen die niet 
bestaan uit acht dubbelbladen bestaan heb ik aangetoond dat drie katernen (18, 25 en 28) ooit 
wel een quaternio waren. Bij katern 11 en 12 lijkt er een fout gemaakt te zijn die later 
gecompenseerd is: 11 bestaat uit vijf dubbelbladen, terwijl 12 uit drie dubbelbladen bestaat. 
Samen bestaan zij ieder uit vier dubbelbladen gemiddeld. Uiteindelijk blijft er een katern over 

 

 
17 W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven: de oudste registers van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk 
(Oisterwijk 2002) 21.  
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waarvan ik geen reden kan vinden voor de opbouw: katern 19, bestaande uit vijf dubbelbladen. 
Het kan zijn de samensteller hier simpelweg slordig is geweest en het extra dubbelblad een fout 
is geweest. Het laatste katern, waarin het testament van Godevaart van Hulsem in gekopieerd 
staat, vervult een vreemde rol binnen het cartularium. Het is weliswaar met het cartularium 
ingebonden, maar vormt een op zichzelf staand deel dat verder weinig gemeen heeft met de 
rest van het cartularium. Dat is de reden dat katern 29 afwijkt van de rest. Dit zal ik verderop in 
het onderzoeksverslag uitvoeriger behandelen.  
 
 

3. Preparatie van de bladen  

  De volgende stap in de vervaardiging van het boek was dat men beslissingen moest maken 
met betrekking tot de mise-en-page van de bladen. Onder de mise-en-page, ook wel opmaak 
genoemd, vallen alle beslissingen die men maakt die betrekking hebben op de indeling van het 
blad. Zo wordt in deze stap bijvoorbeeld bepaald hoe groot de tekstspiegel (deel van het blad 
bestemd voor tekst) is, in hoeveel kolommen de tekst op het blad komt en waar eventuele 
illustraties komen. Het zijn allemaal zaken waarover men beslissingen heeft moeten maken, 
beslissingen die uiteindelijk de definitieve vorm van het boek vastlegden. De eerste 28 katernen 
worden te samen behandeld, vervolgens het laatste katern afzonderlijk. Dit omdat de opmaak 
van de bladen in het laatste katern afwijkt ten opzichte van de rest van het cartularium.18  
  Bij de eerste achtentwintig katernen is de tekstspiegel afgemeten met een lijnenstelsel, 
gezet in rode inkt. Om de positie van deze lijnen te bepalen zijn er prikgaatjes gezet. Aan de 
hand van de prikgaatjes kon degene die de lijnen trok zich oriënteren: hij kon simpelweg het 
linieerplankje langs de gaatjes leggen en de lijnen trekken. Het bestuderen van deze prikgaatjes 
kan keuzes die tijdens het aanbrengen van de mise-en-page gemaakt zijn blootleggen.  
  Eerst kijken we daarvoor naar de vorm. Aan de vorm van de prikgaatjes is te zien met wat 
voor instrument deze gezet zijn. Meestal gebruikte men hier een priem, mes of speciaal voor dit 
doel gemaakt instrument voor. De prikgaatjes in het cartularium hebben de vorm van sneetjes. 
Deze sneetjes zijn niet overal even duidelijk als in onderstaande foto. Zij hebben echter altijd 
een meer ovale, hoekige vorm, een aanwijzing dat er bij het prikken een wrikbeweging is 
gemaakt. Hieruit valt op te maken dat de gaatjes gemaakt zijn met een mesvormig object.19  
  

 
Prikgaatje 

 
  De observatie dat alle sneetjes door eenzelfde object gemaakt zijn is een aanwijzing dat 
alle gaatjes in dezelfde omgeving geprikt zijn. Volgende stap is te kijken waar de prikgaatjes zich 
bevinden. Op basis daarvan kan een reconstructie gemaakt worden in wat voor een handeling 
de tekstspiegel is afgemeten. Aan de positie van de prikgaatjes kan men zien of de bladspiegel 
per enkel- of dubbelblad is gezet. Het cartularium kent de volgende bladspiegel, compleet met 
prikgaatjes:  

 

 

 
18 Delaissé e.a., Illuminated manuscripts, 15.  
19 Lesley Webber Jones, ‘Pricking manuscripts: the instruments and their significance’, in: Speculum 21 (1946) 389-403, aldaar 391.  
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Bladspiegel van een dubbelblad, compleet met prikgaatjes, 

 
  Het ontbreken van prikgaatjes in de binnenmarge van een enkelblad toont aan dat de 
bladspiegel per dubbelblad is afgemeten. De horizontale lijnen tonen dit ook aan: zij lopen over 
de middelste vouw heen. De tekstspiegel bestaat uit een kolom, er zijn verder geen afzonderlijke 
regels afgetekend. Op sommige plaatsen zijn de prikgaatjes, die zich bevinden bij de verticale 
lijnen, dubbel geprikt. Dit deed men zodat degene die de lijnen trok kon zien op welk punt de 
horizontale lijn in de marge moest gaan.20  
  De wijze waarop de katernen geprikt zijn kan informatie aan het licht brengen met 
betrekking tot de genese van het handschrift. Het prikproces kon op verschillende manieren 
plaatsvinden: per dubbelblad, katern of enkelblad. Wanneer alle katernen op dezelfde wijze 
geprikt zijn dan kan men aannemen dat dit in één arbeidshandeling, dwz. alle katernen 
gelijktijdig, gedaan is. Is er echter een verschil waar te nemen in de prikwijze dan valt te 
verdedigen dat de katernen per stuk vervaardigd zijn.21  
  Er valt binnen de eerste achtentwintig katernen van het cartularium geen systeem te 
ontwaren in de volgorde waarop men de gaatjes geprikt heeft. In sommige katernen valt er een 
werkwijze vast te stellen: de folia zijn hier per een of meerdere dubbelbladen tegelijk geprikt. 
Andere folia zijn echter weer afzonderlijk van elkaar geprikt. Dit is bijvoorbeeld te zien aan een 
dubbele prik in de ondermarge die in de rest van het katern niet voorkomt. Weer bij andere 
katernen kon ik niet tot een conclusie komen over de prikwijze. Er lag in ieder geval geen vaste 
volgorde aan te grondslag.22 

  Het vaststellen van de prikvolgorde werd sterk bemoeilijkt door het feit dat de codex na 
inbinding is besnoeid. Op veel folia zijn hierdoor (een deel van de) prikgaatjes niet meer 
zichtbaar. Dit geldt voornamelijk voor prikgaatjes aan de buiten- of bovenmarge, de prikgaatjes 
in de ondermarge zijn in de meeste gevallen nog zichtbaar.  
 Om de gemiddelde grootte van de bladspiegel af te meten ben ik op dezelfde manier te 
werk gegaan als bij het bepalen van de bladgrootte. In elk katern heb ik op een willekeurig punt 
eenmaal de bladspiegel opgemeten. Hiervan heb ik het gemiddelde uitgerekend, tevens geef ik 
de hoogste, laagste en meest voorkomende waarden. 23  Hieruit zijn de volgende gegevens 
gekomen. De gemiddelde bladspiegel is 211 x 142 mm (hoogte x breedte). De hoogst gemeten 
waarden zijn 217 en 150 mm, de laagst gemeten waarden 202 en 130. De meest voorkomende 
waarden zijn 212 (zes maal) x 142/143 (beide zes maal). Deze gegevens tonen aan dat men heeft 

 

 
20 Derolez, The palaeography of Gothic manuscript books, 35.  
21 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 15; Jones, ‘Pricking manuscripts’, 390. 
22 Ibidem. 
23 De folia waar ik de bladspiegel heb opgemeten zijn: 2r, 9r, 19v, 29r, 40v, 43v, 49r, 58r, 69r, 73r, 84v, 94r, 97r, 109r, 116r, 128v,  
132r, 144r, 145r, 158r, 163v, 175r, 181r, 191r, 195v, 206r, 212r, 220r en 227r.  
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geprobeerd een consequente bladspiegel aan te houden. Er zijn geen bewuste wijzigingen 
aangebracht om de tekst op verschillende manieren te structureren. De afwijkingen naar boven 
en naar beneden zijn niet groter dan een centimeter ten opzichte van het gemiddelde, en vallen 
te wijten aan het onzorgvuldig trekken van de lijnen. Het enige vreemde is dat de bladspiegel op 
twee bladen (fol. 140 en 141) niet is aangebracht, terwijl dat in de rest van het cartularium wel 
het geval is. Deze bladen hebben wel prikgaatjes en foliëring. Het ontbreken van een 
afgetekende bladspiegel lijkt voortgekomen te zijn uit een vergissing, het lijkt geen bewuste 
keuze te zijn.  
  Het laatste katern, 29, heeft geen zichtbare prikgaatjes meer. Hoewel de bladspiegel even 
groot is als in de rest van het cartularium bevindt deze zich op een andere positie. De marges 
zijn anders dan bij de overige katernen. Het tekstblok drukt hierdoor tegen de buiten- (recto-
zijde) of de binnenmarge (verso-zijde) aan. Hieruit kunnen we opmaken dat de bladen van het 
laatste katern van origine groter waren, maar dat zij bij inbinding besnoeid zijn.  
  De tekstspiegel is in vergelijking met de eerste achtentwintig katernen anders 
aangegeven. Op fol. 227r is met inkt een verticale lijn gezet, links van de tekst. De overige 
bladspiegels in het katern lijken ‘blind’ gezet te zijn. Dit houdt in dat men de lijn langs het 
linieerplankje niet trok met een pen, maar bijvoorbeeld met een priem of naald. Aan de afdruk 
in het perkament kon de scribent positie van de tekstspiegel bepalen.24  
 Het onderzoek naar de katernopbouw en de mise-en-page van het cartularium heeft 
aangetoond dat katern 29 significant anders is dan de rest van de katernen. Het is overduidelijk 
niet in hetzelfde arbeidsproces vervaardigd als de overige katernen en moet daarom beschouwd 
worden als een afzonderlijke codicologische eenheid.25  
 
 

4. Custoden en bladsignaturen  

 Ondanks dat ik door het nu behandelen van de custoden en bladsignaturen ietwat afwijk 
van mijn analyse-volgens-genese vind ik het belangrijk dit te behandelen voordat ik verder ga 
met de schriftsoort en de handen. De custoden en bladsignaturen werden aangebracht nadat 
de bladen beschreven waren, toch behoren ze tot  de opmaak van de bladen.    
  Binnen het cartularium wordt gebruik gemaakt van bladsignaturen. Deze waren er om de 
volgorde van een dubbelblad binnen een katern te bewaken. Dit deed men door in de 
ondermarge van, doorgaans de recto-zijde van, een folium een nummer te zetten. Aan de hand 
van dit getal kon men in een oogopslag de positie van het blad binnen het katern zien. 
Bladsignaturen staan aangegeven met Romeinse cijfers (in geval van een quaternio) kreeg het 
buitenste dubbelblad IIII, het een na buitenste dubbelblad III et cetera. Opvallend is dat de 
bladsignaturen in het cartularium, waar nog zichtbaar, zich onderaan de verso-zijde van het blad 
bevinden. Dit is opmerkelijk, aangezien het voor hun functie veel logischer was geweest als zij 
aan de recto-zijde zouden staan. Bladsignaturen bevinden zich doorgaans aan de rectozijde van 
een blad, dat is immers de zijde die men voor zich heeft bij het ordenen van de bladen. 
Onderstaande afbeelding geeft de bladsignaturen in katern 1 weer. Een specifieke verklaring 
voor de afwijkende positie van de bladsignaturen heb ik niet kunnen vinden. De positie van de 
bladsignaturen suggereert dat men de bladen vanaf de rug geordend heeft, dit is erg 
ongebruikelijk.26  
  

 

 
24 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 16.  
25 J.P. Gumbert, Codicologische eenheden, opzet voor een terminologie (Amsterdam 2004) 9.  
26 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 16.  
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 Een andere manier waarop men de juiste opeenvolging van folia bewaakte was middels 
het gebruik van custoden. Custoden dienen om de plaats van een blad ten opzichte van het 
volgende blad aan te geven. Dit deed men door het eerste woord van het volgende blad 
onderaan op de verso-zijde van het vorige blad te plaatsen. De custode werkte als controle-
element: komt de custode niet overeen met het eerste woord van het nieuwe blad, dan is dat 
blad waarschijnlijk fout of is er in de levensloop van een boek met de katernen gerommeld. 
Afwijking is hoe dan ook voor de boekwetenschapper een teken dat er iets aan de hand is.27   
  Het grote voordeel aan custoden is dat zij katernen kunnen overschrijden. Dit maakt hen 
van groot belang voor boekwetenschappers. Op het moment dat een scribent een custode zet 
op het laatste blad van een katern, bepaalt hij immers wat er op het volgende blad moet komen 
te staan. De interne volgorde van een codex wordt op die manier vastgelegd. 28  Ik zal het 
custodengebruik aan de hand van een voorbeeld uit het cartularium illustreren:  

 

    
fol. 64v Tilborch                    fol. 65r Tilborch 

 

Op fol. 64v, het laatste (en verder onbeschreven) blad van katern 8, treffen we de custode 
‘Tilborch’ aan. Het eerste blad van katern 9 begint echter met het woord ‘Nos’. Het achtste 
katern is echter het laatste katern waarin oorkonden gekopieerd staan die betrekking hebben 
op inkomsten in erfpachten uit Oisterwijk. In katern 9 begint men met oorkonden die betrekking 
hebben op Tilburg. Dit custodegebruik toont aan dat er een bepaalde organisatie zit in de 
volgorde van de posten van het cartularium. De scribent geeft met custode aan de inbinders 
door dat na de katernen die betrekking hebben op Oisterwijk de katernen moeten komen met 
betreffende Tilburg. Men heeft niet lukraak losse katernen achter elkaar gezet, maar een 
volgorde bepaald en die nageleefd.        
  De katerngrens neemt sowieso een belangrijke plaats in binnen de bestudering van het 
handgeschreven boek. Wanneer twee teksten elkaar binnen een katern opvolgen, heeft de 
scribent de volgorde en combinatie van deze teksten voorgoed vastgelegd. Wanneer twee 
teksten gescheiden worden door een katerngrens wordt de volgorde pas bij tijdens het inbinden 
definitief gemaakt. Custoden helpen het reconstrueren van het plan dat aan het boek ten 
grondslag lag.29  
  Het is dan ook belangrijk om de plaatsen te noteren waar er binnen een handschrift 
bladsignaturen en custoden zichtbaar zijn. Onderstaande tabel dient als volgt gelezen te 
worden. De eerste kolom geeft het katernnummer weer. De tweede kolom geeft weer of er 
binnen een katern een bladsignatuur is aangetroffen. Indien dit het geval is staat het 

 

 
27 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 35-36.  
28 Derolez, The palaeography of gothic manuscript books, 34.  
29 J.P. Gumbert, Eenheden en fragmenten (Leiden 2000) 8.   
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foliumnummer vermeld waar men een bladsignatuur aantreft. Wanneer er binnen een katern 
geen bladsignatuur zichtbaar is, dan wordt dit aangegeven met een ‘X’. Kolom drie volgt 
dezelfde werkwijze, maar dan voor custoden.30  
  

Katernnummer  Bladsignatuur  Custode  

1  1v, 2v, 3v, 4v  X  

2  X  X  

3  17v, 18v, 19v, 20v  X  

4  26v  29v  

5  35v  X  

6  X  X  

7  X  49v, 52v  

8  X  64v  

9  X  69v, 72v  

10  X  74v, 75v  

11  X  X  

12  X  X  

13  X  X  

14  X  X  

15  X  124v  

16  X  135v, 136v  

17  X  154v  

18  X  155v  

19  X  X  

20  X  X  

21  X  166v  

22  X  X  

23  X  180v  

24  X  X  

25  X  X  

26  X  X  

27  X  X  

28  204v  X  

29  X  X  

  
Bovenstaande tabel toont aan dat bladsignaturen onregelmatig voorkomen binnen het cartularium. Mijn vermoeden is echter dat 
dit niet altijd het geval is geweest, maar dat de geringe overlevering van bladsignaturen te wijten valt aan het snoeien van het 
perkament na het inbinden van de katernen. Een argument hiervoor haal ik uit de bladsignatuur op fol. 26v. Op dit blad is een 
bladsignatuur te zien met het Romeinse cijfer II, als we deze signatuur vergelijken met eenzelfde signatuur op fol. 18v, dan blijkt 
dat er een significant stuk van de signatuur op fol. 26v afgesneden is.  
   

 

 
30 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 35-36; Gumbert, Eenheden en fragmenten, 8.  
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    Fol. 26v         Fol. 18v  
  
  De tabel toont verder aan er binnen het cartularium geen sprake is van een regelmatig 
custodegebruik. Ook dit kan echter het gevolg zijn van het bijsnijden van de folia. De nog  
aanwezige custoden zijn onregelmatig over de katernen verdeeld. Met name in katern 10 zijn 
veel custoden te vinden. Een specifieke verklaring hiervoor heb ik niet kunnen ontdekken.  
  Hand A en B (zie verderop) zijn de enige handen die gebruik maken van custoden. Dit is 
een aanvullend argument dat het hier de twee personen betreft die het cartularium aangelegd 
hebben, en daarmee de eerste fase in de genese van het cartularium vormen. Voor de andere 
handen in het cartularium was het aanbrengen van een custode niet nodig. De codex was al 
ingebonden dus de volgorde van de katernen lag al vast.   
 
 

5. Schriftsoort en handen 

  Een van de belangrijkste onderdelen binnen deze scriptie is het gedeelte waarin ik de 
schriftsoort en het aantal handen bepaal. Onder andere op basis van het handenonderzoek is 
het mogelijk om de volgorde waarin de scribenten aan het cartularium werkten in kaart te 
brengen. Dit vormt uiteindelijk een belangrijk argument in de reconstructie van de genese van 
het cartularium.  
  Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: eerst beschrijf ik de methode waarmee ik de 
schriftvorm heb bepaald. Vervolgens zet ik de werkwijze uiteen waarmee ik onderscheid heb 
gemaakt tussen de verschillende handen. Ik besluit dit onderdeel met een korte beschrijving van 
de individuele handen. Over de datering, identificatie en volgorde van de handen ga ik later in 
dit onderzoeksverslag dieper in. Dit hoofdstuk dient enkel ter verantwoording van de methode 
en de uitkomsten van het handenonderzoek.  
 Bij het bepalen van de schriftvorm heb ik gebruik gemaakt van drie methoden. Deze 
methoden liggen in elkaars verlengde. Allereerst heb ik gebruik gemaakt van het systeem van 
Lieftinck. Lieftinck maakt binnen het middeleeuwse Gotische boekenschrift (littera Gotica), dat 
voortkwam uit de Karolingische minuskel, een verdeling in drie vormen: de littera textualis 
(staand schrift), de littera cursiva (lopend schrift)  en de littera hybrida  
(mengschrift). Deze driedeling maakte Lieftinck op basis van drie objectieve criteria: 31  
  

• De letter a is geschreven een of in twee verdiepingen  

• De stokletters (b, h, k en l) hebben rechtsboven een (aanzet tot) lus.  

• De letters f en de lange s gaan door de schrijflijn heen.  
 

 

 
31 Hermans en Huisman, De descriptione codicum, 45; G. Lieftinck, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas: catalogue 
paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date (Amsterdam 1964) 31.  
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  J.P. Gumbert breidde het systeem van Lieftinck uit. Met de drie door Lieftinck 
geformuleerde criteria ter onderscheiding van het schrift zijn in totaal acht verschillende 
combinaties mogelijk. Gumbert zette deze acht mogelijk combinaties uiteen op assen die samen 
een kubus vormen. De hoekvormen van deze kubus staan voor de zuivere combinaties van de 
gestelde criteria. De scribent bedient zich in die gevallen niet van andere  
lettervormen.32                    
  De grote waarde van de kubus van Gumbert ligt bij handen waarbij men geen zuivere 
vorm van de gestelde criteria hanteert, i.e. wanneer de scribent gebruikmaakt van lettervormen 
die binnen Lieftincks nomenclatuur tot verschillende schriftvormen toebehoren. Handen die 
geen consequente lettervormen voeren kunnen binnen Gumberts kubus op een plek binnen de 
assen geplaatst worden. Op deze manier kan men visualiseren in welke mate de scribent afwijkt 
van de zuivere combinaties. Theoretisch gezien zou men een hand, wanneer deze in al zijn 
lettervormen inconsequent is, ook midden in de kubus kunnen plaatsen. Lieftinck erkent dat er 
mengvormen zijn (zie in het schema hierboven de C/H- hybrida), echter heeft Lieftincks schema 
geen oog voor de mate waarin een hand van de gestelde criteria afwijkt. Op de kubus van 

 

 
32 Hermans en Huisman, De descriptione codicum, 51.  
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Gumbert kan men mengvormen nauwkeuriger weergeven, hierdoor is deze methode 
objectiever.33  
  

 
Kubus van Gumbert 

    
  Albert Derolez bouwde vervolgens voort op de erfenis van Lieftinck en Gumbert. Zijn doel 
was om binnen de drie gangbare schriftvormen van textualis, cursiva en hybrida een verdere 
onderverdeling te maken van schriftvormen die op basis van objectieve criteria te 
onderscheiden zijn van andere vormen. Derolez wist de littera textualis bijvoorbeeld onder te 
verdelen in een noordelijke, zuidelijke en een semitextualis.34  
  Voordat we in kunnen gaan op de schriftvormen die een scribent hanteert is het eerst 
zaak om de verschillende handen die in het cartularium actief zijn te identificeren. Dit was een 
zeer tijdrovende bezigheid, mede door het feit dat scribenten elkaar vaak afwisselen. De hand 
die verantwoordelijk is voor het kopiëren van een post is vaak niet degene die verantwoordelijk 
is voor de titel die boven de post staat. Alertheid en voorzichtigheid was geboden bij het 
toeschrijven van een bepaald deel van het cartularium aan een bepaalde hand.  Bij het maken 
van onderscheid tussen de verschillende handen heb ik voornamelijk gekeken naar 
eigenschappen die een hand karakteriseren. Schrijven is een proces dat grotendeels onbewust 
verloopt. Hoewel schrijven binnen een formele omgeving vaak aan conventies gebonden is 
(bijvoorbeeld bij oorkondeschrift) heeft iedere hand bepaalde eigenschappen en neigingen die 
voor hem karakteriserend zijn. 35 Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan een voor de hand 
specifieke ductus, ligatuur of abbriatuur.36    
 Het is belangrijk dat men onthoudt dat een scribent de voor hem karakteristieke 
schrijfwijze of vorm niet altijd hoeft te hanteren. Verschillen kunnen voortkomen uit de aard 
van het document, maar ook iets triviaals en onachterhaalbaars als het humeur van de scribent. 
In de beginfase van mijn onderzoek vond ik het dergelijke inconsequenties lastig. Ik heb toen, 
als oefening, mijn eigen collegeblokken van enkele jaren geleden erbij gepakt. Toen ik daar 
doorheen ging ontdekte ik dat ik binnen mijn eigen handschrift ook geen ‘vaststaande’ 
lettervormen hanteer. Een voorbeeld: ik maak compleet willekeurig gebruik van verschillende 
vormen van de letter a. Er is geen regelmatigheid vast te stellen wanneer ik een ‘dubbele a’ 
gebruik of een enkele. Wel valt er een tendens waar te nemen: vaak schrijf ik na een hoofdletter 
een dubbele a, maar soms ook niet. Natuurlijk zitten er grote verschillen tussen mijn schrift in 
collegepaperassen en het schrift uit het cartularium. Mijn schrift is een gebruiksschrift, enkel 

 

 
33 Hermans en Huisman, De descriptione codicum, 51.  
34 Derolez, The palaeography of Gothic manuscript books, 72, 102, 118.  
35 J.A.A.M. Biemans, ‘Paleografische en codicologische bespiegelingen over handen en handschriften’, in: J.A.A.M. Biemans e.a. 
ed., Manuscripten en miniaturen: studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek 
(Zutphen 2007) 33-46, aldaar 36; J.W.J Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende 
eeuw (Amsterdam 1993) 9; R. Huber en A.M. Headrick, Handwriting identification (Boca Raton 199) 90.  
36 Ductus: schrijfbeweging, de opeenvolging van penhalen waaruit een letter of teken bestaat; ligatuur: meerdere letters zijn met 
elkaar verbonden, zonder dat er sprake is van afkorting. Een letterdeel kan hier wel fungeren als onderdeel van de daarop 
volgende letter; Abbreviatuur: verkorte schrijfwijze.  
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geschreven voor eigen gebruik, waar het schrift in het cartularium een boekschrift is. Toch heeft 
het me geholpen om tot het besef te komen dat middeleeuwse scribenten bepaalde neigingen 
hebben in hun schrijfhand, maar dat men er echter niet vanuit moet gaan dat deze neigingen 
altijd gelden.37  
 Als startpunt voor de handeninventarisatie heb ik twee woorden genomen die in 
(nagenoeg) elke post in het cartularium voorkomen: ‘Oisterwijk’ en ‘voirs’, de afgekorte vorm 
van voirseide. Een verzameling voorbeelden hebben van hetzelfde woord geschreven door 
verschillende handen is waardevol. Spelling was niet vaststaand en kan dus ook niet als 
argument ter onderscheiding gebruikt worden. De wijze waarop men letters schrijft en deze met 
elkaar verbindt is vaak echter wel persoonsgebonden. Een lettercombinatie die bij uitstek 
geschikt is om handen van elkaar te onderscheiden is de w. Strikt gezien bestond deze letter 
niet, het teken bestaat uit twee naast elkaar geschreven letters u (in het Engels spreekt men nog 
steeds van ‘double-u’). Ook afkortingstekens verschillen vaak per hand. Door bij alle handen de 
schrijfwijze van de woorden ‘Oisterwijk’ en ‘voirseide’ te inventariseren, had ik van elke hand 
meteen al enkele specimina van deze vormen. Uiteindelijk heb ik zeven handen weten te 
onderscheiden. De handen heb ik A-G gelabeld, aan de hand van hun verschijningpositie in het 
cartularium.38 
 

Oisterwijk 
A               B        C 

`  
fol. 78v Oisterwijck             fol. 207r Oesterwijc                  fol. 10r Oisterwijck 

 
D                   E                        F 

fol. 17v Oisterwijck            fol.  38r Oisterwijck         fol. 162r Oisterwijck 
 

G 

 
fol. 191v Oisterwijck 

 
Voirseide 

A          B        C 

     
fol. 78v voerseide             fol. 154r voerseide            fol. 10r voirseide 

 
 D         E        F 

   n.v.t. 

 

 
37 Huber en Headrick, Handwriting identification, 98-99. 
38 Huber en Headrick, Handwriting identification, 84. 
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fol. 17v voirseide,.              fol. 37v voirseide 
 

G 
 

n.v.t. 
 
Zoals in bovenstaand schema te zien is komt het woord ‘voirseide’ helaas niet voor bij elke hand.   
 Eén bepaalde lettervorm of schrijfwijze is niet voldoende om handen van elkaar te 
onderscheiden. Een serie vormen en neigingen maakt een positieve toeschrijving meer 
overtuigend. Per hand heb ik daarom, naast bovenstaande woorden, een opsomming gemaakt 
van verschillende karakteristieke vormen. Op basis van deze ‘checklist’ ben ik elke post in het 
cartularium nagegaan. Per post heb ik voor mezelf argumenten gezocht die zowel voor als tegen 
een positieve identificatie pleitten. Op basis daarvan heb ik mijn afwegingen gemaakt alvorens 
ik tot toeschrijving overging. Hieronder staan per hand enkele karakteristieke lettervormen 
opgesomd. Hieraan wil ik toevoegen dat ik bij de daadwerkelijke handenvergelijking meer 
individuele vormen heb gebruikt. Het voert echter te ver om dat hier helemaal uit te werken. 
De gepresenteerde vormen zijn in die mate representatief voor de hand dat zij in de meeste 
posten voorkomen. Aan de hand van een combinatie van karakteristieke vormen is de ene hand 
voldoende te onderscheiden van de andere scribenten. Mocht men hierna nog twijfelen, dan 
verwijs ik naar het handschrift zelf. Aan de hand van mijn uitgebreide inhoudsomschrijving in 
bijlage 1 kan men lezen welk deel van het cartularium ik aan welke hand toeschrijf.39  
  
5.1 Hand A  

De scribent die ik tot hand A gedoopt heb is de meest voorkomende binnen het cartularium. 
Samen met hand B verzorgt hij het overgrote deel van de gekopieerde posten in het handschrift. 
Hand A valt binnen de nomenclatuur van Lieftinck onder de C-cursiva: de stokletters hebben 
altijd een lus of een aanzet daartoe, zijn a is altijd in een verdieping en de staart van de f en de 
lange s gaan altijd door de schrijflijn heen.40 
  Bij het textualis-schrift ligt de nadruk op de verticale as, dit mondt uit in rechte, staande 
letters. Cursief schrift kent grotendeels dezelfde lettervormen als textualis, maar wordt 
gekenmerkt door een verhoogde schrijfsnelheid. De nadruk komt hierdoor veel meer op de 
diagonale as te liggen. De scribent haalt zijn pen zo min mogelijk van het perkament: hierdoor 
krijgt men de indruk dat het schrift ‘loopt’. Bij A is dit goed zichtbaar: zijn letters zijn breed 
opgezet en de ruimte tussen woorden is vaak groot. Dit zijn allemaal aanwijzingen die duiden 
op een snelle schrijfwijze. Omdat er op de bladen geen regels aangegeven staan heeft dit vaak 
als gevolg dat A’s regels gaandeweg naar rechtsonder aflopen. Hierdoor oogt zijn schrift, met 
name wanneer hij een heel blad volschrijft, wat scheef.41  
  

 
fol. 5r veel open ruimte tussen de woorden (af te doen der) 

   A heeft verschillende voor hem karakteristieke lettervormen en schrijfwijzen. De eerste is 
de wijze waarop hij de j (lange i) schrijft. Zijn j kent een halve lus aan de onderkant die een 
scherpe bocht maakt.42 A maakt soms gebruik van een andere vorm van de lange i, voornamelijk 
op de eerste regel van een blad. Zijn linker j-vorm is echter uniek voor hem.  

 

 

 
39 Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland, 22-23. 
40 Lieftinck, Manuscrits datés, 31. 
41 Derolez, The palaeography of Gothic manuscript books, 125-126, 142. 
42 Ibidem, 147. 
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fol. 5r Jan 

  

  Bovenstaand voorbeeld geeft ook een andere, voor A karakteristieke lettervorm weer: 
zijn a. De ductus van deze letter lijkt opgebouwd uit twee penbewegingen. De eerste penhaal 
vormt de basis van de a. Met een tweede penbeweging wordt vervolgens door middel van een 
dunne haal het dak van de a gezet. Het schuine, zeer dun gezette ‘dakje’ van de a is een element 
dat A onderscheidt van de andere handen in het cartularium. Hoewel hand G ook een dergelijk 
‘dakje’ in zijn a heeft zijn beide handen in een oogopslag van elkaar te onderscheiden.  
  De wijze waarop de ff of ss aan elkaar verbonden worden is vaak ook per hand uniek. 
Daarom heb ik ervoor gekozen om deze ook mee te nemen in mijn handbeschrijving. A schrijft 
beide letters ongeveer even groot, waarbij de bogen van letter ongeveer op gelijke hoogte 
hangen. De ductus van de boog van de eerste f of s loopt door tot in de stok van de tweede 
letter.  

 

 
fol. 157r erffenis                   fol. 76r tussen 

 
5.2 Hand B  

Hand B komt na A het meest voor in het cartularium. Hoewel B in enkele opzichten erg verschilt 
van A valt ook B binnen het Lieftinck en Gumbert onder de C-cursiva. Een groot verschil tussen 
hand A en B is dat B nagenoeg geen gebruik maakt van volledige lussen bij de stokletters. Zijn 
stokletters hebben echter wel altijd een aanzet tot lus. Dit maakt dat B tot de C-cursiva behoort 
en niet tot de hybrida. Kenmerkend voor de hybrida is de rechte stok zonder (aanzet tot) lus.43  
  

          
          fol. 9r allen    
  

  Het ontbreken van de volledige lus is niet het enige kenmerk waarin B zich van A 
onderscheidt. Waar we net zagen dat de letters van A breed georiënteerd zijn en hij zijn pen 
zoveel mogelijk op de schriftdrager laat, is dit bij B significant anders. B heeft de neiging om 
letters vaak los van elkaar te schrijven. Dit heeft belangrijke implicaties voor de werkwijze van 
de scribent. Omdat hij telkens zijn pen van de schriftdrager haalde bij het schrijven van letters, 
daalde zijn schrijftempo aanzienlijk. De letters van B zijn dan ook veel minder breed opgesteld 
en kennen een meer verticale oriëntatie.44 

 

 

 
43 Derolez, The palaeography of Gothic manuscript books, 143, 166; Lieftinck, Manuscrits datés, 31. 
44 Derolez, The palaeography of Gothic manuscript books, 125-126, 142. 
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fol. 48r habita, te zien is hoe letters los zijn geschreven. 

 

  Bovenstaand voorbeeld laat duidelijk enkele B’s kenmerken zien. De eerste drie letters 
zijn los geschreven. De lussen van de h en de b bestaan slechts uit aanzetten daartoe. B schrijft 
zijn a op een voor hem karakteristieke manier: een ductus bestaande uit twee bewegingen, 
waardoor er in de kop van de a een ‘deukje’ ontstaat. Een duidelijk voorbeeld daarvan is 
hieronder te vinden in het woord ‘jaer’.  
  Met de lange i onderscheidt B zich ook duidelijk van A. Zijn j neemt twee vormen aan. De 
eerste vorm heeft een veel minder uitgesproken lus dan de j van A. Zijn tweede j is recht. In alle 
gevallen rondt B de lange i af met een streepje er doorheen.  

 

  
fol. 113r jaer             fol. 9r jaer 

 

  De staart van de eerste letter in een ff- en ss-verbinding is bij hand B altijd langer dan de 
staart van de daaropvolgende letter. De boog van de eerste letter komt lager en niet boven die 
van de tweede letter uit. Hij rust als het ware ‘op de schouders’ van de volgende letter, wiens 
boog een flink stuk boven de eerst letter uitkomt.  

 

 
fol. 9r erffenissen 

 

  Ik heb de hypothese overwogen dat hand A een slordige versie van hand B is, maar dat zij 
allebei toebehoren tot dezelfde scribent. Deze hypothese heb ik echter verworpen. De 
lettervormen en de ductus van bepaalde letters zijn te verschillend. Ook vindt op enkele folia 
(bijvoorbeeld fol. 7r) midden in een post een handenwissel plaats. Hoewel niet onmogelijk, lijkt 
het mij onlogisch dat men halverwege een post anders gaat schrijven als beide schriften door 
dezelfde hand gehanteerd worden.  
 
5.3 Hand C  

  Hand C vertoont mijns inziens het mooiste schrift binnen het cartularium, C behoort 
binnen de nomenclatuur van Lieftinck en Gumbert tot het C/H-hybrida mengschrift. Het grote 
verschil met het cursiva-schrift zit in de wijze waarop de stokletters geschreven zijn. C schrijft 
stokletters (b, h, k en l) zowel in de rechte textualis-vorm als in de cursieve vorm met een (aanzet 
tot) lus. Dit maakt dat C binnen de nomenclatuur van Lieftinck en Gumbert valt onder de C/H 
hybrida mengvorm, waarbij lettervormen zowel textualis als cursiva kunnen  
zijn.45  

 

 
45 Lieftinck, Manuscrits datés, 31.  



27 
 

 
Voorbeeld van de rechte stokletters van C:  fol. 10r stuck heyvelts 

 

  Albert Derolez noemt een dergelijke mengvorm semihybrida, deze wordt op Gumberts 
kubus aangegeven op de as tussen de C en H schriftvormen. Bij dergelijke gemengde 
schriftvormen bewijst de kubus van Gumbert zijn waarde. Op de kubus is namelijk een positie 
te kiezen waarmee het voor de lezer zichtbaar wordt in hoeverre een hand gebruik maakt van 
textualis- c.q. cursiva-vormen van letters. Om de positie van het schrift van hand C op de as te 
bepalen heb ik het aantal stokletters op een (volgeschreven) blad geteld. Hieruit kwamen de 
volgende gegevens:  
  

Letter Zonder lus  Met (aanzet tot) lus 

h 49  5 

k 10  3 

b 4  18 

l 2  44 

Totaal 65  70 

Totaal aantal stokletters   135  

Verhouding stokletters met en zonder lus, op basis gegevens fol. 10r. 
  
  Uit deze gegevens blijkt dat op het totaal aantal stokletters de verdeling tussen lus/geen 
lus vrijwel 50% is. Wel heeft C duidelijk een bepaalde voorkeur bij afzonderlijke letters. Zo 
schrijft hij de h het liefst zonder lus, terwijl hij de l met lus prefereert. Als we op basis van deze 
gegevens hand C binnen de kubus van Gumbert plaatsen, dan komt deze ergens in het midden 
op de as tussen de cursiva (C) en de hybrida. Daarom kunnen we zijn schriftvorm onder de 
semihybrida scharen.46    
  

 
  
  De de-ligatuur van hand C is er een die bij de overige handen in het cartularium niet 
voorkomt. De stok van de d dient tevens als basis voor de kop van de e.  
               

 

 
46 Hermans en Huisman, De descriptione codicum, 51.  
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fol. 10r der 

 

  C schrijft de ff en de ss iets anders dan A en B. Bij beide vormen is de boog van de eerste 
letter vrij breed opgezet. Bij de boog van de tweede letter treedt er echter een verschil op. C 
laat de tweede f een scherpe bocht maken, zodat deze kan overlopen in de vlag van de letter. 
De tweede s daarentegen maakt een veel minder scherpe boog.   

 

 
fol. 10r erffenissen 

 
5.4 Hand D   

 Hand D valt binnen de nomenclatuur van Lieftinck onder de C-cursiva. Hij hanteert een 
klein schrift. D is tevens verantwoordelijk voor het schrijven van de plaatsnaam rechtsboven op 
elk blad.47   
  Kenmerkend voor D is de wijze waarop de ff en de ss worden geschreven. De eerste 
opgaande stok is zeer kort. Verder is de eerste letter dermate laag dat het lijkt of deze enkel uit 
een staart bestaat. De staart van de eerste letter gaat wel verder onder de schrijflijn door dan 
die van de daaropvolgende letter.   

 

 
fol. 17v brieff 

 

  Hand D is de enige hand die binnen het cartularium veel gebruikmaakt van de 
abbreviatuur -en. Deze ziet er als volgt uit:  

 

 
fol. 164r hebben 

 

  D is een van de twee handen binnen het cartularium die in een vorm van het cursieve 
schrift  schrijft. Kenmerkend voor D is de manier waarop hij de eind-n vormgeeft. Deze bestaat 
uit of een afkortingsteken (in het geval –en) of uit een flinke haal naar links, waarbij het eerste 
pootje van de n veel kleiner is dan het tweede.  
    

 

 
47 Lieftinck, Manuscrits datés, 31.  
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fol. 164r zijn 

 

  De te-ligatuur van D is ook kenmerkend. De dwarsstreep van de t loopt direct over in de 
onderkant van de e.  

 

 
fol. 48v te 

 
5.5 Hand E  

 Van E’s hand zijn binnen het cartularium slechts twee posten te vinden. Hij varieert hierbij 
flink in de grootte van het schrift. Een post is in een kleine hand geschreven, waardoor deze in 
eerste instantie veel van D wegheeft. Toch zijn beide handen van elkaar te onderscheiden. E 
schrijft in een cursief schrift, dat binnen het systeem van Lieftinck onder de C-cursiva valt.48  
  Als we kijken naar de wijze waarop E de ff en de ss aan elkaar verbindt dan valt op dat de 
eerste letter hiervan altijd lager en breder opgesteld is dan de daaropvolgende letter. De tweede 
letter daarentegen maakt een flinke, scherpe boog zoals geïllustreerd wordt met onderstaande  
voorbeelden:  

 

   
fol. 38r erffenisse         fol. 221r erffenissen 

 

   Een ander herkenningspunt van E is de wijze waarop hij de w schrijft. Bij E steekt de 
schacht van de eerste u altijd naar links, vaak is deze zelfs nog een stukje open.   

 

  
fol. 38r waren            fol. 221r wesen 

 

   Bovenstaande voorbeelden geven ook de voor E karakteristieke haal aan de ‘eind-n’ weer. 
Deze haal wordt door E dermate scherp naar links gemaakt dat de boog bijna gesloten wordt en 
de vorm aanneemt van een half hart. De samengestelde w van E bestaat duidelijk uit twee 
verschillende tekens voor de u.  
 
5.6 Hand F  

Hand F heeft slechts één post voor zijn rekening genomen. F is tevens de hand die de titel op 
het buitenste schutblad heeft aangebracht. Ook hij schrijft in een schriftvorm waarbij de  

 

 
48 Lieftinck, Manuscrits datés, 31.  
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stokletters een lus hebben, en die binnen Lieftinck tot de C-cursiva gerekend wordt.  
  F heeft neiging om de laatste letter van een woord te verlengen in een streep.  

 

 
fol. 163r jure 

 

   Bij de dubbele f en s van F is de eerste letter vooral breed opgesteld. De tweede letter is 
juist vrij smal. Deze schrijfwijze komt erg overeen met de schrijfwijze van hand E. Toch gaat het 
hier om verschillende handen  

 

 
fol. 163r efficiet             fol. 163r hesselonis 

 

  F heeft verder de neiging om zijn eind-t heel laag te laten eindigen, soms komt de 
dwarsstreep van de t daardoor op de schrijflijn.  

 

 
buitenste schutblad, gecopieert 

 
5.7 Hand G  

Hand G treffen we ook slechts op één plek aan in het cartularium. Zijn schriftvorm valt bij 
Lieftinck en Gumbert onder de C-cursiva. G onderscheidt zich duidelijk van de andere handen 
door de wijze waarop hij de letters  a en q schrijft. Hij geeft deze letters eenzelfde soort dakje 
mee als we bij hand A aantreffen. De penhaal die hij aan zijn ‘dakje’ meegeeft is echter een stuk 
langer dan bij hand A. De schrijfhaal begint rechtsboven de letter, waardoor de streep ver boven 
de letter uitsteekt.   

 

   
191r. anno         191r. quinto. 

 

In totaal heb ik in het cartularium zeven verschillende handen weten te onderscheiden. Deze 
bedienen zich, op hand C na, allemaal van een schriftvorm die binnen de nomenclatuur van 
Lieftinck tot de C-cursiva wordt gerekend. Hieronder staan de handen op de kubus van Gumbert 
weergegeven. Wat het gehanteerde schrifttype voor argumenten biedt in de richting van de 
datering van het cartularium komt aan bod in het hoofdstuk 10 ‘datering en lokalisering’ (p. 36).  
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6. Tekstgeleding en decoratie  

Onder tekstgeleding verstaan we alle middelen waarmee delen van de tekst gemarkeerd 
worden. Hierbij moet men denken aan paragraaftekens, initialen of titels. Het cartularium is zeer 
sober opgesteld. Tekstgeleden vindt plaats door middel van uitgewerkte initiaalletters (in de 
handen A, B en C).   

 

   
fol. 153r, Alijt, hand A       fol. 203r Arnoldus, hand B  Fol. 11r Aent, hand C 

 

   De posten in het cartularium zijn veelal voorzien van een titel. Titels boven posten die 
gekopieerd zijn door hand A of B zijn in de regel van een titel voorzien door A. In deze titel staat 
de hoeveelheid aan inkomsten vermeld, en of de oorkonde teruggaat op een eerdere 
overeenkomst.   

 

 
fol. 98r opdracht van XII lopen roggen inden voorseide pacht van vijf mudden rogs 

 

Andere handen schrijven slechts enkele malen een titel boven een post van A of B. Hand C-G 
plaatsen zelf titels boven de door hen gekopieerde posten.  
  Het cartularium bevat verder geen decoratie in de vorm van miniaturen, gehistorieerde 
initialen of penwerk. Naast de lichtbruine tot zwarte inkt waarmee de teksten geschreven zijn 
en de rode inkt waarmee de tekstspiegel is afgemeten zijn er geen andere kleuren gebruikt.   
 
  

7. Band en binding  

De band of omslag van een handschrift moet ook zeker meegenomen worden binnen een 
codicologisch onderzoek. De primaire functie van de band is het beschermen van het boekblok.  
Vaak is deze in de lange levensloop van een codex vervangen of gerestaureerd. Het cartularium 
heeft nog steeds de originele omslag, zij het dat deze wat gerestaureerd is. Een handig 
instrument om de terminologie uit de boekbandenwereld in de vingers te krijgen is het boek 
Kneep en binding van W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert en J.A. Szirmai. Zij behandelen alle technische 
termen, verder hebben zij termen bedacht voor zaken die nog geen Nederlandse benaming 
hadden. Met dit boek in de hand kon ik de omslag en binding van het cartularium tegemoet 
treden.49   
  
7.1 Bindwijze   

  Omdat  mijn werkwijze de volgorde waarin het boek gecreëerd is volgt, heb ik eerst 
gekeken naar de wijze waarop de verschillende katernen aan elkaar verbonden zijn. Dit moest 

 

 
49 W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert en J.A. Szirmai, Kneep en binding: een terminologie voor de beschrijving van de reconstructies van 
oude boekbanden (Den Haag 1992). 
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immers eerst gebeuren voordat men het geheel van een omslag kon voorzien. De katernen in 
het cartularium zijn aan elkaar verbonden middels een strengelverbinding. Bij een 
strengelverbinding zijn de katernen vastgemaakt met een lus, gemaakt van perkament. De 
uiteinden van deze strengels zijn dichtgedraaid.50 

 

  
Links de strengel zoals afgebeeld in ‘Kneep en binding’, rechts een foto van het cartularium. 

 

De katernen zijn ook met een strengelverbinding aan de omslag gebonden. De verbinding is op 
de rug van het cartularium in elkaar gedraaid. In de loop der eeuwen is een en ander wat losser 
geraakt.   

 

 
Rug van het cartularium met daarop de zichtbare strengelverbindingen. 

 
7.2 Maculatuur  

 De rug van het boekblok is verstevigd met rugstrookjes. Dit zijn kleine stukjes perkament 
die dienen als een extra beschermingslaag tussen het boekblok en de schutbladen en omslag. 
De rugstrookjes zijn achter de katernen genaaid. In onderstaande afbeelding heb ik de situatie 
weergegeven.  
  

 
Positie rugstrookjes ten opzichte van omslag en katernen (van bovenaf bezien) 

 

 

 
50 Ibidem, 34. 
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  De rugstrookjes lopen niet over de gehele rug van het boekblok, enkel aan de onder- en 
aan de bovenkant. Wanneer men het cartularium openslaat valt op dat de rugstrookjes 
beschreven zijn. Zij behoorden ooit tot een ander handschrift. Dit handschrift is op een bepaald 
punt uiteen gehaald en delen ervan zijn gerecycled tot rugstrookjes. Dit is niets vreemd, het 
gebeurde voortdurend, met name van de vijftiende tot de achttiende eeuw. Sinds de uitvinding 
van de boekdrukkunst was er immers een groter aantal boeken dat van een band voorzien moest 
worden (immers: meer boeken). Perkament was relatief kostbaar, vandaar dat perkamenten of 
papieren handschriften die beschadigd, incompleet of simpelweg niet meer in de mode waren 
versneden werden zodat het materiaal hergebruikt kon worden. Perkament of papier dat een 
tweede leven kreeg als verstevigingsmateriaal, schutblad of op wat voor andere manier dan ook 
opnieuw gebruikt werd noemt men maculatuur.51    
 De maculatuur in het cartularium heb ik gedocumenteerd, gedateerd en gefotografeerd. 
Foto’s zijn te vinden in bijlage 3. Dergelijke strookjes worden vaak niet op een dergelijke wijze 
in een onderzoek meegenomen. Ik heb ervoor gekozen dit wel te doen om verschillende 
redenen. De op zichzelf staande fragmenten zijn van geringe wetenschappelijke waarde. Het 
documenteren van dergelijke maculatuur werpt zijn vruchten af wanneer iedereen die zich met 
handschriften bezig houdt zulke documentatie systematisch zou toepassen. Wanneer elk stuk 
oud perkament gedocumenteerd wordt krijgt men een veel beter overzicht van wat er ooit aan 
handschriften geweest moet zijn. De maculatuur laat tevens zien van welke teksten men het 
niet de moeite vond om deze te bewaren en waar deze handschriften geëindigd zijn. Op deze 
manier vergroot men de kennis van de middeleeuwse boekenwereld, maar ook die van de latere 
intellectuele en boekhistorische geschiedenis. 52 
  De perkamenten rugstrookjes bevatten een Latijnse tekst. Met behulp van Lieftinck, 
Gumbert en Derolez heb ik geprobeerd om tot een ruwe datering te komen. Hierbij heb ik eerst 
naar de letters s en l gekeken. Deze gaan niet door de schrijflijn, de l bevat geen lus of aanzet 
daartoe.  

 

 
l en s niet door de schrijflijn (Paulus) 

 

Deze lettervormen vallen binnen de nomenclatuur van Lieftinck en Gumbert onder de 
T/Etextualis. Vervolgens heb ik gekeken naar de vorm van de letter a. De scribent hanteert 
verschillende vormen van de a:   
 

                  
Pregotische vorm van de a (ignoranticia) Textualis-a in twee verdiepingen. (cladit)         cursiva a in een verdieping (ad). 

 

De scribent hanteert onder andere de pregotische vorm van de a. Deze vorm heeft een buikje 
en een duidelijke, maar niet gesloten kop. Het valt echter direct uit te sluiten dat het hier een 
dergelijk vroeg handschrift betreft. Een andere vorm die de scribent hanteert is de typische 
cursiva-a, bestaande uit twee penhalen. De kop van de textualis-a is gesloten. Dit komt in de 
textualis voor vanaf de veertiende eeuw. De scribent hanteert ook een textualis-a in twee 
verdiepingen. De vorm komt vanaf 1320 niet vaak meer voor in een textualis. In 
Middelnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw geschreven in de semitextualis komt 

 

 
51 J.A.A.M. Biemans, ‘Oortjes, hartstrookjes en rugbeleg. Over het gebruik van perkament uit middeleeuwse handschriften in 
boekbanden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw, gedemonstreerd aan fragementen van de Spiegel historiael’, in: Chris 
Coppens e.a. ed., E codicibus impressisque: Opstellen over het boek voor Elly Cockx-Indestege III: band, papier, verzamelaars en 
verzamelingen (Leuven 2004) 3-24, aldaar 4-5; Gnirrep  e.a. Kneep en binding, 22. 
52 Gumbert, Eenheden en fragmenten. 9-10. 
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deze vorm echter weer wel voor. Andere lettervormen wijzen allemaal op een noordelijke 
textualis: de lettervormen wijzen allemaal op een noordelijke textualis: de g heeft een 
pregotische vorm, welke echter ook in noordelijk vormen van de textualis voorkwam. De ‘half-
unciale’ vorm van de d, gecombineerd met de halve lus bovenin de d, het uitsteken van de stok 
van de t boven de vlag.53  
  Op basis van deze paleografische argumenten acht ik het bewezen dat het handschrift is 
geschreven in een schriftvorm welke Gumbert plaatst tussen de textualis (T) en semitextualis 
(E). Albert Derolez noemt deze vorm van het boekschrift een noordelijke textualis. Op basis van 
de hierboven aangedragen paleografische argumenten dateer ik het handschrift waaruit de 
perkamenten rugstrookjes afkomstig zijn als vijftiende-eeuws, geschreven in een noordelijke 
textualis. De strookjes zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit een Noord-Europees 
handschrift (Duitsland, de Lage Landen of Frankrijk).54 
  Verder zijn er elf prikgaatjes zichtbaar. Dit betekent dat op het blad de regels per stuk 
afgemeten waren. Verder is er een IIIII zichtbaar. Dit kan drie dingen kan betekenen, het is of de 
bladsignatuur voor vijf, of decoratie of het is het boeknummer. Helaas heb ik de tekst niet 
kunnen identificeren. Op basis van de zichtbare naam ‘Paulus’ rijst bij mij het vermoeden dat 
het hier een religieuze tekst betreft.   
 
7.3 Omslag  

  Na het aanbrengen van de rugstrookjes kon men het boekblok met de omslag verbinden. 
De omslag van het cartularium is gemaakt van perkament en heeft een overslag. Dit houdt in 
dat het perkament dermate ver doorloopt over de snede dat het over een aanzienlijk deel van 
het andere plat valt. Zoals vaak is de achterzijde over de voorzijde heen te vouwen. Er is een lint 
aangebracht om het geheel te omwinden. De omslag is contemporain aan het cartularium. De 
omslag is wel gerestaureerd: een deel van het perkament is gerepareerd om verder inscheuren 
te voorkomen. Het lint is niet contemporain aan het cartularium en is een latere vervanging. 
Binnenin zijn enkele restauraties getroffen met betrekking tot het opnieuw inbinden van 
katernen. De strengelverbinding laat op enkele plaatsen los. Helaas zijn gegevens over wanneer 
deze restauraties plaatsgevonden hebben niet meer te achterhalen.55   
 
7.4 Papieren katern  

In dit onderdeel behandel ik kort het losse papieren katern dat aan het cartularium is 
toegevoegd. Het bevat een verzamelstaat.  Het katern kent een bladgrootte van 292 x 210 mm. 
Het katern is in quaternio, de katernformule is dan ook 1IV. Op het katern is geen tekstspiegel 
afgetekend. Verder zijn er geen custoden, blad- of katernsignaturen aangebracht. Geschreven 
in een semihybrida door hand C, met aantekeningen van hand D en F. Op basis van de vorm van 
het watermerk valt het papier te dateren vanaf het eerste kwart van de zestiende eeuw.56  

 
 

8. Inhoud  

Na het onderzoek van het schrift en het aantal handen dat actief is binnen het cartularium is het 
tijd om aandacht te besteden aan de inhoud. Omdat dit niet mijn primaire onderzoeksobject is 
wil ik hier niet te uitvoerig over uitweiden. Er zijn echter wel enkele zaken die voor mij van belang 

 

 
53 Derolez, The palaeography of Gothic manuscript books, 49, 60, 84, 87, 88. 
54 Ibidem. 
55 Gnirrep e.a., Kneep en binding, 52.  
56 John S.G. Simmons en B. Van Ginneken- van de Kasteele eds., Likhachev’s watermarks: an English-language version 2 delen 
(Amsterdam 1994) 378-379; J. de Stoppelaar, Watermerken in de Nederlanden gedurende de middeleeuwen. Inzonderheid in 
Zeeland (Middelburg 1869) 80.   
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zijn. Ten eerste de verdeling van de handen ten opzichte van de inhoud. Deze kan informatie 
geven over de volgorde van inschrijving en uiteindelijk van belang zijn bij het reconstrueren van 
een chronologie met betrekking tot de handen. Ook is het om de functie van het cartularium te 
achterhalen nodig om de inhoud van de posten te weten.  
  Een uitgebreide inhoudsomschrijving is opgenomen in bijlage 1. Hieronder leg ik uit hoe 
de gegevens in de bijlage gelezen dienen te worden. Per katern heb ik drie schema’s gemaakt. 
De eerst is een schematische tekening van de wijze waarop de dubbelbladen in elkaar gevouwen 
zijn. In het tweede hoofdstuk van dit onderzoeksverslag staat uitgelegd hoe dit schema gelezen 
dient te worden.  
  

  
  

  Hier onder staat een schema met daarop een weergave van hoe de handen over de folia 
verdeeld zijn. De bovenste rij staat voor het foliumnummer. Het vak onder het foliumnummer 
is in tweeën gedeeld, links staat voor de recto-zijde van een blad, rechts voor de verso-zijde. 
Met behulp van dit schema is goed te zien hoe de handen over de katernen verdeeld zijn.   
          

1   2   3   4   5   6   7   8  

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A      A, B  B      
  

Als laatst geef ik in bijlage 1 per katern een schema waarin ik per post uiteen zet door welke 
hand deze geschreven is, in welke taal, en wat de datum van de akte is. Tot slot voeg ik een 
regest van de akte toe.  
  

Fol.  Hand(en)  Taal  Datum  Regest  

1r  A  Latijn  20 juni 1316  Gerardus Judays en Engelbertus Hoefslager, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Johannes Vorlop verkocht heeft aan Henricus Sermenti t.b.v. 
Conegunda, weduwe van Gerardus Berys, een cijns van 5 oude franse 
schellingen, gaande uit zijn huis en hof, gelegen te Oisterwyck bij de dijk naar 
Boxtel."V scellingen autz vuyten huyse nu Henrick Wytmans".  

 

  Bovenstaand schema is enkel gebaseerd op de gekopieerde posten. Titels heb ik niet 
meegenomen in deze beschouwing. Zoals in het vorige onderdeel te lezen was is A 
verantwoordelijk voor nagenoeg alle titels boven posten van zijn of B’s hand. Ik vermoed dat A 
na het voltooien van een segment in één handeling alle titels erboven heeft geschreven. Als ik 
de titels in bovenstaand schema zou integreren zou de werkvolgorde een vertekend beeld 
opleveren. Hetzelfde geldt voor marginale aantekeningen. Uit de marginale aantekeningen is 
wel interessante informatie gekomen. Die wordt behandeld in hoofdstuk 10 ‘Datering en 
lokalisering’.  
  De oorkonden in het cartularium hebben alle betrekking op cijnzen en pachten en zijn 
ruwweg geordend naar het gebied waar zij betrekking op hebben en de aard van de inkomsten. 
Binnen de geografische ordening is nog een onderliggende organisatie te ontwaren. De posten 
worden per recht op inkomsten chronologisch geordend. Zo kon men makkelijk zien waar en 
aan wie de erfpacht in de loop der jaren was overgedragen. Dit toont de organisatiefunctie van 
het cartularium aan. Men organiseerde de eigen oorkondeverzameling om zo een duidelijker 
overzicht te hebben van de eigen inkomsten. Op basis van de posten in het cartularium is ook 
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het extra katern gemaakt. Dit is een overzichtsstaat per gebied van de inkomsten waar men 
recht op had.57  
 
 

9. Geschiedenis van het handschrift  

  Met de geschiedenis van het handschrift, ook wel provenance genoemd, reconstrueert 
men de geschiedenis van eigendom en gebruik van een handschrift. Het cartularium is lange tijd 
in bezit geweest van de Tafel van de Heilige Geest Oisterwijk. Dit archief is als gedeponeerd 
archief overgegaan naar het archief van de Gemeente Oisterwijk. Hierna kreeg het een plaats in 
het streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk. Dit archief belandde vervolgens in 1997 in 
het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, een voortzetting van het Gemeentearchief Tilburg. 
Het cartularium maakt sindsdien deel uit van een zelfstandig archief, de Archieven van de Tafel 
van de Heilige Geest van Oisterwijk. 58  
 
 

10. Datering en lokalisering   

Het laatste deel van het onderzoek is gericht op de datering en lokalisering van het cartularium. 
Omdat het cartularium na aanlegging, in fasen is opgesteld heb ik deze ‘lagen’ van gebruik 
proberen te inventariseren.   
  
10.1 Lokalisering  

Over de plaats waar het handschrift geproduceerd is bestaat geen twijfel. Het is zonder twijfel 
geproduceerd in Oisterwijk. Het is gemaakt vanuit en voor gebruik binnen een lokaal religieus 
instituut. Ook bevat het de signatuur van een schepenklerk Jan van den Hoevel uit Oisterwijk 
(hierover later meer). 59    
  
10.2 Datering  

  Het cartularium kent een gefaseerde genese. Dit houdt in dat het niet in één 
arbeidsbeweging gecreëerd is, maar in fasen. Aan mij de taak om deze verschillende fasen te 
ontwaren en zo nauwkeurig mogelijk te dateren. De datering van (delen van) een handschrift 
kan geschieden op grond van verschillende aspecten. Zo kan men kijken naar paleografische 
kenmerken, zoals schrifttype en lettervormen. Of juist naar materiële aspecten, zoals een 
watermerk. Ik heb ernaar gestreefd om de datering niet slechts op één aspect te baseren, maar 
op een combinatie van zoveel mogelijk argumenten. Zijn de verschillende aanwijzingen 
complementair aan elkaar of spreken zij elkaar tegen? Waar komt dit uit voort?604  
 
10.3 Watermerken  

Allereerst behandel ik de watermerken die ik in het cartularium heb aangetroffen. Watermerken 
bieden bij uitstek een dateringsargument waarbij aanvullend bewijsmateriaal nodig is. Als 
argument op zichzelf houdt de datering aan de hand van een watermerk nooit stand. Het 
watermerk moet gezien worden als een complementair argument naar een bepaalde datering. 

 

 
57 David Walker, ‘The organization of material in the medieval cartularies’, in: D.A. Bullough en R.L. Storey ed., The study of 
medieval records: essays in the honour of Kathleen Mayor (Oxford 1971) 132-151, aldaar 135.  
58 Bakker en Berkelmans, Den arme gegeven, 10, 63.  
59 Bakker en Berkelmans, Den arme gegeven, 10. 
60 Biemans, Onsen Speghele Ystoriale, 181. 
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Aan de hand van een watermerk dient, in geval van een (ongedateerd) handschrift, altijd een 
marge van enkele jaren in acht genomen te worden.61  
   De boekhistoricus kan in zijn zoektocht naar een watermerk gebruik maken van 
verschillende watermerkenrepertoria, waarin watermerken gecategoriseerd en beschreven 
staan. Tijdens het onderzoek naar ‘mijn’ watermerken heb ik verschillende repertoria erop 
nageslagen. De repertoria van Briquet en Piccard zijn het meest omvangrijk. Naast die twee heb 
ik ook de werken van Churchill, Heawood, Likhachev en De Stoppelaar erop nageslagen, alsmede 
de digitale database van de Koninklijke Bibliotheek Watermarks in incunabula printed in the Low 
Countries (WILC). Hoewel sommige van deze werken enkel watermerken behandelen die 
waarschijnlijk vroeger respectievelijk later zijn geproduceerd dan het papier in het 
cartularium wilde ik dit toch niet van tevoren uitsluiten, aangezien het mogelijk is dat 
papier een latere toevoeging betreft. Door deze repertoria in het onderzoek mee te 
nemen voorkom ik dat ik onverhoopt iets over het hoofd zie.  
     De verticale lijnen die zichtbaar zijn bij een watermerk zijn essentieel voor een 
positieve identificatie tussen een watermerk in een database en een watermerk in een 
handschrift. Deze kettinglijnen tonen hoe een watermerk op de zeef was geplaatst.  
Als de kettinglijnen aan weerszijden van een watermerk overeenkomen is dat een belangrijk 
argument voor een positieve identificatie. Men moet hierbij wel rekening houden met het feit 
dat deze koperdraden na verloop van tijd konden gaan schuiven. Hierdoor kan er toch een 
verschil zitten in een watermerk uit een database en een watermerk in situ.62 
  De hiervoor aangehaalde repertoria hebben één match opgeleverd waar ik vrij zeker van 
ben. De overige drie watermerken heb ik in de repertoria niet terug kunnen vinden. Door in dit 
verslag digitale reproducties van de watermerken op te nemen, inclusief grootte en duidelijk 
zichtbare kettinglijnen, plavei ik de weg voor een toekomstige identificatie en datering.  
 
10.3.1   

 
Links het watermerk in het cartularium (fol. 232), rechts het watermerk uit Piccard, gedateerd en gelokaliseerd Nijmegen 1525.63  
  

  Wapenschild met kroon, drie fleur-de-lis met daaronder de letter b., 57 mm. Vertoont 
zeer grote overeenkomsten met watermerk 1858 in Piccard, welke gedateerd en gelokaliseerd 

 

 
61 C.M. Briquet, Briquets’s Opuscula: the complete works of Dr. C.M. Briquet, without “Les filigranes” (Hilversum 1955) 17, 20; G. 
Van Tienen,‘Boeken van papier en hun watermerken’, in: J.M.M. Hermans e.a. ed., Boeken in de late Middeleeuwen. Verslag van 
de Groningse codicologendagen (Groningen 1994) 167-182, aldaar 176. 
62 Ibidem, 20. 
63 Gerhard Piccard, Wasserzeichen Lilie (Stuttgart 1983) 36, 234.  
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staat als Nijmegen 1525. De overeenkomsten met het watermerk uit het cartularium zijn echter 
niet geheel sluitend, er vallen enkele kleine verschillen waar te nemen. Aan de randen van het 
wapenschild in het watermerk in het cartularium staan acht cirkels. In Piccards watermerk staan 
er maar vier. De kettinglijn loopt echter precies op hetzelfde punt door het watermerk heen, 
een belangrijk argument dat pleit vóór identificatie. Verder komt de grootte in Piccard overeen 
met het watermerk in het cartularium. De kleine verschillen zijn te verklaren: in de inleiding van 
Briquets repertorium wordt niet voor niets vermeld dat er altijd kleine verschillen kunnen 
optreden. Een watermerk afgebeeld in een repertorium blijft een interpretatie van de artiest en 
is nooit een 100% kopie. Op basis van de kettinglijnen, in combinatie met de datering en 
lokalisering van het Piccard-specimen durf ik te stellen dat het hier om hetzelfde watermerk 
gaat. Dat houdt dus in dat het papier dat zich in het cartularium bevindt op fol. 232 waarschijnlijk 
ergens in de jaren omstreeks 1525 geproduceerd is.64   
 
10.3.2 

 
fol. 191v 

  

Bisschoppelijke kromstaf (Baselstaf) met twee knopen, 41mm hoog. Dit watermerk bevindt zich 
op een vreemde plek in het cartularium. Op 191v zit er een los papier met een kopspeld in het 
perkament geprikt. Dit is vreemd omdat alle bladen er omheen onbeschreven zijn. Het 
watermerk heb ik helaas niet kunnen vinden in de databases.   
 
10.3.3 

 
Links het watermerk in het cartularium, rechts uit Likhachev. 

 

Vaas met twee handvaten, kroon en een vierblad, 47 mm hoog. Over het midden van de vaas 
lopen twee banden. Dit watermerk komt meerdere malen voor in het laatste, apart toegevoegde 

 

 
64 Briquet, Briquets’s Opuscula, 19-20.  
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papieren katern. Een soortgelijk watermerk trof ik aan in Likhachevs watermerkencollectie. Ook 
hier zijn echter weer verschillen op te merken, zie bijvoorbeeld de bolletjes links en rechts van 
de kroon in Likhachevs afbeelding. Ook de handvaten lopen anders.65   
 De bolletjes in Likhachevs afbeelding doen mij vermoeden dat het hier niet hetzelfde 
watermerk betreft. Iets over het hoofd zien bij het kopiëren van een watermerk is één ding, de 
stap om iets in een reproductie toe te voegen dat bij het origineel ontbreekt is 
onwaarschijnlijker. In de reproducties van Likhachev zijn de kettinglijnen niet meegenomen, dit 
bemoeilijkt identificatie. Op basis van de beschikbare gegevens ga ik er niet vanuit dat het hier 
hetzelfde watermerk betreft.66  
  Op basis van de vorm kan ik wel iets zeggen over de periode waaruit het watermerk 
waarschijnlijk stamt. Omstreeks de helft van de zestiende eeuw is de kan met twee handvaten 
een veel voorkomend watermerk. De watermerken in de repertoria beginnen vanaf omstreeks 
1520 kannen met twee handvaten te vertonen. Het watermerk kan ik daarom wel ruwweg 
inschatten als zijnde zestiende-eeuws, waarschijnlijk na 1520.67  
  
10.3.4  

 
Watermerk 3 links in het cartularium, rechts een afbeelding uit Briquet 

  
Wapen met drie fleur-de-lis en een F eronder, 47 mm hoog. Dit watermerk komt tweemaal voor: 
eenmaal op het voorste schutblad (onder) en eenmaal op een los papiertje met daarop een 
toevoeging aan het cartularium (hiervan is de foto boven). Het betreft hier beide malen 
hetzelfde watermerk. Op rechts afbeelding 1817 uit Briquet, het meest gelijkende watermerk 
dat ik kon vinden.68  
  Het gaat hier niet om hetzelfde watermerk. Er zijn teveel verschillen (o.a. middelste bloem 
boven, de fleur-de-lis zijn in het cartularium veel breder opgezet). Het belangrijkste argument 
tegen een positieve identificatie is echter de positie van de kettinglijn die midden door het 
wapen heenloopt. Waar de kettinglijn in het cartularium rechts van de schacht door de tong van 
de F heen loopt, loopt deze bij Briquet dwars door de stok van de F heen. De kettinglijn lijkt tot 
aan de F wel op dezelfde positie te lopen. Het zou kunnen zijn dat het hier hetzelfde watermerk 
betreft, maar op een later tijdstip. Lijnen konden weleens gaan schuiven. De datering en grootte 
komen verder wel overeen met de watermerken die ik in het cartularium aangetroffen heb. 
Geen sluitend bewijs dus, wel de moeite waard om aan te stippen.69 13  
     

 

 
65 De Stoppelaar, Watermerken in de Nederlanden, 80.  
66 Simmons en Van Ginneken- van de Kasteele eds., Likhachev’s watermarks, 378-379.  
67 Simmons en Van Ginneken- van de Kasteele eds., Likhachev’s watermarks, 378-379; De Stoppelaar, Watermerken in de 
Nederlanden 80.  
68 C.M. Briquet, Briquets’s Opuscula, 134. 
69 Ibidem. 
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10.4 Schriftsoort en lettervormen  

De schriftvormen die de scribenten hanteren kunnen ook aanwijzingen bieden in de richting van 
een globale datering van het object. In hoofdstuk 4 heb ik de schriftvormen van de verschillende 
handen gedetermineerd. Vijf van de handen hanteren een cursiva-schrift. Dit biedt weinig 
houvast wat betreft een striktere datering. Cursief wordt vanaf het tweede kwartaal van 
dertiende eeuw als boekschrift aangetroffen. In de veertiende en vijftiende eeuw is het de meest 
voorkomende schriftvorm, maar ook in de zestiende eeuw is het nog in gebruik. Hand C valt, 
binnen Derolez’ nomenclatuur, onder de semihybrida. Dit schrift treft men vanaf de vijftiende 
eeuw aan. Met behulp van de paleografische atlas Album paleographicum XVII provinciarum 
vallen alle handen te plaatsen in de zestiende of zeventiende eeuw.70   
 
10.5 Aanwijzingen in de tekst en de volgorde van inschrijving  

In de tekst van een handschrift kunnen ook aanwijzingen liggen die wijzen op een bepaalde 
datering. Het cartularium bestaat uit gekopieerde oorkonden, deze oorkonden zijn allemaal 
gedateerd. Door per hand de data van de oudste en de jongste gekopieerde van zijn hand te 
verzamelen, krijgen we twee jaartallen van waaruit we verder kunnen werken. Als voorbeeld 
van deze werkwijze behandel ik hand A. De posten van zijn hand zijn gedateerd tussen 1302-
1520. Dit houdt in dat hij zijn laatste post in ieder geval na de datum op de oorkonde uit 1520 
moet hebben gekopieerd. Dit biedt een potentiële ondergrens voor de periode waarin hij aan 
het cartularium werkte.   

 

Hand Datering  oudste en 
jongste oorkonden 

A 1302-1520 
B 1358-1517 
C 1510-1526 
D 1389-1495 
E 1413-1430 
F 1411 
G 1455 

 

 Bovenstaande informatie is echter niet genoeg om de volgorde waarin de scribenten 
gewerkt hebben te reconstrueren. De volgorde van inschrijving en de volgorde waarin de 
handen op elkaar reageren zijn ook van belang. Ik presenteer hier enkel de conclusies, de 
bijbehorende gegevens zijn te vinden in bijlage 1. Uit mijn onderzoek blijkt dat katernen enkel 
begonnen worden door hand A of B. Dat niet alleen, er zijn verschillende posten in het 
cartularium waar A en B samen aan geschreven hebben. Hierbij heb ik het niet over een 
marginale aantekening of titel die door de ander geschreven is, maar dat A en B letterlijk ieder 
een deel van een te kopiëren oorkonde op zich genomen hebben. Dit vindt niet vaak plaats, er 
valt geen achterliggende logica achter een handenwissel te ontwaren. Soms gebeurt dit bij de 
overgang naar een nieuw katern, soms de overgang van de recto- naar de versozijde van een 
blad. Op fol. 7r vindt de handenwisseling echter midden op het blad plaats. Dit wijst erop dat zij, 
in ieder geval een deel van hun scribentenleven, tegelijkertijd aan het werk waren.71  
  A en B hebben het cartularium aangelegd. Zij vormen de eerste ‘laag’ binnen de genese 
van het cartularium. De overige handen komen altijd na of tussen hen in, wanneer zij een akte 
in het cartularium opnemen die teruggaat op een ander charter. Hierbij is vaak duidelijk te zien 
dat deze toevoegingen van origine niet gepland waren.72 16 A en B gaan nooit in op tekst van een 
andere hand. Hand A is verder verantwoordelijk voor de meeste titels die boven posten van zijn 

 

 
70 Ronald Baerens, Cornelis Dekker en Suzanne Maarschalkerweerd-Dechamps, Album palaeographicum XVII proviciarum 
(Turnhout 1992) XXV-XXVII; Derolez, The palaeography of Gothic manuscript books,142; Bart Jaski, ‘The grid of Gothic scripts’, 
Utrecht University Library (online publicatie 2013).   
71 Een dergelijke handenwissel midden in de tekst treedt ook op  fol. 56v. 
72 Zie bijvoorbeeld fol. 35v. 
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of B’s hand zijn. In sommige gevallen heeft een andere scribent een titel boven een post van A 
of B geschreven, andersom is dit echter nooit het geval. Wederom een aanwijzing dat A en B 
geïsoleerd van de overige scribenten werkten. Hun ‘laag’ is dus de eerste laag in de productie 
van het cartularium.   
  Hand C voegde vervolgens enkele posten aan het cartularium toe, waarvan de jongste 
dateert uit 1526. Verder bracht hij structuur in het cartularium aan. De foliëring in de eerste 
achtentwintig katernen in Romeinse cijfers (I – CCXXV) is van zijn hand. Dit betekent dat de 
katernvolgorde zoals deze nu in het cartularium overgeleverd is in ieder geval vanaf C al zo 
georganiseerd was.  
  

  
fol. 175r  CLXXVI                      fol. 10r  Claesse 

Links de c in de foliëring, rechts c hand C, let op de kenmerkende ductus van de c uit twee penhalen, waardoor er een klein haarlijntje uitsteekt. 
 

C voegde verdere gebruiksvriendelijkheid aan het cartularium toe door het in de marge schrijven 
van de uiterste betaaldatum waarop de betaling aan de armentafel ingelost moest worden, 
alsmede de parochie waarin het goed lag waarop de pacht of cijns betrekking had. De gebruiker 
hoefde zo de posten niet in hun geheel te lezen om de belangrijkste informatie eruit te halen. 
De inkomsten van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk zijn door C uitgewerkt tot een 
verzamelstaat, welke hij als een extra papieren katern aan het cartularium toevoegde.  

 

 
fol. 50v voorbeeld marginale aantekeningen, hand C 

 

  In katern 29 is door C geen foliëring aangebracht. Dit kan komen doordat dit katern ten 
tijde van C nog geen onderdeel was van het cartularium. Dit lijkt mij echter niet aannemelijk. 
Het buitenste schutblad valt, op basis van het watermerk te dateren omstreeks 1525. Hand A 
en B plaats ik rond die periode. Hierbij afgaande op hun jongste post rond 1520, tussen 1520 en 
1530 (een paar jaar boven de datering van het watermerk).  
 C zie ik als los opererend van A en B, en is daarom in ieder geval niet ver vóór 1526 (de 
datering van de jongste, door hem ingeschreven post) te situeren. Ik vermoed dat C ten tijde of 
net na het inbinden van het cartularium aan het werk is geweest. Op basis daarvan vermoed ik 
dat katern 29 al onderdeel is geweest van het cartularium ten tijde van C. Het niet foliëren van 
het laatste katern komt mijns inziens doordat de tekst los stond van de rest van het cartularium. 
Het testament was in het cartularium opgenomen om de herinnering aan een van de grootste 
schenkers aan de tafel te eren.   
  Hand C vormt de tweede ‘laag’ in de genese van het cartularium. Hij werkte onafhankelijk 
van en later dan A en B, maar ook los van de overige handen in het cartularium. Dit valt te 
herleiden aan de volgorde waarin handen op elkaar reageren. Aantekeningen en titels van C 
vinden we alleen bij posten van hand A of B. Hieruit kunnen we opmaken dat hand D tot en met 
G nog niet met het cartularium aan de slag waren geweest ten tijde van C. Was dit wel het geval 
dan had hand C ook bij hen in de marge zaken toegevoegd. C plaats ik daarom, op basis van de 
door hem gekopieerde post in combinatie met een ruwe datering van het watermerk dat zich in 
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het papier bevindt van het losse papieren katern (zie p. 50, 58), vroeg in het tweede kwart van 
de zestiende eeuw, omstreeks of na 1526.  
 D is de hand die in het gehele cartularium boven in de hoek van een blad de naam van de 
parochie waarop een akte betrekking heeft genoteerd heeft. Bij de post van E op fol. 221r is dit 
echter niet het geval. E heeft deze notitie echter in eigen hand toegevoegd. Dit kan betekenen 
dat hij vóór of na hand D actief was in het cartularium. Op fol. 37v heeft D echter een marginale 
aantekening toegevoegd aan een post van hand E. Hieruit kunnen we concluderen dat D later 
actief was dan E.   
  In het geval van hand D kunnen we uit zijn marginale aantekeningen data halen op basis 
waarvan we hem scherper kunnen dateren. D heeft, naast een aantal oorkonden in het 
cartularium gekopieerd, op sommige plaatsen ook aangegeven wanneer een bepaalde 
pachtverplichting aan iemand anders over is gedragen. Deze aantekeningen zijn vaak gedateerd, 
waardoor we hand D binnen een bepaald tijdsspectrum kunnen plaatsen.   

 

 
fol. 118v: voorbeeld marginale aantekening D: opten 13en februarij anno 1558. 

 

  Gedateerde marginale aantekeningen van hand D lopen tussen de jaren 1558 -1580. Op 
basis  daarvan kunnen we concluderen dat D dus in ieder geval omstreeks 1580 actief was. Een 
gedateerde toevoeging van hand F onder een post van D biedt een jaartal waarin D niet meer 
actief was: 1595. Hand D plaats ik daarom in de periode 1558-vóór 1595.73     
  Hand F is makkelijker te dateren. Hij heeft namelijk onder de door hem gekopieerde post 
een annotatie geplaatst.  

 

 
162v. Concordat presens copia cum sua authentica copia Quod ego notarius infrascriptus attestor.74 

 

  Door deze annotatie kunnen we hand F identificeren als Lambrecht vanden Hoevel. 
Lambrecht was schepenklerk tussen 1591-1617. Dit biedt tevens een einddatum waarop er 
aantoonbaar zaken aan het cartularium toegevoegd zijn. Er zijn geen handen later dan F. Uit een 
marginale aantekening onder een post gekopieerd door hand G vinden we een aanwijzing dat 
hij inderdaad in deze periode ook actief was bij de Tafel van de Heilige Geest.75  

 

 
fol. 192r   ende wordt nu betaelt by Anthonis Janss de Cort anno 97 

 

 

 
73 Gedateerde marginale aantekeningen van D zijn te vinden op 118v, 38v.  
74 Transcriptie afkomstig uit Bakker en Berkelmans, Den arme gegeven, 203: Zij stellen echter foutief dat hier Dierk van den Hoevel 
betreft.   
75 Lambrecht van den Hoevel werd geboren omstreeks 1560. Op 20 mei 1591 nam hij de functie van schepenklerk van zijn vader 
over, welke hij tot 1617 vervulde. Bron: Wim De Bakker, Ad van den Oord en Jan Franken, Oisterwijk. Een geschiedenis van meer 
dan 800 jaar (Oisterwijk 2012) z.p. (bijlage op cd-rom met daarop lijst van  de secretarissen) 
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De identificatie van F heeft implicaties voor hand G. De aantekening van Lambrecht heeft 
betrekking op de post van F, die erboven geschreven staat. Dit betekent dat F te plaatsen valt in 
of voor het jaar 1597.76 
  De volledige reconstructie van de genese op basis van dit onderzoeksverslag is helemaal 
aan het einde van dit verslag uitgewerkt. Daar staan alle argumenten nog op eens op een rij.  
 
10.6 Handen buiten het cartularium  

Een handschrift vergelijken is essentieel om het om zijn waarde te kunnen schatten. Door een 
vergelijking te plegen met stukken uit dezelfde periode, regio of beide kunnen gegevens ontdekt 
worden over de context waar het handschrift uit is voortgekomen: informatie over de makers, 
omstandigheden of juist een beter begrip van het handschrift zelf. Daarom heb ik gekeken naar 
andere bronnen waarin ‘mijn’ handen voor zouden kunnen komen. Ik heb hiervoor heel 
opportunistisch een heleboel zestiende-eeuws materiaal uit Oisterwijk aangevraagd. Ik heb mij 
beperkt tot Oisterwijk omdat leden van de Tafel van de Heilige Geest afkomstig waren uit de 
eigen parochie. Heilige Geestmeesters behoorden tot de elite van Oisterwijk, zodoende waren 
zij vaak ook betrokken bij het dagelijkse bestuur. De kans is dus aanzienlijk dat zij ergens anders 
ook hun sporen nagelaten hebben. Al het beschikbare materiaal bekijken zou ondoenlijk zijn in 
de tijdsperiode (enkel de schepenbankprotocollen van de zestiende eeuw beslaan al meer dan 
90 inventarissen). Ik heb al het zestiende-eeuwse oorkondemateriaal bekeken. Van de 
schepenbankprotocollen heb ik per schepennotaris enkele stukken bekeken.77  
  Bij het identificeren van de handen ben ik zeer terughoudend te werk gegaan. De tijd die ik 
voor dit onderdeel had was beperkt. De kans was dan ook aanwezig dat ik te vlug een 
identificatie ergens op zou plakken, of een hand zou missen. Dit heeft als gevolg dat het aantal 
‘matches’ erg beperkt is. Voor oorkondeschrift golden bijvoorbeeld andere conventies dan voor 
het boekschrift. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst nog meer toeschrijvingen gaan 
komen.  
 
10.6.1 Hand A  

Eén oorkonde durf ik met zekerheid aan hand A toe te schrijven. Het betreft een oorkonde uit 
gedateerd 1513. Hoewel hand A op de oorkonde minder cursief schrijft dan in het cartularium 
en er ook andere kleine verschillen waar te nemen zijn durf ik de conclusie te trekken dat het 
hier dezelfde hand betreft. Verschillen kunnen voortkomen uit de aard van het document. Een 
oorkonde is een stuk officiëler dan een post in een cartularium. Hieronder enkele voorbeelden 
van identieke schrijfvormen. A’s aantoonbaar werkzame periode is hiermee uit te breiden 
tussen 1513-1520.78   

 

Charter            Hand A 

   
Oisterwijck                fol. 75r  Oisterwijck 

 

 
76 Fol. 17v bevat ook een aantekening van zijn hand gedateerd 1595. 
77 De Bakker e.a, Oisterwijk. Een geschiedenis van meer dan 800 jaar, 65; Delaissé e.a., Illuminated manuscripts, 20; Jan Willem 
Klein, ‘Middelnederlandse handschriften: productieomstandigheden, soorten, functies’, in: Queeste 2 (1995) 1-30, aldaar 3.  
78 NL-TbRAT-1433-98, akte, gepasseerd voor schepenen van Oisterwijk, waarbij Jan Andries Lambrechts en Anthonis Wangen, 
meesters en provisoren van de fabriekskerk van Oisterwijk, beloven aan Marie, dochter van wijlen Henric Toeyts een jaargetijde 
en missen te celebreren na haar dood, waarvoor zij een erfcijns van 5 rijnsgulden overdraagt en evenals voor haar ouders Henric 
Toeyt en Agnes, waarvoor zij 39 rijnsgulden overdraagt en op iedere Lieve-Vrouwendag een mis celebreren op Onze Lieve 
Vrouwenaltaar in de kerk van Oisterwijk en ieder jaar met Kerstmis vijf missen, 1513 februari 24.  
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Duysent          fol. 78v  duysent 

   
van                             fol. 21r van 

   
voerseide                  fol. 27r  voerseide         

10.6.2 Hand F  

Zoals als eerder vermeld behoort hand F toe aan Lambrecht van den Hoevel. Als schepenklerk 
in de jaren 1591-1617 is zijn handschrift op vele plekken terug te vinden, bijvoorbeeld in de 
schepenbankprotocollen van deze jaren. Als professionele klerk bediende hij zich van 
verschillende schriftvormen.79   

 

 
annotatie Lambrecht van den Hoevel, 1616. 80 

 

De uiteindelijke reconstructie van de handvolgorde in het cartularium is als volgt:  
  

Hand  Schrifttype  Folia  Datering oudste en 
jongste oorkonden  

Datering hand  

A  C-cursiva  1r.-5v, 7r, 17r.-18r, 19v-20v, 21v-22v, 25r, 26r-27r, 28r-
29v, 30v-31r, 33r-34v, 35v-36r, 39r40v, 42r-42v, 47r, 
52v-54r, 55r, 57v-58r, 59r59v, 65r, 66r-66v, 68r68v, 
69v-79r, 82r, 84r, 85r, 87r-87v, 97r-97v, 98v-99v, 105r-
108r, 114v-115r, 116r, 117r-118v, 119r-125r, 126r127v, 
129r-136v, 137v-138r, 145r-146v, 148r, 149r-151v, 
153r, 155r158r, 159r-159v, 160v-161r, 163r, 166v-167r,  
168v-173r, 179r-181r, 187v-190r, 195r, 204r204v, 209r-
209v, 211r, 213r-214v, 215v-218v  

1302-1520  Cartularium aangelegd  
omstreeks 1520-1530  

B  C-cursiva  7r-7v, 30r,  32r-v, 36r-38v, 41r, 44r-45v, 49r52r, 55v-
57r, 58v, 67v, 79v-81v, 82v-83r, 84r86v, 87v-88r, 90r-
91v, 98r, 99r-99v, 105v, 113r115v, 116v-117r, 137r,  
146v-147r, 148v, 151r-152r, 153r-154v, 165r-166r, 
167v-168r, 172r173v, 179r-181r, 187r, 195v-196r, 203v, 
205r208v, 209v-211v, 212v, 213v, 219r-220v, 227r-231v  

1358-1517  Gelijktijdig werkzaam met 
A. Omstreeks 1520-1530  

C  Semihybrida  10r-11r, 92r-92v, 190v-191r  1510-1526  Na A en B, voor E, vroeg in 
het tweede kwart zestiende 
eeuw, na 1626  

E  C-cursiva  37v-38r, 221r  1413-1430  Na C, vóór D. ca.  
1530-1558  

D  C-cursiva  55v, 60r-60v, 83r-83v, 118v, 127v-128r, 164r-164v  1389-1495  Ca. 1558- vóór 1595  
F  C-cursiva  161v-162v, 191v  1411  Lambrecht van den  

Hoevel, 1591-1617  
G  C-cursiva  191v  1455  Vóór of omstreeks 1597  

 

 

 
79 De Bakker e.a., Oisterwijk. Een geschiedenis van meer dan 800 jaar, z.p. (bijlage op cd-rom met daarop lijst van  de 
secretarissen).   
80 NL-TbRAT-851-2, minuutakten 1616, fol. 2r.  
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11. Besluit: genese cartularium  

  
Tot slot zijn we aangekomen bij hetgeen het in dit onderzoek allemaal om draait: een 
reconstructie van de wordingsgeschiedenis van het cartularium. Op basis van het onderzoek ben 
ik tot een genese opgebouwd uit vijf fases gekomen.81 
  De eerste fase bestaat uit hand A en B. Beide scribenten zijn verantwoordelijk voor de 
aanleg van de eerste achtentwintig katernen van het cartularium. Hoewel geschreven door hand 
B, vormt katern 29 een op zichzelf staande eenheid. Zowel in omvang, inhoud als opzet verschilt 
het katern van de rest van het cartularium.   
  Het overgrote deel van de inhoud van het cartularium is door A en B geschreven. De 
‘aanlegfase’ van het cartularium plaats ik tussen 1520-1530. Dit op basis van het jongst 
gekopieerde charter (1520) en het watermerk in het schutblad (Piccard 1525). Een datering die 
geschiedt op basis van een watermerk is nooit absoluut, er moet altijd een afwijking van enkele 
jaren in acht genomen worden. Vandaar dat ik de bovengrens van het aanleggen van het 
cartularium op 1530 gesteld heb.  
  Er zijn verschillende aanwijzingen die aantonen dat A en B een lineair schrijfproces 
gehanteerd hebben. Hiermee bedoel ik dat zij van voor naar achter hebben gewerkt. Dit was, 
gezien de administratieve aard van de bron, niet noodzakelijk. Binnen deze lineaire werkwijze 
heeft men de katernen in eenheden van een tot drie katernen per keer geproduceerd. Pas 
wanneer men klaar was met zo’n eenheid, ging men over tot de volgende. De volgorde van de 
eenheden waaruit het cartularium bestaat is echter niet willekeurig, afgaande op het 
custodegebruik lag deze al vast.82  Er lag een plan aan het cartularium ten grondslag. Deze 
planning komt ook ten uiting in de ruimte die A en B soms na een gekopieerde post vrijlaten. Dit 
zodat latere gebruikers hier zaken aan toe konden voegen.83 De manier waarop de inhoud over 
de katernen is verdeeld toont aan dat men het cartularium in afzonderlijke eenheden heeft 
geproduceerd. Katernen beginnen nagenoeg allemaal met een nieuwe post. De tekst steekt de 
katerngrens slechts vijf maal over. In de gevallen waar de tekst de katerngrens oversteekt is 
duidelijk dat deze delen tot dezelfde productie-eenheid behoorden. Zo vormen de katernen 4 
en 5 een eenheid waarin pachtinkomsten uit de parochie Oisterwijk staan. Ook de andere 
overgangen begrenzen clusters die door hun inhoud aan elkaar te koppelen zijn. Katern 10, 11 
en 12 vormen een eenheid met charters betrekking hebbende op Tilburg. Katern 17 en 18 
vormen een eenheid over Enschot. Katern 27 en 28 vormen samen met katern 26 een segment 
betrekking hebbend op Gestel.        
  De werkwijze in afzonderlijke productie-eenheden is niet alleen zichtbaar wanneer men 
een katerngrens overschrijdt. Andere katernen vormen ook op zichzelf staande afgeronde 
eenheden. Zo is katern 13 bestemd voor Esch, 14 voor Helvoirt en Cromvoirt, 24 voor Heukelom 
en 25 voor Diessen. De lege bladen aan het eind van deze katernen tonen aan dat het hier 
telkens om afzonderlijk van elkaar gecreëerde katernen gaat. De overige katernen vormen niet 
zo’n duidelijke geografische eenheid, maar daarvan is het mogelijk om op basis van schrift-
continuïteit te concluderen dat zij tot dezelfde productieeenheid behoorden.  
 Een andere aanwijzing waaruit blijkt dat A en B een horizontaal schrijfproces hebben 
gehanteerd is dat er geen verschil te zien is in inktkleur en in de algemene ‘houding’ van de 
hand. A als B schrijven in het cartularium zowel net als slordig. De netheid van het schrift, 
alsmede de inktkleur wisselen niet per post. Wanneer er tijdens een katernovergang een 
handwisseling optreedt gaat de scribent in kwestie direct door waar zijn voorganger gebleven 
is. Dit duidt op een opeenvolging in het schrijfproces.  

 

 
81 J.P. Gumbert, Codicologische eenheden, opzet voor een terminologie (Amsterdam 2004) 12-13.  
82 J.P. Gumbert, Codicologische eenheden, opzet voor een terminologie (Amsterdam 2004) 12-13. 
83 Zie bijvoorbeeld fol. 37v-38r, waar genoeg ruimte overgelaten is voor E om een post tussen te zetten. De post op fol. 38r begint 
ook halverwege de pagina. De ruimte op deze bladen is door A en B bewust opengelaten.  
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 Katern 11 bestaat uit bestaat uit vijf dubbelbladen en vormde, zoals ik hierboven als 
aangaf, samen met katern 9 en 10 de eenheid ‘Tilburg’. Katern 12 bevat drie dubbelbladen, 
waardoor 11 en 12 gemiddeld weer voldoen aan de nageleefde vorm van katernen bestaande 
uit vier dubbelbladen. Katern 12 is dus na katern 11 gemaakt, toen men erachter kwam dat de 
regelmatige katernopbouw niet meer klopte. Inhoudelijk gezien bestaat katern 12 uit enkele 
oorkonden betreffende de parochie Oirschot en een cijns berustende op een goed in Goirle. De 
armentafel had buiten deze oorkonden geen inkomsten uit beider parochies. Daarom zijn beide 
in een katern opgenomen en valt ook hier weer te beargumenteren dat men bij het aanleggen 
van het cartularium in ‘blokken’ heeft gewerkt.  
  Andere kenmerken op basis waarvan ik beargumenteer dat het cartularium bij aanleg in 
eenheden van enkele katernen per keer is gemaakt zijn van codicologische aard. Het gebruik 
van blad- in plaats van katernsignaturen is een aanwijzing dat het cartularium in eenheden van 
een overzichtelijke grootte tot stand is gekomen. In het geval men alle katernen tegelijkertijd 
zou produceren was er immers een uitgebreider systeem nodig om de katernen van elkaar te 
onderscheiden. Verder verschilt de prikvolgorde, waarmee de bladspiegel is aangegeven, per 
katern. Wanneer alle katernen gelijktijdig vervaardigd zouden zijn zou men een patroon in de 
prikvolgorde verwachten.   
  De tweede fase in de genese van het cartularium wordt gevormd door hand C. Van zijn 
hand treffen we enkele posten in het cartularium aan, de jongste hiervan is gedateerd 1526. C 
is tevens de hand die structuur in het cartularium aanbracht. Hij is verantwoordelijk voor de in 
Romeinse cijfers aangebrachte foliëring in de eerste achtentwintig katernen. Bij hand A en B 
beargumenteerde ik dat de katernen een vaste volgorde hadden, ten tijde van hand C werd deze 
volgorde middels de foliëring voorgoed vastgelegd. Dit is wederom een aanwijzing dat de 
katernen een vastgestelde volgorde hadden.   
 Door in de marge van posten van A, B of zijn eigen hand de uiterlijke betaaldatum te 
noteren, werd het gebruiksgemak van het cartularium door hand C aanzienlijk vergroot. Het feit 
dat C dit enkel bij eerdergenoemde handen doet toont aan dat hij afzonderlijk van de andere 
handen in het cartularium te plaatsen valt. Het toont tevens de gebruiksfunctie van het 
cartularium aan.   
 Tot slot is C verantwoordelijk voor het losse papieren katern dat is toegevoegd aan het 
cartularium. Dit katern bevat een verzamelstaat van de inkomsten, geografisch geordend. Op 
grond van de vorm van het watermerk in het gebruikte papier, in combinatie met de jongste 
door hem gekopieerde post, dateer ik C omstreeks 1526-1530. Hoewel deze periode overlapt 
met hand A en B, moet benadrukt worden dat C afzonderlijk van hen werkte.   
  De volgende fase in de totstandkoming van het cartularium wordt gevormd door hand E. 
Zijn aandeel in het cartularium is klein, hij voegt slechts twee posten toe. Dat ik hand E vóór 
hand D plaats heeft twee redenen. Ten eerste schrijft hand D in de marge bij E. Dit betekent dat 
E’s tekst al in het cartularium stond in de periode dat D actief was. Ten tweede is hand D 
verantwoordelijk voor het in de bovenhoek schrijven van de parochie waar de akten op dat blad 
betrekking op hebben. Bij E is dit echter niet het geval, bij de door hem gekopieerde akte op fol. 
221 heeft hij zelf deze notitie aangebracht. Het kan zelfs zo zijn dat hij D geïnspireerd heeft om 
deze aanpak in het gehele cartularium toe te passen. Datering van hand E is lastig. Er valt enkel 
vast te stellen dat hij tussen hand C en D werkzaam was, tussen ca. 1530-1558.  
 E wordt opgevolgd door hand D. Deze bracht, zoals gezegd, op nagenoeg elk beschreven 
blad in de bovenhoek de naam van de plaats waar de akte betrekking op had aan. Ook voegde 
hij enkele posten toe. D geeft in marginale aantekeningen weer wanneer een bepaalde pacht of 
cijns overgedragen is. Deze zijn gedateerd tussen 1558-1580, het is daarom aannemelijk dat D 
in ieder geval in 1580 aan het werk was. Een van D’s marginale aantekeningen wordt opgevolgd 
door een aantekening in F, gedateerd 1595. D’s fase binnen de totstandkoming van het 
cartularium plaats ik daarom tussen ca. 1558- vóór 1595.  
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 F is de enige hand die ik heb weten te identificeren. Dit handschrift behoort toe tot 
Lambrecht van den Hoevel. Omdat er meer gegevens van hem bekend zijn kunnen we zijn hand 
scherp afbakenen. Lambrecht was schepenklerk tussen 1591 en 1617. Sommige marginale 
aantekeningen van F zijn gedateerd, en vallen allemaal binnen bovenstaande periode. Aan de 
hand van een van deze aantekeningen kunnen we de post van hand G plaatsen als zijnde vóór 
1597. G’s schriftvorm is sterk zeventiende-eeuws, ik vermoed daarom dat zijn post niet ver voor 
1597 geschreven is.  
 Op basis van het onderzoek naar het cartularium kunnen uitspraken gedaan worden over 
de functies die het cartularium vervulde. De primaire functie van het cartularium was het 
inventariseren en categoriseren van de eigen inkomsten, voortkomend uit cijnzen en pachten. 
Het cartularium werd niet enkel gebruikt als verzamelarchief voor oude charters, maar vervulde 
tevens een actieve functie. Dit blijkt uit de marginale aantekeningen, de toevoegingen en het 
papieren katern dat los toegevoegd werd. Het was een codex die actief gebruikt werd door leden 
van de Tafel van de Heilige Geest  bij het inkomstenbeheer.   
  Codicologisch onderzoek heeft verder blootgelegd dat het laatste katern, het testament 
van Godevaart van Hulsem, een afzonderlijke eenheid is. Deze eenheid is geïsoleerd van de rest 
van het cartularium geproduceerd. Het gegeven dat het toch met het cartularium ingebonden 
is toont aan dat men het belangrijk vond dat deze stukken in één codex bijeengebracht werden. 
Dit toont aan dat de functie van het cartularium tweeledig was. Enerzijds was het voor de 
armentafel een manier om het eigen bezit te inventariseren, te categoriseren en beschikbaar te 
hebben in een enkele codex. Ten tweede had het een cartularium een memoria-functie. Door 
het testament van een van de belangrijkste schenkers aan de Tafel van de Heilige Geest van 
Oisterwijk in het cartularium op te nemen, werd deze een belangrijk onderdeel in de 
geschiedenis van de armentafel van Oisterwijk.  
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II. Handschiftbeschrijving cartularium van de Tafel van de Heilige 
Geest van Oisterwijk  
  
 
Bewaarplaats, signatuur en karakteristiek          

Regionaal Archief Tilburg, NL-TbRAT-727-1  
Cartularium van vaste eigendommen en renten van de Tafel van de Heilige Geest te Oisterwijk, lopende over de jaren 1302-1526.   
[Oisterwijk, aangelegd omstreeks 1520-1530]  
  
Inhoud  

Cartularium betreffende vaste eigendommen en renten van de Tafel van de Heilige Geest van 
Oisterwijk gaande over de jaren 1302-1526 (fol. 1-225)  
Kopie testament Godevaart van Hulsem, 26 september 1486 (fol. 226-234)  
Toelichting inhoud: Op basis van codicologisch bewijs, onder meer het verschil in de preparatie van de folia en de verhoudingen van 
de tekstspiegel beschouw ik de kopie van het testament van Godevaart van Hulsem als een afzonderlijke codicologische eenheid. 
Uitgebreidere argumentatie hiervoor in het onderzoeksverslag (p. 34-36). Voor een uitvoerig inhoudsoverzicht, waarin per post en 
hand gespecificeerd wordt verwijs ik naar bijlage 1.  
  
Datering en lokalisering  

Aangelegd te Oisterwijk, ca. 1520-1530.  
Toelichting datering: de aanleg van het cartularium dateer ik tussen 1520-1530. De jongste post van hand A, samen met B 
verantwoordelijk voor het aanleggen van het cartularium, is gedateerd 1520. Het watermerk in het schutblad, in Piccard gedateerd 
1525, biedt een datering waarbij een afwijking van enkele jaren in acht genomen moet worden, vandaar dat de bovengrens op 1530 
gesteld is. Lokalisering berust op de aard van het handschrift. Het cartularium is uit een lokale aan de parochie verbonden instelling 
voor armenzorg voortgekomen. Uitgebreidere argumentatie is te vinden in het onderzoeksverslag (p. 36)  
 
Boekblok en mise-en-page  

Perkament, 230 folia (ca. 301 x ca. 210 mm); papier 2 folia; in contemporaine hand gefolieerd 
1-225 (I-CCXXV); het laatste katern is in moderne hand met potlood gefolieerd (226-234). 
Toelichting materiaal: perkament van matige kwaliteit. Bevat veel scheurtjes en reparaties. Papieren schutblad aangebracht tussen 
het buitenste katernen en de omslag. Het papiermateriaal van het cartularium bevat vier verschillende watermerken: een op het 
voorste schutblad, achterste schutblad, het ingestoken blad op fol. 191v en het extra papieren katern. De watermerken zijn terug 
te vinden in het onderzoeksverslag (p. 15-17)  
 
Katernformule: 1IV-10IV(1-80), 11V(81-90), 12III(91-96), 13IV-17 IV(97-136), 18IV-1(137-144),  
19V(145-154), 20IV- 24IV(155-194), 25 IV-2(195-202), 26-27IV(203-218), 28IV-1(219-225), 29V

1   
(226-232) 
Toelichting op katernformule: afgaande op de katernopbouw en de foliëring bestond het cartularium origineel uit 234 folia. Een 
dubbelblad en twee enkelbladen zijn verwijderd. (fol. 138, 198 -199 en een ongefolieerd folium in katern 28). Men heeft geprobeerd 
een katernopbouw in quaternio aan te houden. In 11 en 12 is dit misgegaan, maar gecompenseerd. A en B hebben de katernen in 
‘blokken’ geproduceerd, niet in een keer. Er wordt gebruik gemaakt van bladsignaturen en custoden, zij het onregelmatig (zie voor 
schema p. 17-20). Onregelmatigheid custoden en bladsignaturen het gevolg van het besnoeien van de bladen tijdens inbinding. De 
twee papieren folia dienen als apart schutblad voor het testament van Godevaart van Hulsem, maar zijn wel gefolieerd, vandaar dat 
ik deze bladen in de collatieformule heb meegerekend, dit in tegenstelling tot de buitenste schutbladen.   
  
Tekstspiegel (211 x ca. 142 mm), 1 kolom, geen afzonderlijke regels afgetekend. 
Toelichting tekstspiegel: De tekstspiegel is in katern 1-28 in rode inkt afgetekend met behulp van prikgaatjes. Afgetekend per 
dubbelblad, hierdoor ontbreken aan de binnenmarge van een folium de prikgaatjes. De prikgaatjes in de bovenmarge ontbreken 
grotendeels als gevolg van besnoeiing. Het laatste katern bevat geen prikgaatjes. De tekstspiegel is daar deels blind afgetekend. 
Geen afzonderlijke regels afgemeten; regelaantal verschilt daarom per folium.    
 
Schrift  

Zeven handen (A-G). Hand C schrijft in een semihybrida (Derolez), de overige handen schrijven 
allemaal in een C-cursief schrift (Lieftinck/Gumbert). 
Toelichting: inschrijving in het cartularium is in vijf fasen verlopen:  
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Fase 1: hand A en B, omstreeks 1520-1530.  
 
A: 1r-5v, 7r, 17r-18r, 19v-20v, 21v-22v, 25r, 26r-27r, 28r-29v, 30v-31r, 33r-34v, 35v-36r, 39r-40v, 42r-42v, 47r, 52v-54r, 55r,  
57v-58r, 59r-59v, 65r, 66r-66v, 68r-68v, 69v-79r, 82r, 84r, 85r, 87r-87v, 97r-97v, 98v-99v, 105r-108r, 114v-115r, 116r, 117r118v, 
119r-125r, 126r-127v, 129r-136v, 137v-138r, 145r-146v, 148r, 149r-151v, 153r, 155r-158r, 159r-159v, 160v-161r, 163r,  
166v-167r, 168v-173r, 179r-181r, 187v-190r, 195r, 204r-204v, 209r-209v, 211r, 213r-214v, 215v-218v  
  
B: 7r-7v, 30r, 32r-32v, 36r-38v, 41r, 44r-45v, 49r-52r, 55v-57r, 58v, 67v, 79v-81v, 82v-83r, 84r-86v, 87v-88r, 90r-91v, 98r, 99r99v, 
105v, 113r-115v, 116v-117r, 137r, 146v-147r, 148v, 151r-152r, 153r, 154v, 165r-166r, 167v-168r, 172r-173v, 179r-181r, 187r, 195v-
196r, 203v, 205r-208v, 209v-211v, 212v, 213v, 219r-220v, 227r-231v  
  
Fase 2: tweede kwart zestiende eeuw (na 1526).  
 
C: 10r-11r, 92r-92v, 190v-191r  
  
Fase 3: tussen hand C en D in, ca. 1530-1558.  
 
E: 37v-38r, 221r  
  
Fase 4: tussen 1558- vóór 1597.  
 
D: 55v, 60r-60v, 83r-83v, 118v, 127v-128r, 164r-164v  
  
Fase 5: tussen 1591-1617.  
 
F: 161v-162v, 191v  
 
G: 191v  
  
Decoratie en tekstgeleding  

Het handschrift is sober opgezet. Decoratie is enkel in de vorm van met pen aangezette initialen 
aanwezig (door A, B en C). Op sommige plaatsen worden bepaalde woorden in de tekst aangezet 
(zoals ‘item’ en ‘aantal mudde rogge’). C heeft verdere structuur aangebracht door in de marge 
de betalingsdatum en het gebied te vermelden waarop een bepaalde pacht of cijns berust. 
Verdere tekstgeleding aanwezig in de vorm van titels boven de posten.  
  
Band  

Oorspronkelijke perkamenten omslag met overslag en lint, deels gerestaureerd. Boekblok met 
strengelverbinding aan omslag bevestigd. Tussen het buitenste schutblad en de omslag zijn 
rugstrookjes aangebracht. Deze bestaan uit fragmenten uit een ander handschrift in een 
semitextualis-schrift (noordelijke textualis volgens nomenclatuur Derolez), ca. vijftiende-eeuw 
en Noord-Europees. Het achterste schutblad bevat penprobeersels van hand F.  
  
Geschiedenis  

Het cartularium heeft lange tijd berust in het archief van de Tafel van de Heilige Geest van 
Oisterwijk. Dit archief is als gedeponeerd archief overgegaan naar het archief van de Gemeente 
Oisterwijk. Hierna kreeg het een plaats in het streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk. 
Sinds 1997 maakt het archief deel uit van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, een 
voortzetting   
Dit archief belandde vervolgens in 1997 in het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, een 
voortzetting van het Gemeentearchief Tilburg. Het cartularium maakt sindsdien deel uit van een 
zelfstandig archief.  
     
Literatuur  

W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven: de oudste registers van de Tafel van de 
Heilige Geest van Oisterwijk (Oisterwijk 2002).   
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III. Artikel Regionaal Archief Tilburg  

  
  
Het afgelopen jaar heb ik in het kader van mijn afstudeerscriptie voor de master 
Boekwetenschap en handschriftenkunde onderzoek gedaan naar het cartularium van de Tafel 
van de Heilige geest van Oisterwijk. Boekwetenschap is een relatief onbekend vakgebied binnen 
de kunst- en cultuurwetenschappen. Aan de hand van mijn onderzoek wil ik u graag 
introduceren in de wereld van de boekwetenschap. Boekwetenschap is de studie naar het 
handgeschreven boek (codex). De geschiedenis, het ontstaan en de ontwikkelingen binnen het 
boek staan centraal. Codicologie en paleografie spelen een grote rol binnen de 
boekwetenschap. Codicologie omvat onderzoek naar alle materiële aspecten van het boek, 
paleografie bis de wetenschappelijke bestudering van het schrift. Met mijn onderzoek heb ik me 
gericht op één object: het cartularium van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk.84     
 De Tafel van de Heilige Geest was een aan de parochie van Oisterwijk verbonden instelling 
waarvan de voornaamste taak lag in de armenzorg. Bestuur van de armentafel was in wereldlijke 
handen en bestond uit Heilige Geestmeesters, een functie die vervuld werd door voorname 
leden uit de parochie. Door middel van uitdelingen van voedsel en geld voorzag de Tafel de 
armen binnen de parochie in hun nooddruft.85       
  De armentafel had voor deze uitdelingen van voedsel en geld had de armentafel 
inkomsten nodig. Deze verkreeg de Tafel van de Heilige Geest uit schenkingen, maar 
voornamelijk uit belastings- en pachtopbrengsten. Deze inkomsten waren bekrachtigd middels 
een charter, een oorkonde waarin de hoogte en de duur van de overeenkomst vastgelegd werd. 
De Tafel van de Heilige Geest had veel van dergelijke overeenkomsten gesloten. In de zestiende 
eeuw besloot men dat een deel van de oorkondeverzameling in een cartularium opgenomen 
diende te worden. Een cartularium is een term uit de archivistiek voor een register waarin 
charters werden afgeschreven of gekopieerd. Het kopiëren van een verzameling oorkonden in 
een enkele codex bood verschillende voordelen. Het was praktischer, zowel in overzicht als 
gebruik. Bovendien kon men bij het kopiëren een bepaalde ordening in het materiaal 
aanbrengen. In het cartularium zijn meer dan 200 charters opgenomen, alle betrekking 
hebbende op inkomsten voortkomend uit cijns of pacht.86     
  Met mijn onderzoek wilde ik op basis van een uitgebreide boekwetenschappelijke  
bestudering van het cartularium inzicht verkrijgen in de genese van het handschrift, of wel in 
gewone taal, de volgende vraag te beantwoorden: waarom ziet het cartularium eruit zoals het 
dat doet? Welke beslissingen lagen aan de opzet en uitvoering daarvan ten grondslag? Om 
antwoord te krijgen op deze vragen heb ik het handschrift in stappen onderzocht. Hierbij heb ik 
de volgorde van vervaardiging gevolgd. Het startpunt is het materiaal, achtereenvolgens hoe het 
materiaal is gevormd tot katernen, hoe de opmaak van de bladen verzorgd is en door hoeveel 
personen de tekst geschreven is. Als laatste kom ik bij de band aan. Door het object systematisch 

 

 
84 J.P. Gumbert, Eenheden en fragmenten. Colophon van een codicoloog (Leiden 2000) 6; Jos Hermans en Gerda Huisman,  De 
descriptione codicum (Groningen 1980) 7.  
85 W. de Bakker en G. Berkelmans, Den arme gegeven: de oudste registers van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk 
(Oisterwijk 2002) 10; W.P. Blockmans en W. Prevenier, 'Armoede in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: 
bronnen en problemen', Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975) 501-538, aldaar 520; Michel Mollat, Les pauvres au moyen âge 
(Parijs 1979) 171-172; H. van Werveke, ‘De steden, rechten, instellingen en maatschappelijke toestanden’, in: J.R. Niermeyer e.a. 
ed., Algemene geschiedenis der Nederlanden II: de volle middeleeuwen 925-1305 (Antwerpen 1951) 374-417, aldaar 415-416.  
86 Constance B. Bouchard, ‘Monastic cartularies: organizing eternity’, in: Adam Kosto e.a. ed., Charters, cartularies and archives. 
the preservation and transmission of documents in the medieval west (Toronto 2002) 22-33, aldaar 22-23, 29; Moors, Paul, 
‘Cartularia en archieven, belicht aan de hand van het cartularium van het klooster Bethlehem bij Doetinchem’, in: D.P. Blok e.a. 
ed., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 
1998) 295-314, aldaar 299-300.  
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te onderzoeken in de volgorde waarin het vervaardigd is loop ik de kleinste kans om zaken over 
het hoofd te zien.87  
  Allereerst moest men een beslissing maken met betrekking tot het materiaal waaruit de 
codex vervaardigd zou worden. Boeken werden vooral samengesteld uit bladen van  perkament 
of papier. Het cartularium bestaat voor het overgrote deel uit perkamenten bladen. De 
schutbladen vooraan en achteraan, bedoeld om het boekblok extra te beschermen, zijn van 
papier gemaakt. Verder zit er een los papier in het cartularium gestoken met een kopspeld. In 
totaal bestaat het cartularium uit 230 folia van perkament en 2 papieren bladen.   
  Bij de bestudering van het materiaal moet ook de kwaliteit daarvan meegenomen 
worden. Door eventuele viezigheid moet heengekeken worden, in de loop der eeuwen kan een 
en ander weleens een vlekje oplopen. Belangrijker is te kijken naar de aard van het materiaal 
zelf. Het perkament van het cartularium is niet van een bijzonder hoge kwaliteit. het perkament 
gaatjes, voortgekomen uit littekens van het dier waar de huid ooit aan toebehoorde. Veel van 
deze gaatjes zijn gerepareerd, deze reparaties zijn aangebracht vóór het schrijven. Zowel de 
kwaliteit, als de materiaalkeuze zelf geven aanwijzingen voor het beoogde doel en publiek van 
het handschrift. In de zestiende eeuw had papier een enorme opmars gemaakt ten opzicht van 
perkament. Perkament werd echter nog wel vaak gebruikt in het geval van prestigieuze werken 
of handschriften bedoeld voor intensief gebruik.88  
  De perkamenten bladen werden tot katernen gevouwen. Men vouwde hierbij eerst een vel 
verticaal doormidden, waardoor een dubbelblad ontstond. Door meerdere dubbelbladen op deze manier 
in elkaar te steken ontstaat een katern. Soms maakte men bij het vormen van een katern gebruik van een 
enkelblad, het randje van zo’n blad dat doorsteekt naar de andere helft van het katern noemen we een 
‘kim’. Het cartularium bevat op enkele plaatsen zo’n enkelblad. 
 Het katern vormt de bouwsteen van een codex. Voor de boekwetenschapper valt er uit de 
katernopbouw veel informatie te halen. Is er bijvoorbeeld gekozen voor een consequente katernopbouw 
van een vast aantal dubbelbladen per keer? Codices kunnen een afwisselende katernstructuur hebben. 
Indien dat het geval is moet men onderzoeken of te achterhalen is waar deze keuze op gebaseerd is. Ligt 
het bijvoorbeeld aan de inhoud? Of zijn er in de loop van het leven van het handschrift zaken aan 
toegevoegd of uit verwijderd?89 
 Men heeft binnen het cartularium getracht een katernstructuur aan te houden van vier 
dubbelbladen per katern. Van de negenentwintig katernen die het cartularium omvat, bestaan er 
tweeëntwintig uit vier dubbelbladen. Van vier afwijkende katernen die is aan te tonen dat zij ooit wel uit 
vier dubbelbladen hebben bestaan: er zijn bladen of dubbelbladen uit verwijderd. Bij twee opeenvolgende 
katernen heeft men het bladenaantal gecompenseerd. Het eerste bestaat uit vijf dubbelbladen, het tweede 
uit drie. Vermoedelijk is men er tijdens het productieproces achter gekomen dat er een fout gemaakt is en 
heeft men dit op deze manier op willen lossen. Van een katern is geen verklaring te vinden voor de 
afwijkende katernopbouw. Het lijkt hier om een onopgemerkte fout te gaan.  

  Met het laatste katern is iets vreemds aan de hand. Het 
heeft een andere katernopbouw in vergelijking met de overige 
katernen. Daarnaast beschikt het als enige katern over eigen 
papieren schutbladen. Nadere bestudering toont aan dat het 
katern verder zowel in mise-en-page (opmaak), als inhoud 
significant verschilt van de andere katernen. Het laatste katern 
bevat een kopie van het testament van Godevaart van Hulsem, 
die met zijn nalatenschap tot de een van de belangrijkste 
donateurs van de armentafel behoorde. Dergelijke afwijkingen 
in opbouw zijn voor de boekwetenschapper een signaal dat 
nader onderzoek nodig is.  
  Als we de opmaak van de eerste achtentwintig katernen 
bestuderen zien we dat men de tekstspiegel (deel van het blad 

bestemd voor tekst) afgetekend heeft middels een systeem van lijnen. Deze lijnen zijn gezet met 
behulp van prikgaatjes. De gaatjes werden in het perkament geprikt op plaatsen waar de lijnen 

 

 
87 M.J. Delaissé e.a., The James A. De Rothschild collection at Waddeson Manor. Illuminated manuscripts (Fribourg 1977) 1316.  
88 Raymond Clemens en Timothy Graham, Introduction to manuscript studies (Londen 2007) 10-12; Albert Derolez, The 
palaeography of gothic manuscript books (Cambridge 2003) 31-32. 
89 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 14-15. 

 
Katernen  uit vier  dubbelbladen,     
boven met  kim 

  
fol. 221r 

zichtbare kim  
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moesten gaan lopen en dienden ter oriëntatie voor de linieerbalk bij het zetten van de lijnen. 
De bladspiegel is als volgt aangegeven:  
 

 
  
  Aan de hand van de positie van de prikgaatjes en de manier waarop de lijnen lopen is te 
achterhalen dat men de bladspiegel per dubbelblad heeft afgemeten. Bij het laatste katern is dit 
echter anders. Zo ontbreekt inkt daar grotendeels, men heeft de tekstspiegel voornamelijk  
‘blind’ afgemeten. Dit houdt in dat men in plaats van een pen, een priem gebruikt bij het trekken 
van de lijnen. Aan de hand van de indruk in het perkament kon de scribent vervolgens de 
tekstspiegel afleiden. Verder zijn er geen prikgaatjes zichtbaar in het laatste katern. Hoewel de 
tekstspiegel in het laatste katern even groot is, zijn de verhoudingen op het blad compleet 
anders. De verschillende margeverhoudingen in het laatste katern tonen aan dat de bladen van 
origine groter waren, maar dat ze bij inbinding in het cartularium getrimd zijn. Het schrift waarin 
het testament geschreven is is afkomstig van een hand die ook in de andere delen van het 
cartularium actief is. Op basis van bovenstaande argumenten acht ik het bewezen dat het laatste 
katern niet in dezelfde productiefase vervaardigd is als de rest van het cartularium.90  
  Na de bestudering van de katernopbouw en de 
opmaak is het tijd om aandacht te besteden aan het 
schrift in het cartularium. Een belangrijk onderdeel in de 
totstandkoming van het cartularium zijn de personen die 
het geschreven hebben. Onderscheid tussen de 
verschillende handen heb ik gemaakt op basis van 
eigenschappen in het schrift zelf. Schrijven is een proces 
dat grotendeels onbewust verloopt. Zelfs wanneer er 
sprake is van een geformaliseerde omgeving, waarbinnen 
schrift aan bepaalde conventies moet voldoen, is er nog 
sprake van kernmerken waarin men de individualiteit van 
een scribent kan herkennen.91  

 

 
90 Clemens en Graham, Introduction to manuscript studies, 16; Lesley Webber Jones, ‘Pricking manuscripts: the instruments and 
their significance’, in: Speculum 21 (1946) 389-403, aldaar 391.  
91 J.A.A.M. Biemans,, ‘Paleografische en codicologische bespiegelingen over handen en handschriften’, in: J.A.A.M. Biemans e.a. 
ed., Manuscripten en miniaturen: studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek 
(Zutphen 2007) 33-46, aldaar 36; J.W.J Burgers, De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende 
eeuw (Amsterdam 1993) 9-10; R. Huber en A.M. Headrick, Handwriting identification (Boca Raton 199) 90.  

 
Ductus: volgorde van de penhalen die resulteren in de 
letter. In dit voorbeeld is de ductus van de a 
opgebouwd uit twee halen.  
De eerste penhaal vormt de basis van de a, de tweede 
haal zet de dunne streep op de a van linksonder naar 
rechtsboven. (1r.) 

 
Abbreviatuur: het afkortingsteken: boven de n staat 
voor de. Hier staat dus ende (42v.) 
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 Een voordeel aan het cartularium is dat het posten 
bevat waarin vaak dezelfde woorden voorkomen. Een 
eerste schifting heb ik daarom gemaakt op basis van de 
schrijfwijze van enkele woorden. Ik wil hier benadrukken 
dat ik niet op spelling van de woorden in kwestie heb 
gelet. Spelling was niet iets vaststaands en het komt 
binnen een handschrift vaak voor dat men verschillende 
schrijfvormen van hetzelfde woord aantreft van dezelfde 
hand, soms zelfs in een bestek van enkele regels. Onderscheid tussen de verschillende handen 
is gemaakt op basis van specifieke lettervormen, ductus, abbreviaturen en ligaturen (zie kaders 
voor uitleg).       
  Vervolgens heb ik per hand een ‘profiel’ opgesteld, 
bestaande uit een combinatie van verschillende voor die 
hand kenmerkende eigenschappen. Op basis daarvan 
heb ik alle posten aan een scribent toegeschreven. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het onderscheid van 
zeven verschillende handen. Deze heb ik, in volgorde van 
verschijning, hand A t/m G genoemd. Alle handen 
hanteren een cursieve schriftvorm. Hand C hanteert een 
zgn. semihybrida en de overige handen een zgn. C-
cursiva. Het grote onderscheid tussen deze 
schriftvormen zit in het gebruik van lussen bij stokletters (b, h, k, l). In strikt cursief schrift zet 
men altijd een (aanzet tot) lus, bij de semihybrida maakt men ook gebruik van andere 
lettervormen, en kan de stok zowel een lus als geen lus bevatten.92  
  De laatste stap in de vorming van een codex is het samenbinden van de katernen tot een 
boekblok en het aanbrengen van een band of omslag. Bij het verbinden van de katernen aan 
elkaar en aan de omslag heeft men gebruik gemaakt van een strengelverbinding. Bij deze 
strengelverbinding heeft men gebruik gemaakt van perkament. De uiteinden van de strengels 
zijn dichtgedraaid.93  
 

  
Links de strengel zoals afgebeeld in ‘kneep en binding’, rechts een foto uit het cartularium. 

  

  Perkament diende dus niet enkel als schriftdrager, maar werd ook bij de vervaardiging 
van codices gebruikt. Vaak gebruikte men hiervoor oude handschriften. Ook bij het cartularium 
is dit het geval. De rug van het boekblok is verstevigd met perkamenten rugstrookjes die ooit 
tot een ander handschrift toebehoorden. Op basis van paleografische argumenten baseer ik 
mijn oordeel dat deze strookjes afkomstig zijn uit een vijftiende-eeuws handschrift, vervaardigd 
in Noord-Europa.1       
    De omslag van het cartularium is ook van perkament gemaakt, dit is onbeschreven. Het 
bestaat uit een perkamenten omslag met overslag uit de tijd. Er is ook een lint aan de overslag, 

 

 
92 Hermans en Huisman, De descriptione codicum, 45; G. Lieftinck, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas: catalogue 
paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date (Amsterdam 1964) 31.     
93 W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert en J.A. Szirmai, Kneep en binding: een terminologie voor de beschrijving van de reconstructies van 
oude boekbanden (Den Haag 1992) 34.   

 
Ligatuur: meerdere letters zijn met elkaar verbonden 
zonder  
afkortingsteken: in in het voorbeeld een de-ligatuur. De 
stok van de d is  
verlengd zodat deze tevens de basis  
vormt voor de e (10v.)  
 

 
Hand A, fol.153r. ‘back’, voorbeeld van cursieve 
vormen van de b en k 

 

 
Hand C, fol. 190v. ‘huys ende hoff’. Te zien is hoe 
hand C bij de h gebruik maakt van een versie met een 
rechte stok als met lus. 
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dit is een latere restauratie. Dit is overigens een van de weinige restauraties 
binnen het cartularium. Op deze en enkele katernen die opnieuw vastgezet zijn 
na is het nog in originele staat.  
  Nadat ik in vogelvlucht elk aspect van de vervaardiging van het handschrift 
de revue heb laten passeren wordt het tijd om iets met deze gegevens te doen. 
Ik heb al aangetoond dat het laatste katern in termen van productiefase los staat 
van de rest van het cartularium. De laatste fase van het onderzoek breekt nu 
aan. In het eerste deel van het onderzoek heb ik geobserveerd. In het tweede 
deel ga ik deze gegevens aan elkaar koppelen om zo tot een reconstructie van 
de genese van het handschrift te komen.     
  Een eerste stap hierin is het bepalen van de volgorde waarin de scribenten 
te werk zijn gegaan. Om dit te achterhalen heb ik verschillende methoden 
toegepast. Zo heb ik bijvoorbeeld gekeken naar de datering van de posten die in het cartularium 
zijn opgenomen en de volgorde waarin handen op elkaar reageren. Als voorbeeld zal ik hand A 
nemen. De door hem gekopieerde charters zijn gedateerd tussen 1302-1520. Dit houdt in dat 
A’s laatste post in ieder geval na de dagtekening van zijn jongst gekopieerde post in 1520 aan 
het werk moet zijn geweest. Het is een grens die we aan kunnen houden bij het bepalen van zijn 
werkperiode.  
  Een andere manier om de volgorde van de handen te bepalen is te inventariseren op 
welke volgorde handen op elkaar reageren. Hand D plaatst bijvoorbeeld vaak aantekeningen in 
de marge bij teksten van hand A, andersom is dit nooit het geval. Op basis hiervan kunnen we 
voorzichtig stellen dat hand D later in het cartularium actief was dan A.    
  Soms wordt het de boekwetenschapper iets 
makkelijker gemaakt. Eén post in het cartularium is 
voorzien van een naam. Het is een annotatie van 
Lambrecht van den Hoevel. Hij was schepenklerk van 
Oisterwijk in de periode 1591-1617. De door hem 
aangebrachte teksten zijn dan ook binnen dit tijdskader 
te plaatsen.94  
  Andere aspecten kunnen ook argumenten opleveren die naar een datering kunnen leiden. 
Een van de schutbladen bevat een watermerk die ik terug heb kunnen vinden in een van de 
verschillende beschikbare databases. Daar staat het gedateerd als 1525. De positie van het 
papier is hier ook van belang: schutbladen werden aangebracht bij inbinding. Datering op basis 
van een watermerk is nooit precies, men moet altijd een afwijking van enkele jaren incalculeren. 
Papier was echter kostbaar materiaal, het bleef daarom in de regel ook niet tientallen jaren op 
de plank liggen voordat het gebruikt werd.95  

 
 
 
 
 
 
  

 

 
94 Lambrecht van den Hoevel werd geboren omstreeks 1560. Op 20 mei 1591 nam hij de functie van schepenklerk van zijn vader 
over, welke hij tot 1617 vervulde. Bron: Wim De Bakker, Ad van den Oord en Jan Franken, Oisterwijk. Een geschiedenis van meer 
dan 800 jaar (Oisterwijk 2012) z.p. (bijlage op cd-rom met daarop lijst van  de secretarissen)  
95 G. Van Tienen,‘Boeken van papier en hun watermerken’, in: J.M.M. Hermans e.a. ed., Boeken in de late Middeleeuwen. Verslag 
van de Groningse codicologendagen (Groningen 1994) 167-182, aldaar 176.  

 
162v. annotatie Lambrecht van den Hoevel 

Links het watermerk in het cartularium (fol. 232),   
rechts het watermerk uit Piccard, gedateerd en gelokaliseerd Nijmegen 1525.1  
 

Rugstrookje 
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 Datering van de handen kan ook geschieden aan de hand van andere documenten die 
geschreven zijn door dezelfde handen. Ik ben buiten het cartularium op zoek gegaan naar 
documenten van de hand van een van ‘mijn’ scribenten. Hierbij moet ik wel de kanttekening 
plaatsen dat ik zeer terughoudend te werk ben gegaan bij positieve toeschrijving. Ik sluit niet uit 
dat ik in de toekomst nog meer handen scherper kan dateren. Van een oorkonde uit 1513 ben 
ik zeker dat het mijn hand A betreft. Hiermee kunnen we zijn aantoonbare arbeidsperiode 
verder inkaderen tussen 1513-1520.96  
 

  De totstandkoming van het cartularium heeft in totaal plaatsgevonden in een periode van 
ongeveer een eeuw (ca. 1520 – 1617). Op basis van de uit mijn onderzoek voortgekomen 
gegevens reconstrueer ik de genese van het cartularium als volgt:  
 

Hand Schrifttype Datering oudste en jongste oorkonden Datering hand 
A C-cursiva 1302-1520 Cartularium aangelegd omstreeks 1520-1530 
B C-cursiva 1358-1517 Gelijktijdig werkzaam met A. Omstreeks 1520- 

1530 
C Semihybrida 1510-1526 Na A en B, voor E, vroeg in het tweede kwart zestiende eeuw, na 1626 
E C-cursiva 1413-1430 Na C, vóór D. ca. 1530- 

1558 
D C-cursiva 1389-1495 Ca. 1558- vóór 1595 
F C-cursiva 1411 Lambrecht van den 

Hoevel, 1591-1617 
G C-cursiva 1455 Vóór of omstreeks 1597 

 

  Het onderzoek heeft verder aangetoond dat het laatste katern, het testament van 
Godevaart van Hulsem, een aparte productie-eenheid vormt ten opzicht van de rest van het 
cartularium. Dat de stukken toch gezamenlijk ingebonden zijn toont aan dat men het belangrijk 
vond dat deze stukken in een codex samengebracht werden. Dit toont aan dat de functie van 
het cartularium tweeledig was. Enerzijds was het een praktisch boek, waarin men organisatie 
schiep in het oorkondemateriaal. Anderzijds had het cartularium ook een gedenkfunctie. Door 
het testament van in het cartularium op te nemen werd een van de belangrijkste schenkers aan 
de Tafel van de Heilige Geest onderdeel van de geschiedenis van de instelling.97  
  Graag wil ik besluiten met een voorbeeld van een van de leukste eigenschappen aan het 
werken zijn met oud bronmateriaal: je weet nooit wat je tegenkomt. Op fol. 67r staat verticaal 
in de buitenmarge ‘Sancti spiritus assit nobis gratia’ geschreven. Dit is een zgn. penprobeersel. 
Meermaals op een dag moest een scribent zijn pen scherpen. De pen werd vaak eerst even 
getest voordat de scribent verder ging aan de hoofdtekst.  
Penprobeersels zijn overgeleverd in vele verschillende vormen, van het alfabet uitgeschreven, 
korte zinnetjes en tekeningetjes. Omdat dergelijke penprobeersels buiten het strikte 
kopieerwerk van de scribent vallen zijn zij altijd leuk om tegen te komen.  
  Sancti spiritus assit nobis gratia betekent zoveel als ‘moge de genade van de Heilige Geest 
met u zijn’. Deze zin is tevens de titel van een muziekstuk voor de mis op pinksterzondag, 
gecreëerd door Notker Balbulus (c. 840-912). De zin had echter ook een betekenis die meer in 
de richting van ‘Hemel, help ons!’ ligt, hetgeen natuurlijk veel meer tot de verbeelding spreekt 
als we ons proberen in te leven in de werkzaamheden van een middeleeuws kopiist.98  
 

 
fol. 67r ‘Sancti spiritus assit nobis gratia’  

 

 
96 NL-TbRAT-1433-98.  
97 Bouchard, ‘Monastic cartularies’, 28.  
98 J.M. Clark, The Abbey of St. Gall as a centre of literature and art (Cambridge 2013) 191; Clemens en Graham, Introduction to 
manuscript studies, 45.  
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Bijlage 1. Uitgebreide inhoudsomschrijving  

  
 
Uitgebreide inhoudsomschrijving per katern met daarin opgenomen een schematische 
weergave van de collatie. Een overzicht van de verdeling van de handen over de folia en een 
overzicht van de handen over de posten, compleet met regesten.  
   
Katern 1 

 
1   2   3   4   5   6   7   8  

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A      A, B  B      

     
1r  A  Latijn  20 

 ju
ni  
1316  

Gerardus Judays en Engelbertus Hoefslager, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Johannes Vorlop verkocht heeft aan Henricus Sermenti t.b.v. Conegunda, 
weduwe van Gerardus Berys, een cijns van 5 oude franse schellingen, gaande uit zijn 
huis en hof, gelegen te Oisterwyck bij de dijk naar Boxtel."V scellingen autz vuyten 
huyse nu Henrick Wytmans".  

1r-1v  A  Latijn  29 
 ju
ni  
1316  

Hesselinus de Castro en Engelbertus Hoefslager, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Johannes Leu verkocht heeft aan Henricus Sermenti t.b.v. Conegunda, 
weduwe van Gerardus Berys, 10 oude franse schellingen van een cijns van 12 zwarte 
schellingen, te betalen op St.Thomas, gaande uit een huis en erve, gelegen te 
Oisterwyck, alsmede uit zijn weide, gelegen te Gestele, vroeger toebehoord 
hebbende aan Henricus Mandelkerve."Thien scellinge autz Jan Bailjous".  

2r  A  Middelnederlands  17 februari  
1365  

Herman Back en Henric die Coster, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Claus 
die Cledermaker ontvangen heeft van Zebrecht, zoon van Henric der Kybder van 
Goerle, een hofstede in de vrijheid van Oisterwyck, belend ten W. het erve van wijlen 
Aert Saghers, ten O. het erve van wijlen Goeswijn Cupers, tegen een erfcijns van 9 
schellingen. "Negen scellingen payments gilt nu Willem Cornelis Bax". Latere hand: 
"Cornelis van Huesden".  

2r-2v  A  Middelnederlands  29 
 ap
ril 1305.  

Thomas de Udene en Gerardus de Neynsel, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Thomas Coelborne van Oesterwyck verkocht heeft aan Heer Arnoldus 
Stempel, priester, een cijns van 40 schellingen, gaande uit de hofstede van de 
verkoper, gelegen te Oesterwyck, alsmede uit 2 parten land, gelegen bij de kerk van 
Haeren."XL scellingen payments vuyten erff Jan Reynen". Latere hand: "Cornelis van 
Laerhoven".  

2v-3r  A  Latijn  10  juli  
1320  

Johannes, zoon van wijlen Ankim, en Arnoldus Roever, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Heer Arnoldus Stempel, priester, verkocht heeft aan 
Johannes en Gerardus de Ele, gebroeders, de cijns van 40 schellingen, breder 
omschreven in de acte van 22 april 1305 (reg.nr.2). Wolterus Brock heeft dit mede 
bevestigd.  

3r-3v  A  Latijn  11 januari  
1302  

Arnoldus de Waeldere, Henricus de Zonne en Arnoldus Dicbier, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Johannes en Henricus van den Dale, gebroeders, 
verkocht hebben aan Johannes Dicbier, 40 zwarte tournooise schellingen cijnsgeld, 
gaande uit twee stukken allodiaal land, gelegen te Oesterwyck bij het Vuchtepat, 
alsmede uit hun huis, erve en hof te Oesterwyck.  

3v  A  Latijn  14  juli  
1306  

Godefridus Walrave en Arnoldus Manso, schepenen van Oisterwyc, verklaren, dat 
Heer Engelbertus de Oisterwyc, priester, heeft opgedragen aan de H.Geest Tafel, de 
erfcijns van 40 zwarte tournooise stuivers, hem aangekomen van Johannes Dicbier 
bij acte van 10 januari 1302.  

4r  A  Middelnederlands  7 
 m
ei  
1391  

Jan Maeszoen en Ghysbrecht Jacopszoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Jan Wytmanszoen en Jan de Smyt, meesters en provisoren van de H.Geest Tafel in 
de kerk van Oisterwyck, met consent van Heer Dirc Beest,   persoon van deze kerk, 
hebbende opgedragen aan Henrick die Bontwercker, een huis en hof, gelegen in de 
vrijheid van Oisterwyck tussen de erfgenamen van wijlen Wouter.  
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4r-5r  A  Middelnederlands  3 februari  
1447  

Jan van der Elst en Aert Godevaerts Backszoen, schepenen van Oisterwyck, dat Jan 
Jan Wytmanssoen, Dirck Henrick Nellenzoen en Jan Vendick Henrixzoen, mombers 
en provisoren van de H.Geest Tafel, uit kracht van zeker privilege van de bisschop 
van Ludick een erfscheiding hebben aangegaan met Jan, zoon van wijlen Wouter 
Poynenborch, mede namens de erfgenamen van zijn broeder wijlen Peter 
Wouterzoen Poynenborch, waarbij de H.Geest Tafel verwerft een cijns van een half 
pond oude payment, gaande uit het erve van de erfgenamen van wijlen Jan 
Stempels, gelegen in Carchoven, dit in ruil voor een cijns van 16 vlaamse groten, 
welke Jan Poynenborch jaarlijks aan de H.Geest geldt uit de Laeracker onder Haeren.  
  "Een halff pont autz ende gilt Goessen van Uden ende Dirck Stempels".  

5v  A  Middelnederlands  5 
december  
1503  

Henrick Ghysbertssoen van den Scaepdyck en Aert Buckinck, schepenen van 
Oisterwyc, verklaren, dat Geryt, zoon van wijlen Wouter die Molder, beloofd heeft 
te   
 betalen aan Jan, zoon van wijlen Dirc van der Stegen den Jongen, een cijns van 3 
pond bosch payment, gaande uit zijn huis en hof, gelegen in de Kerckstraet te 
Oisterwyck, tussen Claes Mathyssoen en Heyman Plattynhouwer, strekkende van de 
straat tot aan Elizabeth, dochter van wijlen Peter van Laerhoven, en haar dochter. 
Lasten: een cijns ten behoeve van de rectoer des heyligen cruysaltaer tot Oisterwyc.  
  "Drie pont payment die Coenraet van Nornen gilt".  

7r  A, B  Middelnederlands  7 februari  
1419  

1419, februari 7 (des maendaghs na onser vrouwendagh purificatio)  
 Jan Sappeel en Willem van Kuyc, schepenen van Oesterwyc, verklaren, dat Aleyd, 
dochter van wijlen Wytman die Droechsceerder, met haar man Peter, natuurlijke 
zoon van Heer Wouter Bacs, die landdeken was van het concilie van Beke, heeft 
opgedragen aan Aert Roekeloes, zoon van wijlen Jan Willem Mols, een cijns van 1 
pond, gaande uit een huis en hof met de bijbehorende gronden, gelegen in de 
Vrijheid van Oesterwyc, tussen Kathelyne Willem Wyericsdochter en Peter van den 
Dyck, strekkende van de gemene straat tot aan Jutte Vels.  
 Lasten: 1 oude groot aan de ghesellen der kercke van Oesterwyc.  

7r-7v  A,   
B  

Middelnederlands  29 januari  
1424  

Mychiel van den Oerde en Jan Jan Wytmanssoen, schepenen van Oesterwyck 
verklaren, dat Aert Roekeloes, zoon van wijlen Jan Willem Mols, heeft opgedragen 
aan Willem Sappeel, zijn zwager, de cijns van 1 pond, beschreven in de acte van 7 
februari 1419.  

  
 
Katern 2  

  
9   10   11   12   13   14   15   16  

B  B  C  C  C                        

  
9r  B  Middelnederlands  13 

 jul
i  
1517  

Henric Willem Emmensoen en Jan Andries Lambrechts, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Aelbrecht, zoon van wijlen Willem Aelbrechts, beloofd heeft te 
betalen aan mr. Jan Lombaerts ten behoeve van de H.Geest Tafel, een cijns van 2½ 
rijnsgulden, gaande uit het huis c.a., dat hij van de Tafel ontvangen heeft, gelegen in 
de Hoochstraet te Oesterwyc, belend ten W. de kinderen van wijlen Jan Goeyaert 
Bax, nu Aelbrecht voorn., ten O. de kinderen van wijlen Mathys Canis, strekkende 
van de Hoochstraat tot Aelbrecht voorn..  
  "2½ rijnsgulden die Aelbrecht Willem der taefelen vercoft heeft. Jan van Gelse nu 
Jan Adriaen Poorters".  
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9r-9v  B  Middelnederlands  3  
november  
1517  

Henrick Ghysbrechts van den Scaepdyck en Henric Willem Emmensoen, schepenen 
van Oesterwyc, verklaren, dat Goeyart, zoon van wijlen Derck van den Elst, beloofd 
heeft te betalen aan mr.Jan Lombaerts ten behoeve van de H.Geest Tafel, een cijns 
van 27 stuivers, gaande uit een stuk land en het huis dat hij daarop bouwen zal, 
gelegen in de Vrijheid van Oesterwyc, tussen het gasthuiserve van Oesterwyc en 
Lucas van Amerzoeyen, strekkende van een gemeen voetpad tot aan Lambrecht Bey, 
te lossen met 23 rijnsgulden.  
  "XXVII stuvers die Goyaert van der Elst der tafelen geloeft heeft". Latere hand:  
"Desen chijns is gelost anno 59 ende was opgewonnen".  

10r  C  Middelnederlands  5 
 ap
ril  
1510  

Wouter Thomaes Woutersz. en Henrick Willem Emmensoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Gerit, zoon van wijlen Claes van Berck, heeft opgedragen 
aan mr. Jan Lombaerts ten behoeve van de H.Geest Tafel, een stuk heiveld, groot 
omtrent 1 bunder, gelegen in de parochie Oisterwyck in die Diese, tussen de gemeint 
van Oisterwyck en Kathelyn Jan Clercxdochter, strekkende van de gemeint voorn. 
tot aan Joest die Beer.  

10r-10v  C  Middelnederlands  31 oktober 
1525  

Jan die Beer Petersz en Ghysbrecht Loenissen van Megen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Jan Beljuys, beloofd heeft te betalen 
aan Claes, zoon van wijlen Jacop Hoeffs, ten behoeve van de H.Geest Tafel, een cijns 
van 20 stuivers, gaande uit zijn huis, hof en aangelag, gelegen in de Vrijheid van 
Oisterwyck achter die lynde op de dyck omtrent de dreyboem, tussen Peter Jan 
Peynenborchssoen des scoenmekers en Gerit Eymbrecht Goessenssoen, strekkende 
van de gemeyne strate tot aan Gerit Heyen, alsmede uit een stuk land, gelegen 
omtrent de windmolen geheten ter Nedervonder, tussen Gerit Jacops en de 
kinderen van wijlen Roelof van Dongen ten O. en de erfgenamen van wijlen Anthonis 
Eelens en Henrick Wytmans ten W., strekkende van de gemene heerbaen tot aan 
een gemeen voetpad, te lossen met 20 rijnsgulden.  
  "Gelost langen tyt".  

11r-11v  C  Middelnederlands  30 januari  
1526  

Wouter Thomaes Wouterssoen en Claes Jacop Hoefssoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Arnt Jacop Doremanssoen beloofd heeft te betalen aan 
mr. Jan Lombaerts ten behoeve van de H.Geest Tafel, een cijns van 2½ rijnsgulden, 
gaande uit een stuk land, groot 4 lopense, gelegen te Oisterwyck achter de kerk, 
tussen wylen Heer Jan Bacx, ridder, waar een waterlaat tussen loopt, ten Z. en een 
gemeen voetpad ten N., strekkende van Arnt voorn. ten O. tot aan een heirbaen ten 
W., alsmede uit   een huis en hof, welke hij in leen houdt van Lucas van Amerzoyen, 
gelegen mede aldaar.  
  "Jan van Donghen nu Jan de Coster".  

 
 Katern 3  

  
17   18   19   20   21   22   23   24  

A  A  A  A    A  A  A    A  A  A          

  
17r  A  Middelnederlands  19 februari  

1440  
Peter die Greve ezn Jan Jan Wytmans die jonge, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Gerit, zoon van wijlen Willem van der Heyden, heeft opgedragen aan zijn broeder 
Laureyns van der Heyden, provisor van de H.Geest Tafel, een erfpacht van een half mud 
rogge, gaande uit een stede, geheten Carichoven, te weten uit een huis, hof en 3½ 
lopense land, belend ten Z. en W. Aleyt, weduwe van wijlen Laureyns Groys en kinderen, 
ten N. Geertrude, dochter van wijlen Jan Maessoen van Carichoven, en   kinderen, ten 
O. de gemene straet van de Harense   
 gemeynt, alsmede een stuk land, groot omtrent 1 mudsaat, zijnde een deel van die 
Houwebraeck, die 2½ bunder groot is, gelegen daaromtrent tussen Roelof Roesmont en 
Aert van den Wyel, welke erfpacht de verkoper is aangekomen van Henrick Reyners die 
Bont.  
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17v  A,  
D,  
E  

Middelnederlands  24 
december  
1375  

Jan van Ele en Jan Wytmanssoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan 
Langebeen verkocht heeft aan Jan van den Eynde ten behoeve van de H.Geest Tafel, een 
erfpacht van een half mud rogge, gaande uit de helft van een hoeve land, gelegen te 
Karechoven bij de windmolen, van welke hoeve land Jan Weyndelmoeden en Jan die 
Laet de wederhelft bezitten.  
  "Een malder rogs gilt Jacop Doermans". Latere hand: "Daernae Jan Doremans; Goyaert 
van Crieken"   "Hier af is noch eenen vonnisbrieff beginnende Condt sy eenygelyk dat 
Henrick van Eschen ende Gerit van Meyensvoert als meesters ende provisoers der 
taefelen des heylichs geests..te wesen van der date dusent vierhondert twintich ende 
drie op sinte Jacopsdach apostels".  

17v-18r  A  Middelnederlands  7 
 ap
ril  
1421  

Jan Jan Wytmanssoen Henrick Henrix van der Avoert, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat de erfgenamen van wijlen Aert Kermis hebben opgedragen aan Henrick 
van Beecke, ten behoeve van de H.Geest Tafel, een erfpacht van 8 lopen rogge en een 
van 1 loop rogge, gaande uit een stuk land, gelegen in de akkers achter Oisterwyck 
tussen Claus Beys, Claus Nychoelsz en Peter Bloys Enbrecht Smyterszoen ter ene zijde 
en Laureyns van der Heyden en de erfgenamen van wijlen Ghysbrecht Jacopszoen ter 
andere zijde, strekkende tot aan de weg naar Karichoven."IX lopen rogs die Herman 
Molder gilt".  

18v  A  Middelnederlands  15 januari  
1434  

Jan van der Elst en Henrick van Buedel Janss, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Henrick die Bont, zoon van wijlen Reyner sBonten van Enschit, en Jan zijn broeder, 
beloofd hebben te betalen aan Aert, zoon van wijlen Willem van der Heyden, een 
erfpacht van een half mud rogge, gaande uit een huis, hof en 3½ lopen land, gelegen in 
de parochie Oisterwyck in Carichoven, belend   ten Z. en W. Aleyt weduwe van Laureyns 
Groys en haar   kinderen, ten N. Geertruyd, dochter van wijlen Jan Maeszoen van 
Carichoven en haar kinderen, ten O. de gemene straat van de Haarense gemeint, 
alsmede uit een mudsaat land van de Houwebraeck, groot 2½ bunder, welk land Henrick 
en Jan van Aert gekocht hebben.  
  "Een half mud rogs dat Peter Henrick Goyaert gilt".  

19v  A  Middelnederlands  23 maart  
1426  

Wytman Wouterszoen van den Dael en Aert van der Heyden, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Aert Back, zoon van wijlen Jan Wijns, beloofd heeft te betalen aan 
Laureyns van der Heyden, Godevaert Back en Henrick van Ethen, meesters en provisoren 
van de H.Geest Tafel, een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit zijn huis, hof en 
land, gelegen in de parochie Oisterwyck in Karichoven, belend ten O. Aert Wolffaerts, 
ten W. Trude van der Eycken en Aert Bacs voorn., ten N. de strate, ten Z. Aert 
Wolffaerts."gilt Lucas van Ammerzoyen".  

20r  A  Middelnederlands  17 januari  
1401  

Aert Walraven en Ghysbert van der Stegen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Claes Nycol, zoon van wijlen Claes Nycoels, beloofd heeft te betalen aan Jan Coman 
Willemssoen, een erfpacht van 1½ mud rogge, gaande uit een huis, hof en land, door 
Claes van Willem gekocht, gelegen in de vrijheid van Oisterwyck tussen Agnes  

    Wellend en de erfgenamen van Jacop Nenden (ook geschreven Norden) t.e.z. en Jan, 
zoon van wijlen Henric Christynen, t.a.z. "Anderhalf mud rogge dat Jan die Beer plach te 
gelden".  

20r-20v  A  Middelnederlands  5 
september  
1409  

Johannes de Best en Bartholomeus Spierinc, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Johannes Comans, zoon van Willelmus, verkocht heeft aan Mathias, zoon 
van Henricus Mathyszoen, de erfpacht van 1½ mud rogge, beschreven in de acte van 17 
januari 1401  

20v  A  Middelnederlands  30 oktober 
1410  

Jacobus Coptiten en Petrus de Best, schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat 
Mathias, zoon van wijlen Henricus Mathijszoen, verkocht heeft aan Jacobus Appels en 
Michael van Oerde, procuratoren van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 1½ mud rogge, 
beschreven in de acte van 17 januari 1401  

21v  A  Middelnederlands  22 
 ap
ril  
1410  

Jan Sapeel en Jacop van Brakel, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jacop van Ele 
Aert Houtappelssoen heeft opgedragen aan de H.Geest Tafel, de erfpacht van 4 lopen 
rogge, welke Jan Kegelaer hem schuldig is uit een huis en hof, gelegen in de vrijheid van 
Oisterwyck tussen de gemene straat en Godevaert Buckincs.  
  "Gilt Henrich Cremer"  

21v-22v  A  Middelnederlands  21 
september  
1440  

Geryt van Meyensvoert en Peter de Greve, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Aert, zoon van wijlen Jan die Wolff, man van Aleit, dochter van Bruysten van Andel, heeft 
opgedragen aan Huybrecht van Oesterhout Goedevaertssoen ten behoeve van de 
H.Geest Tafel, 6 lopen van een erfpacht van 14 lopen rogge, welke Gielis, zoon van wijlen 
Jan Comans, beloofd had te betalen aan Bruysten van Andel en zijn kinderen Jan, 
Bruysten, Aleit en Margriete (X Jan Laureyns), wegens een huis met tot hof vergraven 
stuk land, dat hij van hen in erfpacht ontvangen heeft, gelegen in de parochie Oisterwyck 
achter Wyten hof van den Dael die Smyt, tussen des persoens acker van Oisterwyck ten 
O. en Jan Brecken hof ten W., strekkende van Wyten hof van den Dael tot het pad.  
  NB. De principaalbrief (van 8 september 1438) ontbreekt. "Gilt nw Henrick die Cremer".  
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Katern 4  

   
25   26   27   28   29   30   31   32   
A    A  A  A    A  A  A  A  B  A  A    B  A, B  

  
25r  A  Middelnederlands  1 mei 1408  Aert Walraven en Jan Sapeel, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, 

zoon van wijlen Henrick Lupprecht, beloofd heeft te betalen aan Jacop van 
Ele Aert Houtappels zoen, meester en provisor van de H.Geest Tafel, een 
erfpacht van 14 lopen rogge, gaande uit zijn hofstad en hof, gelegen in de 
vrijheid van Oisterwyck tussen de weg die ter Borchwaert gaet en Engbrecht 
Borchmans, strekkende van de straat tot aan Peter Herghys."XIIII lopen rogs 
gilt Marten Jan Peters". Latere hand: "nw Andries Goesens; Claes Joosten de 
Beir".  

26r  A  Middelnederlands   24 
 januari  
1420  

Jan van den Eynde en Wouter de Gruyter, schepenen van Oisterwyc, 
verklaren, dat Peter, zoon van wijlen Melis sGroet Lieuwen en Henrick, zoon 
van wijlen Henrick Wyten, verkocht hebben aan Goeswyn Goeswyn 
Matheuszoen en Gerit van Meyensvoert, ten behoeve van de H.Geest Tafel, 
een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit huis, hof en land, gelegen 
in de parochie Oisterwyck in een stede geheten die Hoeve, met aan beide 
zijden Willem die Mesmaker, welk half mud door Aert, zoon van wijlen Jan 
Robben gevestigd was ten behoeve van Lambert, zoon van wijlen Wouter 
Doerman, wiens zonen Jan en Wouter het verkochten aan Kerstiaen, zoon 
van Henrick Geritszoen, waarna het vererfde op Heilwig, vrouw van de 
eerste en moeder van de tweede verkoper.  
  "dat Willem Vervloet gilt".  

26v  A  Middelnederlands   23 
 januari  
1433  

Gerit van Meyensvoert en Willem die Becker de Jonge, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Gerit Aert Robben gepacht heeft van Geryt, Claes, 
Peter, Jacop, Engelbere en Hille, kinderen van wijlen Eryt sBeren, een stuk 
land, gelegen in de parochie Oisterwyck in een stede optie Hoeven tussen 
Jacop van Wyck ter ene zijde en Gerit Aert Robbensoen en Ghysbert die 
Mesmeker ter andere zijde, tegen een erfpacht van 12 lopen rogge."XII 
lopen rogs dat Willem Vervloet gilt".  

27r  A  Middelnederlands  16 november  
1456  

Jan Peynenborch Peterszoen en Jan van den Dyck, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Wouter Peter Wouters-  zoen, man van 
Hillegonde, dochter van wijlen Eryt sBe-  ren, verkocht heeft aan Tyelman, 
zoon van wijlen Tyelman Hoift, de erfpacht van 12 lopen rogge, beschreven 
in de acte van 23 januari 1433.  
  

28r  A  Middelnederlands   29 
 januari  
1423  

Mychiel van den Oerde en Jan Jan Wytmanssoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Peter, natuurlijke zoon van Heer Wouter Backs, 
landdeken van Beke, man en momber van Aleyt, dochter van wijlen Wytman 
die Droechsceerder, verkocht heeft aan Henrick van Eeten, meester en 
provisor van de H.Geest Tafel, een erfpacht van 5 lopen rogge uit zijn huis, 
hof en grond, gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck in de Kerckstraet tussen 
wijlen Kathelyn Wyericx ten O. en Peter van den Dycke en Mechteld   
 Neeckens ten W., strekkende met beide einden aan de straete.  
  "Gelt Jan van Weert". Latere hand: "ende Wouter Willem die Snyder".  
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28v  A  Middelnederlands  19 juli 1398  Godevaert Buckinck en Jan Sappeel, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Aert Cleynael ontvangen heeft van Marten, zoon van wijlen Marten van 
Duysel, een huis en hof, gelegen in de vrijheid van Oisterwyck tussen de 
"wech die totten borcht waert geet" en Willem Comans, zoon van wijlen 
Embrecht Borchtmans, strekkende van de straat tot aan Godevaert Bocs,  

    tegen een erfpacht van een half mud rogge. De pachter zal tevens de helft 
van 7½ penning erfcijns aan de erfgenamen van Henrick Noerkens betalen, 
alsmede de helft van 4 schellingen en 4 penningen aan de persoon van de 
kerk van Oisterwyck. "Dit onderpant heeft Peter Janssoen der tafelen in syn 
testament beset".  

29r  A  Latijn  21  
1446  

januari  Arnoldus de Vladeracken en Bartholomeus de Nuwelare(?), schepenen van  
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Lucas de Erpe, zoon van wijlen Johannes  
Zeeryssoen, verkocht   heeft aan Lambertus de Doerne Chrispiani ten 
behoeve van de H.Geest Tafel, een erfpacht van 2 mudden rogge, gaande uit 
een erve, geheten Zwanenborch, gelegen in de parochie Oisterwyck, tussen 
Johannes de Wyflet en de gemeint aan drie zijden.  

29v  A  Latijn  20  
1466  

juni  Johannes Monix, Gerardus Symonis, Henricus de Kessel en Engelbertus de 
Uden, schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Ghyselbertus 
Corstiaenszoen de Oisterwyck, man van Margareta, weduwe van wijlen 
Egidius Boyen, verklaard heeft eigenaar te zijn van een erfpacht van 1 mud 
rogge, gaande uit een huis, erve en hof, gelegen in de Vrijheid van 
Oisterwyck tussen Mechteld, weduwe van Henricus Meynaerts, vroeger 
Petrus van Orthen, ter ene zijde en Willelmus, zoon van Henricus Meynaerts, 
vroeger Willelmus de Kuyck, ter andere zijde, strekkende van de gemene 
straat tot aan Johannes de   
 Aggere, welke erfpacht zijn vrouw gekocht had van Tielmannus, zoon van 
wijlen Arnoldus Tielmans, waarvan zij schepenbrieven bezat, welke bij de 
brand van 's-Bosch van 13 juni 1463 verloren zijn gegaan. Johannes 
Maessoen en Franciscus de Langel bevestigen zijn verklaring.  
  "Van eene mudde rogs dat Margriet van den Wiel gilt".  

29v-30r  A,  
B  

Latijn  20 november  
1471  

Martinus de Rode en Willelmus de Bochoven, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Heer Egidius, priester, zoon van wijlen 
Henricus Boyenz. van den Water, heeft opgedragen aan Heer Florentius 
Ghyselberti, priester, en Jacobus de Gestel, zoon van wijlen Ada, de erfpacht 
van   
 1 mud rogge, beschreven in de acte van 21 juni 1466  

30v  B  Latijn  14 december  
1488  

Adriaen Hoyen en Henrick Ghysbertssoene, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Wouter, natuurlijke zoon van Willem Wouterssoen, beloofd 
heeft te betalen aan Embrecht Henrick Emmensoen ten behoeve van de 
H.Geest   
 Tafel, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit zijn huis, hof en land, 
gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck tussen Elsberen, weduwe van Jan 
Poynenborch, en Hubert Clercs, strekkende van Jan Laureyns Groyszoen tot 
de gemene straat. Heer Florys Ghysbertsz., priester, zoon van wijlen 
Goessen Floryssoen, heeft zijn goederen en de erfpacht van 1 mud rogge, 
welke hij uit deze erfenis heeft, mede ten onderpand gezet.  
  

30v-31r  A  Middelnederlands  4 november  
1475  

Jacobus de Gestel, zoon van wijlen Oda, draagt op aan Heer Florentius 
Ghyselberti, priester, de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, beschreven 
in de acte van 20 juni 1466  

32r  B  Middelnederlands   12 
 mei  
1476  

Jan van Eyghen  en Gherit van Berck, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Laurens, zoon van wijlen Jan   
 van Ny, beloofd heeft te betalen aan Jan, zoon van Willem Wyten, een 
erfpacht van een half mud rogge, gaande uit 12 lopense heiveld, gelegen in 
de parochie Oisterwyck te Huculum, tussen Aert Brocken en de gemeint, 
strekkende van Aert voorn. tot aan de gemeint voorn.  
  "Een half mud roggen dat Claes Beyen gilt". Latere hand: "Nu Gerit van den 
Pasch".  

32r-32v  B  Middelnederlands   6 
 januari  
1490  

Goyaert Rombouts en Henrick Embrecht Henrixsone, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Cornelys, zoon van  Jan Beeren, heeft opgedragen 
aan Henrick Willem Emmensoene, provisor van de H.Geest Tafel, de 
erfpacht van een half mud rogge, beschreven in de acte van 12 mei 1476 
(reg.nr.203), hem aangekomen van Jan, zoon van Willem Wythen.  
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32v-33r  A  Latijn  7 juli 1459  Nycolaus Spierinc en Wolterus de Vucht, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Johannes en Henricus Back, zonen van Bernardus, zoon van 
wijlen Johannes Back de Ophoven en Jutta, dochter van wijlen Henricus van 
den Woude, hebben opgedragen aan Johannes Vannys, zoon van wijlen 
Engelbertus, een stuk erve, gelegen in de parochie Oisterwyck te Huculum, 
tussen Johannes Vannys voorn. en Lambertus van der Woude, tegen een 
erfpacht   van 5 lopen rogge, uit welk land gaat een cijns aan het altaar van 
St.Geertruda in de kerk van Oisterwyck.  
  "Gilt cloester opten Wlenborch".  

      
 Katern 5  

  
33   34   35   36   37   38   39   40   
A  A  A  A    A  A, B  B  B  B, E  B, E  A, B  A  A  A  A  

 
33r-33v  A  Latijn  7 juli 1459  Nycolaus Spierinc en Wolterus de Vucht, schepenen van 's-Hertogenbosch, 

verklaren, dat Johannes en Henricus Back, zonen van Bernardus, zoon van 
wijlen Johannes Back de Ophoven en Jutta, dochter van wijlen Henricus van 
den Woude, hebben opgedragen aan Johannes Vannys, zoon van wijlen 
Engelbertus, een stuk erve, gelegen in de parochie Oisterwyck te Huculum, 
tussen Johannes Vannys voorn. en Lambertus van der Woude, tegen een 
erfpacht   van 5 lopen rogge, uit welk land gaat een cijns aan het altaar van 
St.Geertruda in de kerk van Oisterwyck.  
  "Gilt cloester opten Wlenborch".  

34r-34v  A  Latijn  27 oktober  
1473  

Gerardus Kuyst en Jacobus van den Hoevel, schepenen van 'sHertogenbosch, 
verklaren, dat Henricus, zoon van wijlen Bernardus Bock, heeft opgedragen 
aan mr. Willelmus de Busco ten behoeve van Gerardus de Vrieze, de  
erfpacht van 5 lopen rogge, beschreven in de acte van 7 juli 1459.  

35v  A  Middelnederlands  6 november  
1386   

Godevaert Buckinc en Geryt Hermanszoen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Jan die Bye, zoon van wijlen Peter Scelaerts, ontvangen heeft 
van Jan, zoon van wijlen Jan van den Eynde, een hof, gelegen in de vrijheid 
van Oisterwyck tussen Heer Willem Costers, priester, en Jan Beys t.e.z. en 
Wytman Kegelaers t.a.z., strekkende met beide einden aan de strate, tegen 
een erfpacht van 10 lopen rogge. "Gilt Geryt Embert Goessen".  

35v-36r  A  Middelnederlands  24  juni  
1428  

Wytman Wouterszoen van den Dael en Willem die Becker, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan van Esch Willemssoen van Strype en Hadewig, 
dochter van wijlen Willem die Cuper, hebben opgedragen aan Gerit Bock, 
zoon van wijlen Lenart van Sculenbroeck, een erfpacht van 10 lopen rogge, 
gaande het huis, hof en land van Geerlick van Stock, gelegen in de Vrijheid 
van Oisterwyck tussen Willem Poynenborch en Jan die Loeze.  
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36r-36v  B  Middelnederlands  30 
december  
1437  

Willem Andries Sappeelssoen en Willem Lubbe, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Agneese, dochter van wijlen Bartholomeus die Wyt, beloofd 
heeft te betalen aan Gherit Bock, zoon van wijlen Leonart van Sculen-  
 borck, ten behoeve van Herman, zoon van wijlen Jan   sMoelneers, een 
erfpacht van 6 lopen rogge, gaande het huis, hof en land, dat Agneese van 
Gherit Bock ontvangen heeft, gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck, tussen 
het gasthuys en Gheryt Bock, strekkende van de strate tot   aan de hof van 
het gasthuys.  
  "dat Jan Boen gilt". Latere hand: "Willem de Wyse".  

36v-37v  B  Middelnederlands  23 
september  
1439  

Jan van Catwyc en Willem Lubbe, schepenen van Oisterwyc, verklaren, dat 
Gheryt Bock, zoon van wijlen Leonart van Sculenbroeck, heeft opgedragen 
aan Laureyns van der Heyden, momber van de H.Geest Tafel, een erfpacht 
van 10 lopen rogge en een van 6 lopen rogge, beschreven in de acten van 24 
juni 1428 en 30 december 1437. Tevens heeft Laureyns beloofd, dat de Tafel 
jaarlijks van deze erfpachten 1 loop rogge zal uitkeren aan de vier biddende 
orden.  

37v-38r  E  Middelnederlands  5 juni 1430  Jacop van Brakel en Aert Roekeloes, schepenen van Oesterwyck, verklaren, 
dat Thomas Nellensoen, zoon van wijlen Willem Nellen en Juete, verkocht  

    heeft aan Laureyns van der Heyde Willemssoen, een erfpacht van een half 
mud rogge, gaande uit zijn deel van een huis, hof en land, gelegen in de 
Vrijheid van Oisterwyck in de Kerckstraete, tussen Juet Thys wyf en haar 
kinderen ten O. en Andries en Katherine, zijn broeder en zusters deel ten W.  
  "Van eenen halven mudde rogs dwelck Peter Bol gelt alias Ryckeman  

38r-38v  B  Middelnederlands  12 
 jan
uari  
1440  

Jan van der Elst en Deryc Henric Nellensoen, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Laureyns, zoon van wijlen Willem van der Heyden, heeft 
opgedragen aan Jan Jan Wytmanssoen de jonghe, momber en provisor van 
de H.Geest Tafel, de erfpacht van een half mud rogge, beschreven in de acte 
van 5 juni 1430  

38v-39r  A  Middelnederlands  25 
november  
1440  

Jan van der Elst en Jan Wytmanssoen die jonghe, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Claes, zoon van wijlen Peter Vervijns, beloofd heeft te betalen 
aan Willem, zoon van wijlen Godevaert Bacs, ten behoeve van de H.Geest 
Tafel, een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit zijn huis en hof, gelegen in 
de Vrijheid van Oisterwyck in de Kerckstraet, tussen Margarete, weduwe van 
wijlen Jan van Tilborch, en haar kinderen en Ydeken Beerthen, strekkende 
van de straat tot aan de persoens wey, van welke erfpacht de eerste betaling 
zal geschieden na dode van Claes en zijn vrouw Katherine. Hun zoon Peter 
heeft helmelinge gedaan.  
  "Die Cornelis Huysmans gelt". Latere hand: "Nu Henrick de Molder alias 
Smort(?) 1580".  

39v  A  Middelnederlands  22 
september  
1477  

Jan van der Elst en Rembout Henrick Rembouss.van Kuyck, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Jacop Styne van Eyndoven, 
beloofd heeft te betalen aan Jan Jan Wytmanszoen, momber en provisor van 
de H.Geest Tafel, een erfpacht van 6 lopen rogge, gaande uit een stuk land, 
groot omtrent een half mudsaat, geheten die Laeracker, gelegen in de 
Vrijheid van Oisterwyck tussen Henrick van Buedel en Aert Greven ter ene 
zijde en Herman Wyten ter andere zijde, van welke erfpacht de eerste 
betaling zal plaatsvinden na dode van Heilwig zijn moeder.  
  "Van desen acker heeft Elen Stynen die een helft ende Pichart die andere 
helft". Latere hand: "Gilt Lambert Bey; dese III lop. ende noch II...op Hessels 
Weyhen zyn by Wouter Wolff vermangelt tegen Jacop Verheyen op den 3 d. 
roggen dwelck nu gelt Coenraet Janss tot Haren".  

40r-40v  A  Middelnederlands  29  mei  
1453  

Jan van der Elst en Jan Poynenborch, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Lonis, zoon van wijlen Ghysbrecht van Megen, beloofd heeft te betalen 
aan Wouter van Ele, Thomas Hessels, Aert Godevaerts Bacs en Steven 
Henrick Stevenszoen van der Amervoert, mombers en provi  soren van de 
H.Geest Tafel, een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit zijn stuk land, 
geheten de Laeracker, gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck tussen Henrick 
van Buedel ten W. en Jan Stynen ten O., strekkende van de waterlaet ten N. 
tot aan Aert die Greve ten Z., welk land hij als erfgenaam van zijn overleden 
vrouw verkregen heeft van Henrick van Buedel; alsmede uit een stuk land, 
geheten den Leggenhoernick, gelegen alsvoren tussen die gemeyn Aa ten W. 
en Wouter Maes Hesselssoen ten O., onder voorwaarde dat de provisoren 
jaarlijks 2 lopen rogge zullen uitkeren aan de gezellen in de kerk van 
Oisterwyck tot het lezen van een jaargetijde voor hem en Margriete zijn 
vrouw en hun kinderen.  
  "Die kynder Jans die Smyt".  
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Katern 6 

  
41   42   43   44   45   46   47   48   
B    A  A  B    A, B  B  B  B      A  B  B  D  

  
41r  B  Middelnederlands  10  mei  

1480  
Dirk zoon van wijlen Wouter Back Geerlecssoen heeft beloofd en 
opgedragen aan Jan zoon van wijlen Jan Poinenborch van Hadewich weduwe 
van Jan Poinenborch een erfpacht van negen lopen rogge op lichtmis uit een 
stuk land van ongeveer zes lopenzaaf land in de parochie Haaren, tussen 
grond van het 'Sunte-Kathelinen'-altaar in de kerk van Oisterwijk en grond 
van Henrik van der Avoert. Strekkend van de heerweg tot de waterlaat, met 
het beding dat die pas na de dood van Hadewig komen en blijven zal aan de 
H. Geesttafel in de kerk van Oisterwijk , die voor de zielen van Jan 
Poinenborch en Hadewig en hun ouders zaterdags na Sint Dionysdacht aan 
de armen uitdelen moet het brood dat komt van een half mud rogge.  

42r  A  Middelnederlands  25 februari  
1483  

Thomas van der Elst en Adriaen Janssoen van der Hoeven, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Cornelis, zoon van wijlen Peter Geritszoen, 
beloofd heeft te betalen aan Willem, natuurlijke zoon van Henric Nellen, een 
erfpacht van een half mud rogge, gaande uit een stuk erf, voor weide 
liggende, groot 6 lopense, gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck in een stede 
geheten Karchoven, tussen Heer Jan Backs, ridder, en de molenwech, 
strekkende van Mechteld, weduwe van wijlen Jan van Ethen, tot aan een 
gemene weg.  
  "Gilt Jenneken wed.Jan Verstegen".  
  

42r-42v  A  Middelnederlands  12 oktober  
1484  

Jan van Eygen en Goyaert Rembouts, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Alyt, dochter van wijlen Willem Nellen, alsmede Maria haar moeder (die 
afstand doet van haar lijftocht) hebben opgedragen aan Embrecht, zoon van 
wijlen Henric Embrechtssoen van Riele, ten behoeve van de H.Geest Tafel, 
de erfpacht van een half mud rogge, beschreven in de acte van 25 februari 
1483 (reg.nr.210), alsmede een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit de 
Gansweye, groot 3 lopense, gelegen te Enschot tussen Hildegond, weduwe 
van Adriaen Ghysbertsoen, en haar kinderen en de Bruystensdyck, 
strekkende aan de gemeyne leye.  

43r  B  Middelnederlands  25 
 ma
art  
1420  

Jan van der Eynde en Gheryt van Meyensvoert, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Henrick Blanckaerts, heeft ontvangen van 
Wouter Maes, zoon van wijlen Jan Maes, een stuk land, gelegen in de 
Vrijheid van Oesterwyc in Karricoven in die Houwebraeck, tussen Wouter 
voorn. ten W. en Dideric die Lubbe ten O., tegen een erfpacht van 12 lopen 
rogge per jaar.  

44r  B  Latijn  5 december  
1448  

Deodericus de Lu en Amelius van de Hoevel, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Mathias, zoon van Willelmus Kepken, heeft 
opgedragen aan Gerardus die Man, een huis, erve en hof, gelegen in de 
Vrijheid van Ois-  
 terwyck tussen Andreas Heyen en Margaretha, weduwe van Gibonus de 
Haren, strekkende van het water tot aan de gemene straat, tegen een 
erfpacht van 2 mudden rogge.  
  "Gilt Pouwels Huysmans".  
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44r-44v  B  Latijn  12 februari  
1450  

Petrus de Best en Gerardus Boest, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Mathias, zoon van Willelmus Kepken, heeft opgedragen aan 
zijn broeder Gerardus Kepken, de erfpacht van 2 mudden rogge, beschreven 
in de acte van 5 december 1448.  

44v-45r  B  Latijn  28 februari  
1450  

Petrus de Best en Gerardus Boest, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Gerardus, zoon van Willelmus Kepken, heeft opgedragen aan 
Lambertus de Doernen, zoon van Chrispianus, ten behoeve van Margareta, 
weduwe van Johannes de Berlaer, heer van Helmont en Keersbergen, de 
erfpacht van 2 mudden rogge, beschreven in de acte van 5 december 1448.  

45r-45v  B  Latijn  22 
september  
1463  

Symon die Hoefth en Everardus van de Water, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Vr. Margaretha, weduwe van Johannes de 
Berlaer, heer van Helmont en Keersberghen, heeft opgedragen aan 
Lambertus de Dornen, zoon van Chrispianus, ten behoeve van de H.Geest 
Tafel, de erfpacht van 2 mudden rogge, beschreven in de acte van 5 
december 1448 (reg.nr.136). Johannes de Brecht, man van Theodora, 
dochter van Vr. Margaretha voorn. en wijlen Godefridus de Lu, bevestigt 
deze overdracht.  

47r  A  Middelnederlands  16 
 apri
l  
1466  

Ghysbrecht Corstiaenssoen en Embrecht Henric Embrechtssoen, schepenen 
van Oisterwyck, verklaren, dat Hadewich, dochter van wijlen Reynier Tielen, 
heeft opgedragen aan de H.Geest Tafel, een erfpacht van 3 lopen rogge, 
gaande uit haar huis, hof en land, gelegen in de parochie Ois-  terwyck in 
Carichoven, tussen Willem Luw en Aert Doremans, met de gemeint van 
Haren aan beide einden.  

47v  B  Latijn  22 
december  
1447  

Ludolphus Buck en Merselius de Uden, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Willelmus de Kuyc, zoon van Gerardus, verkocht heeft aan 
Giselbertus, zoon van wijlen Chrispianus Ghysbrechtssoen, een erfpacht  
van 1 mud rogge, gaande uit een huis, erve en hof, gelegen in   de Vrijheid 
van Oisterwyck tussen Henricus Meynaert en   
 Adrianus, zoon van Ghiselbertus Heyen, strekkende van het erve van 
Willelmus, genoemd die Hage, tot aan de gemene straat, alsmede uit het 
voornoemde erve die Hage, gelegen tussen Henricus de Ethen ter ene zijde 
en Adrianus Heyden en Betha, dochter van wijlen Everardus Gerardi die 
Keyser en meer anderen ter andere zijde, strekkende van Henric Meynaert 
voorn. tot aan de gemene straat.  
  "Een mud rogs dat Peter Gerits gilt". Latere hand: "Nu Peter Adam 
Bogaerts".  

47v-48r  A,  
B  

Latijn  11 
 jan
uari  
1470  

Nycolaes de Berkel en Willelmus de Busco, schepenen van 's- 
Hertogenbosch, verklaren, dat Symon, zoon van Johannes Bauwen, man van 
Aleyda, dochter van wijlen Chrispianus Ghysbrechtssoen, heeft opgedragen 
aan mr. Johannes, zoon van Chrispianus Chrispiani, de erfpacht van 1 mud   
rogge, beschreven in de acte van 22 december 1447.  

48v  D  Middelnederlands  24 
december  
1445  

Laureyns van der Heyden en Peter die Greve, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Peter, zoon van Jan die Greve, verkocht heeft aan Jan, 
natuurlijke zoon van Aert Wolfaerts, een erfpacht van een half mud rogge, 
gaande uit zijn huis, hof en grond, gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck, 
tussen Engbrecht Goeswynssoen ten O. en de gemene weg, geheten dat 
Vloetstraetken, ten W., strekkende van de gemene straat tot aan de gemeint 
toe, geheten die Vloet.  
  "Wten huyse Thomas Timmermans Claess en Joris de Verwer".  

48v  D  Middelnederlands  7 december  
1457  

Heyman Heymanssoen van der Eck en Embrecht Goeswynssoen, schepenen 
van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, natuurlijke zoon van wijlen Aert 
Wolfaerts, heeft opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Henric van den Doren, 
meester en provisor van de H.Geest Tafel, de erfpacht van een half mud 
rogge, beschreven in de acte van 24 december 1445  
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Katern 7 

  
49   50   51   52   53   54   55   56   
B  B  B  B  B  B  B  A  A  A  A    A  B, D  B  B  

 
49r  B  Middelnederlands  22 

september  
1398  

Godevaert Buickinc en Thomas Hesselssoen, schepenen van Oisterwyc, 
verklaren, dat Jan Lombaert, zoon van Henrick Lombaertssoen, ontvangen 
heeft van Claus van Eyken, man en momber van Heilwigh, een hofstad en 
hof, gelegen in de parochie Haren tussen Angnesy van der Eyken en Henrick 
Lombaerts, strekkende van Henric voorn. tot aan de gemeynt, alsmede de 
helft van een dries, gelegen tussen de strate en Henric voorn., strekkende 
van Luutgaerd van den Lee tot aan Angnesy van der Eyken, tegen een 
erfpacht van 4 lopen rogge.   "Gilt Goessen van Uden tot Carichoven".  
  

49r-49v  B  Middelnederlands  22 
september  
1398  

Godevaert Buckinc en Thomas Hesselssoen, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Claus van der Eyken heeft opgedragen aan Aert Cleynael, de 
erfpacht van 4 lopen   rogge, hem op dato dezes aangekomen.   
  

49v-50r  B  Middelnederlands  19 juli 1403  Goeswinus de Aa, ridder, en Willelmus Broeder, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Arnoldus Cleynael verkocht heeft aan 
Willelmus den Becker de Oesterwyc en zijn vrouw Jutta, dochter van 
Willelmus Pagge, de erfpacht van 4 lopen rogge, beschreven in de acte van 
22 september 1398.  

50v  B  Middelnederlands  23 
 jan
uari  
1428  

Jan Witmans en Aert van der Heyden, schepenen van Oesterwyc, verklaren, 
dat Jacob Steyne, natuurlijke zoon van Claus Steyne, heeft opgedragen aan 
Laureyns van der Heyden, ten behoeve van Laureyns, zoon van Jacob Steyne 
voorn., zijn rechten in een erfpacht van 12 lopen rogge, gaande uit het goed 
te Carchoven, dat Willem van der Heyden Willemssoen, zijn zwager, en 
wijlen Sophie, diens vrouw, bij erfdeling is aangekomen en dat bewoond 
wordt door Aert die Wolf.  
  "gilt die weduwe Jan Nouwen".  
  

50v-51r  B  Middelnederlands  24 
 jan
uari  
1428  

Jan Wytmanssoen en Aert van der Heyden, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Laureyns Jacob Steynenzoen heeft opgedragen aan Laureyns 
Willemssoen van der Heyden, zijn oom, zijn rechten in een erfpacht van 12 
lopen rogge, hem aangekomen van zijn vader (reg.nr.83). Zijn broeders 
Jacob en Claus bevestigen deze opdracht.  
 NB.  Volgens aantekening door Laureyns van der Heyden op 9 januari 1429 
opgedragen aan Henryken van der Heyden den Smyter, zoon van Embrecht 
van Riel.  
  Door Goeswyn, zoon van Henrick Embrechtssoen van Riel, op 4 mei 1459 
verkocht aan Jutte, weduwe van Arnt van der Heyden.  
  Door Jacob Steyne is op 29 maart 1455 1/3 van deze erfpacht opgedragen 
aan Wouter Back Geerlycssoen.  
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51v-52r  B  Latijn  20 
december  
1488  

Petrus Pels en Gregongius de Busco, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Henricus, zoon van wijlen Theodoricus Nellen en Sophya, 
dochter van wijlen Jordanus de Geldrop, alsmede Johannes, zoon van 
Gerardus Boelman, gehuwd met Aleyda, dochter van wijlen Jordanus de 
Geldrop, hebben opgedragen aan Henricus, zoon van wijlen Willelmus 
Emmen, de erfpacht van 12 lopen rogge, beschreven in de acte van 23 
januari 1428.  

52v  A  Middelnederlands  2 mei 1402  Adriaen Heyen en Peter Janssoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Andries, zoon van wijlen Dirck Hoevelmans, beloofd heeft te betalen  

    aan Willem, zoon van wijlen Jan die Loeze, een erfpacht van 10 lopen rogge, 
gaande uit een huis, erve en hof, groot een sestersaat, gelegen in de 
parochie Oisterwyck aan het Moleneynde aan de Paddenpoel, tussen 
Henrick Wytmans en het gasthuis erve van Oisterwyck, strekkende van 
Willem die Loeze tot aan de gemeyne strate.  

52v-53r  A  Middelnederlands  10 
 ma
art  
1499  

Embrecht Henrick Emmensoen en Wouter Thomas Wouterssoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Willem, zoon van wijlen Jan Lozen, 
heeft opgedragen aan Henrick, zoon van wijlen Jan Lozen, 2 lopen van de 
erfpacht van 10 lopen rogge, beschreven in de acte van 2 mei 1402.  

53r-53v  A  Middelnederlands  5 
 ma
art  
1504  

Mathys van der Elst en Joest die Beer, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Willem, zoon van wijlen Jan die Loeze, heeft opgedragen aan mr. Jan 
Lombaerts, 8 lopen van de erfpacht van 10 lopen rogge, beschreven in de 
acte van 2 mei 1402.  

53v-54r  A  Middelnederlands  6 augustus  
1505  

Willem Poynenborch en Mathys van der Elst, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Henrick, zoon van wijlen Jan die Loeze, heeft opgedragen aan 
mr.Jan Lombaerts ten behoeve van de persoen van Oisterwyck, een zester 
rogge van een erfpacht van 10 lopen rogge, beschreven in de acte van 2 mei 
1402.  

55r-55v  A,  
B  

Latijn  12  mei  
1494  

Henricus Loze, priester en notaris, verklaart, dat ten overstaan van mr. 
Johannes Lombaerts, rector van de school te Oisterwyck, Henricus, zoon van 
Willelmus Emmen, provisor van de H.Geest Tafel, en Petrus, zoon van 
Gherardus Hoeven, als getuigen, Heer Goeswinus de Spina (van Doeren), 
rector van het altaar van St. Crispinus en Crispianus, zijn testament heeft 
gemaakt en aan de H.Geest Tafel legateert een erfpacht van 20 lopen rogge, 
gaande uit een akker, groot 18 lopense, gelegen in de parochie Oisterwyck 
in Karrichoven bij het erve van Dirck Stempels.   "Nu Laureys Hanricx alias 
Luukens".  
  

55v  D  Middelnederlands  8 mei 1495  Embrecht Henrick Emenzoen en Goyaert die Leeuwe, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Heer Wouter Doermans en Heer Andries 
Embrechtssoen, priesters, executeurs van het testament van wijlen Heer 
Goessen van Doeren, hebben opgedragen aan Mathys Ghevaerts ten 
behoeve van de H.Geest Tafel, een erfpacht van 20 lopen rogge, gaande uit 
18 lopense land, zowel heide als weiland, gelegen in de parochie Oisterwyck 
in Carchoven, tussen Willem van Os en het erve dat Aert Wanghen placht 
toe te behoren, strekkende aan de straat.  

56r  B  Latijn  31 
 jan
uari  
1495  

Johannes Pynappel en Henricus, zoon van Willelmus Dicbier, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Arnoldus, zoon van wijlen Nycolaus 
Maeszoen, heeft verkocht aan Anthonius, zoon van wijlen Arnoldus 
Wangen, zijn neef, een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit een huis, 
erve, hof en stuk land, groot 4 lopense, gelegen in de parochie Oesterwyc in 
Karrichoven, met aan beide zijden Dionisius Wyten, strekkende van Dionisius 
Wyten tot aan de gemeint van Haren.  

56r-56v  A,  
B  

Middelnederlands  1 december  
1503  

Gerit van Berck Claessoen en Joest die Beer, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Anthonis, zoon van wijlen Aert Wangen, heeft opgedragen 
aan Henrick Willem Emmensoen, meester en provisor van de H.Geest Tafel, 
de erfpacht van een half mud rogge, beschreven in de acte van 13 januari 
1495.  
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Katern 8 

   
57   58   59   60   61   62   63   64  

B  A  A  B  A  A  D  D                  

 
57r  B  Middelnederlands  21  juni  

1512  
Jan Buckincx Aertssoen en Jan die Beer Peterssoen, schepenen van 
Oesterwyc, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Jan Aerts, en zijn vrouw 
Heilwich, dochter van wijlen Aert van Baerdwyck en wijlen Marie, 
natuurlijke dochter van mr. Jan Ghysbrechts, hebben opgedragen aan 
Henrick Willem Emmensoen ten behoeve van de H.Geest Tafel, de erfpacht 
van 2 mudden rogge, welke mr. Jan Ghysbrechts aan Marie en haar 
kinderen bij testament heeft toegezegd en waarvoor Jan van Gorp, 
meester en provisor van het door mr. Jan Ghysbrechts gestichte 
armenmanhuys, zich heeft schuldig verklaard, te heffen uit de goederen 
van het manhuys. Tot meerdere zekerheid stellen Jan en Heilwich ten 
onderpand hun huis en hof, gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck tussen 
Jan Michiels van Amerzoen en Anthonis heer Floriszoen.  

57v-58v  A,  
B  

Middelnederlands  27 augustus  
1504  

Johannes de Horreo, priester en notaris, verklaart ten overstaan van 
Bartholomeus Jans, Arnoldus die Becker Willelmi en Lambertus Noyens, 
getuigen, dat Johannes, zoon van Adrianus Heyen, zijn testament heeft 
gemaakt, waarbij hij schenkt aan O.L.Vrouw in de parochiekerk te 
Oisterwyck 5 stuivers, St.Kathelyne 5 stuivers, St.Berbele zijn beste 
tabbard, de H.Geest Tafel een half mud rogge uit Wouter Metten huis, aan 
O.L.Vrouwe in de capelle aen de lynde 1 mud rogge per jaar, die hij heeft 
van Coppen Emmen, welk mud de kapelmeesters zullen gebruiken voor 
een eeuwig licht voor O.L.Vrouw, stellende tot executeurs Henrick die 
Greve en Jacob Stynen.  

58r  A  Middelnederlands  13  maart  
1486  

Mathys die Gruyter en Michiel die Beer, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Geryt, zoon van wijlen Jan Raymekers, beloofd heeft te 
betalen aan Heer Peter, zoon van wijlen Herman Goyaerts Backszoen, en 
Aleyt diens moeder, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een beemd, 
groot 6 à 7 lopense, gelegen in de parochie Oisterwyck in die Coppelstraet, 
tussen Henric van den Hout en Goyaert Reymbouts, strekkende van Henric 
van den Hart tot aan de gemene straat.  
  "Nu Michiel de Wys". Latere hand: "Nu Jan Corneliss. den Jongen Garst. 
Ende is het onderpand by de weduwe van den Jongen Garst voor't voors. 
mudde rogge opgedragen ende wordt gebruyckt bij de stede tot 
Carchoven".  
  

58v  B  Middelnederlands  28 februari  
1487  

Claes van Berck en Michiel die Beer, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Heer Peter, priester, zoon van wijlen Herman Goyaerts Back, heeft 
opgedragen aan Goyaert Romboutssone ten behoeve van Heer Herman, 
zijn broeder, 4 lopen van een erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de 
acte van 13 maart 1486.  

59r  A  Middelnederlands  6 april 1491  Adriaen Heyen en Peter Janss., schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Heer Herman, priester, zoon van wijlen Herman Goyaert Back, heeft 
opgedragen aan Goyaerd, zoon van wijlen Reymbout Henrixsoen van 
Kuyck, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 13 maart 
1486.  
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59v  A  Middelnederlands  2 
 oktob
er  
1508  

Wouter Thomaes Wouterszoen en Henrick Willem Emmenzoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Heer Goessen, priester, zoon 
van wijlen Goyaert Rombouts, heeft opgedragen aan de H.Geest Tafel, de 
erfpacht van 1 mud.  

60r-60v  D  Middelnederlands  21 maart   Willem die Becker en Henrick Jan Wytmans, schepenen van Oisterwyck,  

    verklaren, dat Jan, natuurlijke zoon van Heer Willem Brocken, priester, en 
van wijlen Kathelyne Wyericksdochter, heeft opgedragen aan Jan, zoon 
van wijlen Wouter van der Stegen, een huis, hof en erve, gelegen in de 
Vrijheid van Oisterwyck in die Kerckstraet, tussen Wouter Backs die oude, 
zoon van wijlen Jan Buckincs, en Henric Beke die barbyer, zoon van wijlen 
Jan Bekaerts, ter ene zijde en Jan Jan Buckincssoen en Peter sDekkers ter 
andere zijde, strekkende met beide zijden aan de gemene straat, tegen een 
erf-  
 pacht van 26 lopen rogge. Het huis is belast met 14 penningen ten 
behoeve van de persoon en altaristen in de kerk van Oisterwyck, alsmede 
een halve roede in de Oisterwyckse dyck.  
  "XIII lopen rogge in een pacht van XXVI lopen, dewelcke geldende is 
Wouter van den Wiel, waarvan d'andere XIII lopen toecomen 
d'erffgenamen mr.Henricx Zwyzen".  

 
Katern 9 

   
65   66   67   68   69   70   71   72   
A    A  A  B    A  A    A  A  A  A  A  A  A  

 
65r  A  Latijn  29 september  

1347  
Jacobus Jacobi en Petrus Judas, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Henricus Mom, kleinzoon van Henricus Godefridi, heeft opgedragen aan 
Katherina, weduwe van Johannes Custos, een erfpacht van 2 mudden 
rogge, gaande uit twee parten van de hoeve ten Poel te   
 Westilborch, alsmede uit de 6 mudden rogge, welke Henricus, zoon van 
wijlen Henricus Multor, daaruit schuldig is, te leveren op Maria Lichtmis 
aan Johannes de Tigghelt, zoon van Katherina.  Latere hand: "Jan van 
Boerden".  
  

66r  A  Middelnederlands  17 september  
1409  

Jan van Ele en Thomaes Hesselssoen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Geryt die Bont, zoon van wijlen Jan sBonten, ontvangen 
heeft van Gerit, zoon van wijlen Hubrecht Betten, Jan, zoon van Jan den 
Wever, gehuwd met Agnese, en Eliaes Engbrecht Eliaessoen, gehuwd met 
Kathlyne, de goederen, welke hen aangeërfd zijn van Hubrecht Betthen, 
die ze geërfd had van zijn grootvader Geryt den Bonten, gelegen in de 
parochie Westilborch tussen Wouter Bacs Maeszoen en de gemene strate, 
strekkende van Wouter Laudengods tot aan Willem, heer van Dongen, 
tegen een erfpacht van 1 mud rogge.  
  "Voertyts Geryt die Bont nu Jan Willekens". Latere hand: "Nu Jan Aertss 
Verhoeven; nu Jan Willemss de Gier".  
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66r-66v  A  Middelnederlands  30  maart  
1425  

Michiel van Oerde en Jacop van Brakel, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Geryt, zoon van wijlen Hubrecht Betthen, alsmede Jan die 
Wever en Agnese zijn vrouw, verkocht hebben aan Wytman Wouterszoen 
van den   
 Dael, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 17 
september 1409.  

67r  B  Latijn  19  mei  
1444  

Godefridus de Drueten en Arnoldus Rover de Porta, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Hermannus, zoon van wijlen Thonius 
Buckinc, man van Maria, dochter van Henricus Peymans, verkocht heeft 
aan Katherina, weduwe van wijlen Gerardus Buck, een erfpacht van een 
half mud rogge, gaande uit een huis, erve en hof met een halve mudsaat 
land, gelegen in de parochie Tilborch aan de Berckdyck, tussen Johannes, 
zoon van Henricus Peymans, en Godefridus, zoon van wijlen Wolterus 
Back, strekkende van de gemene straat tot aan Gerardus, zoon van wijlen 
Wolterus Back.  
  "Een molder rogge tot Tilborch, gilt Jan Peymans".  

68r  A  Middelnederlands  23 augustus  
1439  

Jan van Catwyck en Geryt Bock Leenaertssoen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Jan die Clerck, zoon van wijlen Engbrecht van Riel, heeft 
opgedragen aan Peter die Greve, momber van de H.Geest Tafel, een 
erfpacht van 1 mud rogge, hem aangekomen van Denys, Aleyt en 
Engelbere, kinderen van wijlen Thomaes, zoon van Laureyns Smoelners, 
gaande uit een huis, hof en 5 lopense land, gelegen in de parochie 
Westilborch aen den Hoevel, tussen Jan Leyten ten N. en Coman Wouters 
ten Z., strekkende van Symon moeder Yde ten O. tot aan Willem Stellaerts 
ten W. "gilt Marcelis van Vessem"  

68v  A  Middelnederlands  17  april  Peter van den Eynde en Heyman Heymanss. van Eck, schepenen van  

   1471  Oisterwyck, verklaren, dat Claes, zoon van wijlen Jan Zegerszoen, heeft 
opgedragen aan Adriaen, zoon van wijlen Jan Wierixsoen, een erfpacht van 
een half mud rogge, gaande uit een huis en hof, gelegen in de parochie 
Tilborch tussen de heer van Parweys en Wouter Loers ter ene zijde en 
Wytman Willem Grietenzoen en meer anderen ter andere zijde, 
strekkende van de gemeint tot aan Jan Dirck Wangenzoen.  
  "Gilt Jan die Meyer". Latere hand: "Ende nu Lysken, wed. Jan Petersz van 
Vessem".  

69v  A  Latijn  25 september  
1404  

Henricus Dicbier, zoon van Godefridus, en Henricus Becker, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Franco, zoon van wijlen Johannes 
Wannaerts, heeft opgedragen aan Nicolaus, zoon van Nicolaus de Aerle, 
de erfpacht van 6 lopen rogge, beschreven in de acte van 9 juni 1401.  

69v-70r  A  Latijn  9 juni 1401  Henricus Dicbier, zoon van Godefridus, en Henricus Becker, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Franco, zoon van wijlen Johannes 
Wannaerts, heeft opgedragen aan Nicolaus, zoon van Nicolaus de Aerle, 
de erfpacht van 6 lopen rogge, beschreven in de acte van 9 juni 1401.  

70r-70v  A  Latijn  21 februari  
1432  

Johannes Bathenss. en Johannes, zoon van Henricus Noden, schepenen 
van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Nycolaus, zoon van wijlen Nycolaus 
de Aerle, heeft opgedragen aan Wytmannus, zoon van wijlen Wolterus van 
den Dael, ten behoeve van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 6 lopense, 
beschreven in acte van 9 juni 1401 (reg.nr.40), in ruil 2 stukken land, 
gelegen in de parochie Oisterwyck te Huculum, het ene stuk tussen 
Nycolaus de Aerle en Wolterus Maes, strekkende tot de gemene straat, 
het andere stuk tussen Nycolaus de Aerle en Dionisius Wyten.  

71r  A  Middelnederlands  24 augustus  
1488  

Jan Peyman en Adriaen Crillaerts, schepenen van Tilborch en Goerle, 
verklaren, dat Wouter en Vranck, zonen van wijlen Gerit Lambrechtssoen 
van den Lare, beloofd hebben te gelden aan Adriaen, zoon van wijlen Denis 
Meinaertssoen, een erfpacht van 12 lopen rogge, gaande uit een huis en 
hof c.a., groot 12 lopense, gelegen in de parochi Tilborch in het Kylaer, 
tussen Vranck Lemmens en zijn kinderen en meer anderen ter ene zijde en 
Gerit Lemmens kinderen en meer anderen ter andere zijde, strekkende van 
Sophie Lemmens en haar kinderen tot aan de gemene straat.  
  "Gilt Wouter Gerit (?) Lemmens".  

71r-71v  A  Middelnederlands  26 december  
1493  

Embrecht Henrick Emmensz. en Wouter Thomas Woutersz., schepenen 
van Oisterwyck, verklaren, dat Adriaen, zoon van wijlen Denys 
Meynaertssoen, heeft opgedragen aan Henrick Willem Emmensoen ten 
behoeve van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 12 lopen rogge, beschreven 
in de acte van 24 augustus 1488.  
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72r  A  Middelnederlands  29 augustus  
1431  

Willem van Cuyck en Henrick Embrechtssoen van Riel, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van Jan Stert, verkocht heeft aan 
Wytman, zoon van wijlen Wouter van den Dael, een erfpacht van 1 mud 
rogge, gaande uit zijn akker land, groot 9 lopense, geheten den  
Bredenacker, gelegen in de parochie Westilborch in de   Haenberch, met 
drie zijden aan Gerit van Boerden en met   een zijde aan Aert sBeren.  
  Latere hand: "Neleken wed. Jan Pauwels"  

72r-73r*  A  Middelnederlands  8 
 febru
ari  
1444  

Willem Andries Sappeelssoen en Jan Jan Wytmanssoen die jonge, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Embrecht, zoon van wijlen Aert 
die Greve, heeft opgedragen aan Aert van der Heyden, momber en 
provisor van de H.Geest Tafel, en aan de rector van het H.Cruysaltaar in de 
kerk van Oisterwyck, elk voor de helft, een half mud van een erfpacht van 
1 mud rogge, beschreven in de acte van 29 augustus 1431 (reg.nr.90), welk 
half mud door Wytman Wouters van den Dael en zijn vrouw Kathelyne  
Godevaerts Coster is nagelaten aan Henrick die Vet,   
 natuurlijke dochter van Henrick die Smyter, waarna   
 Ghysbrecht Dirck Belensoen (man van Henrick?) het verkocht aan 
Embrecht van Riel Embrechtsoen, die het opdroeg aan Elisabeth, dochter 
van Adam die Wede, die het naliet aan Embrecht die Greve.  
  

*: Akte steekt katerngrens over.  
 
Katern 10  
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72r-73v  A  Middelnederlands  8 

 febru
ari  
1444  

Vervolg vorige post  

73r-73v  A  Middelnederlands  7  maart  
1455  

Ghysbrecht Korstiaen Ghysbrechtssoen en Henrick Janssoen van Son, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Jacop van 
Laerhove, man van Heilwig,   dochter van wijlen Henric die Smyter, heeft 
opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Goessen van der Beerthen, momber 
en provisor van de H.Geest Tafel, de helft van de erfpacht van 1 mud rogge, 
beschreven in de acte van 29 augustus 1431.   
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74r-74v  A  Middelnederlands  14 februari  
1435  

Jan van Catwyck en Jan Jan Wytmanss, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Jan Stert de Jonge, zoon van Jan Stert, ontvangen heeft van 
Willem, zoon van wijlen Henrick Prieme, man van Oede, dochter van Jan 
Stert, twee stukken land, gelegen in de parochie Westilborch aan die 
heyde, het ene stuk gelegen in de Cromstraet tussen Margriete Jan 
Stertsdochter en Geryt van Boerden, strekkende van Margriete voorn. en 
Wouter Claus Wouter Hubenzoen ten Z. tot aan de Cromstraet ten N., het 
andere stuk, geheten in den Grotenacker, gelegen tussen Jonge Jan Sterts 
en de gemeint, strekkende van de hye-  wech ten O. tot aan Jonge Jan 
Sterts, tegen een erf-  pacht van 4½ lopen rogge.  
 Lasten: 4 lopen in de oude pacht.  

74v-75r  A  Latijn  9 april 1439  Jacobus Monic en Johannes de Ouden, zoon van Willelmus, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Willelmus, zoon van wijlen Henricus 
Preyen, heeft opgedragen aan Henricus de Budel, zoon van wijlen 
Johannes, de erfpacht van 4½ lopen rogge, beschreven in de acte van 14 
februari 1435.  

75r-76r  A  Middelnederlands  12 december  
1450  

Willem Luwe en Embrecht Goeswynszoen, schepenen van Oesterwyck, 
verklaren, dat Heer Aert, Willem en Goyaert, zonen van wijlen Henrick 
Priems en Elisabeth, met hun zusters Heilwig (x Peter van den Eynde), 
Kathelyne (x   
 Claes Embrecht Stert), Mechtelt en Godele, hebben op-  gedragen aan Jan 
Wytman, meester en provisor van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 4½ 
lopen rogge, beschreven in de acte van 14 februari 1435.  

76r-76v  A  Middelnederlands  20 september  
1418  

Jan Brabant en Jan Henrixsoen van den Avoert, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Wouter, zoon van wijlen Jan Jacopszoen, ontvangen heeft 
van zijn zwager Wytman, zoon van Jan Wytmans, en Engelbere zijn vrouw, 
een zesde part van een huis en hof c.a., vroeger toebehoord hebbende aan 
Jacop Wouterssoen, gelegen in de parochie Westilborch in een stede 
geheten Oerle, tussen Heilwich Blockmans en de gemeint, alsmede een 
zesde part in een beemd, geheten Gagelbroeck, gelegen aldaar tussen Jan   
Blics en de gemeint, tegen een erfpacht van 7 lopen   rogge. Wouter Jan 
Jacopssoen stelt mede zijn helft ten onderpand.  
  "Gilt Dirck van Luer". Latere hand: "Geldt Adriaen Willems Greelspaen".  
  

76v-77v  A  Middelnederlands  10  mei  Dirck Henrick Nellenzoen en Aert Aert Hermanszoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Wytman en Lambrecht, zonen van wijlen Henric  

   1448  van den Nuwenhuys en wijlen Aleyte, dochter van wijlen Wytman Jan 
Wytmanszoen, hebben opgedragen aan Dirck Henrick Nellenssoen voorn., 
provisor van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 7 lopen rogge, beschreven 
in de acte van 20 september 1418 (reg.nr.63), onder voorwaarde dat de 
Tafel jaarlijks aan de persoon en altaristen van de kerk te Oisterwyck 2 
lopen rogge zal uitkeren, alsmede 4 lopen in brood aan de armen, 
ingevolge zeker testament van wijlen Heer Jan Wytmans  

78r-78v  A  Middelnederlands  2 april 1476  Jacop van der Elst en Jan Poynenborch, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Mathys, zoon van wijlen Wytman Mathyssoen, heeft 
opgedragen aan Wytman, Marcelis en Jacob Mathyssoen en Peter, 
Gertrude en Mechteld, hun zusters, zijn recht en lijftocht in het derdedeel 
van 1 mud van een erfpacht van 3 mud rogge, gaande uit het vierdedeel 
van de goederen van Wouter van den Nuwenhuyse, gelegen in de parochie 
Tilborch aan het broeck,   
 alsmede uit de helft van een hofstad en huis, gelegen   aan de Hoevel, 
vroeger toebehorende aan Berthe Smolres, welk mud rogge Henrick van 
den Brugge van Wouter van den Nuwenhuyse verkregen had.  

78v-79r  A  Middelnederlands  2 april 1475  Jacop van der Elst en Jan Poynenborch, schepenen van   Oisterwyck, 
verklaren, dat Wytman, Marcelis en Jacop,   
 zonen van Mathys Wytman Mathyszoen, met Peter, Gertrude en Jutte, 
hun zusters, alsmede Wytman Henric Thyssoen en Henrick Henrick 
Embrechtssoen van Riel, hun zwagers(?), hebben opgedragen aan 
Embrecht, zoon van wijlen Henrick Embrechtssoen van Riel, ten behoeve 
van de H.Geest Tafel, het derde deel van een erfpacht van 1 mud rogge, 
beschreven in de acte van 1 februari 1425.   
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79v  B  Middelnederlands  6 mei 1483  Jan van der Elst en Jan Wytmanssoen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Gheryt, zoon van wijlen Wouter Back Ommaten, beloofd 
heeft te betalen aan Peter de oude, Wouter, Peter de jonge en Celya, 
kinderen van Jan zoon van wijlen Wouter Backs Ommaten, een erfpacht 
van 14 lopen rogge, gaande uit een stuk land, groot 7 lopense, gelegen in 
de parochie Westilborch aan de Berckdyck, tussen Henrick Peymans en zijn 
kinderen en Geryt, zoon van wijlen Wouter Back Ommaten, strekkende 
van Geryt voorn. tot aan Goyaert Wouter Back Ommaten,welk land 
gekocht is van Aernt van Laerhoven, hun zwager.  
  "XIIII lop. rogs diewelck Kathelyn dochter wijlen Jans die Clerck der 
taefelen in haren testament gemaect heeft"  

79v-80r  B  Latijn  26 oktober  
1452  

Chrispianus Coenen en Nycolaus Spirinc, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Wolterus, zoon van wijlen Petrus Danels, heeft opgedragen 
aan Peter, Daniel en Elisabeth, kinderen van wijlen Arnoldus Nouwen, 
alsmede aan Wolter Back, haar zwager, zoon van wijlen Gerardus Neven, 
de erfpacht van 14 lopen rogge, beschre-ven in de acte van 6 mei 1438.  

80r-80v  B  Latijn  5 december  
1453  

Symon de Hoisth en Johannes Spiker, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Petrus en Danyel, zonen van Arnoldus Nouwen, en Wolterus 
Back, zoon van wijlen Gerardus Neven, hun zwager, hebben opgedragen 
aan Elizabeth Nouwen, hun zuster, de erfpacht van 14 lopen rogge, 
beschreven in de acte van 6 mei 1438.  

80v-81r*  B  Middelnederlands  6 april 1483  Henrick Kepken en Michiel die Beer, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Adriaen, zoon van wijlen Jan Ghysbrechtssone van der Hoeven, 
kleinzoon van Elisabeth Nouwen, heeft opgedragen aan Henrick, zoon van 
wijlen Willem Embrechtssone van Riele, de erfpacht van 14 lopen rogge, 
beschreven in de acte van 6 mei 1438.  

*: Akte steekt katerngrens over.  
 
Katern 11  
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80v- 
81r  

B  Middelnederlands  6  april  
1483  

Vervolg van vorige akte  

81r- 
81v  

B    3 
 febru
ari  
1500  

Henrick Ghysbrechtssoen van den Scaepdyck en Wouter  Thomas 
Wouterss., schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Henrick, zoon 
van wijlen Willem Embrechtssoen van Riel, heeft opgedragen aan 
Kathelyn, dochter van wijlen Jan die Clerck, de erfpacht van 14 lopen 
rogge, beschreven in de acte van 6 mei 1438.  
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82r- 
82v  

A  Middelnederlands  24 
 janua
ri 1467.  

Peter van den Eynde en Henric Aernt Hermanssoen, schepenen van 
Oesterwyck, verklaren, dat Jan Lambrechtszoen en Matheeus, zoon 
van wijlen Gerit Backs, verkocht hebben aan Jan van den Doeren ten 
behoeve van Gherit Peter Embrechtszoen van Ryel, een erfpacht van 
1 mud rogge, gaande uit een huis en hof, gelegen in de parochie 
Westilborch in die Hasselt, belend ten Z. Jan Gheeryts, ten N. Jan  
Lambrechtszoen en Jan Reyners, ten O.de   
 gemene straat, ten W. de gemene ackeren; voorts uit een   heiveld, 
gelegen in de parochie Goerle, belend ten O. Jan Berys, ten W. Jan 
Peyman, ten Z. Wouter Huybrechts kinderen, ten N. de gemene hey; 
alsmede uit een stuk   
 weiland, groot 11 lopense, gelegen in de parochie Goerle, belend ten 
O. de gemene straat, ten W. Matheeus Hoefkens, ten Z. Lenaert 
Roggen, ten N. Jan Ansenis.  
  "Een mud rogs tot Tilborch van wegen Goyaerts van Hulsen. Gilt 
Willem Rolofs". Latere hand: "Gilt Hermen Gerit Hermens".  

82v- 
83r  

B  Latijn  5 juli 1481  Ghiselbertus Haeck en Henricus de Berck, schepenen van   's-
Hertogenbosch, verklaren, dat Johannes, zoon van   wijlen Arnoldus 
van der Hoeven, en zijn vrouw Heylwig, dochter van Gerardus, zoon 
van wijlen Petrus de Ryel, hebben opgedragen aan Godefridus, zoon 
van Godefridus de Hulsen, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven 
in de acte van 24 januari 1467 (reg.nr.183).  
  "Goyaert van Hulsen heeft dit mud rogge voors. in   
  zijne testamente de taeffelen des heyligeests gemaeckt anno 1486, 
26 septembris"  

83v  D  Latijn  9 juni 1401  Johannes de Bruheze en Jordanus, zoon van Arnoldus Tielkini, 
schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Franco, zoon van 
wijlen Johannes Wannaerts, heeft op-  gedragen aan Johannes, zoon 
van wijlen Nycolaus de Aerle, een huis en hof, gelegen in de parochie 
Tilborch aen den Hoevel, tussen Nycolaus Lewenzoen en Engele 
Herghys en haar kinderen, tegen een erfpacht van 6 lopen rogge. 
Lasten: 1 stuiver aan Elisabeth Swertincs.   "Ses lopen rogs tot Tilborch 
wter Craen (inde Vos ende Craen quondam Adriani Reynkens)". Latere 
hand: "dat Lucretia weduwe Diericx van Zon geldende is anno 1567  

83v  D  Latijn  21 februari  
1432  

Johannes Bathenss. en Johannes, zoon van Henricus Noden, 
schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Nycolaus, zoon van 
wijlen Nycolaus de Aerle, heeft opgedragen aan Wytmannus, zoon 
van wijlen  
Wolterus van den Dael, ten behoeve van de H.Geest Tafel, de erfpacht  

 

    van 6 lopense, beschreven in acte van 9 juni 1401, in ruil 2 stukken land, 
gelegen in de parochie Oisterwyck te Huculum, het ene stuk tussen 
Nycolaus de Aerle en Wolterus Maes, strekkende tot de gemene straat, 
het andere stuk tussen Nycolaus de Aerle en Dionisius Wyten.  

84r  A, B  Latijn  6 november  
1358  

Michael de Norde en Henricus Luten, schepenen van Oes-  terwyck, 
verklaren, dat Hermannus de Borden de Westilborch heeft opgedragen 
aan Henricus Custos, de erfpacht van een half mud rogge, welke 
Elisabeth, dochter van Hermannus van der Aavoert op St. Andries geldt 
uit 3 lopense land, vroeger toebehoord hebbende aan Gerardus Beyen 
senior, gelegen in die Hasselt in de parochie Westilborch, tussen 
Gerardus voorn., Rode Gerarts, en Lambertus, zoon van wijlen 
Lambertus Ydensoen, stellende mede ten onderpand 1 lopense land in 
de Tetenbrake, geheten die Hogheacker.  
  "Geryt van Houthem Janss heeft dit voers. half mudde roggen met meer 
andere perceelen opgedragen Godevaert van Hulsen, soen wilner 
Godevaerts van Hulsen, gelyck in scepeneletteren van Oisterwyck 
begrepen is van den daet 26 daigen inden aprille int jaer 1460.  

84r- 
84v  

B  Middelnederlands  29 november  
1495  

Embrecht Henric Emmenzoen en Jan Noet, schepenen van Oesterwyck, 
verklaren, dat Jan Oerlmans en zijn zonen Willem en Lucas hebben 
opgedragen aan mr. Jan Lombaerts ten behoeve van de H.Geest Tafel, 
de erfpacht van een half mud rogge, hen aangekomen van de kinderen 
van wijlen Ghysbrecht Bickens als erfgenamen van wijlen Goyaert van 
Hulsen, beschreven in de acte van 6 november 1358.  
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85r  A, B  Latijn  16  
1357  

maart  Godefridus Sceyvel en Arnoldus de Waderle, schepenen te 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Johannes Koyt, zoon van wijlen Erardus 
Vosse de Loen, verkocht heeft aan Heer Willelmus Coster de Oisterwyck, 
priester, ten behoeve van Katherina Costers, zijn moeder, een erfpacht 
van 1 mud rogge, gaande uit zijn deel van de hoeve, die aan zijn ouders 
Erard en Mechtelt placht toe te behoren, gelegen in de parochi Loen, 
tussen de verkoper en Hermannus Jacobi.  
  "Een mud rogs tot Loen van wegen Goyaerts van Hulsen".  

85r- 
85v  

B  Latijn  30  
1457  

juni  Adam die Lu en Ghiselbertus van den Broek, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Henricus, zoon van wijlen Henricus die 
Molner de Goerle, verklaard heeft, dat de erfpacht van 1 mud rogge, 
beschreven in de acte van 16 maart 1357, gaat uit het onderpand dat hij 
tegenwoordig bezit, gelegen te Loen tussen Johannes Eerlen en de 
gemeint, strekkende van de kinderen van wijlen Petrus de Gorp tot aan 
de kinderen van wijlen Henricus Back de Rythoven, belovende deze 
pacht te zullen betalen aan Willelmus, natuurlijke zoon van wijlen 
Willelmus Lucaszoen.  

86r- 
86v  

B  Latijn  30  
1460  

juni   Johannes  Steenwech  en  Johannes 
 Neve,  schepenen  van  's- 
Hertogenbosch, verklaren, dat Gerardus, zoon van wijlen Johannes de 
Houthem, man van Elisabeth, dochter van wijlen Willelmus, natuurlijke 
zoon van wijlen Willelmus Lucaszoen, heeft opgedragen aan Godefridus, 
zoon van wijlen Godefridus de Hulsen, de erfpacht van  
1 mud rogge, beschreven in de acte van 16 maart 1357.  

87r- 
87v  

A  Middelnederlands  21  
1456  

juni  Jan Poynenborch Peterszoen en Jan van den Dyck, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Geryt, zoon van wijlen Geryt Crillaert, beloofd 
heeft te betalen aan zijn zoon Willem, een erfpacht van 3½ mud rogge, 
gaande uit zijn huis, hof en 11 lopense land, gelegen in de parochie 
Westilborch aen die Stockhasselt, belend ten Z. Daniel Deniszoen, ten N. 
Margriet sBonten, Aert Heyn Cort Danielszoen en Geryt Wouter 
Gheenkenszoen, ten W. Aert van Amervoert, ten O. de gemene straat, 
onder voorwaarde, dat Willem Crillaert na dode van zijn vader en 
Elisabeth, zijn moeder, deze erfpacht in de boedel brengen zal om te 
laten meedelen, ofwel met deze erfpacht genoegen nemen.  

87v- 
88r  

B  Latijn  15 september  
1457  

Henricus Monix en Ghiselbertus van den Broeck, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Willelmus, zoon van Geryt Gerytssoen 
Crillaert, heeft opgedragen aan Heer Adrianus, zoon van wijlen Anselmus 
Smolners, 2 mud van een erfpacht van 3½ mud rogge, beschreven in de 
acte van 21 juni 1456.  

90r  B  Middelnederlands   16 
 april  
1447  

Rembout Henric Remboutssoen van Kuyck en Mathys die Gruyter, 
schepenen van Oesterwyck, verklaren, dat Lambrecht, zoon van wijlen 
Jan Wynensoen van den Gheyn, beloofd heeft te betalen aan 
Engelberen, dochter van Wynric Jan Wynensoen van den Gheyn, een 
erfpacht van 10 lopen rogge, gaande uit zijn land, groot 5½ lopense, 
gelegen in de parochie Westilborch by den dreyboem optie 
Houtschestraet, belend ten Z. Engele Mors en haar kinderen, ten N. de 
Cromstraet, ten W. de erfgenamen van wijlen Jan Coelboerns, ten O. de 
gemene straat.  
  "Van wegen Mechtelts van Ethen".  

90v  A, B  Middelnederlands  14 februari  
1448  

Henrick van Ethen en Aert Aert Hermanssoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Engelberen, dochter van Wynric wijlen Jan  
Wynensoen van den Gheyn, heeft opgedragen aan Laureyns, zoon van  

    wijlen Willem van der Heyden, de erfpacht van 10 lopen rogge, 
beschreven in de acte van 16 april 1447.  

 
Katern 12  
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91   92   93   94   95   96  

B  B  A, C  C                  

  
91r  B  Middelnederlands  1 februari 1425  Diederic van Aerle, Ghevaert van Achgel, Willem Borchmans, Willem Voet, Elyaes 

Willem Eelkenssoen, Danchans Rommenssoen en Jan Diederic Crommensoen, 
schepenen van Oerschot, verklaren, dat Kerstiaen van der Donredonck gepacht 
heeft van Jacop Jan Deenkenssoen, een erve met een huis daarop staande en de 
heiningen, geheten dat Oerschoer, gelegen in de heerscap van Kerchove in de 
parochie Oerscot, tussen de verpachter en de gemeint, strekkende van de gemeint 
tot aan Henric Diedericssoen, welke erve eertijds Henrick Diedericssoen voorn. 
placht toe te behoren, tegen een erfpacht van 1 mud rogge, onder voorwaarde dat 
de pachter de gracht zal mogen bepoten.  
"een half mud rogge in een mud rogge tot Oerschot van wegen Anthonis Buckincks".  

91r- 
91v  

B  Latijn  2 oktober 1454  Symon die Hoesth en Martinus de Rode, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Jacobus, Johannes en Daniel, zonen van Theodericus, zoon van wijlen 
Jacobus zoon van wijlen Johannes Deenckenszoen, hebben opgedragen aan Yde, 
hun zuster, drievierendeel van een erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte 
van 1 februari 1425.  

92r  A  Middelnederlands  24 maart 1475  Embrecht Henrick Emmensoen en Peter van Laerhoven, sche-penen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Anthonys, zoon van wijlen Embrecht Buckinc, en Yde zijn vrouw bij 
testament hebben gelegateerd aan de H.Geest Tafel, de helft van de erfpacht van 1 
mud rogge, beschreven in de acte van 1 februari 1425.  

92r- 
92v  

C  Middelnederlands  4 januari 1525  Aelbrecht Willem Aelbrechtss en Claes Hoeffs Jacobs, schepenen van Oesterwyck, 
verklaren, dat Sebastiaen, zoon van wijlen Peter Rubbens, beloofd heeft te betalen 
aan mr. Jan Lombarts ten behoeve van de H.Geest Tafel, een cijns van 3 rijnsgulden 
uit een huis en hof met brouwhuis en twee schuren, met het erve en land daarbij 
liggende, groot 5 lopense, gelegen in de parochie Goerle int dorp, belend ten O. 
Arent Henrick Aertss, ten W. Marten Pauwels, strekkende van de gemene straat tot 
aan Jan van Brecht.  

 
Katern 13  

   
97   98   99   100   101   102   103   104  

A  A  B  A  A, B  A, B                      

 
97r-97v  A  Middelnederlands  26 november 1384  Aert Roekeloes en Willem Andries Sapeels, schepenen van Oisterwyck, 

geven vidimus van de acte van 26 november 1384 (reg.nr.23) en 
verklaren, dat Jan, natuurlijke zoon van Jan Willemssoen van Haren, 
beloofd heeft, dat hij bedoelde acte aan Jan, zoon van wijlen Geryt 
Buckincks, en Jacob van Brakel, man van Elizabeth Gerytsdr.Buckincks, zal 
uitreiken zo dikwijls als zij als erfgenamen van wijlen Gertrude van der 
Voert, hun moye, hun rechten moeten bewijzen.  

97v  A  Middelnederlands  10 maart 1426  Aert Roekeloes en Willem Andries Sapeels, schepenen van Oisterwyck, 
geven vidimus van de acte van 26 november 1384 (reg.nr.23) en 
verklaren, dat Jan, natuurlijke zoon van Jan Willemssoen van Haren, 
beloofd heeft, dat hij bedoelde acte aan Jan, zoon van wijlen Geryt 
Buckincks, en Jacob van Brakel, man van Elizabeth Gerytsdr.Buckincks, zal 
uitreiken zo dikwijls als zij als erfgenamen van wijlen Gertrude van der 
Voert, hun moye, hun rechten moeten bewijzen.  
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98r  B  Middelnederlands  10 juni 1446  Derick Henrick Nellensoen en Jan Poynenborch Peterssoen, schepenen 
van Oesterwyc, verklaren, dat Claus die Wederzoen, zoon van wijlen Jan 
Weders, man van Beatrys, dochter van wijlen Jacop van Brakel en diens 
tweede   vrouw Elisabeth Gerytsd. Buckinck, verkocht heeft aan   Claus, 
natuurlijke zoon van wijlen Henric van den Dyck,   
 12 lopen van 20 lopen van een erfpacht van 5 mudden rogge, gaande uit 
een goed, gelegen over die Voert in de parochie Esch, beschreven in de 
acte van 26 november 1384.   
  

98v-99r  A  Middelnederlands  24 september 1455  Willem Luwe en Mathys die Gruyter, schepenen van Oisterwyc, verklaren, 
dat Claeus, natuurlijke zoon van wijlen Henrick van den Dyck, en 
Kathelyne zijn vrouw, Jan, zoon van Anchem Moelneers, en  
Elisabeth zijn vrouw, alsmede   
 Godevaert, zoon van wijlen Embrecht van Riel, en zijn   vrouw Geryde, 
dochter van wijlen Jacop van Brakel en   
 Elisabeth Geritsdr. Buckinck, hebben verkocht aan   
 Adriaen, zoon van Amelis Melis van Besoyen, 12 lopen en 8 lopen van de 
erfpacht van 5 mudden rogge, beschreven in de acte van 26 november 
1384.  

99r-99v  A, B  Middelnederlands  8 mei 1473  Peter van der Ende en Jan van den Doren, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Adriaen, zoon van wijlen Amelys Amelyssone van 
Besoeyen, heeft opgedragen aan Adriaen, zoon van wijlen Ghibrecht 
Heyen, provisor van de H.Geest Tafel, 20 lopen van een erfpacht van 5 
mudden rogge, beschreven in de acte van 26 november 1384 (reg.   nr.23), 
onder voorwaarde, dat de kerkfabriek van Oister  wijk 5 lopen zal 
ontvangen en de altaristen 2 lopen, terwijl tevens een erfpacht van 4 
lopen rogge, te betalen door Goyaert en wijlen Kathelyne van Ryel dood 
zal zijn.  
  "Wouter Thomaes Wouterszoen en Adriaen die Wolf als meesteren ende 
provisoeren der voersz. fabryc-   ke hebben die voersz. vijff lopen rogge 
opgedragen der voers. tafelen XXIII november 1502".  

 
Katern 14  

   
105   106   107   108   109   110   111   112  

A, B  A  A  A  A  A  A                    

 
105r  B  Latijn  16 februari 1391  Johannes de Erpe en Gerardus de Aa, schepenen van 

'sHertogenbosch, verklaren, dat Willelmus Witloc, zoon van 
wijlen Johannes Witloc, verkocht heeft aan Johannes de Hal, 
wielmaker, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit zijn 
achtste deel van een weiland, gelegen in de parochie Helvoert 
in die Lancdonc, tussen Lambertus Lizenzoen en het convent 
van Cameren. Lasten: de hertogcijns.  
   "Een half mud rogs van een mud rogs tot Helvoert van wegen 
Goyaert Bax".  

105r- 
105v  

A  Latijn  23 juli 1435  Theodoricus de Os en Tielmannus de Spina, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Rudolphus de Hal,   broeder in 
het convent Porta Coeli bij 's-Bosch, en zijn broeders Jacobus 
en Henricus de Hal, hebben opgedragen aan Mr.Arnoldus de 
Weilhuysen, ten behoeve van Arnoldus Stamelaert, de erfpacht 
van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 17 februari 1391, 
welke hen is aangekomen van hun moeder Elisabeth, weduwe 
van Henricus de Hal Johanss.  
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105v- 
106r  

A  Latijn  1 februari 1474  Amelius de Boechem en Goeswinus van den Hezeacker, 
schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Goeswinus 
van den Hezeacker voorn. en Chrispianus van den Meeracker, 
executeurs testamentair van wijlen Arnoldus Stamelaert, 
hebben opgedragen aan Franco de Langel, ten behoeve van 
Agneta en Engele, dochters van Nycolaus van der Staeck, de 
erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 17 
februari 1391  

106r- 
106v  

A  Middelnederlands  14 maart 1487  Embrecht Henrick Emmensoen en Jan van Eygen, schepenen 
van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Willem 
Goyaert Baxsoene, weduwnaar van wijlen Agnese, dochter van 
Claes van der Staeck, heeft opgedragen aan de H.Geest Tafel, 
de helft van de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte 
van 17 februari 1391.  

107r- 
107v  

A  Middelnederlands  19 maart 1471  Martinus Monic en Amelius de Bochem, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Wolterus, zoon van Arnoldus 
Wouterszoen, man van Aleida, dochter van wijlen Wolterus, 
zoon van wijlen Wolterus Ghibe Oeyszoen, heeft opgedragen  
aan Katherine, weduwe van wijlen Johannes   
 Quap, en Petrus en Gerardus, haar zonen, een erfpacht   van 1 
mud rogge, gaande uit al het goed, dat Ghyselbertus, zoon van 
Ghyselbertus Hesselszoen, van Chrispina en Elisabeth, dochter 
van Wolterus voorn. verkregen heeft, alsmede uit een huis en 
hof, gelegen te Cromvoert tussen Gibonus Cote en Ludekinus 
Luyken Hogen, welke erfpacht Chrispina en Elisabeth gekocht 
hadden van Ghyselbert, zoon van Ghyselbert Hesselszoen 
voorn. De verkoper stelt mede ten onderpand een huis, erve en 
hof, gelegen te 's-Hertogenbosch aan de dijk naar Vught tussen 
Wolterus de Gestel en Henricus, zoon van Mathias Beerwinckel, 
strekkende van de dijk tot aan de stadsgracht.   

     Met bepaling, dat na dode van de kopers deze erfpacht zal 
vervallen aan de H.Geest Tafel.  
  "Gilt Willem Witlox".  

108r  A  Latijn  17 april 1450  Willem Andries Sapeelszoen en Jan Buckinck Janszoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Godevaert, zoon van 
wijlen Aert Leyten, beloofd heeft te betalen aan Aert Appels, 
zoon van wijlen Jacop van Ele, en Jan, zoon van Henric van den 
Doren, mombers en provisoren van de H.Geest Tafel, een 
erfpacht van 6 lopen rogge, gaande uit 7 lopense land, gelegen 
in de parochie Helvoert, tussen Claes Brocken en Dirck Ghyben 
Hannensoen, strekkende van de gemene straat tot aan 
Godevaert voorn.  
  "Gilt Herman Hessels".  

 
Katern 15  

  
113   114   115   116   117   118   119   120   
B  B  B  A, B  A, B  B  A  B  A, B  A  A  D  A  A  A  A  

  



82 
 

113r  B  Middelnederlands  7 januari 1385  Henric Mathyszoen en Jan die Smit, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Hessel, zoon van wijlen Godevaert Gobelens, 
heeft verkocht aan Elisabeth, dochter van wijlen Henric Costers, 
de erfpacht van 1 mud rogge te Udenhout, beschreven in de 
acte van 11 maart 1364.  

113r- 
113v  

B  Middelnederlands  11 maart 1364  Jan van Eel en Willem die Becker, schepenen van Oesterwyck, 
verklaren, dat Jacob, zoon van wijlen Hessel Snabben, verkocht 
heeft aan Hessel, zoon van Goedevaert Gobelen, een erfpacht 
van 1 mud rogge, gaande uit 1½ bunder akkerland, gelegen in 
de parochie Oesterwyc te Udenhout, tussen de verkoper en de 
hoeve tot Heyst, strekkende met beide einden aan de verkoper.  
  "Van wegen Heer Adriaen Ansems priester gilt".  

113v- 
114r  

B  Middelnederlands  16 februari 1457  Heyman van Eck en Embrecht Goeswynssoen, schepenen van 
Oesterwyc, verklaren, dat Geryt, zoon van Jan van   
 Houtum, man van Elisabeth, dochter van Willem Lucassoen 
van Erpe, verkocht heeft aan Heer Adriaen, zoon van wijlen 
Anchem Molders, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in 
de acte van 11 maart 1364 (reg.nr.16), welke erfpacht de 
verkoper is aangekomen van zijn   schoonvader Willem 
Lucassoen voorn., die gehuwd was met Elisabeth, dochter van 
Jacob van Eele Aert Houtappelsoen, die erfgename was van 
Elisabeth, dochter van Henric Costers.  

114r- 
114v  

A, B  Latijn,  
Middelnederlands  

22 mei 1399  Johannes de Doerdrech en Goeswinus Moedel Bertoldi, 
schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Henricus, zoon 
van wijlen Petrus van den Passe, beloofd heeft te betalen aan 
Johannes, zoon van Nycholaus de Baerle, 28 lopen rogge 
erfpacht, gaande uit een stuk land, gelegen in de parochie 
Oesterwyc te Udenhout, tussen Johannes voorn. en 
Hermannus Lemkens. Lasten: 2 oude groten aan de kerk te 
Oisterwijk.  
  "Van wegen heer Adriaenen Ansems voors."  
  NB. Op 20 november 1428 heeft Jan Buckinck   
  Gerritss, man van Lysbeth Jan van Baerlendochter, 1/6 van 
deze erfpacht verkocht aan Henrick van Baerle.  
  Op 28 januari 1428 heeft Peter die Groene, momber van 
Kathrine d.v. Jan van Baerle 1/6 verkocht aan Henrick van 
Baerle.  
  Op 17 mei 1431 heeft Peter van der Schuren, man van Engele 
Jan van Baerlendochter, 1/6 verkocht aan Henrick van Baerle.  

114v- 
115r  

A, B  Latijn  4 april 1478  Henricus Sanders en Gerardus de Vladeracken, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Daniel en Jacoba, kinderen 
van wijlen Henricus de Baerle, zoon van wijlen   
 Johannes, zoon van wijlen Nicolaus, verkocht hebben aan   
 Heer Adrianus, priester, zoon van wijlen Ancelmus Multoris, de 
erfpacht van 28 lopen rogge, beschreven in de acte van 22 mei 
1399 .  

115r- 
115v  

A, B  Middelnederlands  3 maart 1506  Wouter  Thomaes  Wouterssoen  en  Henrick 
 Willem  
Emmensoen, schepenen van Oesterwyck, verklaren, dat Jan 
Laureyns bekend heeft, dat hij jaarlijks geldt aan Heer Adriaen, 
zoon van wijlen Anchem Smolders, de helft van een erfpacht 
van 28 lopen rogge, gaande uit een stuk wei- en akkerland, 
groot 7 lopense, gelegen in de parochie Oesterwyck  

 

    in Berkel, tussen Henrick Quap en Hessel van Riel, strekkende 
met beide einden aan de gemene straat, welke halve erfpacht 
eerder door Henric Bax, zijn broeder, werd betaald. Hessel van 
Riel heeft bekend, dat hij Heer Adriaen de wederhelft van deze 
erfpacht geldt, gaande uit een stuk wei- en akkerland, gelegen 
tussen Jan Laureyns voorn. en Peter Langebeen, strekkende 
met beide einden aan de gemene straat, welke hele erfpacht 
Willem van Riel, zijn vader, placht te gelden.  
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116r  A  Latijn  15 oktober 1463  Symon de Gheel en Johannes Johannessoen Ghyselen, 
schepenen van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Willelmus, 
zoon van wijlen Wolterus Vrolaer, Matheus, zoon van wijlen 
Michaelus Janssoen, en Petrus, zoon van Johannes Bey, hebben 
opgedragen aan Arnoldus Wolphaert, zoon van wijlen 
Laurentius van der Heyden, een stuk weiland, groot 1 bunder, 
gelegen in de parochie Oisterwyck in Udenhout in de Brant, 
tussen Elyas Glavyman en de erfgenamen van Hermannus 
Boem ter ene zijde en Arnoldus voorn. ter andere zijde en aan 
een einde, strekkende met het andere einde aan Elyas en 
Hermannus voorn., tegen een erfpacht van een half mud rogge.  
  "Een malder rogs in Udenhout van wegen Jacops van der  
Elst".  

116v  B  Latijn  15 januari 1484  Petrus Pels en Johannes Monicx Martinuss., schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Willelmus, zoon van   wijlen 
Wolterus de Vrolaer, heeft opgedragen aan Franco de Langel 
ten behoeve van Jacob van der Elst Janssoen, de erfpacht van 
een half mud rogge, beschreven in de acte van 15 oktober 1463.  

117r  A, B  Latijn, 
middelnederlands  

24 mei 1396  Goeswinus de Aa, ridder, en Martinus Berwout, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Willelmus Glaviman 
ontvangen heeft van Henricus Wyse, zoon van wijlen Elyas van 
den Hezeacker, een stuk weiland, gelegen in de   parochie 
Oisterwyc te Udenhout bij Cleppenschoer, tussen het  
erve van wijlen Mette Palarts en het erve Strijt-  hoeven, tegen 
een erfpacht van 4 mudden rogge.  
  NB. Op 6 mei 1450 heeft Henrick Wytmans, man van 
Mechteld, d.v. Henrick die Wyse, 2 mud van deze erfpacht 
opgedragen aan Heer Ghysbrecht van Ele, deken te Tongeren.  

117r- 
117v  

A  Middelnederlands  22 februari 1457  Willem Luwe en Aert Appels Jacopssoene, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Heer Ghysbert van Ele, kanun-  nik in 
de O.L.Vrouwenkerk van Heyentongeren, zoon van wijlen Jacop 
Ghysbert Jacopssoen, heeft opgedragen aan de H.Geest Tafel, 
de erfpacht van 4 mudden rogge, gaande uit Zwysenbeempt in 
de parochie Oisterwyck in Udenhout   opt Clappende schoer  

118r  A  Middelnederlands  6 maart 1447  Rembout Henrick Reymboutssoen van Kuyck en Aert Godevaert 
Bacszoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon 
van wijlen Aert Langerbeen, heeft beloofd te betalen aan Aert, 
zoon van wijlen Henrick Tielkens, zijn neef, een erfpacht van 3 
lopen rogge, gaande uit zijn huis, hof en erve, gelegen in de 
parochie Oisterwyck te Berckel, tussen Henrick Melis 
Bontenzoen ten O. en Henrick van den Brekelen ten W., 
strekkende tot aan de gemeint ten Z., wegens een gedeelte van 
een erfpacht van 1 mud rogge, welke Aert heeft uit het goed 
van Henrick van den Brekelen Janssoen, welk goed eertijds 
Mary Doremans van Aert Doremans in erfpacht heeft gekregen.  
  "Dese drie lopen rogs behoren by neghen lopen gelt Claes 
Boer". Latere hand: "Willeken Thys".  

118v  D  Latijn  3 augustus 1440  Arnoldus Stamelaert de Uden en Johannes Balyaert, schepenen 
van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Willem, zoon van wijlen 
Arnoldus de Laerhoven, heeft opgedragen aan Gerardus, zoon 
van Gerardus de Boerden, 7 lopense land, gelegen in de 
parochie Oisterwyck te Berckel in Zesshoven, tussen Gibonus 
Brieninck en Petrus van den Pasch ter ene zijde, en Gibonus 
voorn. ter andere zijde, strekkende van Gobonus voorn. tot aan 
de gemene strate, alsmede 6 lopense wei- en moerasland, 
gelegen aldaar, met de kinderen van wijlen Henricus de Fine 
aan de vier zijden, tegen een erfpacht van 2 mudden rogge per 
jaar.  
  NB. Op 14 april 1477 door Engbert Willem Goessen Beymer, 
man van Elisabeth Willem van Laerhoven opgedragen aan Heer 
Jan Aert Appels. Op 27 novem-   ber 1486 door deze aan Gerard 
Huyst en Henrick van Uden verkocht. Op 2 juni 1511 door Jacob 
Emmen Henrickss., die deze erfpacht geërfd had, opgedragen 
aan Heer Jan Appels,  

    zijn oom. Op 13 februari 1558 door Elisabeth, d.v. Jacob Emmen 
Henrickss., opgedragen aan de H.Geest Tafel.  
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119r  A  Middelnederlands  29 maart 1454  Jan van der Elst en Jan Poynenborch, schepenen van Oisterwyc, 
verklaren, dat Stheven, zoon van wijlen Henrick Sthevenssoen 
van der Amervoert, beloofd heeft te betalen aan Wouter van 
Ele, Thomas Hesselszoen en Aert Godevaert Backszoen, 
mombers en provisoren van de H.Geest Tafel, een erfpacht van 
4 lopen rogge, gaande uit een huis, erve en hof met land, groot 
8 lopense, gelegen in de parochie Oisterwyck in Berckel, belend 
ten N. en O. de gemene straat, ten W. en Z. de goederen van 
Parweys, welke erfpacht ingaat na de dood van Stheven en zijn 
vrouw Elisabeth, dochter van wijlen Peter van der   
 Schoer. "Gilt Jan Loyen"  

119v  A  Latijn  30 
 septembe
r  
1324  

Jan van Ele, Henricus laat van wijlen vrouwe Conegunt van 
Karleckhoven en Gerit Judais, provisoren van de Heilige Geest 
in de kerk van Oisterwijk, door de parochie zelf hiervoor 
uitgekozen vanwege die tafel, met toestemming van de 
parochie Oisterwijk, geven erfelijk en dragen op aan Jan Gerit 
Huigen van Loen acht bunder land, landbouwgrond en moe om 
een erfpacht van drie mud en twaalf lopen rogge die Jans 
oudoom de priester Giselbert van Loen aanbracht als een 
aalmoes voor de Tafel in Oisterwijk uit het door Jan, zijn 
erfgenamen en rechtsopvolgers te bezitten land. De Tafel en de 
hele parochie geven vrijwaring voor het bezit en geven grotere 
zekerheid door een aanliggende halve bunder land, grenzend 
aan land van de heer abt van Tongerlo, aan de aht bunder toe 
te voegen.  

120r  A  Middelnederlands  20 juni 1440  Geryt van Meyensvoert en Jan Ghysbert Hannensoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen 
Aert Langerbeen, beloofd heeft te betalen aan Aert, zoon van 
wijlen Henric Tielkens, zijn neef, een erfpacht van 9 lopen 
rogge, gaande uit zijn huis en hof, vroeger toebehoord 
hebbende aan Aert Doermans, gelegen in de parochie 
Oisterwyck in Berckel, belend ten O. Henrick Meliszoen, ten W. 
Henrick Janssoen van der Brekelen, strekkende van de gemeine 
strate tot aan Jan Brocken, alsmede uit een stuk land aldaar, 
belend ten O. Henrick van der Brekelen, ten W. de erfgenamen 
van wijlen Embrecht van den Nuelaer, ten N. de weg, onder 
voorwaarde, dat de betaling zal ingaan na dode van Juete, 
weduwe van Aert Doermans.  
  "Udenhout ende Berckel. De opdracht luidt van 12 lopense ut 
infra sequitur. Item van dese III lop. is een byzondere 
principaelbrieff"   
  

120r- 
120v  

A  Middelnederlands  28 
 septembe
r  
1461  

Aert Appels Jacopssoen en Embert Goeswynssoen, schepenen 
van Oisterwyc, verklaren, dat jonfrouwe Johan, dochter van 
wijlen Dirc van der Merwen, ridder, mede voor Lam-  bert, zoon 
van wijlen Aert Tielkens, beloofd heeft te   betalen aan Peter, 
zoon van wijlen Jacop Willem Eleyssoen, man van Adriane, 
dochter van wijlen Aert Tielkens, die voor 1/5 eigenaar is, de 
erfpacht van 12 lopen rogge, beschreven in de acte van 20 juni 
1440, welke erfpacht zij opgedragen hebben aan de H.Geest 
Tafel. Jonfrouwe Johan had deze erfpacht verkregen van Aert, 
Lambrecht, Goyaert en Antonia, kinderen van wijlen Aert 
Tielkens.  

 



85 
 

 Katern 16  

   
121   122   123   124   125   126   127   128  

A  A  A  A  A  A  A  A  A    A  A  A  A, D  D    

 
121r  A  Middelnederlands  11 augustus 1439  Jan van Catwyck en Willem van Cuyck, schepenen van 

Oisterwyck, verklaren, dat Ghysbrecht, zoon van wijlen Gerit 
Brieninck, en Maria, dochter van Jan Aertssoen Langerbeen, 
zijn vrouw, ontvangen hebben van Peter, zoon van wijlen 
Henric van den Woude, een stuk land, gelegen int Heyvelt, 
gelegen in de parochie Oisterwyck te Berckel in de Sesshoeven, 
belend ten N. Willem Ghysberts Brieninck, ten Z. Ghysbrecht 
Brieninck voorn. en Willem van Laerhoven, ten W. Jan van 
Craendonc en Ghysbrecht Brieninck voorn., ten O. Jan, zoon 
van Jan Aert Langerbeen, tegen een erfpacht van 4 lopen rogge.  
  "Udenhout ende Berckel. Gelt Jan Langerbeen".  

121r- 
121v  

A  Middelnederlands  4 april 1453  Jan van der Elst en Mathys die Gruyter, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Peter, zoon van wijlen Henrick van 
den Woude, heeft opgedragen aan de H.Geest Tafel, de 
erfpacht van 4 lopen rogge, beschreven in de acte van 11 
augustus 1439  

122r  A  Middelnederlands  30 januari 1413  Jan van den Eynde en Jacop van Ele Aert Houtappelszoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Wytman, zoon van 
wijlen Willem Grieten, beloofd heeft te betalen aan Gerard 
Heyman Smollertssoen, een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande 
uit twee stukken land, gelegen in de parochie Oisterwyck te 
Udenhout, het ene stuk belend ter ene zijde door Aert Loedens 
en ter andere zijde door de kinderen van Jan Smollers, 
strekkende tot aan Claus van Baerle, het andere stuk belend ter 
ene zijde door Heilwig Cortten en kinderen, ter andere zijde 
door de kinderen van Jan Smollers, strekkende tot aan het 
gemene pad, stellende mede ten onderpand de helft van 1½ 
lopense land, aldaar gelegen tussen het godshuis van Tongerloe 
en Wytman voorn.  
  "dat Neel Stevens gelt".  

122r- 
123r  

A  Middelnederlands  2 maart 1446  Jan Jan Wytmanssoen en Jan Poynenborch Peterszoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Juet, dochter van 
wijlen Wytman van den Dael geheten die Rademeker, heeft 
opgedragen aan Laureyns, zoon van wijlen Willem van der 
Heyden, ten behoeve van de H.Geest Tafel, de   erfpacht van 4 
lopen rogge, beschreven in de acte van 30 januari 1413.  

123r- 
123v  

A  Middelnederlands  31 mei 1477  Johannes Steenwech en Ghysbertus Pels, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Johannes, zoon van wijlen 
Johannes, zoon van wijlen Petrus Belaerts, man van Elisabeth, 
dochter van wijlen Hubertus Piggen, en Pe-  trus, zoon van 
wijlen Johannes Vleminxs, man van Heil-  wig, dochter van 
wijlen Hubertus Piggen voorn., hebben opgedragen aan 
mr.Arnoldus de Weilhuysen ten behoeve van Nycolaus, zoon 
van wijlen Henricus de Stralen, 1 mud van een erfpacht van 3½ 
mud rogge, gaande uit enige onderpanden te Udenhout:  
 a. een huis en hof, gelegen bij de Creytenmolen tussen  
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    Johannes Langerbeen ter ene zijde en Henricus van der Voert, 
Nycolaus Piggen en Franciscus Croyts ter andere zijde;  b. een 
stuk land, geheten die Langeacker;  
een stuk land, geheten dat Swartstucsken, tussen Elisabeth 
Petrus Steyns weduwe, en haar zusters ter ene zijde en de 
erfgenamen van wijlen Hubertus Peter Hubensoen ter andere 
zijde;  
een stuk weide, geheten optie Ryt, belend met een zijde en een 
einde aan de erfgenamen van Hubertus voorn., ter andere zijde 
aan de gemene straat;  
een stuk land, geheten die Vlashoff, tussen de gemene straat 
en de erfgenamen van Hubertus    voorn.;  
een stuk land, geheten den Crommenacker, met aan alle zijden 
Wolterus Priems;  
een stuk land, geheten die Strepe, tussen Peter van den  
Schoer en Johannes van der Rydt;  
een stuk land, ook geheten die Strepe, met Wolterus Priems 
aan beide zijden;  
 welke erfpacht Hubertus, zoon van Petrus Huybensoen aan 
Henricus, Johannes, Aleida, Kenrada, Heilwiga, Elisabeth, 
Katherina en Gertruda (gehuwd met Theodericus Fransen), 
kinderen van wijlen Hubertus Piggen, had opgedragen in ruil 
voor vorengenoemde onderpanden.  
  "Een molder rogs in eenen pacht van eenen mud rogs van 11½ 
mudden rogs, gelden die kynderen Jan Huyben bij 
Creytenmolen".  

124r- 
124v  

A  Middelnederlands  7 januari 1459  Willem van Beeck en Jacob van der Elst, schepenen van  
Oisterwyck, verklaren, dat Claes van Stralen, zoon van wijlen  
Henrick, heeft opgedragen aan Jan van den Doeren en Jan van 
Bercke, meesters en provisoren van de H.Geest Tafel, 10 lopen 
rogge, hem aangekomen van Claes Willems  
 soen van Gheyn, komende uit het versterf van Godevaert   
Brock. Hij behoudt een lijftocht van 6 lopen rogge en bestemt 2 
lopen voor de altaristen in de kerk van Oisterwyck.  

124v- 
125r  

A  Middelnederlands  11 juni 1475  Jacob van der Elst en Embrecht Henrick Emmensoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Andries, zoon van 
wijlen Jan van der Wou, heeft opgedragen aan Adriaen, zoon 
van wijlen Ghysbert Aerts, ten behoeve van de   
 H.Geest Tafel, een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit 5 
lopense land, gelegen in de parochie Oisterwyck te Berckel, 
tussen Aert Ghyben en Peter Ghysbertss., strekkende van Aert 
voorn. tot aan Peter voorn.  
  "Gilt Dries van Wou".  

126r- 
126v  

A  Latijn  9 februari 1324  Arnoldus Barys en Hesselo de Castro, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Elisabeth, weduwe van wijlen 
Arnoldus Hicspoer, verkocht heeft aan Henricus, laat van wijlen 
Conegonda de Karleckhoeven, een cijns van 6 pond tournooise, 
gaande uit het erve te Udenhout, dat Elisabeth van Gerardus 
Busere gekocht heeft, voor welke cijns Elisabeth, haar dochter 
Erchararda en haar zonen Theodericus Wanghe en Gerardus 
Hicspoer, zich gezamenlijk garant stellen.   De koper draagt deze 
cijns op aan de H.Geest Tafel, onder voorwaarde dat de Tafel 
uit deze cijns aan de kerk te Oesterwyck zal betalen 5 
schellingen wegens een   grondcijns van 3 schellingen, 20 
schellingen voor brood en wijn, alsmede zijn jaargetijde.  
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127r- 
127v  

A  Latijn  20 januari 1348  Nycholaus Nycol en Johannes de Ele, schepenen van Oisterwyc, 
verklaren, dat Christina, weduwe van  Johannes die Jonge, en 
haar kinderen Johannes, Jacobus en Elisabeth, hebben 
ontvangen van Heer Godefridus, investiet van de kerk van 
Oisterwyc, en van de provisoren van de H.Geest Tafel, een 
windmolen met huis c.a. te Udenhout, geheten Creytenmolen, 
welke molen de Tafel van wijlen Lodovicus de Colle ontvangen 
heeft, tegen een erfcijns van 6 gulden, te betalen op St.Marten 
in de winter.  
 Uitgaande cijnsen: de hertogcijns, 10 pond cijnsgeld t.b.v. 
Johannes Watermael, 10 schellingen aan het altaar van St. 
Margarete, St. Geertruda en St. Nycholaes in de kerk van 
Oisterwyck, 2 schellingen aan het altaar van St. Agatha en St. 
Katherina aldaar, 20 schellingen aan investiet en kapelaans 
wegens de jaargetijde van Ludovicus voorn., 5 schellingen voor 
de kerkfabriek en 2 schellingen voor de kerk te Geldrope.  
  "6 hollants gulden op Creytenmolen".  

127v- 
128r  

D  Middelnederlands  9 oktober 1478  Mathys die Gruyter en Claeus die Beer, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van Lambrecht van  
Gorcum, heeft opgedragen aan Goyaert, zoon van wijlen   
Goyaert van Hulsen, een erfpacht van 3 mudden rogge,   gaande 
uit enige onderpanden te Udenhout:  
10 lopense land en beemd, tussen de kerk en de H.Geest van 
Oisterwyck ter ene zijde en Reynout Borchgraven ter andere 
zijde;  
2 lopense land, tussen Jan van Gorcum voorn. en de 
erfgenamen van Hermen Wouters;  
1½ bunder beemd, tussen Jan Aert Loers ter ene zijde en  
Henric Henric Losensoen en Jan Jan Brocken ter andere zijde;  
6 lopense beemd in den Reyt, tussen Henrick Melys en de  
H.Geest te 's-Bosch;  
  NB. Margriet Willemsdr. Sappeels, weduwe  

 
 Katern 17  

   
129   130   131   132   133   134   135   136   
A    A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  

 
129r  A  Latijn  4 mei 1448  Rutgherus de Geldrop en Nycolaus Spierinx, schepenen van 

'sHertogenbosch, verklaren, dat Gerardus, zoon van wijlen 
Willelmus Heynen, verkocht heeft aan Lambertus de Doernen 
Chrispiani ten behoeve van Katherina, weduwe van Gerardus 
Buck, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een huis, erve 
en hof met land, groot omtrent 20 lopen-se, gelegen in de 
parochie Enschit, met de gemene straat aan beide zijden, 
strekkende van Wolterus van den Wyel tot 't Hogeloe, 
toebehorende aan Wolterus Oerlemans, voorts uit een stuk 
weiland,geheten die Hogeweye, tussen Petrus van den Scheer 
en Rutgerus de Erpe, strekkende van Marcelius Haermans tot 
aan de gemeint, alsmede uit een stuk land, geheten dat 
Goervenne, tussen Wolterus van den Wyel ter ene zijde en 
Petrus Oerlemans en Wolterus van den Wyel ter andere zijde, 
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stekkende van de gemene straat tot aan Wolterus van den 
Wyel.  

130r  A  Latijn  11 
 septembe
r  
1451  

Johannes Bathens en Wolterus Pynappel, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Henricus, zoon van wijlen 
Reynerus die Bont, heeft opgedragen aan Gerardus, zoon van 
wijlen Willelmus Heynen, een stuk land, geheten den 
Hezeacker, groot 14 lopense, gelegen in de parochie Enschit 
tussen de gemene weg ter ene zijde en de erfgenamen van 
wijlen Johannes die Groet en Johannes van den Wiel ter andere 
zijde, strekkende van die Zwartrijt tot aan voornoemde weg, 
tegen een erfpacht van 2 mudden rogge.  

130r- 
130v  

A  Middelnederlands  15 juni 1452  Amelius de Boechem en Arnoldus Groetaert de Os, schepenen 
van 's-Hertogenbosch, verklaren, dat Henricus, zoon van wijlen 
Reynerus die Bont, heeft opgedragen aan Katherina, weduwe 
van wijlen Gerardus Leonardss Buck, de erfpacht van 2 mudden 
rogge, beschreven in de acte van 11 september 1451.  

131r  A  Middelnederlands  15 april 1485  Henrick Emmensoen en Claes Heyen, schepenen van  
Oisterwyck, verklaren, dat Claes, zoon van wijlen Claes van den 
Eynde, heeft opgedragen aan Jacop, zoon van wijlen Jan van der 
Elst, ten behoeve van Peter, zoon van wijlen Peter Piggen, een 
erfpacht van 12 lopen rogge, gaande uit een huis, hof en 
aangelag, groot omtrent 4 vaetsaet, gelegen in de parochie 
Enschit tussen Wouter Huyben en de gemene straat, 
strekkende van Wouter voorn. tot aan Gerit Willem 
Ghybenzoen, onder voorwaarde, dat als Peter andere brieven 
van deze erfpacht kan tonen, deze vestbrief van onwaarde zal 
zijn. "Gilt Claes van den Eynde".  

131r- 
131v  

A  Middelnederlands  16 januari 1487  Jan van Eyghen en Adriaen Denis Meinartssoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Wouter, zoon van wijlen   Claes 
Wouter Hubenzoen, man van Margriete, dochter van wijlen 
Peter Piggen, heeft opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Jan 
Poynenborch, de erfpacht van 12 lopen rogge, beschreven in de 
acte van 15 april 1485 (reg.nr.215). Dirck,  

 

    zoon van wijlen Wouter Brock, en Jan die Boyter, provisoren 
van de kerk van Enschot, aan wie Peter Piggen 1 lopense heeft 
vermaakt ten behoeve van de kerkfabriek, verklaren in deze 
opdracht te bewilligen.  

132r  A  Middenederlands  31 juni 1394  Aert Houtappel Jacopssoen en Jan van den Eynde, schepenen 
van Oisterwyck, verklaren, dat Marcelys, zoon van wijlen 
Marcelis van den Hoevel, verkocht heeft aan   
 Godevaert, zoon van wijlen Herman Bac, ten behoeve van de 
kerk van Oisterwyck, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 
een huis, erf en hof, gelegen in de parochie Enschyt tussen de 
erfgenamen van wijlen Jan Bruystens en de strate.  
  "Gilt Gerit van Ockel".  

132r- 
132v  

A  Middelnederlands  9 december 1500  Henrick Embrechtssoen en Henrick Willem Emmenzoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Dirck Sapeels, 
meester en provisor van de kerkfabriek te Oisterwyck, heeft 
opgedragen aan Embrecht Henrick Emmensoen ten behoeve 
van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven 
in de acte van 21 juni 1394  
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133r- 
133v  

A  Middelnederlands  13 oktober 1455  Mathys die Gruyter en Heyman Heymanszoen van der Eck, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Henrick die Bont en 
Henrick die Bont die joncxste, zonen van wijlen Jan die Bont, 
Claes Jan Claessoen Vrient (weduwnaar van Elisabeth Jansdr. 
die Bont) en Jan Peter Herman (x Ka-theline Jansdr. die Bont) 
hebben opgedragen aan Jan, natuurlijke zoon van Claes Vrient 
voorn., man van Aleyt Jan sBontendochter, 4/5 van het huis, 
erve en hof met land, waarop wijlen Jan die Bont en Yde zijn 
vrouw gestorven zijn, groot 10 lopense, gelegen in de parochie 
Enschit aan het Hoge eynde, met Geertrude, weduwe van 
wijlen Jan sGroeten, en haar kinderen aan beide zijden, 
strekkende van Geertrude voorn. tot aan de gemeint, tegen een 
erfpacht van een half mud rogge ten behoeve   van Henrick die 
Bont die joncxste. Lasten: de hertogcijns, 1 mud rogge aan Jan 
Gielissoen van Heerlaer, een half mud rogge aan Heilwig, 
weduwe van Peter van der Meer.  

133v- 
134v  

A  Middelnederlands  26 juni 1457  Heyman Heymanszoen van den Eke en Embrecht Goessensz., 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Henrick die Bont de 
jongste, verkocht heeft aan Wouter van den Ele, zoon van 
wijlen Thomaes Hessels, de erfpacht van een half mud rogge, 
welke Jan geheten Wouter, natuurlijke zoon van Claes Vrient, 
gevestigd had, beschreven in de acte van 13 oktober 1455  

135r- 
135v  

A  Middelnederlands  2 november 1452  Willem Andries Sapeelszoen en Geryt van Catwyck,  
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Peter, zoon van   
wijlen Peter Pigge, verkocht heeft aan Aert, zoon van wijlen 
Peter van den Wiel, een erfpacht van een half mud rogge, 
gaande uit een huis, erve en hof met land, groot 10 lopense, 
gelegen in de parochie Enschit, tussen Jan Peters Pegge en 
Marie, weduwe van Peter van den Wyel, en haar kinderen, 
strekkende van de gemeint tot aan Jan Bruystens, stellende 
mede ten onderpand een erfpacht van 26 lopen rogge, welke 
Jan Wouterssoen betaalt uit zijn erve te Enschot.  

135v- 
136r  

A  Middelnederlands  8 oktober 1486  Adriaen Heyen en Michiel die Bere, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Geryt, zoon van wijlen Peter van den Wiel, heeft 
opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Jan   Poynenborch, 
momber en provisor van de H.Geest Tafel, de erfpacht van een 
half mud rogge, beschreven in de acte van 2 november 1452.  

136r  A  Middelnederlands  21 april 1415  Jacop van Ele Aert Houtappelssoene en Wytman Jan 
Wytmanssoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Willem, zoon van wijlen Henrick Maes, verkocht heeft aan 
Henrick die Bontwercker en Hillegonda zijn vrouw, een erfpacht 
van 1 mud rogge, gaande uit een halve bunder broekland, 
gelegen in de parochie Enschot tussen Maria van der Wagen en 
haar kinderen ter ene zijde en de verkoper ter andere zijde, 
voorts uit een stuk land, geheten die Wedsacker, tussen 
Engbrecht Eliaes en Melis Walravens, alsmede uit een stuk land, 
geheten die Rybelsberch, tussen Aert van Beeck en Huybrecht 
van der Wiel.  
  Vidimus in acte van 16 augustus 1439.  

136v- 
137r*  

A, B  Middelnederlands  16 augustus 1439  Willem die Becker die jonge en Geryt Bock Lenartssoen, 
schepenen vn Oisterwyck, geven vidimus van de acte van 21 
april 1415 (reg.nr.62) en verklaren, dat Godevaert Snoeck 
beloofd heeft deze acte aan de H.Geestmeesters zal uitreiken 
zo dikwijls als zij hun rechten moeten   bewijzen.  
  "van eenen mud rogs tot Enschot daerinne die Tafel heeft 4  

    lopen".  

* Post steekt katerngrens over  
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Katern 18  

  
137   138   X  

140   141   142   143   144  

B  A  A                        

  
136v- 
137v  

B  Middelnederlands  16 augustus 1439  Vervolg vorige akte  

137v- 
138r  

A  Middelnederlands  28 augustus 1451  Jan van der Elst en Willem Luwe, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Jan, zoon van wijlen Geryt Wyten den ouden, verkocht heeft aan 
Kathelyne, weduwe van Gerit Bock Lenaertssoen, en haar kinderen, een 
erfpacht van een half mud rogge, gaande uit een akker  land te Enschit, 
geheten den acker after die hage, groot 9 lopense, alsmede een akker 
land, geheten den acker after die schuer, groot 10 lopense, gelegen 
naast de vorige akker, met een waterlaet daartussen, belend ten   
 O. Gielis Byekens, ten W. Ghyb Wyten, voorts uit een   huis en hof c.a., 
gelegen alsvoren ter stede geheten die Hoechsyde van Enschit, tussen 
Gielis Beykens en Ghyb Byekens.  
  "Gilt Wouter van Gorp". Latere hand: "daer nae Aert Kepkens ao 1562, 
Jan Reynen ao 87, d'erfgen. Jan Reynen".  

 
 Katern 19  

  
145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   
A  
  

A  A  A,  
B  

B    A  B  A  A  A  A  A,  
B  

A,  
B  

B    A,  
B  

B  B  B  

 
145r  A  Middelnederlands  17 februari 1430  Jacob van Brakel en Willem die Becker, schepenen van Oisterwyck, 

verklaren, dat Aelbrecht geheten Lupprecht, zoon van wijlen Jan 
Lupprechts, beloofd heeft te betalen aan Coenraet van Boechem, een 
erfpacht van 6 lopen rogge, gaande uit een stuk land, door hem gekocht 
van Willem van der Zydewynde, geheten den Borchacker, gelegen in de 
Vrijheid van Oisterwyck tussen Aelbrecht voorn. en Claes Belaerts en 
Griete zijn vrouw ter ene zijde en Jan Fien ter andere zijde, strekkende 
van de Coestraet tot aan de Molenstraet die ter borchwert gheet, 
alsmede uit een stuk land, eveneens geheten den Borchacker, gelegen 
naast het vorige stuk ten W.  
  "gilt Jan Robbrechts". Latere hand: "nu Jan de Bever"  
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145r- 
145v  

A  Latijn  16  november  
1508  

Willelmus de Achel en Philippus Sanders, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Gerardus de Achel, man van Judoca, 
weduwe van Nycolaus de Boechem, zoon van wijlen Amelius Coenrardi 
de Boechem, heeft opgedragen aan mr. Nycolaus Kuyst ten behoeve 
van Heer Andreas Emmen, priester, de erfpacht van 6 lopen rogge, 
beschreven in de acte van 17 februari 1430.  

146r- 
146v  

A  Middelnederlands  21 maart 1444  Willem die Becker en Henrick Jan Wytmans, schepenen van Oisterwijk, 
verklaren, dat Jan, natuurlijke zoon van Heer Willem Brocken, 
priesterm en van wijlen Kathelyne Wyericksdochter, heeft opgedragen 
aan Jan, zoon van wijlen Wouter van der Stegen, een huis, hof en erve, 
gelegen in de vrijheid van Oisterwijk in die Kerckstraet, tussen Wouter 
Backs die oude, zoon van wijlen Jan Buckincs, en Henric Beke die 
barbyer, zoon van wijlen Jan Bekaerts, ter ene zijde en Jan Jan 
Buckincssoen en Peter sDekkers ter andere zijde, strekkende met beide 
zijden aan de gemene straat, tegen een erf pacht van 26 lopen rogge. 
Het huis is belast met 14 penningen ten behoeve van de persoon en 
altaristen in de kerk van Oisterwyck, alsmede een halve roede in de 
Oisterwyckse dyck  

146v- 
147r  

B  Middelnederlands  29 oktober 1460  Heyman Heymanssoen van Eck en Jan van de Doeren Diricssoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Ghysbert, zoon van wijlen 
Jan Brocken, heeft opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Andries Toyt, 
ten behoeve van Yken Woutersdochter van Kuyc, de erfpacht van 26 
lopen rogge belend ter ene zijde Peter van Laerhoven, ter andere zijde 
Wouter Back, zoon van wijlen Jan Buckinck, strekkende van de   
Kerckstraet tot de Hoechstraet.  

148r  A  Middelnederlands  28 januari 1403  Aert Walraven en Jan van Ele, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Henrick Lupprecht heeft opgedragen aan zijn neef Henrick Janssoen 
Lupprecht, al zijn goederen in de parochies Oisterwyck en Haeren, 
tegen een erfpacht van 2½ mud rogge.  
  "Een mud rogs uyt eenen pacht van 2½ mud rogs van wegen Heer  
Henrick Emmen ende Jacoben gebruederen"  

148r- 
148v  

A  Middelnederlands  3 mei 1433  Aert Roekeloes en Henrick van Buedel, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Claes, zoon van wijlen Henrick Lupprecht Henrickssoen 
en Margriet, en Geryt Loyaert, man van Yde, dochter van wijlen Henrick 
Lupprecht   
 voorn., hebben opgedragen aan Aernt van der Heyden, de   
 erfpacht van 30 lopen rogge, beschreven in de acte van 28 januari  

 

    1403.  

149r- 
149v  

A  Middelnederlands   20 
 november  
1502  

Wouter Thomaes Wouterszoen en Embrecht Embrechtssoen, 
schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Heer Henrick (Emmen) en 
Jacop (Emmen), zonen van wijlen Henrick Embrechts, hebben 
opgedragen aan Henrick Willem Emmensoen, meester en provisor van 
de H.Geest Tafel, de erfpacht van 2½ mud rogge, beschreven in de acte 
van 28 januari 1403, welke erfpacht Aert van der Heyden en Joerden 
zijn zoon hadden opgedragen aan Henrick Willem Emmensoen voorn., 
die hem opdroeg aan Henrick Embrechtsoen voorn.  

149v  A  Middelnederlands  20 augustus 1465  Willem van Beeck en Aernt Appels Jacopszoen, schepenen   van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van Herman   
 Noyens, bekend heeft schuldig te zijn aan de H.Geest Tafel, 10 lopen 
rogge uit zijn huis, hof en land, gelegen op die Hoeve in de parochie 
Oisterwyck, alsmede 13 lopen rogge, uit twee stukken land, het ene 
geheten die oude hoeve, met 's Beeren kinderen aan beide zijden, het 
andere geheten die Bocht, tussen Claes Appels en 's Beeren kinderen.   
"Gilt Jan Pluymen".  
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150r- 
150v  

A  Middelnederlands  31 maart 1520  Aelbrecht Willem Aelbrechtszoen en Embrecht van den Brekel 
Janssoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Henrick Willem 
Emmensoen, meester en provisor van de H.Geest Tafel, heeft 
opgedragen aan Peter Huybrecht Janssoen, een stuk land, groot 5 
lopense, gelegen in de parochie Oisterwyck in Huyculem in de 
Huyculumse ecke-ren, tussen de gemene heerbaen en de kinderen van 
wijlen Willem Geritszoen, strekkende van de kinderen voorn. tot aan 
Jan Henrixsoen van der Wouwe, tegen een erfpacht van 1 mud rogge.   
NB. Op 20 april 1504 droeg Katherina, weduwe van Jan Knoep, haar 
tocht in 1/3 van dit land op aan Willem die Meester, gehuwd met haar 
dochter Aleida. Deze droeg dit derdedeel op dezelfde datum op aan 
Willem Janssoen Poynenborch. Op 14 augustus 1515 droegen Jan 
Willem Poynenborch en Aelbrecht Willem dit derdedeel op aan de 
H.Geest Tafel.  

151r  B  Latijn  4 december 1424  Jacobus de Wiel en Willelmus Reeuwe, schepenen van 's- 
Hertogenbosch, verklaren, dat Johannes, zoon van wijlen Johannes de 
Os, heeft opgedragen aan Henricus, zoon van wijlen Johannes de 
Baerle, een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit 20 lopense 
land, gelegen in de parochie Oisterwyck te Carichoven, geheten 
Joedenbrake, met Jacobus Ele aan beide zijden, alsmede uit 2 lopense 
land, gelegen bij de windmolen ter Nedervonder, met Henricus de 
Haren aan beide zijden, welke erxfpacht wijlen Johannes de Os, zoon 
van wijlen Goeswinus de Bruheze, gekocht had van Elizabeth, weduwe 
van Gerardus Groy de Oisterwyck en haar kinderen Johannes, 
Goeswinus en Elizabeth. "van wegen Heren Adriaens Ansems".  

151r- 
151v  

A  Latijn  4 december 1424  Jacobus de Wiel en Willelmus Reuwe, schepenen van 's- 
Hertogenbosch, verklaren, dat Johannes, zoon van wijlen Johannes de 
Os, heeft opgedragen aan Henricus, zoon van wijlen Johannes de Bairle, 
een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 20 lopense land, gelegen in 
de parochie Oisterwyck te Kerichoven in de Joedenbrake, welk land 
Heer Henricus de Aerle tegen genoemde erfpacht had opgedragen aan 
Henricus Wyken.  
  "van wegen heren Adriaen Ansems".  

151v- 
152r  

B   Latijn  9 maart 1467  Ricoldus de Borchgreve en Gerardus Bathensoen, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Heer Wolterus, Daniel en Jacoba, 
kinderen van wijlen Henricus Johanssoen de Baerle en Margaretha, 
hebben opgedragen aan Heer Adrianus, zoon van wijlen Ancelmus 
Multoris, twee erfpachten, respectievelijk groot een half mud en een 
mud rogge, beschreven in de acten van 4 december 1424, welke 
erfpachten hen zijn aangekomen van wijlen hun ouders.  

153r  A  Middelnederlands  9 september 1463  Embrecht Goeswynssoene en Henrick Peterssoene, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Alyt, dochter van wijlen Wouter Vrancken, 
bekend heeft schuldig te zijn aan Aert, zoon van wijlen Aert Wynssoene 
Back, 1 vlaamse plak erfcijns en 6 lopen erfpacht, gaande uit een huis 
en hof c.a., gelegen in de Vrijheid van Oisterwyck in Karchoven tussen 
Jan Wevers en Geertrude van der Eyken, welk onderpand Aert Back, 
zoon van wijlen Jan Winen, in pacht had uitgegeven aan Engelbere, 
dochter van wijlen Wouter Ymmen, waarvan hij de schepenbrief 
verloren heeft. Onder voorwaarde, dat deze acte waardeloos is indien 
de oorspronkelijke gevonden wordt.  
  "Van wegen Mary Henrick Toytsdochter".  

153r- 
153v  

 B  Middelnederlands  10 december 1502  Joest Roelofs en Aert Nulant, schepenen van Oesterwyck, verklaren, 
dat Wytman, Henrick en Peter, zonen van wijlen Willem Coeyten, 
alsmede Peter Jan Danissoen, man van Engelbere, dochter van wijlen 
Willem voorn., hebben opgedragen aan Marie, dochter van wijlen  

    Henrick Toeyts, de erfcijns van 1 vlaamse plak en de erfpacht van 6 
lopen rogge, gaande uit een huis en hof c.a., gelegen in de Vrijheid van 
Oisterwyck in Carchoven, tussen wijlen Jan Weverts, nu Jan Back, 
ridder, en wijlen Gertruyde van der Eycken, nu Jan Blanckarts, 
strekkende van de gemeyne straat tot aan jonffouwe Elizabet van 
Ameroey (zie de acte van 9 september 1463).  
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153v- 
154r  

B  Middelnederlands  26 februari 1500  Dirck Sapeels en Henrick Embrechtss., schepenen van Oesterwyck, 
verklaren, dat Embrecht Henrick Emmensoen van Buell beloofd heeft 
te betalen aan Marie, dochter van wijlen Henrick Toyts, een erfpacht 
van 1 mud rogge, gaande uit zijn hof met 26 lopense land, gelegen in 
de parochie Oisterwyck in de Hupperinghe, tussen Aleyt Goyaert 
Reymbouts weduwe en haar kinderen en het gemeyne voetpad, 
strekkende van de gemeyne vaerwech tot aan de   gemeint van Haren.  
  "Vuyter hoeven Embrecht Goessens in die Hupperinge van wegen 
Mary Toyts".  

154r- 
154v  

B  Middelnederlands  12 februari 1476  Henrick Aert Hermanssone en Henrick Here, schepenen van 
Oesterwyck, verklaren, dat Henrick, zoon van wijlen Willem Wyten, 
alias Willem Cortten, beloofd heeft te betalen aan Wytman, Henric, 
Peter, Katheline en Engel-  bere, kinderen van wijlen Willem, zoon van 
wijlen Willem Wyten voorn., een erfpacht van 9 lopen rogge, gaande 
uit een stuk erf, tot weide liggende, groot omtrent 15 lopense, gelegen 
in de parochie Oisterwyck te Udenhout, tussen Goeswyn van den 
Heesacker ter ene zijde en Lambrecht Heynen Jans van Vucht en meer 
anderen ter andere zijde, strekkende van de Schoerstrate tot aan de 
kinderen van Willem Willem Wytensoen voorn.  
  "Van wegen Mary Toyts".  

154v- 
155r*  

A,  
B  

Latijn  6 september 1491  Arnoldus Keymp en Johannes de Achel, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Wytmannus, Henricus, Petrus, 
Katherina en Engelberta, kinderen van wijlen Willelmus, zoon van 
wijlen Willelmus Wythen, hebben opgedragen aan Maria, dochter van 
wijlen Henricus Toyts, de erfpacht van 9 lopen rogge, beschreven in de 
acte van 12 februari 1476.  

*Post steekt katerngrens over  
 
 Katern 20  

  

   
155   156   157   158   159   160   161   162   
A  A  A  A  A  A  A    A  A    A  A  F  F  F  

  
154v- 
155r  

A,  
B  

Latijn  6 september 1491  Vervolg vorige post  

155r- 
156v  

A  Middelnederlands  17 januari 1506  Dirck Sapeels en Aernt Nulants, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 
dat Mary, dochter van wijlen Henrick Toyts, heeft opgedragen aan 
Henrick Willem Emmenzoen ten behoeve van de H.Geest Tafel, een 
erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit het huis en hof, waar Aernt van 
de Veldecker placht te wonen, gelegen in de parochie Gestel aan de 
Hoevel, tussen Goyaert van der Stegen en de gemene straat, voorts 
de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 26 februari 
1500 (reg.nr.241), voorts de erfpacht van 9 lopen rogge, beschreven 
in de acte van 12 februari 1476 (reg.nr.201), alsmede de cijns van 1 
vlaamse plak en 6 lopen rogge erfpacht, beschreven in de acte van 9 
september 1463 (reg.nr.177), dit ten behoeve van een wekelijkse mis, 
alle zondagen te lezen na de vroegmis op het H.Cruysaltaar.  
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156r- 
156v  

A  Middelnederlands  26 april 1440  Henrick van Ethen en Jan van der Elst, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Henrick, zoon van wijlen Henrick die Coninck, verkocht 
heeft aan Laureyns van der Heyden en Willem Godevaerts Back, 
mombers en provisoren   van de H.Geest Tafel, een erfpacht van een 
half mud rogge, gaande uit zijn huis, hof en land, groot 7 lopense, 
gelegen in de parochie Oisterwyck in Berckel, belend ten N. de 
gemene strate, ten Z. Willem van Laerhoven, ten O. de erfgenamen 
van Aert van Benacht, ten W. Willem van Laerhoven, alsmede uit zijn 
stuk land, groot 4 lopense, gelegen alsvoren, belend ten N. Willem van 
Laerhoven, ten Z. Jan, zoon van Jan Aert Langerbeen, strekkende van 
de kinderen van wijlen Wouter van den Pasch tot de erfgenamen van 
wijlen Laureyns Scoemekers.  
  "gilt Peter Ghyben". Latere hand: "nu Peeter Marten Theeus"  

157r  A  Middelnederlands  10 december 1359  Godevaert Walrave en Willem Comen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Aert Vos, man van Connegonde, dochter van Didderic 
Wangen Hicspoer, verkocht heeft aan Gielys Wamboysstickere ten 
behoeve van de H.Geest Tafel, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande 
uit de goederen, welke hij verkregen heeft van Mabarys van den 
Bogaerde en welke Henrick Noerkens geldende is uit een erfenis, 
gelegen bij wijlen Wouter Pigge.  
  "Gilt Jan Vany".  

157r- 
158r  

A  Middelnederlands  1 oktober 1470  Mathys die Gruyter en Jan die Loeze, schepenen van   
 Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Bartholomeus  
Stevenszoen van der Amervoert, ten behoeve van zijn kinderen Aert,  

    Jan en Agnese afstand heeft gedaan van zijn lijftocht in twee huizen, 
gelegen in de parochie Oisterwyck bij de windmolen geheten 
Creytenmolen, tussen Jan Huben ter ene zijde en Jan Meyers, Geryt 
van der Schoer, Barthout Wouterszoen en Dinge, weduwe van Jan 
Peeters ter andere zijde; voorts in een beemd, gelegen alsvoren in 
Aschot tussen Barthout Wouters en Jan Meyers ter ene zijde en Aert 
Goyaertssoen te Enschit ter andere zijde, strekkende van Jan van 
Haren tot aan Barthout en Jan voorn.; alsmede in een stuk beemd, 
gelegen in de parochie Helvoirt in die Leendonck, tussen de H.Geest 
te 's-Bosch en Heer Daems gasthuys van den Bosch, strekkende met 
beide einden aan Gerit van den Schoer. Zijn kinderen voorn. verkopen 
aan Joest Claes soen een erfpacht van 1 mud rogge uit deze 
onderpanden.  
  "Gilt Thomas Meeus".  
  

159r  A  Middelnederlands  1 februari 1415  Jacop van Ele Aert Houtappelszoen en Claes Ackerman, schepenen 
van Oisterwyck, verklaren, dat Herman, zoon van wijlen Wytman 
Loeders, verkocht heeft aan Elisabeth Diderick Aertssoens wijf, een 
erfpacht van een half mud rogge, gaande uit een halve mudsaat land, 
gelegen in de parochie Oisterwyck te Berckel, tussen de verkoper en 
Claes Aertssoen.  

159r- 
159v  

A  Middelnederlands  1 maart 1434  Wytman Wouterzoen van den Dael en Aert Roekeloes, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Diderick Piggen, heeft 
opgedragen aan Jan, zoon van wijlen Ghysbrecht Hannenzoen, de 
erfpacht van een half mud rogge, beschreven in de acte van 1 februari 
1415.  

160v  A  Middelnederlands  3 februari 1470  Jan Wytman en Peter van Laerhoven, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Aert, zoon van Jan Joerdens, man van Luytgaerd, 
dochter van Claes van Stralen, heeft opgedragen aan Henrick, zoon 
van wijlen Peter van der Hout, een erfpacht van een half mud rogge, 
gaande uit vijf gedeelten van een huis en hof c.a., gelegen in de 
parochie Oisterwyck te Berckel, tussen Kathelyn van den Brekelen en 
Heilwich, weduwe van Jan Cuypers en kinderen, strekkende met beide 
einden aan de gemeint; voorts uit vijf vijfdegedeelten van een stuk 
land, geheten dat Sestersaet, belend aan beide zijden door Herman 
Loers, strekkende van het goed van Parwys tot een gemene weg;   
alsmede uit vijf vijfdegedeelten van een stuk land, geheten Truynen 
geloect, tussen Heilwich voorn. en Kathelyn 's Wolfs, strekkende van 
Jan Beckers des jongen tot aan Yde Vannys.  

161r  A  Middelnederlands  1 december 1470  Mathys die Gruyter en Berthout van den Dyck, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Henrick, zoon van wijlen Peter van den 
Hout, heeft opgedragen aan Heessel, zoon van wijlen Goyaert 
Heessels, 6 lopen van een erfpacht van 8 lopen rogge, beschreven in 
de acte van 3 februari 1470  
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161v- 
162v  

F  Latijn  9 oktober 1411  Gerardus de Aa en Johannes Dicbier, schepenen van 'sHertogenbosch, 
geven vidimus van de acte van 25 april 1352 en van de acte van 6 juli 
1377 en verklaren, dat Johannes Heyme beloofd heeft aan Petrus, 
Jacobus, Johannes en Heilwiga, kinderen van Jacobus Steenwech, dat 
hij hun bedoelde schepenbrieven zal overleveren, indien zij ze nodig 
hebben om hun rechten te bewijzen.  

 
Katern 21  

   
163   164   165   166   167   168   169   170   
A    D  D  B  B  B  A  A  B  B  A  A  A  A  A  

 
163r  A  Latijn  18 augustus 1317  Johannes Dicbier junior en Ghyselbertus Lyscop, schepenen van 

'sHertogenbosch, verklaren, dat Heer Gerardus, investiet van de kerk 
van Haeren, beloofd heeft te betalen aan Johannes, Ingramus en 
Geerwingus, zonen van wijlen Johannes zoon van wijlen Lambertus de 
Goeshalven, een erfpacht van 4½ mud rogge uit zekere goederen te 
Haren, welke hem tegen genoemde erfpacht zijn opgedragen, 
stellende tot meer zekerheid een erfpacht van 1 mud rogge uit zijn 
hoeve c.a. te Haren ten onderpand.  
  NB.  Op 29 juli heeft Heer Gerardus aan Geerwingus 1 mud afgelost.  

164r  D  Middelnederlands  1 mei 1389  Gysbrecht Jacobssoen en Gysbrecht van der Stegen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Gysbrecht Holle ontvangen heeft van Aert 
Walraven, een stuk land, gelegen in de parochie Haren, tussen Gielis 
van den Dorne en Hessel Gobbelens, strekkende van Aleyt van 
Laerhoven tot aan de Gruenstraet tegen een erfpacht van 8½ lopen 
rogge.  
  "Gilt Aryken wed. Laureys Peter Geritss alias   
  Bloemkens ex bonis aen 't Holleneynde, daer Wouter de Raeymaker 
te wonen plach". Latere hand: "Nu Ariaen Witlocx".  

164r  D  Middelnederlands  1 april 1389  Jan van Ele en Mathys van Hukulum, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Wouter en Peter, zonen van wijlen Wouter van den Loe, 
ontvangen hebben van Aert Walraven, een stuk land, gelegen in de 
parochie Haren by die Gruenstraet, tussen Hessel Goebelens en Gielis 
van den Dorne, strekkende van die Gruenstraet tot aan Aleyt van 
Laerhoven, tegen een erfpacht van 8½ lopen rogge.  
  "Noch van 8½ lopen rogge op Aryken voirs. Nu Adriaen Witlocx".  

164v  D  Middelnederlands  1 maar 1422  Gerit van Meyensvoirt en Willem die Becker, schepenen van  
Oisterwyck, verklaren, dat Aert Andrieszoen van   
 Hukulum, Diderick zoon van wijlen Aert Wangen, Wouter   
 Back zijn neef, zoon van wijlen Geerlick Backs, Margriet Putkupe, 
dochter van wijlen Hillegonda van der Poel, Gerit van Meyensvoirt 
voorn., zoon van Wouter van Meyensvoirt, Aert, Jan, Peter, Heilwig (X 
Jan die Vet), Angenese (X Bartholomeus Rode) en Kathelyne (X Willem   
 Aerts van Broechoven), kinderen van wijlen Wouter Beren, Claus, 
zoon van Jan Claus Vrientssoen, Henrick Willemssoen van Gelder, 
Henrick en Aert, zonen van wijlen Henrick Emmen, alsmede 
Coenegonda, dochter van wijlen Willem Loeders, tesamen 
erfgenamen van wijlen Aert Walraven, hebben opgedragen aan Gerit 
van Meyensvoirt, meester en provisor van de H.Geest Tafel, de 
erfpacht van 8½ lopen rogge, beschreven in de acte van 1 april 1397.  
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165r- 
165v  

B  Middelnederlands  6 november 1434  Willem die Becker en Arnt van der Heyden, schepenen van 
Oesterwyck, verklaren, dat Jacop, zoon van wijlen Jacop Ghyb 
Stevenssoen, ontvangen heeft van Henric, zoon van wijlen Geryt 
Cryllart, man van Marye, dochter van wijlen Jan van Lairhoven, een 
stuk land, geheten die Cleynbraeck, groot 4 lopense, gelegen in de 
parochie Haren aan den Ghever, met de gemeyne straet aan beide 
zijden, strekkende van Heylwich Montijns ten W. tot aan het erve van 
St.Kathelinenaltaar in de kerk van Oisterwyck en Aleyt Ghyb Loders 
wijf ten O.; voorts uit het achtste deel van een beemd, geheten 
Ymmendonck, gelegen alsvoren in dat Roet, tussen Jan Roever en de 
Molenstroem, alsmede uit het achtste deel van een beemd, geheten 
dat Vrouwenraet, gelegen alsvoren in dat Roet, de gehele beemd 
belend ten O. Jacop Monyck, ten W. der stegen roet, waarin Jacop 
Jacop Sthevenssoen een gedeelte bezit, tegen een erfpacht van 1½ 
mud rogge.  
 Lasten: 2 lopen rogge aan de H.Geest te Oisterwyck, 2 cijnshoenders 
aan de hertog, de cijns van Gheryt van Berck, 1/3 van 5 schellingen 
aan de kerk van Haren.  
  "Van wegen Heren Adriaen Ansems". Latere hand: "ende gilt nu Jan 
Aertss. in den Gever"             "Nu Goessen Huyberts van Laerhoven".  

165r- 
166r  

B  Middelnederlands  19 oktober 1456  Jan Wytman en Jan van den Dyck, schepenen van Oisterwyc, 
verklaren, dat Henric, zoon van wijlen Aert Herman Noienszoen van 
der Hoeven, verkocht heeft aan Heer Adriaen, zoon van wijlen 
Anchem Molders, zijn zwager, de erfpacht van 1½ mud rogge, 
beschreven in de acte van 6 november 1434.  

166v- 
167r  

A  Middelnederlands  13 oktober 1409  Jacop van Ele Aert Houtappels zoen en Jan Jan Wytmanszoen, 
schepenen van Oisterwyc, verklaren, dat Aert, zoon van wijlen Peter 
Toelenzoen, ontvangen heeft van Henrick, zoon van wijlen Geryt 
Crillaert, man van Marie (van Laerhoven), 4 lopense lands, in een 
geloect gelegen, met aan beide zijden Aert Peter Toelenszoen; 1 
lopense land, geheten die Heetacker, tussen de kinderen   
 van Aert van Laerhoven en Heilwig van Laerhoven; 1½ lopense land, 
gelegen in die Brake tussen Elisabeth, dochter van wijlen  
Henrick Coster, en Heilwich van   
 Laerhoven; 1½ lopense land, gelegen in die hofstad   tussen Aert, zoon 
van wijlen Jan van Laerhoven, en Heilwich van Laerhoven; 1 lopense 
land, gelegen in de Rydacker tussen Heilwich van Laerhoven en 
Willem Poynenborch; zijn deel van een beemd, geheten dat 
Steenbroecke,   
 gelegen by den huse ten Emelaer; zijn deel van het   
 Conincsbroeck; zijn deel van een beemd, geheten 
Braeckmansbeempt; zijn deel van de Else; zijn deel van het 
Hoegheweer; zijn deel van een beemd, geheten Werddel,   gelegen 
achter den Gansbeempt; zijn deel van een stuk weide, geheten dat 
Horstken, alsmede de helft van alle goederen, welke Jacop van 
Laerhoven aanbestorven zijn van Aleyt zijn moeder en welke Henrick 
Crillaert ontvangen heeft van Jan van Laerhoven, zijn zwager, 
uitgezonderd zijn gedeelte van de heide voor Bautsvoirt liggende, 
tegen een erfpacht van 2 mud rogge.  
  NB. Alles gelegen te Haaren.  

167r- 
168r  

A,  
B  

Middelnederlands  2 november 1459  Jan van Elst en Aert Appel Jacopsone, schepenen van Oesterwyc, 
verklaren, dat Henrick, zoon van wijlen Aert Herman Noyenszoen, en 
Anthonis en Marie zijn zusters, hebben opgedragen aan Heer Adriaen, 
zoon van wijlen Anchem Molneers, 1 mud van de erfpacht van 2 
mudden rogge, beschreven in de acte van 13 oktober 1409.  
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168v  A  Latijn  2 februari 1408  Theodoricus Rover en Henricus de Uden, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Johannes Witlock van Belver 
verkocht heeft aan Gibonus, zoon van wijlen Johannes Everitssoen van 
Hyntham, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een bunder 
weiland, gelegen in de parochie Haren te Belver, tussen Johannes 
Peterszoen en de erfgenamen van wijlen Johannes van der Teynden, 
alsmede uit een sestersaat land, gelegen alsvoren tussen de  
erfgenamen van wijlen Zibbonius van der Schuren t.e.z. en   
 Johannes van der Teynden en de verkoper   
 t.a.z., stellende mede ten onderpand een erfpacht van 6 lopen rogge, 
die hij heeft uit een huis en hof, gelegen alsvoren tussen de kinderen 
van wijlen Johannes van der   
 Teynden t.e.z. en Johannes van der Venne, nu de verkoper t.a.z.   "Gilt 
Jan Wytmans"  
  

169r  A  Latijn  23 januari 1427  Theodoricus die Lu en Godefridus de Dommelen, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Gibo, zoon van wijlen Johannes  
Everaertssoen van Hyntham, heeft opgedragen aan Gerardus, zoon  

    van wijlen Wolterus de   
 Meyelsfoert, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 
2 februari 1408.  

169r- 
169v  

A  Latijn  15 mei 1449  Wolterus de Vught en Petrus de Aremiest, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Gerardus, zoon van wijlen Wolterus 
de Meyelsfoert, heeft opgedragen aan Arnoldus, zoon van wijlen 
Willelmus van der Heyden, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven 
in de acte van 2 februari 1408.  

169v- 
170v  

A  Middelnederlands  4 mei 1496  Henrick Embrechtss. en Goessen Emmen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Kathelyn, dochter van wijlen Jan die Clerck, en Jan die 
Keyser, haar man, hebben opgedragen aan mr. Jan Lombaerts ten 
behoeve van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 1 mud rogge, 
beschreven in de acte van 2 februari 1408 (reg.nr.48), welke erfpacht 
Kathelyn vernaderd heeft van Henric Willem Emmensoen.  

 

Katern 22  

  
171   172   173   174   175   176   177   178  

A  A  A, B  B  A, B                        

  
171r  A  Latijn  19 januari 1436  Arnoldus Stamelaert de Uden en Arnoldus Heym, schepenen van 

'sHertogenbosch, verklaren, dat Johannes Brocs, zoon van wijlen 
Ambrosius Janss, verkocht heeft aan Arnoldus Haeck, natuurlijke zoon 
van wijlen Henricus Haeck Boenyneszoen, een cijns van 40 
schellingen, gaande uit een huis en erve in de Hynthamerstraet te 
'sBosch bij de Gevangenpoert, tussen deze poort en de oude   
stadssmuur ter ene zijde en de Waterstraet ter andere zijde, 
strekkende van de Hynthamerstraet tot aan Hermannus, zoon van 
Paulus Ketheler.  

171r- 
171v  

A  Latijn  15 februari 1442  Godefridus Boest en Johannes Lodevici de Craendock, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Arnoldus Haeck, natuurlijke zoon 
van Henricus Haeck Boenyneszoen, heeft opgedragen aan Petrus de 
Ridder, de cijns van 40 solidi, beschreven in de acte van 19 januari 
1436.  
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172r  A,  
B  

Latijn  22 mei 1422  Willelmus Brantrover en Theodoricus de Haestrecht, schepenen van 
's-Hertogenbosch, verklaren, dat Arnoldus, zoon van wijlen Arnoldus 
van der Heyden, beloofd heeft te betalen aan Katherina, dochter van 
wijlen Johannes Jacobssoen van der Steghen, een cijns van 5 pond, 
gaande uit een stuk bouwland, gelegen in de parochie Scynle in den 
Houtart, met aan beide zijden Arnoldus voorn.,   
 voorts uit een stuk broekland, gelegen alvoren tussen Peter van den 
Houtart en Arnoldus voorn., alsmede uit nog een stuk moerasland 
aldaar, met Arnoldus voorn. aan beide zijden.  
  "Dese voers. vijf pont heeft Peter de Ridder Rolofszoen gemaict in 
zijnen testament voer Jacoben Novy notaris den convent van den 
predicaren in sHartogenbossche, gesciet octava augusti int jaer 
duysent vierhondert ende vier ende viertich".  

172r- 
173r  

A,  
B  

Latijn  7 januari 1452  Amelius de Boechem en Arnoldus Groetart de Os, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat frater Johannes Huben, prior van het 
convent der predicaren te 's-Bosch, heeft opgedragen aan Heer 
Rynoldus de Zavelberch, priester, de cijns van 5 pond, beschreven in 
de acte van 22   
 mei 1422 en de cijns van 40 solidi, beschre-  ven in de acte van 19 
januari 1436, welke cijnsen het convent zijn aangekomen uit het 
testament van Peter de Ridder.  

 
 Katern 23  

   
179   180   181   182   183   184   185   186  

A  A  A  A  A                        

  
179r  A  Latijn  6 januari 1374  Arnoldus Stamelaert de Spanct en Arnoldus de Beke, schepenen te 

'sHertogenbosch, verklaren, dat Arnoldus, zoon van wijlen Gerardus Coptiten, 
beloofd heeft te betalen aan Petrus de Loen, een cijns van 4 pond, gaande uit 7 
dagmaat weiland, gelegen in twee strepen te Udenhout, strekkende van de 
Groenestraat tot aan de brug, welk land Arnoldus van Petrus gekocht heeft.  

179r-179v  A  Latijn  5 december 1452  Johannes Monix en Gerardus de Berckel, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Wolterus de Broechoven, man van Vrouwe Elisabeth,dochter van 
wijlen Bartholo-  
 meus, zoon van wijlen Geardus die Wael en Christina Co-nincs, heeft opgedragen 
aan Heer Reynoldus Svavelbergh, priester, de helft van de cijns van 4 pond, 
beschreven in de acte van 5 januari 1374.  

180r-181r  A  Latijn  28 januari 1454  Rutgerus de Arkel de Buscoducis, notaris, verklaart, dat Rumoldus de  
Zavelberch zijn testament heeft gemaakt en legateert aan Arnoldus, zoon van 
Godefridus Bacx, ten behoeve van de H.Geest Tafel, de cijns van 5 pond,   
beschreven in de acte van 22 mei 1422 (reg.nr.72), de cijns van 40 solidi, 
beschreven in de acte van 19 januari 1436 (reg.nr.100) en de cijns van 4 pond, 
beschreven   in de acte van 5 januari 1374 (reg.nr.20), onder voorwaarde dat de 
Tafel jaarlijks 10 quarten olie zal uitkeren aan de zusters van de derde orde van 
St.Franciscus te Oisterwyck bij de kerk. Gegeven ten huize van Mechtelda, 
weduwe van Gerardus Back, in de Hynthamerstraet te 's-Bosch. Getuigen: 
genoemde Mechtelda, Thomas Krouwe en Paulus Johannis de Laerhoven.  
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Katern 24  

  
187   188   189   190   191   192   193   194  

B, D  A  A  A  A  A  A  C  C  F  
G*  

            

 •  los toegevoegd papier.  
  
187r  B  Middelnederlands  24 maart 1445  Henrick van Ethen en Willem die Becker, schepenen van Oisterwyck, verklaren, 

dat Denys, zoon van Aert van der Diesen, heeft opgedragen aan Laureyns, zoon 
van wijlen Willem van der Heyden, Henrick, zoon van wijlen Jan Wytmans, en 
Jan, zoon van wijlen Wouter Brock, mombers en provisoren van de H.Geest 
Tafel, de erfpacht van 5   zester rogge, beschreven in de acte van 3 januari 
1444.  

187r  D  Middelnederlands  3 januari 1444  Arnoldus Heyn en Ricoldus die Borchgreve, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Dionisius, zoon van Arnoldus van der Diesen, heeft opgedragen 
aan Nicolaus, zoon van Giselbertus van Aerle, 5 lopense land, gelegen in de 
parochie Oisterwyck te Huculum tussen Aleyda sKaters en Mathias Walravens, 
tegen een erfpacht van 5 zester rogge.  

187v  A  Middelnederlands  24 mei 1480  Peter van den Eynde en Geryt van Berck, schepenen van Oisterwyc, verklaren, 
dat Jan, zoon van wijlen Wouter Vrients, beloofd heeft te betalen aan Aert 
Appels Ja-  
 copszoen ten behoeve van de H.Geest Tafel, een erfpacht   
 van 5 lopen rogge, gaande uit een huis en hof c.a., gelegen in de parochie 
Oisterwyck te Huculum, tussen Jan Jan Vrients en de gemene straat tot aan 
Engbrecht Jan Hermanssoen.  
  

188r- 
188v  

A  Middelnederlands  18 mei 1429  Willem van Cuyck en Henrick Laureyns Vannyssoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Henrick, zoon van wijlen Gielis van Ethen, 
ontvangen heeft van Godevaert Back en Aert van der Heyden, meesters en 
provisoren van de H.Geest Tafel, enige stukken land in de parochie Oisterwyck 
te Hukelem:  
een stuk beemd, geheten dat Elsbroeck, tussen Henrick van den Woude  
t.e.z. en Mathys Heyn Thyszoen en Aleit Katers t.a.z.;  
2 stukken land, geheten dat Vlasland, gelegen    tegenover elkaar met een weg 
ertussen, tussen de pytansien des goidshuys van Ste Geertruden van Lovenen 
en Geertrude Jan Vrients weduwe en haar kinderen t.e.z. en Henrick van den 
Woude en Henric van Ethen t.a.z.;  
een stuk land, geheten den Boschacker, met een stuk land over de weg 
gelegen, geheten dat Mortelken, strekkende van Aleyt Katers tot de gemene 
heerwech, tussen Henrick van Ethen en de heerwech t.e.z. en Henrick van den  
Woude t.a.z.;  
een stukje land, gelegen opten Bolck, tussen de pytansien voorn. en Claes van 
Aerle;   tegen een erfpacht van 1 mud rogge.  

188v  A  Middelnederlands  18 juni 1495  Embrecht Henrick Emmensoen en Adriaen Heyen, schepenen van  
Oisterwyck, verklaren, dat Adriaen, zoon van wijlen Ghysbrecht Heyen, heeft 
opgedragen aan mr.Jan Lombaerts ten behoeve van de H.Geest Tafel, 1 pond  

    van een erfcijns van 3 pond, waarvan hij 1 pond heeft opgedragen aan de 
kerkfabriek van Oisterwyck en 1 pond aan "onser   liever vrouwen loeffne", 
gaande uit niet nader genoemde onderpanden (te Heukelom).  
  "Van een ponde payments welck gemaict heeft    Adriaen Heyen ende gilt".  
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189r  A  Middelnederlands  28 maart 1406  Jan Sappeel en Wouter die Gruyter, schepenen van Oister-  
 wyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Jan Feytmans, verkocht heeft aan 
Laureyns, natuurlijke zoon van wijlen Peter Laureynszoen, een erfpacht van 
een half mud rogge, gaande uit zijn huis en hof c.a., gelegen in de parochie 
Oisterwyck te Hoculum, tussen Yde wijlen Aert Molners dochter en het erve 
van St.Margarietenaltaar in de kerk van Oisterwyck.  
  "Gilt Jan van Duyn"  
  NB. Op 6 juli 1459 is deze erfpacht door Jan en Laurens, zonen van wijlen 
Laurens Groye, en Jacop Janssoen verkocht aan Lysbeth hun zuster.  
  Op 29 januari 1462 door Lysbeth Groys verkocht aan Laureyns z.v. Laureyns 
Groys. Op dezelfde datum heeft Jacop Janss afgezien van vernadering  

189v  A  Middelnederlands  6 april 1505  Dirck Sapeels en Wouter Thomaes Wouterzoen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Gerit van Dunne, bekend heeft schuldig te 
zijn aan Laureyns, zoon van wijlen Laureyns Groys, een erfpacht van een half 
mud rogge, gaande uit zijn huis en hof met 24 lopense land min 2 roeden, 
gelegen in de parochie Oisterwyck te Hoculem, tussen Wouter Thomaes 
Wouterssoen ten N. en Laureyns Vrancken met zijn kinderen ten Z., strekkende 
van de gemene straat tot aan Jenneken, weduwe van Jan van der Stegen.  
  NB.Deze acte is een renovatie van de vestiging van 28 maart 1406.   
  

189v- 
190r  

A  Middelnederlands  6 april 1505  Dirck Sappeels en Wouter Thomaes Wouterssoen, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Laureyns, zoon van wijlen Laureyns Groys, heeft opgedragen aan 
Heer Reyner Croes, procurator van de persoon en altaristen in de kerk van 
Oisterwijk (voor de helft) en aan Henrick Willem Emmensoen, meester en 
provisor van de H.Geest Tafel (voor de wederhelft), de erfpacht van een half 
mud rogge, beschreven in de acte van datum dezes.  

190v- 
191r  

C  Middelnederlands  27 maart 1525  Willem Cornelis Bacxsoen en Ghysbrecht Loenyss van Megen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Claes, zoon van wijlen Jacop Hoeffs, meester en 
provisor van de H.Geest Tafel, heeft uitgegeven aan Geerlack, zoon van wijlen 
Dirck Backs, een huis en hof c.a., gelegen te Leechhuyculum, belend ten Z. 
Anthonis die Molder, ten N. de gemene straat, ten W. Herman, weduwe van 
wijlen   
 Adriaen Vrients, en haar kinderen, ten O. de gemene straat, tegen een 
erfpacht van 5 lopen rogge.  
  "Gilt Geerlick Dirck Bax".  

191v  F,  
G  

Latijn  9 mei 1455  Symon die Hoesch en Johannes Spiker, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Arnoldus de Hedel, zoon van wijlen Matheus die Graeuwe, 
beloofd heeft te betalen aan Alardus, zoon van Leonius de Megen, een erfpacht 
van 4 mudden rogge, gaande uit de hoeve, welke vroeger Leonius 
toebehoorde, gelegen in de parochie Oisterwyck te Huculum, alsmede uit een 
weide, groot 3 bunder, gelegen in de parochie Helvoirt, tussen Johannes die 
Jongen en Ancelmus Lucas, van welke hoeve en weide Arnoldus op datum 
dezes 2/3 verkregen heeft van Alardus voorn. en Johannes, zoon van wijlen 
Johannes de Kriekenbeke.  
  Copie op papier. "De originele besegelinge is berustende onder mr.Jacop van  
Berchem, die in desen heeft 3½ mud ende den Heyligeest 't res-   terende ½ 
mud ende wordt nu betaelt by Anthonis Janss de Cort anno (15)97 wt syn 
goederen tot Huykelem".  

 
Katern 25  
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195r  A  Middelnederlands  28 oktober 1395  Moers Voszoen en Jan van den Kerchof, schepenen van Beke, verklaren, dat 
Bartholomeus Hendixsoen van den Nuwenhuys heeft ontvangen van 
Ghysbrecht Hadewich Luytenzoen, de helft van een bocht, waarvan de 
wederhelft Ghysbrecht van Pelt toebehoort, liggende in het erve van 
Margriete Zeghers, tussen Gerit Neser en Henric van den Nuwenhuys, in ruil 
voor een erfpacht van 1 mud rogge, welke Goedert Lips geldt uit een erve te 
Diessen, gelegen tussen de erfgenamen van Engelbere Snellaerts en  
Henrick Melis.  

195r- 
195v  

A,  
B  

Middelnederlands  7 februari 1445  Dyerck van den Gruenedael en Jan van den Bekerdyc, schepenen van Beke, 
verklaren, dat Lysbeth, dochter van wijlen Ghisbrecht Hadewyck 
Luytenssoen, weduwe van   
 wijlen Wouter Spotters, met Ghysbrecht en Wouter haar   zonen, heeft 
opgedragen aan Dyrck, zoon van wijlen Dyrck van den Eynde, de erfpacht 
van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 28 oktober 1395.  

196r  B  Middelnederlands  8 februari 1421  Wouter van Gorimp, Jan van der Venne en Goetscalc van Gorip, schepenen 
van Beke, verklaren, dat Gheryt van der Elst heeft opgedragen aan Jan, zoon 
van wijlen Dirck van der Elst, een stuk land, dat hij gezamenlijk bezit met de 
mede-erfgenamen van Dirck van der Elst, te weten Peter, zoon van wijlen Jan 
van Gorimp, en Jan zijn zoon, het land geheten dat Stoetken, gelegen in de 
parochie Beke, met aan beide zijden Jan, zoon van wijlen Dirck 
Lambrechtssoen van Gelse, tegen een erfpacht van 3½ lopen rogge.  

 
Katern 26  

   
203   204   205   206   207   208   209   210   
B    A  A  B  B  B  B  B  B  B    A  A, B  B  B  

 
203r  B  Latijn  17 

 augustu
s  
1491  

Johannes Johanss. Kanapert en Arnoldus Keymp, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Arnoldus, zoon van wijlen Johannes 
Keselmans, verkocht heeft aan Agneta, dochter van wijlen Henricus Toeyt, 
een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit een huis, erve, hof en stuk 
land, groot 10 lopense, gelegen in de parochie Gestel bij Oesterwyck, met 
Adriaen de Hoeven aan beide zijden, strekkende van Godefridus die Becker 
tot aan de gemene straat.  
  Latere hand: "Daniel van Vlierden".  
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204r- 
204v  

A  Middelnederlands  12 juli 1467  Embrecht Goeswynszoen en Henrick Aert Hermans, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Andries, zoon van wijlen Aert Andries van 
Huculum, heeft opgedragen aan Goyaert, zoon van wijlen Goyaert van 
Hulsen, meester en provisor van de H.Geest Tafel, de helft van een erfpacht 
van 1 mud rogge, gaande uit een stuk beemd, geheten die Cattendonck, 
gelegen in de parochie Gestel bij Oisterwyck tussen die gemeyn Aa ter ene 
zijde en Goyaert Beerts en Jan Leeuwen ter andere zijde, welke helft hij 
verkregen heeft van zijn broeder Geryt, die hem kreeg van Henrick, zoon 
van wijlen Ghyb Boys, die de gehele erfpacht verkregen had van Gerit, zoon 
van wijlen Wouter van Meyensvoert. Goeswyn van den Borcht, zoon van 
wijlen Henrick   
 Emmenzoen van Riele, heeft deze halve erfpacht opgedragen ter 
voldoening van een erfpacht van een half mud rogge, welke Kathelyn, vrouw 
van Henrick van den Riele, dochter van wijlen Henrick Emmen van Riele, de 
H.Geest Tafel in haar testament had besproken, te gelden uit een huis en 
erve, gelegen te Oisterwyck tussen Heer Florys Ghysberts en Jacop van der 
Heyden. Jan, zoon van wijlen Lambrecht Neven, doet mede helmelinge.  

205r  B  Latijn  25 juni 1394  Arnoldus Stamelaert de Spanck en Goeswinus Steewech, schepenen van 
'sHertogenbosch, verklaren, dat Petrus van den Steenwege, man van Elsken 
dochter van Lambertus, zoon van wijlen Johannes Batensoen, heeft 
opgedragen aan Reyner, zoon van wijlen Johannes Nellekens, een erfpacht 
van twee mudden rogge, gaande uit de windmolen en de twee watermolens 
van Henricus de Broechoven, gelegen in de parochie Gestel bij  
Oesterwyck, welke erfpacht wijlen Jacob van den Wiel, grootvader van 
Elsken, van Henricus voorn. gekocht had.  

205r- 
206r  

B  Latijn  17 april 1411  Jacobus de Wyel en Johannes Heyme, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Johannes, zoon van Reynerus zoon van wijlen Johannes 
Nellekens Barbyer, verkocht heeft aan Henricus de Vucht, bakker, de 
erfpacht van 2 mudden rogge, beschreven in de acte van 25 juni 1394  

    (reg.nr.30). Nelle, weduwe van Arnoldus de Vladeracken, zuster van 
Reynerus voorn. en Gerardus haar zoon, alsmede Petra, dochter van 
Goeswinus Moedels, en Aleyd, weduwe van Reynerus voorn., zuster van 
Petra, zien af van vernadering.  

206r  B  Latijn  21 april 1400  Hessel van Ele en Rutthen die Wale, schepenen van Oesterwyck, verklaren, 
dat Boudewyn, Jan en Peter, zonen van wijlen Aert Sterts en Heilwig zijn 
vrouw, mede voor hun onmondige broeder Aert, hebben opgedragen aan 
Godevaert, natuurlijke zoon van wijlen Godevaert Walravens, drie stukken 
land, gelegen in de parochie Gestel, het eerste stuk geheten Boudens 
hofstad, gelegen tussen Margriet hun tante en Godevaert voorn., het 
tweede stuk tussen Snellen Haecs en Godevaert voorn., het derde stuk 
tussen Godevaert voorn. en Snellen voorn., tegen een erfpacht van een half 
mud rogge.  

206r- 
206v  

B  Middelnederlands  4 februari 1419  Hubert de Gemert en Gerardus Monic, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Henricus de Vuch, bakker, heeft opgedragen aan Johannes 
Sappeel en Gerardus, zoon van wijlen Walterus de Meyelsvoert, 
procuratoren van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 2 mudden rogge, 
beschreven in de acte van 25 juni 1394.  

207r  B  Middelnederlands  7 oktober 1366  Willem Coman en Willem die Becker, schepenen van Oesterwyck, verklaren, 
dat Goedevaert, natuurlijke zoon van wijlen Godevaert Walravens, heeft 
opgedragen aan de H.Geest Tafel en de kerk van Oisterwijk, elk voor de 
helft, al zijn goederen, waar ook gelegen. Zijn moeder Lucye zal de lijftocht 
daaruit hebben.  

207r- 
207v  

B  Middelnederlands  24 juni 1414  Jan Sappeel en Wouter die Gruyter, schepenen van Oesterwyck, verklaren, 
dat Aert, Peter en Jan, zonen van Aert Sterts, verkocht hebben aan Jan van 
Ele Aert Houtappelssoen, ten behoeve van de H.Geest Tafel, de erfpacht van 
een half mud rogge, beschreven in de acte van 21 april 1400  

207v- 
208r  

B  Middelnederlands  20 april 1411  Jacop van Ele Aert Houtappels zoen en Thomas Hessels-  soen, schepenen 
van Oesterwyck, verklaren, dat Goedevaert, natuurlijke zoon van wijlen 
Goedevaert Walravens, heeft opgedragen aan Mychiel van den Oerde,   ten 
behoeve van de H.Geest Tafel, al zijn goederen in de parochies Oesterwyck 
en Gestel, onder voorwaarde, dat hij en zijn vrouw Kathelyne, dochter van 
wijlen Boudewijn Lutensoen, 2 mudden rogge zullen ontvangen zo lang zij 
leven.  
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209r  A  Middelnederlands  30 
 novemb
er  
1358  

Henrick die Bruyne, Lambrecht van Gilse en Willem die Brouwer, schepenen 
in Gestel, verklaren, dat Jan Solbol Jans Solbolszone van Beke gekocht heeft 
van Aert van den Veltacker, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit zijn 
huyzinge en hofstede, gelegen in de parochie Gestel aen den Hoevel, tussen 
Goyvaert van der Stegen en de gemeyne strate.  
  "Van eenen mud roggen tot Gestel van wegen Mary Toyts". Latere hand:  
"Cornelis Janss de Lathouwer; Jan van Gilse".  

209r- 
209v  

A  Middelnederlands  30 mei 1462  Willem van Haren, Jan van der Donck, Henrick Jan Lambertszoen van Gilse, 
Adriaen Brieninx, Godevaert Pluyme  en Willem Borchmans, schepenen van 
Gestel bij Oisterwyck, verklaren, dat Jan Hixspoers bekend heeft schuldig te 
zijn aan de erfgenamen van wijlen Jan wijlen Jans Solbolssoen, een erfpacht 
van 1 mud rogge, gaande uit een erve met schuur en aangelag, groot 7 
lopense, gelegen te Gestel aan de Hoevele naast het erve van Jan heer 
Goeswynssoen, dat Jan Hixspoers nu bezit, ter ene zijde en een wtvanck van 
der gemeynten, welke Jan voorn. ook bezit, ter andere zijde, strekkende van 
de straat tot aan Jan van Son   

209v- 
210r  

B  Middelnederlands  26 
 novemb
er  
1462  

Henrick Jan Lambrechtssoen van Ghilse en Willem Borch-  mans, schepenen 
van Gestel bij Oisterwyck, verklaren,   
 dat Goetscalc, Herman, Peter en Hubrecht, zonen van Hubrecht, zoon van 
wijlen Herman Slobolssoen, alsmede Jan van der Stegen, man van hun 
zuster Katheline, hebben opgedragen aan Godevaert, zoon van wijlen Jan 
van der Stegen, de erfpacht van 1 mud rogge, beschreven in de acte van 30 
mei 1462.  

210r- 
210v  

B  Latijn  27 april 1486  Willelmus Pyckenet en Rutgerus de Erpe, schepenen van 'sHertogenbosch, 
verklaren, dat Godefridus en Johannes, zonen van wijlen Henricus, zoon van 
wijlen Petrus Kuylman, hebben opgedragen aan Heer Johannes van den 
Dyck Hendrixsoen, priester, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit de 
huysingen en hovingen, die Arnoldus van den  
Veldeackere placht te bewonen, gelegen (in de parochie Gestel) aen die 
Hoevele, tussen Godefridus van der   
 Steghen en de gemene straat. Godestoda, dochter van wijlen Godefridus, 
zoon van wijlen Johannes van der Stegen, hun moeder, heeft afstand 
gedaan van het vruchtgebruik.  

 
Katern 27  
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211r- 
211v  

B  Latijn  15  februari  
1487  

Martinus de Rode en Gerardus de Eyck, schepenen van 's-Hertogenbosch, 
verklaren, dat Heer Johannes de Dyck, priester, zoon van wijlen Henricus de 
Dyck, heeft opgedragen aan mr. Arnoldus de Weylhusen ten behoeve van 
Maria, dochter van wijlen Henricus Toyt, de erfpacht van 1 mud rogge, 
beschreven in de acte van 30 mei 1462).  
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212v- 
213r  

B  Middelnederlands  15  februari  
1467  

Embrecht Henric Embrechtssoen en Joerden van der Heyden, schepenen 
van Oesterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Peter Belaertssoene, en 
Korstiaen, zoon van Reyner Byts, man van Hadewyg, dochter van wijlen Jan 
Peter Belaertssoene, voor zichzelf en voor alle erfgenamen van wijlen 
Laureyns, zoon van wijlen Claes Peter Belaertssoene, hebben opgedragen 
aan Godevaert, zoon van wijlen Godevaert van Hulsen, momber en provisor 
van de   
 H.Geest Tafel, een half mud rogge, alsmede aan de rector "der noet goeds 
inder Kercken van Oisterwyck" 6 lopen rogge en aan "der gulden van sunte 
Kathelyne inder kercke voors. gelegen" 2 lopen rogge, tesamen deel uit-  
makende een erfpacht van 1 mud rogge, welke Lambrecht, Willem, Peter en 
Jan, zonen van wijlen Peter Belaerts, hadden opgedragen aan Hubrecht van 
Oesterhout Godevaertssoen ten behoeve van Lauwreyns, zoon van wijlen 
Claeus Beelaerts.  
  "Wouter van den Boer". Latere hand: "Gilt Jan Hicspoer".  

213r- 
213v  

A  Middelnederlands  8 juni 1483  Peter van den Einde en Wouter Thomas, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Gorys Daemssoene, beloofd heeft te 
betalen aan Kathelyne, dochter van wijlen Henrick Toyts, een erfpacht van 
een half mud rogge, gaande uit een huis en hof met gronden, groot 12 
lopense, gelegen in de parochie Oisterwyck, tussen de erfenis geheten die 
Byesen, toebehorende Geerlyck die Roever, ter ene zijde en Mathys van der 
Heyden en Michiel Cort ter andere zijde, strekkende van de straat tot aan 
Gobelen van den Bosch, alsmede uit de   
 goederen, welke hem aanbestorven zijn van wijlen Henric   
 Toyt, zijn zwager, alsmede uit de goederen, die hem zullen aankomen van 
Agneese, weduwe van Henrick Toyt voorn.  
  Latere hand: "Gilt Aert zone Willem Aelbert Appels".  

214r  A  Latijn  11 april 1442  Geryt van Meyensvoert en Jan van der Elst, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Godevaert van Boemel, weduwnaar van Aleyt, die eerder 
gehuwd was met Michiel van Oerde (alias Sappeel), heeft bewilligd in de 
schenking van Aleyt voorn. aan de H.Geest Tafel van 12 lopen rogge van een 
erfpacht van 2 mudden rogge, waarvan Tymmer Poperinck 1 mud geldt uit 
zekere erfenisse in de paro-  
 chie Gestel bij Oisterwyck en waarvan Wouter Huben het   
 andere mud geldt uit zekere erfenisse in de parochie Oisterwyck te  

    Udenhout in een stede geheten die Winckel in Brabantshoeve. Hij doet 
afstand van zijn rechten daarop.  

214r- 
214v  

A  Latijn  8 oktober 1441  Cornelis Heyen, coadjutor van de investiet van de parochiekerk van 
Oisterwyck, verklaart, dat Aleyda, weduwe van Michaelis Sappeels, haar 
testament heeft gemaakt en legateert aan de H.Geest Tafel een erfpacht 
van 12 lopen rogge, te gelden door Wolterus Poperingen te Gestel. 
Getuigen: Mr.Johannes Wytman, priester, Laurencius van   der Heyen en 
Henricus Wytmans Sr., burgers van Oisterwyck.  

215v  A  Middelnederlands  26 april 1451  Aert Appels Jacopssoen van Ele en Jan die Becker, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Willem die Becker die oude, zoon van wijlen 
Willem Beckers, en Jan die Becker, zijn zoon, hebben opgedragen aan 
Henrick Kepken ten behoeve van de H.Geest Tafel, de erfpacht van een half 
mud rogge, beschreven in de acte van 21 oktober 1426.  

216r  A  Middelnederlands  21 
 septem
ber  
1426  

Michiel van den Oerde en Jacop van Brakel, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Wouter, zoon van wijlen Wouter Anchemssoen van Gestel, 
verkocht heeft aan Willem die Becker de oude, zoon van wijlen Willem 
Beckers, een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit een stuk beemd, 
groot 2 dagmaat, gelegen in de parochie Gestel tussen Griete Wouter 
Anchems weduwe en haar kinderen ter ene zijde en Kathelyne Corstiaens 
wyf en haar kinderen ter andere zijde, strekkende van de erfenis geheten 
Ekelbosch, toebehorende Jan van der Heyden Henrixsoen en zijn zusters, 
tot aan de Aa.  

217r  A  Middelnederlands  11 april 1431  Geryt van Meyensvoert en Henrick Laureyns Vannyszoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Geryt voorn., zoon van wijlen Wouter van 
Meyensvoert, verkocht heeft aan Aert van der Heyden en Wytman 
Wouterszoen van den Dael, meesters en provisoren van de H.Geest Tafel, 1 
mud van een erfpacht van 2 mudden rogge, welke Godevaert Michielssoen 
geldt uit een huis, schuur, hof en land, vroeger toebehoord hebbende aan 
wijlen Peter van Stock, gelegen in de parochie Gestel te Stock, tussen wijlen   
 Gerit van den Stock en de gemeint. Verkoper kocht de erfpacht van 
Tielman, zoon van wijlen Tielman Hoysts, die hem ontving van zijn moeder 
Elisabeth, die hem kocht van Engbrecht Jan Wouterszoen.  
  "gilt Goyaert Pluym".  Latere hand:"nw Gysbert Henrics".  
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217v  A  Middelnederlands  17 januari 1408  Aert Walraven en Jan Sappeel, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Jan van Gilse ontvangen heeft van Geryt, zoon van wijlen Henrick 
Godevaerts, een stuk land, groot 2 lopense, gelegen in de parochie Gestel 
tussen Jan van der Amervoert en Jan Bolleken, tegen een cijns van 1 oude 
swarte en 2½ lopen rogge.  
  "Desen chyns van eenen ouden swarten is gelost anno 59 aen handen van 
Wouter Colff, te weeten den ouden swarten ende anders niet want sy 
hadden vergeten dien te quoten ende daer was twyst om".  

217v- 
218r  

A  Middelnederlands  4 maart 1433  Geryt van Meyensvoert en Willem van Cuyck, schepenen van Oisterwyck, 
verklaren, dat Geryt, zoon van wijlen Wouter van Meyensvoert, heeft 
opgedragen aan Ghysbrecht de Mesmeker van der Hoeven, zoon van wijlen 
Aert van der Hoeven, de cijns van 1 oude swarte en 2½ lopen rogge, 
beschreven in de acte van 17 januari 1408.  

218r- 
218v  

A  Middelnederlands  17 januari  1408  Aert Walraven en Jan Sappeel, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat 
Jan van Ghylse ontvangen heeft van Geryt Wouterszoen van Meyensvoert, 
een stuk land, groot 2 lopense, gelegen in de parochie Gestel tussen Geryt, 
zoon van wijlen Henric Goberts en Willem van den Pol, tegen een erfpacht 
van 1½ lopen rogge.  
  "Die voers. Geryt van Meyensvoert heeft desen pacht opgedragen 
Ghysbrechten die Mesmeker"  

 
 Katern 28  
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218r- 
218v  

B  Middelnederlands  17 januari 1408  Aert Walraven en Jan Sappeel, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan 
van Ghylse ontvangen heeft van Geryt Wouterszoen van Meyensvoert, een 
stuk land, groot 2 lopense, gelegen in de parochie Gestel tussen Geryt, zoon 
van wijlen Henric Goberts en Willem van den Pol, tegen een erfpacht van 1½ 
lopen rogge.  
  "Die voers. Geryt van Meyensvoert heeft desen pacht opgedragen 
Ghysbrechten die Mesmeker"  

219r  B  Middelnederlands  14 juni 1367  Lambrecht van Ghilse, Pauwels van Beke, Ghysbrecht van der Berten, 
Bartholomeus van Amervoert en Jan die Laet, schepenen van Gestel, 
verklaren, dat Willem die Brouwer, erfgenaam van Peter Smallaert zijn 
vader, getuigd heeft, dat zijn vader gekocht heeft van Wytman den 
Molenner, een erfpacht van een half mud rogge, gaande uit Wytman's huis 
en hof, gelegen tussen de dijken der erfenisse, te weten tussen het gasthuys 
t.e.z. en Henrick soene Henric Tymmermans t.a.z.  
  Op 13 juli 1420 door Willem en Margriet, kinderen van wijlen Joest die Beer 
en Kathelyne Goyaert Remboutsdochter opgedragen aan Jan Andries 
Lamberts "tot behoef der structuren der kercken van Oesterwyck".  
  Op 15 november 1430 verkocht door Wouter Nouwenzoen aan Jan 
Willemssoen van Gylse, zijn zwager.  
  Op 13 december 1463 door Anchem, z.v. wijlen Jan van Gylse, verkocht aan 
Claes Eryt Beerensoen.  
  In 1481 in december door Claes Eryt Beeren opgedragen aan Willem Peter 
Beeren.  
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219v- 
220r  

B  Middelnederlands  25 juni 1525  Jan Jacop Beerensoen en Jan Jan Wustenberchssoen, schepenen van Gestel, 
geven op verzoek van Jan Andries Lambrechts en Willem Cornelis Baxsoen, 
provisoren en meesters van de kerkfabriek van Oisterwyck, vidimus van de 
acte van 14 juni 1367 en verklaren, dat Thomas Dirck Henrickss bekend 
heeft, dat hij thans deze erfpacht geldt uit zijn huis en hof, gelegen in de 
parochie Gestel aan die Heysen, tussen Daniel van Vlierden ten Z. en Willem 
Henrick Nenertss ten N., strekkende van de gemene straat ten O. tot aan 
Daniel van Vlierden ten W.. Thomas voorn. en stelt mede ten onderpand een 
stuk land, groot 8 lopense, geheten de Molenecker, gelegen alsvoren in die 
Heyense eckere, tussen een gemene heerbaen en een gemeen voetpad, 
strekkende van Aert Appels ten O. tot aan de rector van het 
O.L.Vrouwennaltaar in de kerk van Gestel ten W., en nog een stuk land, groot 
4 lopense, geheten die Keele,gelegen aan Swillenboecht tussen een gemene 
weg geheten die Keele ten O. en Henrick Moenen ten W., strekkende van de 
erfgenamen van wijlen Willem Giels ten Z. tot aan Jan Clercs ten N.  
  

221r  E  Middelnederlands  17 
 septem
ber   
1413  

Jacop van Ele Aert Houtappelszone en Thomas Hesselssoen, schepenen van 
Oisterwyck, verklaren, dat Jan Boudens, zoon van wijlen Jan Ridders van 
Vucht, ontvangen heeft van Jacop van Ele Aert Houtappelszone voorn. en 
Laureyns van der Heyden, meesters en provisoren van de H.Geest Tafel, 
enige erfenissen in de parochie Gestel, te weten een huis en hof c.a., gelegen 
tussen Jan Boudens voorn. en Elysabeth, weduwe van Jan Delyen, en haar 
kinderen; een stuk land, groot 4 lopense, gelegen tussen Snellen Boudens en 
Jan Boudens voorn.; een heiveld, gelegen tussen Jan Boudens voorn. en 
Snellen Boudens voorn.; een beemdje, gelegen tussen Jan en Snellen voorn., 
welke   erfenissen vroeger toebehoorden aan Godevaert, natuurlijke zoon 
van Godevaert Walravens, tegen een erfpacht van 2 mudden en 12 lopen 
rogge, te gelden aan Godevaert voorn. en zijn vrouw Kathelyne en na hun 
dood aan de   
 H.Geest Tafel. Lasten: ½ mud rogge aan Aert Stert.  
  "van twee mudden end XII lopen rogghe op Cornelis Goeyaerts de Brouwer 
ende meer anderen".  
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227r-231v  B  Middelnederlands  26 september  
1486  

............, notaris, verklaart, dat Godevaert van Hulsen, ingezetene der  
Vrijheid van Oisterwyck, zijn testament heeft gemaakt in 
tegenwoordigheid van Margriet (Sappeels), zijn vrouw, en gelegateerd 
heeft aan het gilde van O.L.Vrouw bruerscap te Oisterwyck 4 lopen 
rogge; voor een dienst van 6 missen per week in de kerk van 
Oisterwyck 15 pond uit de Eyckendonck, 6 pond die Goesen Heren 
geldt te 's-Bosch, 3 pond die mr. Gherit van Vladeracken geldt, 3 pond 
die Jan Hadewigen geldt te Boxtel, 2 pond en nog 2 pond uit een stede 
te Huculum, 1 mud rogge dat Jan Hadewigen te Boxtel geldt, 20 lopen 
en 1/3 mud rogge die Maes Hoghers geldt te Tilborch, 18 lopen rogge 
die Jan Quaps geldt, 6 pond die Lanken Emmen geldt te Hukelom, 2 
mud en 1 zester rogge die Heyn Hixpoert geldt, welke cijnsen en 
pachten Willem Dericks Sappeel, clerck, zal bezitten als officiant van 
deze dienst en na diens dood de H.Geest Tafel. Hij verlangt dat de 
missen gelezen zullen worden op het altaar van St.Chrispinus en 
Chrispianus. Voorts aan de persoon en altaristen van Oisterwyck 5 
lopen rogge die Jan Vrients kinderen gelden. Aan de H.Geest Tafel 17 
lopen rogge op die Hoeven en een half mud rogge uit Jan Peters huis 
in de Kerckstraet voor een jaargetijde, alsmede 1 mud dat Willem 
Roelofs te Tilborch geldt, 5 mudden die Jan Lemmens en Heyen die 
Molder te Loen gelden, tot uitde-ling aan de armen. Voorts giften ten 
behoeve van "onser vrouwen fabriken der kercken van Oesterwyck", 
het branden van een lamp "voer dat heylighe cruys staende verheeven 
boeven 't hoech choer", "onser vrouwen tot Oesterwyck tot wyns ende 
broets der sess misse voers.", "den tweeen gulden te weeten van sunte 
Katheryn ende sunte Barbare t'Oesterwyck", "den susteren van 
Oesterwyck der ordene van sunte Franciscus", alsmede ten behoeve 
van vele particulieren, voornamelijk leden van de familie Sappeel.  

Los papieren katern.  
1   2   3   4   5   6   7   8  

C  C  C  C  C,  
D, E  

C  C  C                  
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Bijlage 2  

  
  
Terminologie beschrijving van delen van een letter.  
  
E. Strubbe, Grondbegrippen van de paleografie der middeleeuwen (Gent 1964).      
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Bijlage 3  

  
 
In het cartularium aangetroffen maculatuur.  
  
Vijftiende-eeuws, in een semitextualis (Gumbert)/ noordelijke textualis (Derolez).     
     

         
1.                                  

 
2.     
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3.       

 
4.                

 
5.                                

    


