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 5  inhoud 

Den arme gegeven is Gode geleend. 

Spreuken XIX, 17 in Statenvertaling: ‘Die zich des armen ontfermt, leent den Heere; en Hij zal hem zijne weldaad 

vergelden.’ 

Als spreuk voor het eerst opgetekend binnen ons taalgebied in G. van Santwijk, Spreekwoorden aanschouwelijk 

voorgesteld en verklaard. Een lees- en prentgeschenk voor de jeugd, versiert met 48 plaatjes, Purmerend, 

Schuitemaker, 1852, p. 46. Mededeling van de paremioloog drs C.B. van de Ven te Waalre. 

 

Omslag:  

Op een bladzijde uit het cartularium, het oudst bewaarde archiefstuk van de Tafel van de Heilige Geest, een 

fragment van een uit ca. 1525 daterend reliëf, dat aangebracht was boven de poort van het Geefhuis van ’s-

Hertogenbosch aan de Hinthamerstraat, waar alle mensen uit de Meierij konden aankloppen: de uitdeling van 

brood. Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch. Foto Frans Verdonk, Culemborg. 
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regesten uit het cartularium (1302-1526), 

drie renteboeken of manualen (1552 en 17de eeuw) en  

de enig bewaard gebleven armenrekening uit de 16de eeuw. 
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VOORWOORD 

 

dan zijpad na zijpad 

wijdmazig en roerloos 

roerloos staan er de tolk en de gids 

(Lucebert) 

 

Bestaan gedurende zeven eeuwen overkomt weinig voortbrengselen van menselijke 

inspanning. Aan wie rondkijkt in zijn woning wordt bewezen, dat er geen 

gebruiksvoorwerpen voorkomen die eeuwen meegaan. Antiek is dan ook zeldzaam. 

Grootmoeders antiek wordt al schaars en betovergrootmoeders antiek is nauwelijks 

aanwijsbaar. Aldus is in heel Oisterwijk maar weinig tastbaars van het eigen verleden. 

Gebouwen hebben het er niet beter afgebracht dan de voorwerpen voor dagelijks 

gebruik. Van de hoge burcht1 waaraan Oisterwijk het ontstaan als grotere woonkern 

wellicht heeft te danken is geen steen terug te vinden; misschien zijn er wel geen stenen 

voor gebruikt en moeten we alleen denken aan een ophoging met een palissade2. Het 

grote kerkgebouw dat de Vrijheid van Oisterwijk domineerde in de late Middeleeuwen 

en latere tijden haalde de twintigste eeuw net niet.3 De nog duidelijk aan het 

Middeleeuwse verleden herinnerende Weienberg, een omgraven edelmanshuizing, is 

geslecht bij het bereiken van het derde millennium.4 Wat nu Het Oudste Huis van 

 

1  Regionaal Historisch Centrum Tilburg, Oisterwijk, Oud Rechterlijk Archief, R.146 folio 18 verso (in het vervolg: 

Otw,R.146,18v) en 22 (1429); R.147,42 (1432). 

2  Dr C. Gorissen (hoofdred.) e.a., Tilburg. Stad met een levend verleden, Tilburg 2001,  Hoofdstuk 3 met de daarbij 

vermelde noten, in het bijzonder de artikelen van Bas Aarts. 

3  Chr. van Buijtenen, Een kerk met een hart, Oisterwijk 1997. 

4  W. de Bakker, De middeleeuwse omgrachte huizinge De Weijenbergh aan de voorste stroom te Oisterwijk, in De 

Kleine Meijerij, jrg 50 (1999), 13-24; J. Dijkstra en M. Spanjer, Archeologisch onderzoek op de Weijenbergh te 

Oisterwijk, in De Kleine Meijerij, jrg 51 (2001), 115-138. 
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Oisterwijk5 genoemd wordt draagt als gevelanker 1633, een jaartal dat later kwam dan 

de jaren die in dit werk centraal staan. 

Wie bij een oude kathedraal als de sint Jan in ’s-Hertogenbosch staat, kan zeggen dat 

zeven eeuwen op hem neerzien, maar moet in het achterhoofd hebben, dat het door 

de nodige herstellingen en verbouwingen in de loop der tijden, wel alle zeven eeuwen 

zijn. 

Hiermede is voldoende aangegeven, dat het heel uitzonderlijk is dat in Oisterwijk nog 

een heel oud fonds voor de leniging van materiële nood onder de katholieke bewoners 

van Oisterwijk bestaat, en voorts dat dit ook nog aantoonbaar is. 

Wie schrijft die blijft is een spreekwoord, dat de nieuwe Europese geschiedenis als kind in 

de mond heeft genomen. Met de pen is de Europese geschiedenis in de Nieuwe Tijd6 al 

eeuwen toegankelijk gemaakt. Ondanks vernuftige nieuwe methoden is de 

zogenaamde pre-historie een slag achter bij de jaren met geschriften, ook al hebben 

de elkaar opvolgende geslachten in het dagelijks leven eerst geleidelijk aan ervaren en 

doorzien wat de ‘verschriftelijking’ daarin heeft teweeg gebracht. 

Hier volstaat, dat het fonds waarvan de ouderdom nu wordt herdacht daarvan in zijn 

administratie voorbeelden heeft. In dit werk wordt daarop de nadruk gelegd. 

Het oudste is een bundel waarin een groot aantal oude akten zijn overgeschreven, die 

dienden tot bewijs van recht op jaarlijkse inkomsten. De bundel is vermoedelijk 

samengesteld in het begin van de zestiende eeuw, toen meester Jan Lombaerts 

schepenklerk, of om het vertrouwder te zeggen secretaris van de schepenbank van 

Oisterwijk was. De bundel heeft waarschijnlijk een oudere, ook op perkament 

geschrevene, vervangen. Het draagt als opschrift ‘den nuwen boeck’. Van het oudere 

Francijnse Boek is bekend, dat het meegenomen werd naar rechtzittingen, waar de 

inhoud als een betrouwbare registratie werd aanvaard7. Het geschrift heeft hiervan veel 

 

5  W. de Bakker, Het Oudste Huis van Oisterwijk, 333 jaar, in De Kleine Meijerij, jrg 19 (1966), 128-134. 

6  1492-1914. 

7  Claas Hoefs heeft als H.Geestmeester ‘metten franchijnsboeck vander Tafelen wesende vanden daet duysent 

iiijC ende Lvi [1456] metten recht opgedingt’: Otw,R.232,46 (1527). 
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te lijden gehad, is voor zover nuttig opnieuw overgeschreven en in vergetelheid 

geraakt. Het is helaas onvindbaar. 

De in het bewaarde cartularium vermelde akten betreffen feiten uit de veertiende 

eeuw en later, tot in de zestiende eeuw. In onze streek vermeldt alleen het 

schepenprotocol van Boxtel stukken van vóór 1400. Met dat van ’s-Hertogenbosch, het 

beduchte Bosch Protocol,8 kan de onderzoeker met pijn en moeite terug tot 1367. De 

zeldzaamheid van oude akten is pas echt duidelijk geworden door de publicatie van 

het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 13129.  

Het Oisterwijkse schepenprotocol, dat een reeks vormt vanaf 1418, is mede heel 

belangrijk omdat ook de hele omgeving van Helvoirt tot Goirle er in aan bod komt. 

Met vermelding van veertiende-eeuwse schepenbrieven geeft het hier behandelde 

cartularium bescheiden buitengewone inlichtingen. Waarschijnlijk gaat de reeks van 

Oisterwijkse schepenprotocollen nooit meer verder terug dan 1418.10 Een getuigenis uit 

1430 staaft het verlies van een schepenbrief, geleden toen de hertog van Gelre op 

veldtocht Oisterwijk platbrandde. 11 

Het tweede archiefstuk dat hier de aandacht krijgt is een renteboek uit het midden van 

de zestiende eeuw. Het is aan de hand van inmiddels verloren gegane voorgaande 

renteboeken samengesteld om de inkomsten waarop recht bestond ook werkelijk 

geïnd te krijgen. Het geeft voornamelijk gegevens over de bevolking in de eeuw 

verstreken voor het aanleggen van het boek (1450-1550). Er zijn nog enkele 

renteboeken bewaard gebleven waarmede de stroom inlichtingen is verlengd (tot 

ongeveer 1648).  

 

8  M. Spierings, Het Schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch 1367-1400, Tilburg 1984. 

9  H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1213, I, ’s-Gravenhage 1979; II. M. Dillo en G. Van Synghel, Den 

Haag 2000, jammergenoeg zonder de geplande rest en later bijgevonden aanvullingen, zie G. Croenen, De 

ontsluiting van de bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis van de provincie Noord-Brabant, in 

Noordbrabants Historisch Jaarboek 19 (2002), 193-214. 

10  Een reden om oorkonden vòòr 1418, uitgevaardigd door Oisterwijkse schepenen, nauwgezet te verzamelen. Zie 

op internet bij het RHC Tilburg onder Oorkonden uit Midden Brabant voor 1418: 

(http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/index.htm) 

11  Otw,R.147,148v. 
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De beide geschriften die hier integraal worden behandeld dienden indertijd een 

beperkt doel. Ze kunnen geen beeld geven van het leven waarmede het 

hedendaagse leven graag wordt vergeleken. 

Het leek de samenstellers van dit werk daarom gewenst, de behandelde 

administratieve bescheiden in het licht te stellen van andere geschiedkundige feiten 

van de parochie Oisterwijk. 

Het zal duidelijk zijn dat hiermede noch wordt bedoeld de geschiedenis van de Tafel 

van den Heiligen Geest van Oisterwijk onder telkens veranderde benamingen uit de 

doeken te doen, noch Oisterwijk als plaats van historische betekenis recht te doen. 

Gepoogd wordt de geschriften voor zichzelf te laten spreken en zowel tolk als gids te 

laten zijn. 
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VERANTWOORDING 

 

 

 

De Parochiële Charitas van Oisterwijk vernam op enig moment dat het archief van de 

instelling voor katholieke armenzorg in de ene oude Oisterwijkse parochie teruggaat tot 

130212, en besloot daar in 2002, zevenhonderd jaar later, iets mee te doen. 

Aan hun vroegere president meester Gerard Berkelmans werd gevraagd ideeën te 

ontwikkelen over een publicatie over de geschiedenis van het eeuwenoude instituut. 

Met Wim de Bakker werd besloten om te proberen een uitgave van de oudst 

bewaarde bronnen te verzorgen. 

De bewaarder van die bronnen, het Regionaal Historisch Centrum te Tilburg na de 

gemeentelijke herindeling van Midden-Brabant op 1 januari 1997, stelde niet enkel 

micro-fiches ter beschikking, maar stond ook bij met raad en daad. In een betrekkelijk 

korte tijd moest een transcriptie gemaakt worden van het renteboek van 1552, de kern 

van deze uitgave. De indertijd door W.A. Fasel, eerste archivaris van het 

streekarchivariaat ‘Het kwartier van Oisterwijk’, vervaardigde regesten van de akten in 

het cartularium bevatten niet altijd alle door ons relevant geachte gegevens, dus 

werden nieuwe regesten vervaardigd. Van ongeveer de helft van de posten uit het 

renteboek zijn zo de aankomsttitels bekend. Bovendien is geprobeerd die titels uit te 

breiden met akten uit het protocol. De meesten werden aangetroffen in dat van de 

Oisterwijkse schepenen, een enkele kwam uit het Bosch Protocol. Voor Oisterwijk is 

bovendien getracht de onderpanden thuis te wijzen. Dit was mogelijk door het 

jarenlange onderzoek van beide auteurs naar de geschiedenis van de huizen en het 

grondgebied in de vrijheid Oisterwijk13. De beschrijving van de eigenaren van het 

renteboek uit 1552 is aangevuld met latere betalers, die aangetroffen worden in de 

bewaard gebleven volgende renteboeken of manualen, een aangevulde copie van 

 

12  Zie hierna onder post 29. 

13  W. de Bakker en G. Berkelmans, De vrijheid Oisterwijk. Over ingezetenen en erfgoed aldaar. manuscript. 
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dit renteboek uit het begin van de 17de eeuw en een lijst van betalers uit het midden 

van die eeuw. 

Uit de 16de eeuw is slechts een rekening van een armmeester bewaard. Deze 

ongedateerde copie is vermoedelijk van rond 1572 en geeft ook wat zicht op de 

uitgavenkant. Een transcriptie is als bijlage opgenomen.  

Van de meest uitvoerige akte van het cartularium, het testament van Godevaart van 

Hulsen, is behalve een regest ook een transcriptie gemaakt om niet enkel de inhoud, 

maar ook de vorm te laten spreken. Alle in de loop van het onderzoek aangetroffen 

meesters en provisors van de Armentafel of Tafel van de Heilige Geest zijn ook 

bijeengezet in een bijlage. 

Drs Anton van Dorp, redacteur van De Kleine Meijerij, stond spontaan terzijde door het 

manuscript kritisch mee te lezen. 

De onbaatzuchtige medewerking van fotograaf Jan Vlaminckx maakte het ten slotte 

mogelijk ook te laten zien waarover we het in dit werk hebben. 
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INLEIDING 

 

 

 

Bevoorrecht 

Oisterwijk is wel voorgesteld als een dorp dat in de tijd der Karolingen al bestaat. Bewijs 

van het bestaan van zo’n oude woonplaats op de plaats van de kom van het 

tegenwoordige Oisterwijk is niet geleverd en ook niet te verwachten. Een op een 

planologenbureau werkzame duim is dertig jaar geleden de bron geweest van een 

bevolkt ‘Frankisch’ dorpsplein met een gesloten gevelwand, waar later een voor meer 

dan duizend jaar bestemde linde werd geplant.14 

Oisterwijk komt in feite in het licht van de vaderlandse geschiedenis bij een verdrag 

tussen hertog Henrik I van Brabant en de heer van Breda, Godfried van Schoten, uit 

1212 wanneer Oisterwijk wordt genoemd als een van de nieuwe sterkten die de hertog 

kort tevoren heeft gesticht15, dus wel achthonderd jaar geleden. De hertog heeft zijn 

oppidum gesticht wanneer een strikt stelsel met aan de grond verbonden landbouwers 

in verval is en de grote grondheer in het gebied van de Tilburgen, dat zich heeft 

uitgestrekt van Helvoirt tot Westilborch, verarmt. Door stadsvorming met 

handelsactiviteiten en verwerking van schapenwol wordt gepoogd roggebrood op de 

plank te krijgen. De landbouw zal er minder betekenis hebben gehad, omdat niet blijkt 

van veel gemeint. Het dorp zelf met zijn akkers hier ten noorden van bevond zich in het 

gebied van de gemeint van Haaren. 

De erkenning van een bestaan als oppidum moet reeds een zekere bevoorrechting 

hebben betekend, hetgeen de hertog bevestigd heeft in 1230, wanneer de burgers 

van Oisterwijk kiezen voor hetzelfde recht als ’s-Hertogenbosch heeft. 16 

 

14  We denken hierbij aan de discussies rond de afbraak van De Huifkar en de bouw van een nieuw 

gemeentekantoor. 

15  Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nummer 937: tot nu toe ging men er vanuit dat het verdrag werd gesloten 

in het jaar 1213. 

16  Oorkondenboek van Noord-Brabant, I, nummer 150. 
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Het jaar daarop geeft de hertog de kerk van Oisterwijk weg aan een godshuis in zijn 

stamplaats Leuven, waarin reguliere kanunniken bijeenwonen, onder de tijdsbepaling 

dat de investiet Boudewijn eerst moet zijn overleden.17 Er is daarom reden aan te nemen 

dat Oisterwijk toen al jaren het middelpunt van een parochie (Oistilborch) was, met een 

dienovereenkomstige organisatie. 

 

Paasstijl 

De in onze streken werkzame Ierse missionarissen Willibrordus en Bonifatius hadden van 

huis uit belangstelling voor de tijdmeting.18 De kennis hiervan maakt het mogelijk lang 

vooraf te bepalen wanneer jaarlijks het voor het Christelijke geloof wezenlijke 

Paasgebeuren kon worden herdacht. Het benoemen van de tijd naargelang de 

tijdspanne na de geboorte van Jezus in plaats van een tijdsaanduiding naar 

regeringsjaren of de onderstelde stichting van Rome is al voor 1200 in zwang en heeft er 

toe geleid dat in de tijd waarover we nu voornamelijk hopen te handelen geen dag 

voorbij ging zonder het herdenken van leden van de hemelse scharen van volgelingen 

van Christus. Bij dateringen worden hun namen vermeld. 

Het jaar werd geteld vanaf Pasen, en de jaarwisseling vond, wat betreft de parochie 

Oisterwijk, plaats tijdens de viering van Pasen, hetzij met het aansteken van de 

Paaskaars, hetzij met het wijden van het water in de doopvont.19 

 

De Tafel van den Heiligen Geest 

De Handelingen der Apostelen vermelden hoe in de kring rond Jezus tijdens zijn aardse 

bestaan volgelingen in benarde omstandigheden binnen de geloofsgemeenschap 

 

17  Oorkondenboek van Noord-Brabant, I, nummer 152 e.v. 

18  G. Declercq, Anno Domini. Les origines de l’ère chrétienne, Turnhout 2000, 164. 

19  Bij de vermelding van de oude oorkonden is voor de verstaanbaarheid de datering omgerekend naar de nu 

gebruikelijke jaarstijl, beginnend op 1 januari. 
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werden geholpen. De benaming Tafel van den Heiligen Geest is ontleend aan de 

Schrift.20 De Tafel heet gelegen in de kerk van Oisterwijk. 

Zoals alles ziet de middeleeuwse mens dat heel concreet. De tafel heeft in de kerk niet 

een zetel zoals een hedendaagse rechtspersoon ergens heeft, maar een altaar. 

Zondags vindt daarop, zolang de katholieke eredienst de enige is en nog niet 

verboden, zoals gebeurt kort na de val van ’s-Hertogenbosch in 1629, de uitreiking van 

voedsel plaats. 

De uitreiking vond niet alleen plaats aan armen tot onderstand maar ook aan mensen 

die zich, ter verzekering van hun oude dag met hun goed bij de instelling hadden 

ingekocht voor het verkrijgen van een zogenaamde ‘provende’. 

 

Het Heilige-Geesthuis 

Zowel in geestelijke zaken als in wereldlijke zaken is in het hertogdom gebruik gemaakt 

van centrale gebouwen. 

Verlening van stadsrechten aan een bepaalde lokale gemeenschap betekende, zoals 

men zich licht kan indenken, bemoeiing met de uitoefening van de voorrechten, zoals 

de benoeming van bestuurders uit de gemeenschap, zoals schepenen, en verwerving 

van het poorterschap (altijd tegen geld). De mogelijkheid tot overheidsingrijpen werd 

verder vergemakkelijkt door de handel, toch de motor van een stad, te concentreren in 

een bepaald gebouw waar ruimte kon worden gehuurd, zoals een Vleeshuis, een 

Broodhuis of een Lakenhal. Zo had Oisterwijk sedert de 16de eeuw zijn eigen zegelhuis en 

wordt ook de kapel op de Lind al vrij vroeg als raadhuis aangeduid. 

Parallel zien we gebeuren in het kerkgebouw. 

De Tafel van den Heiligen Geest was gevestigd in de kerk. Dat betekende bemoeiing 

van de Persoon met belangrijkere transacties, die afhankelijk waren van zijn consent. Bij 

het afhoren van de rekeningen komt mijnheer pastoor vóór mijnheer de schoutet en de 

schepenen. De schoutet als vertegenwoordiger van de hoge overheid en de 

schepenen als representanten van de plaatselijke gemeenschap. 

 

20  P. Kuijer, ’s-Hertogenbosch, stad in het hertogdom Brabant, ca. 1185-1629, Zwolle/’s-Hertogenbosch 2000, 67. 
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Uit het voorgaande volgt dat het Heilige-Geesthuis, zoals Oisterwijk tijdens de bloeitijd in 

de late Middeleeuwen heeft gekend, paste in het politieke beeld van die tijd. 

Vanzelfsprekend werden er voorraden bewaard die moesten dienen om op gezette 

tijden door het jaar heen uitdelingen in natura te kunnen doen. Het was van belang dat 

de rogge achter slot en grendel kon worden bewaard. 

De Heiliggeestmeesters voerden de aanwezige voorraad telkens als ze met het 

boekhouden begonnen op als inkomen en mochten daarvan slechts vier percent als 

teloorgang door indrogen, muizenvraat en dergelijke niet afrekenen. 

Er zijn aanwijzingen, dat het Heilig-Geesthuis verder is gebruikt, zolang het bestond, als 

ruimte voor kantoor. 

De schepenen stonden elk met de schepenklerk, in een rekening-courant verhouding. 

De schepenen brachten vaak zaken, waarover zij als getuigen hadden gestaan voor 

de afhandeling op papier naar de secretaris. Deze inde dan bij partijen het zegelgeld, 

dat ze de getuigen schuldig waren. In 1519 heeft de secretaris meester Jan Lombarts 

nog een schuld van tien stuiver aan Henrik Willem Emmensoen, Heiliggeestmeester in 

die dagen, en Jan Andries Lambrechtssoen van Herpen, ook een man die in publieke 

zaken veel optrad. Beiden hebben die tien stuiver aan de secretaris kwijtgescholden 

‘opten xxen dach novembris anno xxo in sHeilichs Geests huys doen Jan ende Henrick 

met malcanderen rekende’.21 

Wanneer in 1574 er een rentmeester voor de goederen van de Armentafel komt, wordt 

vastgelegd dat deze voor het koren een ruimte moet huren, daar ‘de huysinge ende 

solderinghe daermen der armer coren te leggen plach metten brande vernyelt’ werd.22 

Om tijdens de krijgsverrichtingen niet alle voorraden ineens kwijt te raken, mag een 

zekere hoeveelheid koren uit de Vrijheid worden weggevoerd, naar den Bosch of 

elders. 

 

De Heiliggeestmeesters 

 

21  Otw,R.223,1 (21-11-1520). 

22  Regionaal Historisch Centrum Tilburg, Oisterwijk, Tafel van de Heilige Geest (Otw,THG).47. 
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Ofschoon er een lange lijst van provisoren van de Tafel van de Heilige Geest is,23 weten 

we niet aan wie ze voor de Bataafse omwenteling hun aanstelling te danken hebben. 

In de negentiende eeuw, na 1840, keurt de bisschop van ’s-Hertogenbosch de 

benoeming van de stemhebbende bestuurders goed van de Roomsch Catholjke Arme. 

Door coöptatie had de instelling echter een ‘armenbezorger’ en ‘amanuensis’. 

Bediening van de taak als amanuensis was vaak het opstapje naar een stemhebbend 

bestuurslidmaatschap.  

Het ligt voor de hand dat in de Tachtigjarige Oorlog de nood onder de bevolking van 

de parochie is gestegen, maar wel het meest in Oisterwijk met zijn nijverheid. Bij de Tafel 

van de Heilige Geest wordt voor een andere opzet gekozen. Embrecht Goossens krijgt 

de taak vier jaar lang, te beginnen ‘tsondaeghs na Bamisse’1574, de Tafel als 

rentmeester ‘te bedienen ende te regeren de goeden’. Er is dan sprake van werk met 

behulp van twee ‘aelmoisseniers’. Deze aalmoezeniers komen om 1600 voor als hulpen 

in ‘Berkel of Udenhout’.24 

Van de rentmeester wordt ‘neerstichticheyt’verwacht als betrof het ‘sijn eygen goet’. 

Tenminste een eerlijke en gekwalificeerde ingezetene ‘deser vryheit’ moet hij er in 

kennen wanneer iets gegeven wordt buiten de gefundeerde spynden en ‘provenen’, 

waaraan een overeenkomst ten grondslag lag. De pastoor of één van de schepenen 

moet er in gekend worden als een uitgaaf wordt gedaan aan ‘heymelijcke huysarmen’. 

Daarvan moet aantekening worden gehouden door dagtekening. De naam van de 

‘stille arme’ behoefde niet in de administratie te worden opgenomen. 

In de kerk wordt rekening en verantwoording afgelegd. Het beheer van Embrecht 

Gosens van der Borcht, die zijn broer Gielis en Cornelis van Dijck tot borgen heeft 

moeten stellen, leidt tot ‘vele woorden en wederwoorden’. Uiteindelijk is de nieuwe 

rentmeester niet in het harnas gestorven. Jarenlang is Jan van den Hoevel rentmeester 

geworden. Op 5 november 1605 wordt zijn veertiende en vijftiende rekening gesloten 

 

23  Zie bijlage 3. 

24  M.M.P. van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling 

en dorpsgrenzen., ca 1200-1832. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant 2002, 250. 
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‘bij mijn heeren pastoir, schouteth ende schepenen der Vrijheit’ van Oisterwijk. Onder 

de schepenen is Gielis Gosens van der Borcht,25 tevens oud-rentmeester. 

De gevoeligheid voor de scheiding van ‘kerk en staat’ was de vroegere bestuurders 

vreemd. Tot in de zeventiende eeuw lijkt de kerk bij de bestrijding van de armoede de 

voorrang te zijn gegund. Toen de Hervormde Kerk de voorkeur van de overheid kreeg, 

werd het lastige, maatschappelijk noodzakelijke, werk voor de armen gaarne opgelegd 

aan de overigens van het bestuur uitgesloten rooms-katholieken, evenals het innen van 

belastingen. 

 

Hulp van meer zijden 

Zelfs voordat in de zestiende eeuw de geloofsopvattingen uiteen gingen lopen, en 

nieuwe overtuigingen wortel konden schieten in het staatkundig bestel, ging niet alle 

hulp aan de armen door de handen van de Heilige Geestmeesters. Als oorzaak 

daarvan kan worden gewezen op ieders persoonlijke bekommernis niet alleen te zorgen 

voor het dagelijks bestaan, maar ook het voortbestaan. 

Bij het maken van een kostcontract op 25 januari 1498 met Jan Lamberts van Roy heeft 

Geertruit, weduwe van Henrik Verhoeven, zich niet slechts ‘haer leven lanck’ verzekerd 

‘van ethen van dryncken’, maar ook van een eerlijke uitvaart ‘met kerssen’, naar haar 

staat, waarover haar vrienden zich moeten uitspreken, maar met zich mee brengend 

om de armen ‘nae hoer doet te spynden voer hoer ziel’, te weten anderhalf mud 

rogge.26 

Lambrecht Gijsbrechtssoen vanden Huygevoert is van plan ‘te reysen nae sunt Jacop in 

Galisse’, beter bekend als Santiago de Compostela in noord Spanje. 

Om aan geld te komen maakt hij een afspraak met Dirk Jan Seelen, uit wiens goederen 

in Hoogeloon een erfpacht van een mud rogge gaat, die in bezit is van de 

bedevaartganger in hope. Dirk mag de erfpacht uit de goederen waar hij op zit lossen. 

 

25  Otw,THG.48. 

26  Otw,R.203,1v. 
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Op Palmzondag moet hij dan overkomen met vijf peter van achttien stuiver, en op 

Lichtmis met dertien peter. 

Lambrechts hoop om met Lichtmis weer terug te zijn wordt misschien niet vervuld, beseft 

hij. Als hij niet terugkomt binnen tien jaar, moet Dirk terstond na het verstrijken daarvan 

voor de zielenrust van Lambrecht dertien peter aan de armen geven, en dat doen 

blijken bij de verwanten van Lambrecht.27 

 

De kerk van Oisterwijk 

Het kerkgebouw gaf, toen de christenen nog een waren, ruimte voor een veelvoud van 

maatschappelijke activiteiten. Allereerst voor de gemeenschappelijke eredienst van de 

parochianen. De dorpen Berkel en Udenhout hadden weliswaar hun eigen bedehuis, 

maar anders dan dat van Enschot, hadden die niet de rang van een parochiekerk, en 

ze worden steevast aangeduid als kapel. In het gevoelsleven van de omwonenden was 

het gewoon hùn kerk. Dat kan men raden als men hoort dat bij de kapel een stuk grond 

met de benaming Kerkakker ligt. De omwonenden wisten ook wel waarmee de 

achterstelling van hun bedehuis samenhing. Er zijn testamentaire beschikkingen die de 

zeggenschap over een maaksel nadrukkelijk houden uit handen van de pastoor van 

Oisterwijk. 

De gerechtigde tot het bestuur van de parochie, persoon genoemd, en degene die 

uitverkoren was om hem de zielzorg uit handen te nemen, vice-cureit, ook wel eens 

vice-plebaan genoemd, stelden er vanzelfsprekend een eer in een zo groot mogelijke 

kudde te hebben, en voor de parochie, en bij gevolg ook voor de instelling die het 

zogenaamde patronaatsrecht had en derhalve de persoon mocht aanstellen, was een 

volkrijke parochie profijtelijk. 

De persoon werd soms ook zelf aangesproken op zijn taak. Zo schreef Jan Back ‘metter 

haest te Loven op sinte Marien Magdalenen dach’ in 1465 een noodkreet aan ‘her 

persoen van Oesterwijck, omdat zijn lieve brueder ‘Gherlyck’ hem te kennen heeft 

gegeven zijn meisje te hebben beloofd met Pasen ’opten hoghen altaer te samen te 

 

27  Otw,R.220,11v (16 februari 1516 n.s.). 



 

 

 

testament  22 

trouwen’. Hij verzoekt hem ‘dat ghyse vaneen custe ghehelpen’, zodat de bruiloft niet 

door hoefde te gaan.28 

Uit de verre omgeving van de vrijheid van Oisterwijk zijn dopelingen naar de 

parochiekerk in Oisterwijk gebracht. Alleen families met hoge politieke ambities lieten 

de borelingen de, in weer en wind, gevaarlijke tocht naar ’s-Hertogenbosch maken om 

die met een doopsel in de Sint Janskerk ook het profijtelijke geboren-poorterschap van 

de stad deelachtig te laten worden. In ’s-Hertogenbosch werd er (tot 1629) immers 

scherp op toegezien dat alleen geboren poorters van de stad in de schepenbank 

kwamen. Waarschijnlijk waren alle parochianen ook verplicht in de kerk te Oisterwijk hun 

Pasen te houden en er voor een geldig huwelijk te verschijnen. 

Er zijn echter, zoals gezegd, tekenen dat in het devote gevoelsleven het plaatselijke 

bedehuis voorop kwam. 

Wanneer in 1518 op grond van een heel oude schenkingsakte uit 1360 van Gerit 

geheyten van Gemaecke aan Henrik den Coster, de beemd dat Roggengoor door 

heer Reiner Croes, priester, als pater en biechtvader van de Franciscanessen te 

Oisterwijk opgewonnen wordt voor verhaal van een pond erfcijns, blijkt dat naar keuze 

van Henrik betaald mocht worden ‘tot Enschot opten kerckhof, oft tot Oesterwijck’.29 De 

executoriale verkoop te Oisterwijk van een onderpand in 1416 te Oisterwijk gevestigde 

erfpacht uit een ‘eenrehande erfenissen’ in de parochie van ‘Westilborch’ wordt 

aangekondigd in ’s-Hertogenbosch ‘ende oick inder kercken van Tilborch’.30 

 

Verbonden met Leuven 

Tot de meest invloedrijke mannen in Oisterwijk kan eeuwenlang de prelaat van de abdij 

van Sint Geertruid in Leuven worden gerekend. Dankzij de bescherming die het 

godshuis genoot van de plaatselijke machthebbers in Leuven, die er in slaagden van 

de verbrokkeling van het Karolingische maatschappelijke bestel te profiteren, en voor 

 

28  Otw,R.172, los blad (22 juli 1465). 

29  Otw,R.222,19. 

30  Otw,R.222,18v. 
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zich een landsheerlijkheid te scheppen, werd de abt ook in het hertogdom Brabant een 

machtig man.  

Nadat in 1425 in Leuven een universiteit - de eerste in de Nederlanden - was gesticht 

kreeg de abt de taak de voorrechten van deze nieuwe instelling te bewaken. Bij een 

geschil met de pachter op de Nollekenshoeve onder Udenhout kreeg hij van jonker 

Claas van Waelhoeven, de eigenaar, het verzoek als scheidsman te beslissen.31 

In een vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van Oisterwijk waren de 

patronaatsrechten van de uitgestrekte parochie van de Eninge van Oisterwijk 

toegekend aan de abdij. Dat hield in een recht op de tienden van de gewassen en de 

veeteelt, en dat gaf jaarlijks in vergelijking van wat economische bedrijvigheid kon 

opbrengen geweldige inkomsten. In de achttiende eeuw wordt de waarde van het 

recht op de tienden tien maal zo groot geacht als de belangrijkste onroerende 

goederen binnen de parochie, zoals het grondbezit bij het kasteel Durendaal. Het 

patronaatsrecht bracht tevens mede, dat de prelaat van Sint Geertrui, in de loop der 

tijden opgeklommen tot abt, zeggenschap had over wie in Oisterwijk de persoon was, 

dat wil zeggen de voornaamste bestuurder in de parochie. 

De persoon genoot uit zijn functie een behoorlijk inkomen. Vanwege de abdij is 

derhalve steeds een van de hunnen aangesteld. Om te worden toegelaten als lid van 

de kloostergemeenschap, moest men kunnen bogen op edele afkomst. De persoon 

van Oisterwijk behoorde bijgevolg steeds tot de voorname geslachten van het 

hertogdom Brabant. De naam Boest is gedragen door twee Oisterwijkse ‘pastoors’.32 Die 

naam doet denken aan Den Bosch. De meeste persoons hebben een geslachtsnaam 

uit de omgeving van Leuven. 

In hoeverre de persoon baat had bij de tiendheffing is niet bekend, met name niet of hij 

een evenredig deel van de tienden kreeg. Zeker is dat de Persoon van Oisterwijk 

gebruik kon maken van de Persoonswei achter de tuinen van de Kerkstraat langs de 

 

31  Otw,R.222,17v (19 april 1518 n.s.). 

32  A. Huybers, Oud Oisterwijk, Oisterwijk 1923,195. 
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Vloet, de Persoonsakker in de Schijf bij Blocxhekken en het Gagelrijs achter de Hoge 

Borcht, alsook de personaatscijnzen.33 

De abt van sint Geertrui was als tiendheffer in elk geval verzekerd van een jaarlijks 

inkomen dat wel eens door oorlogen en misoogsten in ongunstige zin beinvloed kon 

worden maar anderzijds voordeel had van de verbetering van de wijze van landbouw 

en veeteelt, alsook van ontginningen. De abt van Tongerlo verkeerde in Tilburg,  

Enschot en Haaren34, aanvankelijk alle onder het gericht van de schepenbank van 

Oisterwijk, in gelijke gunstige positie en liet er zijn belang waarnemen door een 

dispensier, die monnik van de abdij was. 

De abt van sint Geertrui zorgde goed op de hoogte te zijn door het aanstellen van een 

uit de parochie afkomstige rentmeester, zoals Jan van der Elst en Willem Luwe, mannen 

die ook in de schepenbank van Oisterwijk hebben gezeten. Bij de verpachting van de 

tiendklampen kon door samenspanning van bieders, doorgaans de grondbezitters in 

een klamp, de opbrengst voor de abt zo niet worden gedrukt. Na de Vrede van 

Munster in 1648 was de macht van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de 

Meierij van ’s-Hertogenbosch onbetwist gevestigd. Aan die vijandige macht was de abt 

in Leuven echter onttrokken en hij is als daar beschermd en invloedrijk personage in het 

bezit van zijn kostelijke tiendrecht gebleven zolang de Republiek heeft bestaan. 

De openbare verpachting der tienden heeft waarschijnlijk jaarlijks plaatsgevonden in 

het kerkgebouw. De zondagsplicht der parochianen maakte het gebouw bijzonder 

geschikt voor het doen van aankondigingen. Ook executoriale verkopen werden in de 

kerk in het vooruitzicht gesteld. 

 

Altaristen 

 

33  Wouter zoon van wijlen Willem Wouterssone bij Yde natuurlijke dochter van wijlen Willem Prochiaens bij Beerthen 

natuurlijke dochter van heer Willem van Dynther, priester, verkoopt aan Claas zoon van wijlen Peter van der 

Hoeven een hof binnen de vrijheid in de Kerkstraat die grenst aan de Persoonswei. Een van de lasten daarop is 

een cijns van een zwarte tournoois aan het persoonschap. Beerthen, de moeder van Yde, had dit goed ‘in 

rechter aalmoes’ vermaakt: Otw,R.172,19v (23 juli 1465). 

34  Alsook te Moergestel. 
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In verband met het kerkgebouw en de Tafel van den Heiligen Geest in de kerk van 

Oisterwijk gelegen, dient ook aandacht te worden besteed aan de priesters die in de 

vijftiende eeuw, naar de aard van hun vereniging, gezellen in de kerk worden 

genoemd, en in de zestiende eeuw, gelet op hun voornaamste bezigheid in de kerk, 

altaristen. Grote kerken in de omgeving, zoals in Boxtel, Oirschot en Hilvarenbeek 

hebben een kapittel gekregen. Meest door toedoen van de plaatselijke heer. Die moge 

dan een ‘smale heer’ in leenrechtelijke zin zijn geweest, in zijn omgeving was hij een niet 

onbemiddelde hoge piet. Het prestige van de hertog vergde niet dat hij Oisterwijk, 

rechtstreeks onder zijn gezag, met een kapittelkerk verrijkte. Lambert van den Hoevel, 

die de kroniekschrijver van Oisterwijk tot het Twaalfjarig Bestand is geworden, geeft 

hoog op van deels in zijn tijd al verloren pracht van de kerk en het grote aantal altaren 

daarin.35 

Die altaren komen tot stand als uiting van de volksvroomheid. 

Voor schepenen van Oisterwijk hebben Yde Winkels en haar gekoren momboor en 

Matheeus die Bonne ‘hoer zwagher’ ‘des sondaghs nae des heylichs sacraments dach’ 

in 1370 een cijns van veertig schelling payment op sint Tomasdag verkocht aan Jan 

Belen zoon van Wouter Belen. Zij verbonden al hun goed, waar ook gelegen. Jan Belen 

heeft die cijns van 40 schellingen opgedragen aan heer Jan van Spul om het altaar van 

sint Sebastiaan in de kerk van Oisterwijk te stichten. Aan ‘mester’ Henrik Beys, priester, 

kanunnik te Beek, is als rector van dit altaar, ongeveer honderd jaar later, ‘menich jaer’ 

die cijns niet betaald. Met vonnis van de schepenen van Oisterwijk is hij gericht aan het 

onderpand.36 

De priesters die al die altaren bedienden vormden een vereniging, die een deken 

kende. De pastoor wordt met de altaristen doorgaans in een adem genoemd, maar hij 

was niet hun overste. Bij uitkeringen uit een gezamenlijke kas deelde de persoon of 

pastoor mee als een altarist. Als eens bleek, dat het tussen de pastoor en een altarist 

niet boterde, zoals bij heer Willem Brock en heer Gielis van Dusel, dan beet de altarist in 

het stof en werd hij genoopt op de preekstoel en voor schepenen verontschuldigingen 

aan te bieden.  

 

35  G. Berkelmans, Oisterwijk vier tot vijf eeuwen geleden, Oisterwijk 1991, 4. 

36  Otw,R.177,los blad. 
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Uit het feit dat de kapelaan, ook wel aangeduid als onderprochiaan of vice-cureit, 

geen lid behoefde te zijn van de vereniging van altaristen zou ook de onafhankelijkheid 

van de Persoon ten aanzien van de altaristen kunnen blijken. 

De altaristen lieten andere priesters als lid van hun vereniging en als confrater toe als 

een jaargetijde werd gefundeerd met vier pond Bosch of 28 stuiver voor de altarist en 

zijn ouders, en tevens beloofd werd eens het rentmeesterschap waar te nemen. Als 

bedienaar van een altaar was de belangrijkste bezigheid van een altarist te zorgen 

voor de fundaties voor de individuele zielerust. Bij de parochianen was de onrust 

daarover het hevigst in het zicht van het eigen overlijden, en vanzelfsprekend wanneer 

het besef kwam, dat na wie weet hoeveel maal de dans te zijn ontsprongen, niets 

zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan het uur daarvan, zoals een geijkte 

uitdrukking in wijdlopige notariële uiterste wilsbeschikkingen inhoudt. 

Het is merkwaardig dat deze bekommernis om zichzelf bijgedragen heeft tot de 

oplossing van een maatschappelijk euvel van onoverzienbare omvang, de armoede en 

het wegnemen van nooddruft. Bij missen van requiem hoorden uitdelingen. 

De Tafel van den Heiligen Geest is bovendien vaak de rol van waakhond toevertrouwd. 

De meeste mensen die aan het eind van het aardse bestaan gekomen de balans van 

hun leven opmaakten, lijken in zondebesef tot de slotsom te zijn gekomen dat ze 

daarmee niet verder zouden komen dan met de hakken over de sloot. Dan stond aan 

de overzijde van de Jordaan weliswaar een eeuwige gelukzaligheid te wachten, maar 

na een langdurig smachten. Dit noopte ertoe niet alleen te zorgen voor een schoon 

leven voor het gelukzalig sterven, maar ook voor het snel en doelmatig wegnemen van 

het strafblad der tijdelijke straffen in het hiernamaals. 

Schoot de fundatie van een zielmis tekort in het opbrengen van de lasten en een mis 

van requiem, het begaan van het graf in of in de nabijheid van de kerk, dan werden de 

pogingen tot lafenis der ziel eenvoudig gestaakt. Aan de heiligegeestmeesters nu werd 

toevertrouwd gang in de stroom van smeekbeden om zielerust te houden, door hen ten 

behoeve van de armen te laten beschikken over gelden die niet zoals bij schenkingen 

en makingen voorgeschreven, besteed werden aan het lezen van zielmissen. Nadat de 

Roomse eredienst ten enenmale verboden was, is het niet nakomen van de 

verplichtingen door een weinig kiese heiliggeestmeester aangevoerd om het vermogen 
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van de fundatie van Marcelis Scoef en echtgenote Geertruit Heyen, daterend van voor 

de Reformatie, naar de armen over te hevelen!37 

Het vertrouwen dat middelen van fundaties stipt overeenkomstig het doel der stichting 

zouden worden aangewend, was groter als de altarist uit de eigen familiekring kwam. 

Uit het grote testament, dat Godevaart van Hulsen tot een van de belangrijkste 

weldoeners van de Tafel van den Heiligen Geest maakt, blijkt duidelijk zijn voorkeur voor 

priesters uit de eigen familiekring. 

De aanwezigheid van priesters in de gelederen werd van algemeen belang geacht. In 

1440 geeft de schepenklerk Hubrecht van Oesterhout aan de schepen Jan van der Elst 

vanwege de schepenen een schild, te weten 24 oude butken die hij ‘droech in een 

ierstmis’ op zondag Cantate in het klooster op de Bazeldonk in den Bosch.38 Bij veel 

scheidingen en delingen blijkt een zoon priester te zijn geworden. Hij wordt dan onder 

de erfgenamen als eerste genoemd. Het ‘rijke roomse leven’ heeft diepe wortels. 

Het stipendium voor een enkele misfundatie leverde geen vetpot op. De priesters 

vervulden dan ook allerlei betaald witte-boord werk. Traden op als procureur in 

geldzaken, pachtten een ambt met schrijfwerk, probeerden rentmeester te worden van 

een rijke instelling of een voornaam heer, of poogden toegelaten te worden tot het 

notariaat.39 Het leraarschap zal zeker ook tot hun jachtgebied hebben behoord, maar 

meester Jan Lombaerts die wordt genoemd als rector-scole was geen geestelijke, 

althans geen priester. In het gezelschap van altaristen was derhalve verloop naar elders 

als zich daar een gunstige loopbaan voordeed. Maar een legaat bij Breda van een 

oud-kapelaan aan de Tafel van de Heilige Geest is te zien als een blijk van waardering 

voor de tijd in Oisterwijk. 

De geestelijkheid kwam dus lang niet altijd uit den vreemde, dat wil zeggen elders uit 

Brabant, voor zover we hun achtergrond kennen. 

 

37  Otw,THG.53: het betrof een fundatie van 11 december 1514 op een stuk land in de Koestraat en was bestemd 

voor een jaarlijkse mis in de kapel op de Lind. Het verzoekschrift is van 12 mei 1681. 

38  Otw,R.152,1r. 

39  Het gewoonterecht stond de pastoor of zijn vervanger toe zonder meer een testament te passeren. 
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De priesters die niet bij hun ouders bleven wonen, zochten in Oisterwijk een woning. Als 

ze in de naburige kapellen in de zielzorg zaten, was er daar een ‘ambtswoning’ 

aanwezig. 

Voordat in reactie op het kerkelijke en politieke succes van het protestantisme, en 

uiteindelijk het strak in de leer zijnde calvinisme, steviger vanwege de kerkelijke overheid 

de hand werd gehouden aan de normen voor de geestelijkheid, leefden, gezien de 

gevolgen, een beduidend aantal van de residerende priesters in de parochie als man 

met een vrouw in gezinsverband. Ze riskeerden dan een zijdens de bisschop opgelegde 

boete wegens ‘incontinentia’, onmatigheid. 

De met boete ingescherpte verplichting tot celibatair leven van priesters veranderde 

evenwel de praktijk van openlijke gezinsvorming door ongehuwden niet blijvend. 

 

Natuurlijke kinderen 

In 1437 is sprake van Margriet, natuurlijke dochter van heer Herman van Teghelen ‘die hi 

gecregen heeft by Heylwigen dochter quondam (wijlen) Jan Orlmans’. Ten behoeve 

van haar doet Wouter van Haren, zoon van wijlen Wouter van Haren, afstand van het 

recht dat hij ‘hebbende mach sijn in een huys ende hof’ in Belveren, die Willem, 

natuurlijke zoon van wijlen Gerit Janszoen, die Gerit Janszoen ‘gewonnen ende 

gecreegen heeft’ bij Hillegont, dochter van wijlen Willem van den Heesacker.40 

Nu was samenleving als man en vrouw het beste bewijs van een wettige 

echtvereniging. In een getuigenis uit 1430 van een zestal in Oisterwijk wonende mannen 

wordt naar voren gebracht dat Gosewijn Janssoen in Oisterwijk met Elisabet, dochter 

van Claus van Riel een huishouden had, haar nagelaten goederen beteelde, verkocht 

en gevest heeft, als getrouwde lieden.41 Het priesterschap sloot echter een 

echtverbintenis uit. 

 

40  Otw,R.150, los papier. 

41  Otw,R.147, los papier. 
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Aan een wettig huwelijk waren enorme gevolgen verbonden. Met het huwelijk werd de 

erfopvolging bij versterf van mannen geregeld. Zorg voor zijn natuurlijke kinderen kon de 

man oudstijds alleen tonen met een zogenaamd pure aalmoes.  

Ten behoeve van zijn natuurlijke kinderen bij Aleit, natuurlijke dochter van de persoon 

van Haaren, heer Wouter Back, belooft Jan van Loon, zoon van wijlen Henrik Weerts van 

Loen in 1429 aan de Oisterwijkse secretaris Hubrecht van Oesterhout, om terstond na 

het overlijden van hun ouders uit te keren het aanzienlijke bedrag van zeshonderd 

gouden beiers gulden. Van die natuurlijke kinderen behoeft Wouter het Netelbos te 

Belver niet in te brengen omdat hij dit kreeg wegens zijn opgelopen verwondingen en 

de pijn die hij heeft geleden. Om het geld niet in handen van de hertog te laten vallen 

als bastaardsgoed, wordt het voorbehoud gemaakt, dat de portie van de kinderen die 

zonder wettig nageslacht sterven, aan de anderen die overleven verblijft.42 

In Oisterwijk gold de regel dat de moeder geen bastaard maakt. Van de zijde van 

moeder erfden natuurlijke kinderen gelijk die uit een wettige echtverbintenis. Het lijkt dat 

daarbij zelfs plaatsvervulling mogelijk was, zodat natuurlijke kinderen als erfgenaam 

opkomen na het overlijden van hun grootvader.43 

Daar de bastaard ten opzichte van zijn vader geen erfrecht kon doen gelden, was er 

ook geen gevaar, dat goederen die een priester uit hoofde van zijn functie in handen 

had, vererfden aan zijn buitenechtelijke kinderen. 

Was bastaardij veel voorkomend, het strekte niet tot eer. De secretaris gebruikt het 

woord bastaard wel in notities voor eigen gebruik, maar niet als stadhuistaal. Dan heet 

het natuurlijke zoon of dochter. 

In enkele opzichten was bastaardij afstotend. Voor sommige hoge ambten in Brabant 

sloot het uit. De schoutet van Oisterwijk, tevens eerste officier van het Kwartier, was van 

wettige geboorte. Voor zover na te gaan kwamen in de schepenbank alleen mannen 

die uit een wettig huwelijk waren geboren. 

Om provisor van de Tafel van de Heilige Geest te worden of bijvoorbeeld 

Manhuismeester, was dat niet nodig.  

 

42  Otw,R.146,26 (1429). 

43  Otw,R.152,41. 
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Een tweede afschrikking van het niet gehuwd samenleven ging uit van de beperkingen 

van erfrechtelijke aard. De nalatenschap van een natuurlijk kind dat zonder wettige 

nakomelingen stierf ging naar de landsheer. De hoogrentmeester van de hertog in Den 

Bosch droeg dit uit door de voorste rouw te nemen, dus voorop te lopen bij de uitvaart 

in de begrafenisstoet! Tussen verwanten in de zijdlinie werd wel getwist wie de voorrouw 

toekwam.44 In feite zullen de opbrengsten van het hertogelijke regaal beperkter zijn 

geweest dan met het later ingevoerde successierecht het geval was. Ten eerste 

keerden de goederen van degene die met een natuurlijk kind zonder kinderen was 

getrouwd terug naar de eigen familie. Ten tweede was er op schenkingen onder de 

levenden geen beletsel, zodat met grote schulderkenningen de heffing bij de dood 

ontlopen werd. 

 

Standen 

Voordat het contra-reformatorische Concilie van Trente door de invoering van 

organisatorische maatregelen en regels van tucht voor de rooms-katholieke kerk vrucht 

begon te dragen, konden geestelijken zonder opzien te baren en een schandaal te 

verwekken natuurlijke kinderen rond zich hebben omdat men die in het 

maatschappelijk leven op alle niveaus kon tegenkomen. 

Met een bastaard van de hertog van Brabant begon meermaals de stamboom van 

een roemrucht en onder de edelen des lands gerekend geslacht. Bijvoorbeeld de 

markiezen van Bergen op Zoom of, om dichter bij huis te blijven, de Van Wyflets, of Van 

Brechts die in Moergestel als afstammelingen van de prefeodale heren daar goederen 

hadden. Er was in onze streek een baron van Breda, en een baanderheer van Boxtel, 

maar de meeste edelen hadden geen titel, omdat die nooit louter titel was. Zij waren 

als edelen herkenbaar aan verwantschappen - dus toch een beetje aan het blauwe 

bloed - het bezit van belangrijke leengoederen, die immers niet voortdurend dreigden 

te worden versnipperd om dan nog slechts inkomen te geven met handwerk, en 

tenslotte hun ‘kostwinning’ door krijgsdienst. 

Hun echtgenoten kregen in het maatschappelijke verkeer als predicaat jonkvrouw of  

plaatselijk ‘joffrouw’. Een ridder werd net als priesters aangeduid als heer en zijn vrouw 

 

44  C. Verhoeven, Haarense zegswijzen, in De Kleine Meijerij, jrg 53 (2002), 104. 
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als ‘vrouwe’. Op het kasteel Durendaal liet heer Jan Back Beerthoutszoon, ridder, vrouw 

Adriaan van Wylick als weduwe achter, en heer Laureins van den Venne, priester en 

altarist, fungeerde als haar rentmeester. 

Onder de poorters van Oisterwijk was in de vijftiende eeuw Lonis van Megen wellicht de 

enige wiens echtgenote wordt aangeduid als jonkvrouw. Later komen op het leengoed 

ter Borcht met zijn watermolens Van Dalems te wonen, die afstamden van de heren 

van Dongen. ‘Jofrou’ Margriet van Haaren, ‘weduwe van Jan van Daelem’, in Oisterwijk 

beter bekend als Jan van Dongen, en haar zonen Jan, Willem en Rolof, hebben beloofd 

aan Peter van den Eynde, zoon van wijlen Jan van den Eynde een erfpacht van een 

mud rogge te betalen uit vier lopenzaad land in de akkers geheten dat Moleneynde, 

naast grond van de Tafel van de Heilige Geest in de kerk van Oisterwijk, dat wijlen Jan 

kocht van Aart die Greve, en uit een wei geheten ‘dat Wouwerbroeck’, dat Willem Jans 

van Daelhem gekregen heeft van Gijsbrecht van Haren, en is gelegen naast de grond 

van Henrik van Berck, die op de Weienberg zat.45 

In ’s-Hertogenbosch schijnt als ongeschreven regel bij de benoeming te Brussel op 

voordracht van de edele hoogschoutet gegolden te hebben dat een derde van de 

schepenen van edele afkomst was. 

In de eninge van Oisterwijk, dus het gericht van de Oisterwijkse schepenbank, huisden 

wel wat edelen, maar de schepenbank van Oisterwijk werd samengesteld uit poorters 

van de vrijheid. In Berkel zaten op het leengoed de Oude Schouw de Van Brakels. In 

Enschot had de bezitter van het leen ten Dijke edele betrekkingen, met name met de 

Van Oosterzeels.46 Joffrouw Delye, weduwe van Jan Matheeussoen uit Enschot is in 

Goirle gegoed. In Enschot zaten ook nog de Van Andels. Op de Nemelaar onder 

Haaren zaten De Roevers en hun nakomelingen alsmede vanouds de Van Harens.  

Jan zoon van wijlen Jan van Haren belooft in 1471 een erfpacht van een mud rogge 

aan zijn natuurlijke zuster Henrik, die getrouwd is met Jan zoon van Dirk Noet. 

Onderpand voor de betaling is een hofstad te Haaren in de Gever, en ‘alsulken 

huwelijcschen goide’ als hem en zijn zuster joffrouw Mechtelt, dochter van wijlen Jan 

van Best, beloofd is, met name uit de hoeve van Jan van Best in Helvoirt. Deze belofte 

 

45  Otw,R.175,10v (12 maart 1469 n.s.). 

46  Willem geheten van Oesterzele sone quondam Jan Matheeussone: Otw,R.172,18r-1465 
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geschiedt onder voorwaarde dat de erfpacht ‘weder om comen ende bliven’ zal aan 

Jan van Haren, ingeval Jan Noet en Henrik ‘sonder wittighe geboert van hen beyden 

after te laten aflivich worden’, en de erfpacht van een mud rogge mag, afgezien 

daarvan, gelost worden met 36 peter van 18 stuiver.47 

Claus zoon van wijlen Claus Oem van Bochoven belooft datzelfde jaar een lijfpensie 

van twee mud rogge aan heer Henrik, priester, zoon van Claus Ridder, met als 

onderpand een hoeve met land, beemd, hei en wei die van zijn schoonvader Willem 

de Rover was, elk mud na zes jaar te lossen met 19 peter van 18 stuiver.48 

Het leven van deze ten plattelande levende edelen stak niet opvallend af bij dat van 

de andere mensen aldaar. Een flink grondbezit was de beste stut onder het bestaan als 

edelman, en wat dat betreft deden beleggende Bossche poorters niet voor hen onder. 

Zo ligt Geertruut, weduwe van Jan van der Amervoert Henrikszoon in 1439 met haar 

grond op die Riedonck in Udenhout, ingeklemd tussen grond van Peter Steenwech in 

het oosten en Aart Boest ‘en sommige ander gebuer’westwaarts. Noordwaarts grenst 

haar grond aan die van Lonis van Megen en een Vendycs.49  

Men mag aannemen dat in de Meierij de grens tussen de tweede stand en de meest 

welvarende laag van de derde vaag was. De hiervoor vermelde alliantie Van Haren - 

Van Best geeft er een voorbeeld van. 

 

De derde stand 

. . . Du volre, wever, coepman, 

Scoenmaker, cledermaker, stierman, 

Ende alle die arbeyds pleghen, 

Die hier van den minsten zijn ghewegen 

 

47  Otw,R.177,6r, (2 februari 1471). 

48  Otw,R.177,6v, (6 februari 1471). 

49  Otw,R.152,2v. 
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Ende met pinen wint u brodekijn. . . . 

 

Die u versmaden ofte verdrucken, 

Ende u goedeken hier afplucken, 

Ende dat uwe verteren in welden, 

Ende in hoverden daer si in helden. 

Sijt verduldech, u en sal niet ghebreken, 

God sal u harde wel wreken 

Ghinder in d’eewelike vier. . . . 

 

Jan van Boendale, Jans teestye, rond 1330. 

 

In de standenmaatschappij, zoals de Westeuropese wereld tijdens het Ancien Regime 

heeft gekend, vormt het overgrote deel van de bevolking, vermoedelijk wel 88 percent, 

de derde stand. Deze laag vormt derhalve de voet van een piramide en is tevens het 

meest geschakeerd. Degenen die bij de Tafel van den Heiligen Geest aanklopten zullen 

het meest in deze bevolkingslaag aangetroffen zijn. 

Werkzaamheden in de landbouw gaven de meeste handen werk. Grote 

landbouwbedrijven waren echter zeldzaam en alleen in pacht te verwerven. Een 

eenvoudige kostwinning was te bereiken op een vier bunder grond, indien daarnaast 

gebruik kon worden gemaakt van gemene gronden. Er werd ook wel los werk 

bijgezocht. 

Jan Vannys belooft Jan van der Elst, dat hij Beerthout Bacs - waarschijnlijk de 

kasteelheer op Durendaal - het eerstvolgende half jaar met een knecht zal dienen, in 

november, januari, maart, mei, juli en september. Hij krijgt daarvoor 15 peter, maar als 

hij tussentijds sterft moet terug worden gegeven door de erfgenamen ‘tgeen dat Jan 

voerscreven niet voldient en sal hebben’. Voor de tijd dat hij met consent van Beerthout 

verzuimt moet de knecht dubbele tijd werken. 
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Oisterwijk binnen de vrijheid had een meer stedelijke structuur door de daar bloeiende 

lakennijverheid. De totale omvang daarvan was naar recente onderzoekingen groter 

dan lang is aangenomen.50 

Wat uit de beschikbare bronnen naar voren komt duidt op kleinere ondernemingen, die 

van vader op zoon konden overgaan. Gerit Lombaerts gaf zijn zoon Laureins als 

voorschot op zijn erfenis, die hij rond 1424 heeft in handen gekregen, 27 rijnsgulden en 

een getouw, waarvan de waarde is geschat op tien rijnsgulden.51 

De nijverheid bracht een verrassende mobiliteit. Zo horen we van familiebetrekkingen in 

Heer-Idoambacht, een schepen die is getrouwd met de weduwe van een goudsmid in 

Kleef, een overlijdensbericht uit Engeland betreffende een Oisterwijkse parochiaan.  

De specialisatie in het wolwerk, met kaardenmakers, ‘kemmers’ en dergelijke, gaf 

ruimte aan andere bijzondere beroepsactiviteiten. Claas Jacops Sceyven huurt van 

Michiel Rykoutssoen voor een jaar een brouwerij met het daarvoor benodigde gerief. 

De Sceyvens zaten in wat tegenwoordig heet de horeca. De schepenen gingen bij Cop 

Sceyven eens een grote snoek eten.  

 

Stoffelijk welzijn 

Behalve voor hun eeuwig heil moesten de voorvaderen ook beducht zijn voor het 

naakte bestaan. 

Zij woonden vlak bij een grens. Met name van de Geldersen hadden ze het ergste te 

vrezen. Tegenover een menigte ziekten was geen kruid gewassen en een pestepidemie 

sleepte jong en oud, sterk en zwak, naar het graf. Onder die sterk wisselende 

omstandigheden moest men proberen het hoofd boven water te houden en de 

schaarse bestaansmiddelen zover mogelijk veilg te stellen. Daartoe werd vooral 

bescherming gezocht in de kring van verwanten. 

Het huwelijk bracht de echtelieden in een gemeenschap van goederen. Een 

echtgenoot kreeg na het overlijden van de wederhelft en bij aanwezigheid van 

 

50  L. Adriaenssen, Oisterwijkse wolaankopen in de Late Middeleeuwen, in De Kleine Meijerij, jrg 53 (2002), 81-90. 

51  Otw,R.145,9r.-1424. 
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kinderen uit het door de dood ontbonden huwelijk de zeggenschap over de ten 

huwelijk aangebrachte goederen niet terug. Alles wat de langstlevende met de 

overleden echtgenoot in volle eigendom had bezeten, werd bevroren voor het 

nageslacht. De kinderen konden met hun erfdeel echter ook niet vooruit, omdat het 

onder de klem zat van de tocht door de langstlevende der ouders, eenvoudig gezegd 

diens vruchtgebruik. 

Over erfgoed kon niet rechtsgeldig worden beschikt alvorens tocht en erfrecht (om het 

wederom eenvoudig te duiden: de blote eigendom) waren verenigd. In de familiekring 

moest er ongetwijfeld lang over gesproken worden, al blijkt dat niet uit de neerslag in 

de schepenprotocollen. 

De noodzaak tot overleg werd nog nijpender ingeval in een boedel minderjarige 

kinderen belangen hadden. Dan kwamen hun momboors op de proppen. De 

toeziende momboor was meestal verwant aan de langstlevende der ouders. Omdat de 

momboors bedankt moesten worden wanneer de hun toevertrouwde kinderen mondig 

waren geworden en het erfrecht met zich meebracht dat ze zelf belanghebbende 

waren, handelden momboors doorgaans akelig omzichtig. 

Hoe klein, naar de begrippen van de huidige welvarende maatschappij, de geldelijke 

belangen die op het spel stonden ook waren - een uitzet bijvoorbeeld van tien of 

twintig gulden -, overal in het maatschappelijk verkeer was men zeer voorzichtig om niet 

in een slepend geding te verzeilen. 

Een enkel geval moge het voorgaande illustreren. 

Onder voorbehoud van het recht van tocht heeft Jan de natuurlijke zoon van Aart 

Wolfaerts, die pas weduwnaar is geworden van Agnees, dochter van Beerthout van 

Aerle, aan Henrik zoon van Jan Gijsbrecht Hannensone, die een stiefzoon is, op 17 

maart 1471 een huis binnen de vrijheid van Oisterwijk opgedragen, dat hij van Laureins 

Willems van der Heyen verwierf en bovendien een erfpacht van twee mud rogge uit dit 

huis, die hij aan Laureins beloofde maar weer terugkocht.52 Als tochtenaar moet Jan het 

huis droog houden ‘in lofberliken ghereke van dake ende van wenden’. Een stuk land in 

Haaren met beemd, hei en wei, waarin Beerthout van Aerle bestierf, is door Jan en zijn 

stiefzoon ‘gesamenderhand’, met belofte van waarschap, verkocht aan Willem de 

 

52  Bij dergelijke koop ging de erfpacht niet door vermenging teniet. 
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zoon van wijlen Jan van Haren. Daarom belooft Henrik nu, dat zijn stiefvader van die 

belofte geen schade zal ondervinden.53 Bovendien heeft Henrik zijn stiefvader bedankt 

voor de ‘uutreykinghen’ van alle ‘havelijken gueden daer die siin moeder in bestarf’ en 

voor de brieven die deze voor Henrik onder zich had genomen. 54 

Het belang vande familieband was het duidelijkst wanneer een groep verwanten een 

familielid of een erfgoed verloor. 

Wanneer een onroerend goed door verkoop voor de familie verloren ging gold jaar en 

dag, een recht van naderschap voor bloedverwanten van de vervreemder. 

Soms wordt in de akte van verkoop de verzekering gegeven dat vanwege de familie 

geen vernadering zal plaatsvinden. 

De bescheiden omvang van de bevolking belette niet dat binnen de parochie jaarlijks 

wel iemand het leven liet als gevolg van geweld. De overheid trad pas op, en wel  

subsidair, als bij de manslag betrokken families, te weten die van de grootouders (de 

vierendelen) van het slachtoffer, niet tot een zoen kwamen. 

Na een doodslag wendde de naaste familie van de ‘misdadige’ zich steevast tot de 

pastoor of zijn vervanger, om te laten onderzoeken hoe de ontstane vete uit de wereld 

geholpen zou worden. Van weerszijden kwamen dan vertrouwensmannen, de 

zogenaamde keersluiden, die onderling begonnen te onderhandelen over de 

voorwaarden van de zoen. Nagenoeg altijd moest er een vernederende knieval plaats 

vinden en een kruis op het graf worden geplaatst. Er moest onderhandeld worden over 

het zoengeld en het aantal missen dat voor de zielerust van het slachtoffer zouden 

worden opgedragen. Telkens luidt de overeenkomst dat ‘het niet genoeg is’. Dikwijls 

werd voor de veiligheid van de ‘misdadiger’ een verre bedevaart bevolen. Overigens 

was het Heilig Bloed in Boxtel al een doel. 

Zoenovereenkomsten lijken desondanks op elkaar. 

 

53  Otw,R.177-11r-1471. 

54  Otw,R.177-11v-1471. 
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Alvorens een taak in een zoenprocedure aan te vatten, bedongen de scheidsmannen 

dat aan de uitspraak ook de hand gehouden zou worden. Niet doodslag, maar 

zoenbreuk werd zwaar bestraft. 

Om niet tot zoenbreuk te komen, omdat eeuwige verbanning uit de Meierij was 

bedongen, werd bij nadere overeenkomst het wegblijven uit het dorp afgesproken. Wel 

mocht de parochiekerk van Oisterwijk op de vier hoogtijdagen bezocht worden. 

Wanneer het tot een zoen komt - en voor de familie van de misdadiger zit er weinig 

anders op dan het zover te laten komen - is steevast het lezen van een aantal missen 

van requiem bedongen. Deze werden dan gedaan in een klooster, niet alleen omdat 

zoenguldens maar de helft waren van de guldens waarmee voedsel gekocht kon 

worden, maar ook om de gevoelens in de kleine gemeenschap waarin het ‘ongeval’ 

van de manslag had plaatsgevonden te sparen en nieuwe driftbuien te verhoeden. 

De armen of Tafel van den Heiligen Geest zien schijnbaar niets van de zoengelden. 

 

Geldbehoefte 

Bij het groot aantal toevalligheden, dat het menselijk bestaan diepgaand veranderen 

kan, en het geringe inzicht in iemands financiële reikwijdte in een maatschappij waarin 

tallozen niets op schrift konden stellen en een slechts weinig kleiner tal mensen van 

horen en zeggen aan de weet moest komen wat op schrift stond, was kredietverlening 

in klinkende munt een zeldzaam verschijnsel, zodra die het bestek van burenhulp en de 

- overigens uitgebreide - huiselijke kring te buiten ging. Borgtocht wilde wel eens een 

oplossing geven. Bij tiendverpachtingen en verhuur van land en molens werden borgen 

gevraagd. 

Daags na Driekoningen in 1464 hebben de gezworenen Aart Appel en Embrecht 

Goeswyns kwijting gegeven aan Claus natuurlijke zoon van wijlen Henrik van Dijck ‘oft 

siin borgen’ voor hetgeen hij de vrijheid schuldig was.55 

 

55  Otw,R.171,1r. 
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Voor het lenen van geld zonder dekking kon men zich nog wenden tot de professionele 

geldschieters, zoals de lombarden in ’s-Hertogenbosch, maar de daar geëiste rente kon 

door de gewone man niet worden opgebracht. 

Het in financiëel opzicht zo handig mogelijk aanwenden van hetgeen men bezat, was 

derhalve het enige wat erop zat. Met onroerend goed in bezit kon dat plaatsvinden 

door daaruit een cijns (in geld) of een erfpacht (in natura) te verkopen. In het 

cartularium dat een van de voornaamste bronnen is geweest van het onderhavige 

werk, zijn daarvan talrijke voorbeelden aan te treffen. Vaak zal de behoefte aan 

betalingsmiddelen blijken bij het verwerven van een goed. Het terstond bezwaren van 

dit goed met een cijns of pacht zal vaak de oplossing hebben gegeven om tot een 

transactie te komen. Meestal nam de verkoper genoegen met duidelijk omschreven 

uitgestelde betaling met een verkapte rentevergoeding. 

Vaak is de oplossing al eerder toegepast, en rusten er op een goed, dat in andere 

handen overgaat, al oude lasten. 

Vrijwel steeds zal er een heerlijke grondcijns op drukken uit een onheuglijk verleden.56 In 

de vrijheid Oisterwijk is hier echter nauwelijks sprake van. De andere oude lasten worden 

gezamenlijk aangeduid als voorkommer. De omvang kan zo aanzienlijk zijn, dat er in het 

goed op het tijdstip van de transactie nagenoeg geen overwaarde meer schuilt. De 

verkopers beloven dan alle voorkommer of een deel daarvan ‘af te doen’. Meer in het 

algemeen beloven ook kopers, die niet met gereed geld betalen maar met de 

vestiging op het verkregen goed van een cijns of erfpacht, voor de betaling daarvan 

dit onderpand deugdelijk en sterk genoeg te houden. De zakelijke overeenkomst werd 

aldus omzwachteld met persoonlijke verbintenissen. Met de eenvoudige verkoop of 

koop van een rente (cijns of erfpacht) betrad men dus een doornig terrein.  

Voor de moderne mens is het geven van hypothecaire dekking eenvoudiger, maar ook 

duurder ingeval van wijzigingen. 

Erfpachten konden, zonder afzonderlijk beding, in stukken worden verkocht. We zien 

ook dat van een erfpacht ter fundatie van een zielmis onder hoede van de Tafel van 

den Heiligen Geest, en door de daarmee verbonden spinde van belang voor de 

 

56  Y. Welings, C. van der Heijden, J. Sanders, Hoenen en kapoenen. Gids van cijnsregisters betreffende Noord-

Brabant, 14de-20ste eeuw, ’s-Hertogenbosch 2000, 4. 
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armen, een deel is afgesplitst voor de altaristen, in wier handen het lezen van de mis 

was. 

Erfpachten splitsen bracht ook vaak oplossing van moeilijkheden bij een scheiding en 

deling van een nalatenschap. Een ingekochte erfpacht, materieel neerkomend op een 

vermindering van schuld, kon opnieuw en in ander verband worden gebruikt, 

bijvoorbeeld om ingevolge huwelijkse voorwaarden een uitzet mee te geven. 

Met het vestigen van een erfpacht in plaats van het vervreemden van een onroerend 

goed (zelf), kon niet de zeggenschap van de verwanten zoals die blijkt uit het recht op 

naderschap (binnen jaar en dag na de transactie aan iemand buiten de familiekring) 

worden omzeild. De cijns en erfpacht golden als onroerend goed. 

 

Wanbetaling 

Ofschoon de Heilggeestmeesters voorzichtig waren en voortdurend op de vingers 

werden gekeken, kon het voorkomen dat ze met onverbeterlijk slechte betalers 

kwamen te zitten. Nadat pas in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw tussen de stad 

en Meierij van ’s-Hertogenbosch een Raminge was tot stand gekomen om allerhande 

geschilpunten op te lossen, kon met het nemen van rechtsmaatregelen niet langer dan 

drie jaar gewacht worden. De Heiligegeestmeesters grepen veelal eerder in. De 

doorgaans voor erfpachten vastgestelde betalingsdatum, Lichtmis, hield na de oogst 

op zich al verlening van uitstel van betaling in, te weten tussen sint Andries (eind 

november) en Lichtmis (begin februari) kreeg de landbouwer gelegenheid tot dorsen 

en wannen. Lichtmis was dus de uiterste betaaldag. 

Het opeisen van het onderpand op grond van wanbetaling heet opwinning, en vergde 

rechterlijke tussenkomst. Voordien moet de gebruiker van het onderpand, aan wie de 

betaling der lasten is opgelegd, in de gelegenheid worden gesteld, handlichting te 

doen, dat wil zeggen zijn gebruik op te geven. De procedure is er op gericht het 

onderpand voor de eigenaar niet verloren te doen gaan. Dat brengt talrijke 

aankondigingen van de executoriale verkoop met zich mee. De opwinner krijgt het 

onderpand meestal in handen door er zijn achterstalligheden voor te bieden, benevens 

de kosten van recht (tijdens de opwinningsprocedure). Onderwijl probeert hij het goed, 

dat in zijn bezit gesteld is, rendabel te maken. Na jaar en dag het bezit te hebben 
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genoten, wordt de volgende stap gezet, ook weer na openbare afkondigingen in de 

kerk en voor de pui van het stadhuis in ’s-Hertogenbosch. 

Nu gaat het om de eigendomsrechten en de voorrang van andere cijnsheffers en 

gerechtigden op een erfpacht uit het onderpand. Wordt de opbrengst te gering, dan 

verliezen te beginnen met de laatst gevestigde cijns de opeenvolgende heffers hun 

kapitaal, geinvesteerd in cijns of erfpacht. 

De renteheffers zullen tot een vergelijk zien te komen met hun alreeds overbelaste cijns- 

of erfpachtplichtige. We menen hiervan een voorbeeld te kunnen geven. Het 

onderpand wordt gekocht door degene die waarschap heeft gegeven. 

Jan zoon van wijlen Jan Poinenborch als ‘momboer ende provisoer’ van de Tafel van 

de Heilige Geest in Oisterwijk wint op nadat een erfpacht van een mud rogge op 

Lichtmis al anderhalf jaar niet betaald wordt, namelijk twaalf lopen aan de Tafel en vier 

aan de altaristen uit 1. twee hoeven, een te Berkel ‘aen den Hovel’, en de andere ‘aen 

den Ketshovel’, en 2. uit het deel dat de kinderen van wijlen Herman van den Ham 

hadden in vier bunder beemd in Udenhout, tussen een beemd van Wouter van Goerle 

en grond van Heilwig Scheimakers, Renier Noudekens en Henrik Coyten, en strekkend 

van de grond van Heilwig en Renier tot grond van Gerit Winen en Tielman Vet, en 3. alle 

goederen die de gebroeders Jan en Herman, zonen van Herman van den Ham, hun 

zusters Marie en Ide, en hun zwager Willem van Lucel verstorven mochten zijn van hun 

ouders Herman en Heilwig, en 4. uit een heihoeve in Tilburg ‘voer Jan Zeghers’, tussen 

de gemeint van Tilburg en de heihoeve van Hessel Gobelens, en 5. uit een stuk land te 

Berkel ‘neven der capellen, en aan de andere zijde de vrouwe van Duffel, en 6. uit een 

stuk land ‘after Jan Huben’, tussen grond van de vrouwe van Duffel en grond van 

Jacob Witbol, welke erfpacht Henrik van Ethen ten behoeve van de Tafel en de 

persoon en altaristen verkregen had van Steven Henrik Stevens en Henrik Henriks van 

der Voert ‘met overgheven’ volgens Oisterwijkse schepenbrieven van 1421 op zondag 

na Martini. Adriaan de vorster volvoert het gericht waarna hij het bezit overgeeft aan 

Jan Poinenborch en die verkoopt aan Jan zoon van wijlen Steven Henrik Stevens. Op de 

grond blijft rusten een erfpacht van elf lopen rogge aan Adriaan Denys Meynaerts, 

kennelijk ouder dan 1421 en dus hoger in rang.57 

 

57  Otw,R.193,7r (16 november 1421). 
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Bij een niet zakenrechtelijk gedekte schuld kon de gang van zaken ongeveer gelijk zijn, 

mits de schuldenaar onroerend goed had. 

Embrecht zoon van wijlen Jan van Riele ‘diemen ghemeynlic heyt Embrecht die Clerc’ 

wint voor zijn gebrek van zeven peter die Adriaan van den Pol zoon van wijlen Gielis van 

den Pol hem schuldig was. Het betrof een goede wettige schuld, zodat Embrecht hem 

heeft vervolgd. Omdat Adriaan zich ‘uuten weghe ende besloten hielt in sijnen huise’, 

waardoor Embrecht zijn persoon en roerend goed niet aankon (‘niet gherichten en cost 

off mocht’), liet Embrecht zich richten aan Adriaans erfelijk goed, te weten een huis en 

hof met zijn grond en toebehoren in de vrijheid Oisterwijk, tussen Gerit die Groot, anders 

geheten die smit, en Wouter Brabants, strekkend van de straat tot Lambrecht Wijtmans, 

welk gericht de vorster Aart Aart Ennekens namens Embrecht ‘volkomen volvoerde en 

ertoe dede’ wat hij moest doen, ‘niet altemael daer in afterghelaeten’. Daarop wezen 

de schepenen van Oisterwijk, vijf in getal, vonnis dat Aart aldus gemachtigd was het 

huis voor verhaal te verkopen, waarna dan de heer van het land schuldig zou zijn 

waarschap te verlenen. Aart heeft degenen wie hij dat schuldig was aangeboden het 

onderpand te lossen, waarvan voor schepenen getuigenis is gegeven, en het gericht 

aan Embrecht overgedragen, die voor zijn ‘gebrek’en de ‘onraad’ het huis heeft 

verkocht aan Henrik die Loes zoon van wijlen Jan Sloesen.58 

 

De inkomsten 

Een enkele oogopslag in het cartularium en de renteboeken van de Tafel van den 

Heiligen Geest is voldoende om te zien dat het overgrote deel van de inkomsten 

oudstijds bestond uit afdracht in natura van rogge. 

Deze rogge was algemeen verhandelbaar. Vanwege de niet onbeperkte 

houdbaarheid  van graan ziet men de Heiligegeestmeesters rogge zowel kopen als 

verkopen. Ten tijde van de rentmeesters, dus in de Tachtigjarige Oorlog, lijkt wel met de 

voorraden gespeculeerd te zijn, ook al omdat het gevaar bestond dat voorraden 

graan zouden worden geroofd. 

 

58  Otw,R.175,226 (12 december 1469). 
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De meeste rogge zal de Tafel echter zelf hebben kunnen gebruiken. Roggebrood was 

immers het hoofdbestanddeel van het dagelijks voedsel van arm en rijk. 

De vrijheid van Oisterwijk was dichtbebouwd, in de achttiende eeuw zelfs minder dan in 

voorgaande eeuwen.59 Toch hadden de meeste bewoners daar een hof bij het huis. 

Door de bank was die een halve lopenzaad groot, dus een-twaalfde van de 

tegenwoordige hectare ongeveer. Dit was genoeg om de nodige groenten te kweken 

die beletten dat vitaminengebrek de gezondheid schaadt. De kommerboeken wijzen 

uit, dat de huizen in de Vrijheid dicht waren bevolkt.60 Het is de vraag of de 

hoofdbewoners hun huurders ook toegelaten hebben in de tuin, om daar groenten en 

fruit te halen, immers bij kostcontracten met oudere familieleden wordt het ooft in den 

hof dikwijls voor de ouderen voorbehouden. 

In een eenvoudig levend huishouden vroeg het brood de helft van de gezinsuitgaven. 

het kunnen uitdelen van brood was dan ook het meest eenvoudige middel ter 

bestrijding van armoede bij misoogsten, roof door een al dan niet de landsheer 

dienend krijgsvolk, en duurte als gevolge daarvan. 

De betaling van graan in natura heeft tot de Tweede Wereldoorlog stand gehouden. 

Het notulenboek vermeldt de laatste betaling van twee roggepachten op 27 juli 1944 

als een curiosum.61 De betaling van cijnzen hield langzamerhand op, toen in de jaren 

zestig van de vorige eeuw minder werd opgezien tegen het vestigen van een eerste 

hypotheek. Die was niet te verstrekken als een oude cijns, inmiddels door het snelle 

muntbederf van beperkte betekenis, in de weg zat. Om niet werd royement gevraagd, 

en het bestuur van de armeninstelling achtte het ongepast afkoop te eisen van mensen 

die geld te kort kwamen! 

Van de inkomsten van de Tafel van den Heiligen Geest is - te oordelen naar hetgeen de 

proveniers kregen - ook gebruik gemaakt om kleding te verschaffen. 

 

59  W. de Bakker en G. Berkelmans, Anderhalve eeuw in Oisterwijk, ’s-Hertogenbosch 1974, 318. 

60  Het kommerboek van Oisterwijk uit 1636 op internet: 

http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/otw/kommerotw1636.htm 

61  In het Notulenboek van 1929 tot 1949 wordt vermeld dat Van de Laak lost met 87,04 gulden en Kluitmans met 

44,72 gulden. 
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Over honderden jaren van het bestaan ontbreken specificerende rekeningen. Uit latere 

rekeningen blijkt dat de zorg van de instelling zich ver heeft uitgestrekt. Bij een 

begrafenis van den arme kon de armmeester van Oisterwijk het toch niet zo eenvoudig 

houden, of hij moest overkomen met jenever. Of de pierenverschrikker was voor de 

dragers van het lijk, danwel bij het betreden van het sterfhuis werd uitgereikt aan ieder 

die ter uitvaart kwam, is onbekend. 

Veelsoortige hulp aan hulpbehoevenden is in de negentiende en twintigste eeuw 

gebruik gebleven. In veel gezinnen was een bezoek van zuster Ansfrida en later zuster 

Maria een uitkomst. Communiepakjes werden in het groot ingekocht! Na de Tweede 

Wereldoorlog werd zelfs het verstrekken van bescheiden geldbedragen in plaats van 

tegoedbonnen niet principieel uitgesloten, hetgeen wel tot verschil van opvatting heeft 

geleid wanneer van de zijde van de Gemeente Oisterwijk de Algemene Bijstandswet 

werd uitgelegd, zodat het bestuur van de Parochiële Charitasinstelling kon verzuchten: 

zelfs de ooievaar aan de hemel kent vaste tijden; tortelduif, zwaluw en gans houden 

vast aan de tijd van hun komst, maar mijn volk kent het recht des Heren niet. Hoe durft 

gij zeggen: wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons. Voorwaar bedriegelijk heeft de 

schrijfstift der schrijvers die vervaardigd.62 

 

Gestichten 

Nu zoveel stichtingen met rechtstreeks of indirect een charitatief oogmerk zijn 

genoemd, mogen de stichtingen die een charitatief doel nastreefden met behulp van 

een gebouw, en daardoor een huishouding kregen waarmede de Tafel van den 

Heiligen Geest zich niet rechtstreeks inliet, niet geheel onvermeld blijven. 

Van het oudste is alleen nog de plaats bekend. Het eerste pad aan de noordzijde van 

de Lind ten oosten van de Stationsstraat leidde er naar toe. Dit Raboutsgasthuis, of 

gasthuis voor arme passanten,63 was vermoedelijk rond 1400 gesticht door Jan metten 

Baerde van Broegel. Aan de Haarenseweg stond een Lazarushuisje,64 waardoor 

 

62  Jeremias 8, vers 7 en 8. 

63  M. Pinkhof en J. Smit, Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met kroniek van de jaren 1566-1609, in Bijdragen en 

Mededelingen van het Historisch Genootschap, deel XL (1919), 123 en 167. 

64  K. Vermue, De lazarije in Oisterwijk, in De Kleine Meijerij, jrg 53 (2002), nr 4, ter perse. 
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melaatsen buiten de gemeenschap toch een dak boven het hoofd vonden. In de 

Kleine Hei, aan de Brede Steeg, was voor een soortgelijk doel het Pesthuis.65 

De Middeleeuwse stichtingen voor het Manhuis66 en het Oude Vrouwenhuis67 bestaan 

nog, doch zonder een eigen huis. Het Manhuis stond vroeger op de Hoogstraat achter 

het derde straatje dat Kerkstraat en Hoogstraat verbindt; het Oude Vrouwenhuis heeft 

sedert het begin van de 17de eeuw gebruik gemaakt van het nog altijd bestaande 

oude huis bij de kerk, dat jarenlang met sloop bedreigd is wegens het ernaast 

gebouwde schoolgebouw, doch kortelings in vermoedelijk veiligere particuliere handen 

gebracht is. Het kapitaal van het enige Oisterwijkse hofje, twee huisjes gefundeerd in 

1618 door Henrik van Revieren en zijn vrouw Adriana van Brederode van Durendaal68 is 

in het begin van de twintigste eeuw ingebracht in het Gasthuis. 

Het valt buiten het bestek van dit werk de gecompliceerde wijze te behandelen, 

waarop Manhuis en Vrouwenhuis door onderscheiden overheidslichamen zijn 

uitgeschud, toen dr Marga Klompé door de porceleinkast van de in de loop der tijden 

gegroeide armenzorg stommelde. 

Tenslotte mag het Gasthuis aan de Udenhoutseweg worden genoemd,69 waar de 

zusters Franciscanessen uit Veghel, bejaarden een onderkomen verschaften nadat dit 

in de negentiende eeuw onder leiding van pastoor Herman Joseph van Beugen tot 

stand kwam. Zolang het bestond is door het bestuur van de Parochiële Charitas hier 

maandelijks vergaderd. De bijeenkomsten werden ook nog gehouden in het complex 

dat het oude gasthuis vervangen heeft, zolang directeur Cas Roosen de leiding had 

van Ten Bijgaerde. 

 

65  G. Berkelmans, Het pesthuis te Oisterwijk, in De Kleine Meijerij, jrg 10 (1957), nr 11, 22-23. 

66  W. Fasel, Bij een 400-jarig jubileum (het Mannenhuis, gesticht door Johannes Ghyselberti Corstiaens in 1481), in De 

Kleine Meijerij, jrg 17 (1964), nr 9, 98-100. 

67  G. Berkelmans, Het Vrouwenhuis te Oisterwijk, in De Kleine Meijerij, jrg 13 (1960), nr 2, 10-12. 

68  W. de Bakker, Rond Oisterwijks kerk, in De Kleine Meijerij, jrg 18 (1965), 55. 

69  J. van Sprang, Uit Oisterwijk verleden. Zorg voor ouden van dagen, zieken en kinderen, in De Kleine Meijerij, jrg 11 

(1958), nr 6, 17-23. 
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Op gebied van huisvesting is in de Poirtersstraat op van de Sint Petrus Parochie tegen 

een grondrente ter beschikking gestelde grond ten Perre gesticht door de 

Franciscusstichting,70 die mede door de Parochiële Charitas Instelling is gefinancierd. 

 

70  G. Berkelmans, De Franciscusstichting vijfentwintig jaar, Oisterwijk 1995, 10. 
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BIJLAGEN 

 

1. Het testament van G1. Het testament van G1. Het testament van G1. Het testament van Godevaart van Hulsenodevaart van Hulsenodevaart van Hulsenodevaart van Hulsen    (1486)(1486)(1486)(1486)    

 

 

transcriptie 

 

[f.227r] Inden name ons Heeren Amen. Overmitz deesen teghenwordighen 

openbaren Instrumente cont ende kenlyck sy alden gheenen diet 

sullen sien oft hoeren lesen, dat inden jaere der saligher 

gheboerten des selfs ons Heeren dusent vierhondert tacht- 

tich ende sess in die vierde indictye des sessentwentichste 5 

daechs der maent Septembris omtrent soeven uren nae 

middachs des paeusdoms ons alreheylichste vaders in Goede 

ende heeren heeren Innocenciem byder Godlycker Voersienicheyt des 

achste paeus van dien name in synen dorden jaere in teghen 

wordicheyt myns ghemeyns Notaris ende der ghetuyghen onder- 10 

ghescreven daer toe geropen sunderlingen ende gebeeden is 

gheweest in synen eyghenen properen persoen Erbaere ende voersie- 

nige manspersoen Godevaert van Hulsen, ingheseten der vry- 

heit van Oesterwyck des stichts van Luydich gave van ver- 

stande ende synre sinnen wel mechtich als kenlyck was inden 15 

lichaem met grooten suyckten daer hy niet van en genas 
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overdenckende ende voer oghen hebbende den staet der menseliker 

naturen hoe cranck ende broes hy is ende dat dat leeven 

onlanck ende cort is opder eerden Ende dat die doot coempt 

onversienlycken ende heymelyken als een dieff Ende wantmen 20 

egheens dincks zekerder en is dan der doot Ende niet onsekerders 

dan der uren des doots hier omme op dat hy niet roekeloes ende 

onversienlycke afflivich ende werde ende sonder testament te maken 

niet en sterve heeft hi syn testament ende uterste wille ghe- 

maect ende gheordineert in tegenwordicheit Margrieten synre 25 

huysvrouwen daer toe consent draghende ende van clausule 

tot clausule ende punte tot punten approberende ende lovende 

met goeden voorrader als hi seyden en volcomender deliberatie 

in formen ende maniren hier nae volghende Inden Iersten soe heeft 

die voerghenoemde testament meker bevolen sijn ziele wanneer 30 

sy verscheyden sal Goede almechtich synen scepper Marien der 

maghet ende alden hemelschen scharen om te brengen in dat 

Rijcke der hemelen. besettende ende makende der ffabrycken der 

kercken sint Lambrechts tot Luydick voer zyn omblyckende schout 

ende onrecht goed off hys ennich hedde vyff stuver eens nae syn 35 

doot te gheven. Item noch heeft ghemaect ende beset in puerder 

elmissen die selve testament meker der gulden van onser 

Vrouwen bruersscapp tot Oesterwyck  vier lopen rogghen 

erffelyc te betalen nae synre ende Margriete syne huys- 

vrouwen doden off zekere penninghen daervoer diemen 40 
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daer sal moghen betalen voer van synen weghen byden executore 

[f.227v]  onderghenoemt den penninck nae lanscap ende lantrecht. Item 

noch heeft die selve testament meker gheordineert ende ghemaect  

voer syn, synre huysvrouwen ende honder beyder ouderen zielen  

salicheyt in vermeerderinghe Goeds dienst [3] sess erffemissen ter 45 

weecken inder kercken van Oesterwyck  nae synre ende Margrieten 

synre huysvrouwen doot ende niet eer gedaen ende gecelebreert 

te weerden. Ende daer heeft hy toe gheassigneert ende beweesen 

alsulke goeden erfelyck te hebbene als hiernae volghende te weeten  

vyftyen pont paeyments diemen jaerlycs gelt op die Eyendonck 50 

Item noch sess pont erffelyck die Goessen Heeren gilt ten Bossch 

Item noch drie pont erffelyck die meester Gherit van Vladeraeken 

ghelt uuyt synen goeden. Item noch drie pont erffelyck die Jan 

Hadewigen gelt tot Boxtel. Item noch twee pont jaerlycs die Jan 

Heymens ghelt. Item noch twe pont erffelyc die staen optie steede te 55 

Hukelom daer Gheen van Dun zwagher op woont. Item nog een mud 

erffelyck dat Jan Hadewigen ghelt te Boxtell. Item tweintich 

lopen roggen ende het dordendeel van eenen mud rogge jaerlycs dat 

Aert Appels ghelt. Item vier mud rogghen ende een halff mud ende 

eenen sester die Wouter op die hey ghelt jaerlycs. Item noch een 60 

mud rogghen jaerlycs dat Maes Haghers ghelt tot Tilborch. Item 

noch achtien lopen erffrogge die Jan Qwaps ghelt. Item noch sess 

pont paeyments die Lauken Emmen ghelt te Hukelum. Item noch 
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twe mud rogge erffelyc ende eenen sester die Heyn Hixpoer 

ghelt welcke gueden voirscreven Willem Sapeels clerck Dirickssen  nae 65 

der doot des testament mekers ende synre huysvrouwen aen  

hem slaen sal ende jaerlycs boeren totten dienst der sess Missen 

voirscreven die hy sal doen is hy priester, off doen doen bij eenen 

anderen in den ghevalle off hy noch als dan gheen priester en ware 

Ende dat restant ende onderdeel dat daer overden als hy en  70 

bestaet hadde sal die selve Wilhelmus converteren tot synen profyte 

alsoe langhe als hy leeft ende niet langer. Ende by gevalle dat 

Wilhelmus voirghenoemt egheen seculaer priester mer een religieuse off 

anders afflivich worde sal als dan ende in dien gevalle Joannes 

Sapeels Wilhelmus brueder ende wittighe sone Derick Sapeels 75 

voirscreven hebben ende boren die goede voerghenoemt ende den dienst 

doen off doen doen als voerscreven staet. Ende die overbaet ende 

waesdom converteren tot hulp synder sielen by middelen tyden tot  

dat hy selve priester ware ende connen verdienen ende hebben 

alsdan syn leven lanck. Na welcks Wilhelmus doot off by  80 

geval Johannes doot die heylige Gheestmeesters tot Oesterwyck 

ter tyt synde sullen die goeden voerscreven aen hen slaen heffen 

ende boren. Ende die voirscreven sess missen alle weken bestaden 

gedaen te weerden van eenen secularen priester van die testament 

mekere off synre huysvrouwen naesten vrienden ende maechtalen 85 

alsoe verre als die maechtale dat begherden die welcke 

daer inne voerganck ende vordel hebben sullen als van dien 
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dienst te doene ende dienen sal men niet min begheven van 

[f.228r] elker missen dan iiij peter ghemeyns ghelts. Ende dat gheen datter 

daer nae overt sullen die meesteren der taefelen converteren 90 

ende bekeren tot der arme profyt ende den meesten orbair. 

Ende byden gevalle datter egheen seculaer off weerlyck priester 

en ware van hender beyden off ennich van hender maechtalen 

sullen dan die taefelmeesteren moghen bestaden den dienst der 

sess missen om den naesten penninck ende als redelyck is ende 95 

deesen dienst voirscreven begheert die testament meker gedaen te 

hebbende opden altaer der heyliger martelaeren Crispyn ende Crispiniaen 

dwelc hy oeck ghedoteert heeft ende doen augeeren? Ende off die 

Rectoer des altaers dat niet admitteren en woude dat mense aldaer 

celebreerden salmen alsdan die selve missen celebreeren voer onse 100 

live Vrouwen off op eenen anderen altaer daermen minsten dienst 

op doet inder kercken van Oesterwyck. Ende die priester 

die deese sess missen aen neempt alle weken te doene alsoe dick 

als hy versuemelyck waere ende nietten celebreerden sal hy altyt 

verboren ende breuken telken mael eenen ouden groeten die sullen die 105 

taeffelmeesters tot hon waers trecken ende bekeren ter armer profyt. Item 

noch begheert die voerghenoemde testament meker dat men die sondach off 

op eenen anderen bequaemen dach binnen der weken een mies vanden 

sess sal singhen van sunte Crispyn ende Crispiniaen ende spelenst metten  

orghanen ende beijeren ende wye deese voirscreven gueden aen hem slaet 110 
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ende aenveert die sal desen dienst aldus doen doen off selve 

doen. Ende daertoe soe maect hi noch een pont erffelyck die Jan 

die Zegher ghilt. Item noch twe pont jaerlycks aen Lambrecht 

Peter Jan Mutsaertssoen ten Bossche. Item noch begheert ende wille die 

voerghenoemde testamentmeker off die heylige Gheestmesteren van Oesterwyck den 115 

voirscreven dienst niet wael en deden vervullen off doen sullen als dan ende 

in dien ghevalle die vriende ende maghen des testamentmekers ende 

synre huysvrouwen die naest te beyden syden die voerscreven goet aen hen 

moghen slaen ende den dienst bestaeyen te doen als voirscreven staet 

ende houden dat gheen datter dan overschieten sal boven dat 120 

loen des dienst voirscreven. Item noch heeft die selve testamentmeker ghe- 

maect ende gelaten den persoen ende den altaristen van Oesterwyck  nae 

synre ende synre huysvrouwen doden vyff lopen rogghen jaer- 

lycks aen Jan Vrients kynderen datmen honder gedencken soude int 

jaerboeck als costumelijck is. Item noch heeft ghemaect die selve 125 

testamentmaker ende gheordineert dat die tafelmeesteren des heylichs 

Gheest van Oesterwyck  sullen doen singen alle jaer op den daech 

syns jaerghetyts met vigilie ende misse syn anniversarium voer hem ende 

syn huysvrouwe opten selven dach. Ende dan sullen gheven alle personen 

die daer syn in die vigelie misse ende comen mede op dat graffve eenen stuver 130 

ende den capellaen vander kercken twe stuver Ende den scoelmester 

twe stuvers Ende den coester eenen stuver. Item dies soe maect hij den 

heyligen Geests van Oesterwyck xvij lopen rogge erffelyc op die 

Hoeven ende noch een half mud roggen in die Kerckstraet tot 
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Oesterwyck op Jan Peters huys ende noch sal die heylige Geest spynnen 135 

den armen opt jaerghetyde een mud roggen ende daervoer ende 

[f.228v] om dit te doene dat voerscreven is maect hy den heyligen Gheest noch 

een mud rogghen erfelyc aen Willem Roeloffs wonende Tilborch. Item 

noch heeft gemaect ende gelaten in puerder elmissen ende om Gods wille 

die selve testamentmeker den heyligen Geest van Oesterwyc vyff 140 

mud roggen erfelycke pachts daerinne die vier aff boren sel aen  

Jan Lemmens ende dat vyffte mud aen Heyen die Molder wonende te 

Loen ende noch maect den selven heyligen Gheest een vierendeel voerscreven 

gelegen in Ashout ende hier voer sullen die tafelmeesteren des hey- 

lichs Gheest van Oesterwyc ter tyt synde spynden alle jaer opten 145 

halff vasten dach den Armen luyden een aem olys. Ende gheven 

elcken provenier een menghelen olys. Ende voerts daer na den alre 

armsten menschen tot dat den voirscreven olye reckt welcke goeden voirscreven 

die heylige Gheestmeesteren aenverden sullen hebben ende boren nae doot 

der testamentmeker ende synre huysvrouwen ende niet eer. Item voertdaen 150 

heeft die selve testamentmeker ghemaeckt gelaten ende beset onser Vrou- 

wen der fabriken der kercken van Oesterwyc drie cronen erffelyc 

die Gherit van den Loe jaerlics ghilt ende noch twe rynsgulden 

laerlycs die Jan Monen kynder ghelden. Ende noch drie pont paey- 

ments die Jan Sampsons ghelt. Ende noch twe rynsgulden te Belveren 155 

daer oeck noch brief aff zyn. Ende daervoer soe begheert Goyart 

voirscreven vanden provisoren ende kerckmeesteren ter tyt synde dat men ten 



 

 53  testament 

ewigen daghen sal berende houden ten voeten voer dat heylige 

Cruys staende verheeven boven voer thoech choer een lamp. Ende 

dies soe sullen die kerckmeesteren voirscreven gheven jaerlycs ende uuyt- 160 

reycken den coster vander kercken voer syn ontfoncken ende om te sien 

dat die lamp altyt boirende blyve een pont paeyments. Ende soe dicke 

ende mennichwerven alsmen die lamp voerscreven vont niet borrende ende mits synre 

verghetentheyt ende onachsaemheyt sal die coster voerscreven broken ende ver- 

boren telkenmael enen halven stuver die die kerckmeesteren sullen boren 165 

ende heffen tot hulp ende profyt der kercke. Ende noch soe beset hy 

onser Vrouwen tot Oesterwyc tot hulp vyne ende broets der sess misse 

voerscreven diemen doen sal alle weken gelyck voer gedeclareert is 1 

mud roggen erfelyc ende eenen sester die Lauken die Molder ghelt ende 

dies soe sal noch ons lieve Vrouwe setten voer sunt Crispyn ende Crispiniaen 170 

in des sondaechs ende des heyligen daechs drie wessen kerssen die men 

borrende sal houden ter tyt alsmen den dienst Gods doet ende dit sal 

oeck na syn ende synre huysvrouwen doot ierst syn. Item noch 

heeft ghemeect die selve testamentmeker ende beset den tween 

gulden te weeten van sunt Katheryn ende sinte Barbaren tOester- 175 

wyck elcken besunder eenen sester rogs erfelyck. Item noch heeft hy 

ghemaect ende beset de priester die hem ende syn huysvrouwe na 

beyder doot die sondaeche vermaent inden preeckstoel alst dat 

costumelyck is int zielboeck oeck eenen sester roggen erffelyc ende jaer- 

lycs welcken sester metten tween voirscreven men heffen sal na doot 180 

syns ende synre huysvrouwen tot Enschot aen Goeyen Aert Goeyens. 
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Ende daer sullen sy dieyen rogghe selver heffen ende boren. Item 

noch heeft die voerghenoemde testamentmeker ghemaect ende beset 

in puerder elmissen na syn ende synre huysvrouwen doden eenen  

yegelycken van vier biddende ordenen die haren termyn te Osterwyck 185 

[f.229r] zyn houdende een lopen rogghen erfrogghen. Item noch heeft dieselve testa- 

mentmeker ghemaect ende gelaten om Gods dienst inder kercken van Oester- 

wyck mede te vermeerderen ende om syn synre huysvrouwen ende aldaer nacome- 

linghen salicheyt acht Rynsgulden erffelyck ghemeyn ghelts die welcke die 

heylige Geestmeesteren van Oesterwyck inder tyt synde nae syn ende synre huys- 190 

vrouwen doot sullen heffen ende bore. Ende daer voer salmen singen alle 

jaer ten ewygen daeghen die soeven getijden mitter missen binnen der octave 

des heylichs Sacraments. Ende dairvore sal men elcken priester lone die 

daerinne helpen singhen. Ende toe wye niet mede en singhet ende niet en coempt 

die en sal daer niet mede in deylen ende soe wye daer dats niet en is in 195 

presentie der soeven getijden die en sal daer niet mede aff participeren noch deilen.

  

Ende soe wye vanden testamentmeker of synre huysvrouwen lanxste levet van 

hen beyden off nae beyder doot die executoren ondergescreven sullen alsul- 

ke viij Rynsgulden moghen afflegghen ende de qwyten aen die provisoren der 200 

taefelen des heylichs Gheest voirscreven elken penninck met xv gelycke penningen 

ende dan sullen die taefelmeesters der tyt synde alsulcke penningen vorder 

aenleggen daert hen best ende goet sal duncken ende den meesten orbaer ende 

ende present om te vervullen die begheert vanden singhen der octaven voers. 
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Item noch heeft die selve testamentmeker ghemaect ende beset in puerder 205 

elmissen ende om Gode wille den susteren van Oesterwyck  der ordenen 

van sunte Franciscus sess pont erffghelt om dat sy voer syn ende  

synre huysvrouwe zielen bidden soude, welcke sess pondt jaerlycs 

ghelt Aert van Os. Ende dit sal ierst vallen ende verschynen nae hoerder 

beyder doot. Item noch heeft dieselven testamentmeker ghemaect ende 210 

beset voer uuyt Margrieten wittighe dochter Derick Sapeels eenen beempt 

welcks beempts die ander helfft toebehoerende was als hy leefden 

Henrick die Man ende noch derselver maeckt voeruyt een wey gelegen by 

Goessen Rutten daer die selve testamentmeker syns selffs coeden plaech te 

weyden ende noch derselver Margrieten maect voer uyt anderhalff mud 215 

rogs Goessen Rutten jaerlix affghelt dat een mud ende Jan Roeloff 

te Goerle dat anderhalff mud welcke perceelen die voergenoemde Marga- 

riet sal hebben sonder aff slach hoers ghedeelte ende voeruyt nae beyder 

doet. Item noch soe maect die selve testamentmeker ende beset Jan die 

Bije een mud rogs ende een halff mud ende anderhalf lopen erffelycs 220 

pacht. Ende den gelycs soe maekt hy Cathelinen Jans Beyen zuster 

een mud roggen ende Kathelyn sal haren rog boren tot Peter Nou- 

wen ten Gheen Vijffhuys. Ende Jan die Bye voerscreven sal synen rog 

boren ter plaetsen daer die selve Jan den testamentmeker die brieff 

aff gaeff tOesterwyck ende Ghyben kynder sullen boren een halff mud roggen 225 

aen Corst sBonten kynde Tilborch. Ende by gevalle dat die kynde 

gheen wittighe geboerten hedden soe sal dat goet weder aen comen 

nader doot van hen ende versterven op ende aen Jan Beyen kynderen. 
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Item noch maect die selve testamentmeker ende beset Jan die Wit den 

huys ende hof gelegen op Vinckenberch dat Goyarden Beris als 230 

hy leefden toebehoren plach. Ende sal die selve Jan den commer 

ghelden ende betalen vuyten selven huyse gaende nu off naemaels 

[f.229v] in toecomende tyden dwelcke hy geloven sal eer hy dat huys aenvaerden 

sal op datter des testamentsmekers ander goeden niet in belast ende onghe- 

houden blyven. Item noch soe maect die selve testamentmeker ende 235 

beset Jacop van Deten[?] zwagher Jans sWitten voirscreven eenen helft van 

eenen beempde van welcke beempde die ander helft toebehorende 

Thysen die Wit. Item noch soe maect die voerscreven testamentmeker ende 

beset den kinderen Jan sWitten voirscreven te weeten Jannen ende Lyskenen 

een half mud rogghen onder hen beyden te samen welke half mud  240 

roggen Goeyart die testamentmeker laestwerf coft ende ghelt Jan vanden 

Velde. Item noch heeft die selve testamentmeker doer consent ende wille 

Margrieten, synre huysvrouwe begheert, ghewilt ende gheordineert als 

dat Dirck Sapeels kynderen ende Joest Willem sBeeren soon gelyck ende 

te samen, te weeten hoet voer hoet ende yegelyc eeven veel  245 

deylen sullen inden gueden des testamentmekers ende synre huysvrouwen 

nae honder beyder doot ende byden gevalle dat Joest voerscreven aflivich 

worden ende starf sonder wittige geboerte soe sal als dan dit voerscreven 

goet versterven ende comen op Derick Sapeels kynderen welck goet hierna 

volghet weeten sess mud rogh jaerlycs gelt Meeus vander 250 

Lynden tot Tilborch. Noch seess mud rogh jaerlycs diemen boert 
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te Hukelem aen Gherit van Dun. Ende noch twe mud rogs die Meeus 

Steevens ghilt te Berkel ende tot Essche tot Heynen wyf vander Vrancken- 

voert een mud rogge jaerlycs. Ende noch een mud erfrogh dat 

men heeft aen Embrech Roelofs in Udenhout ende noch tweyn- 255 

tich lopen rogghen jaerlycs pachts diemen heeft op Hoochout aen 

Gherit Vendicks ende noch een wey gelegen tusschen Gherit Smits 

lant ende Gherit Groeys lant te rogghe geslagen ende gerekent voor 

twee mud roggen. Ende noch eenen beempt die ghelegen is in die 

Diesse gherekent voer een mud rogge ende noch twee mud rogge tot Peter 260 

van Vuch ende noch tyen pont payments die Aert Bonen jaerlycs ghelt. 

Ende noch soeven pont payments die Aert Plattijnmeker jaerlijcs ghelt. 

Ende Willem die Scoemeker Sess pont payments jaerlycs daer pand 

Aff ligghen te Vechell ende noch Jan van Doren een pont jaerlijcs ghelt 

ende noch drie mud rogghen jaerlycs pachts diemen heeft aen Aert 265 

van Dun. Item noch soe heeft die voirscreven testamentmeker ghewilt 

ende gheordineert ter begheerten Margrieten synre wittige huysvrouwen 

als dat Derck Sapeels kynderen ende Joest die Beer voirscreven alle alsul- 

ken gueden gelyc deylen sullen onder hen tot twe deelen als Margriete  

synre huysvrouwen aencomen syn ende bliven van haren auders ende  270 

dat Conegont Joeste moeder daerinne haer tocht houden sal haer 

leeven lanck ende daer en teynden comen ende blyven ten erve aen Joesten 

voirscreven. Item noch soe heeft die voirscreven testamentmeker ghewilt ende 

gheordineert als dat Art vanden Wiel alle alsulken drie erff- 

mud rogghen als hem van den selven testamentmeker in huwelyckze 275 
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voerwaerden geloeft waren ende toegheseet weder in brengen 

sal ende soe langhe stil staen tot dat een yegelyck kynt van De- 

rick Sapeels kynderen oeck drie mud rogghen hedde ende daer en teynden 

niet eer te samen deylen ghelijckerhant dat overdeel ende remanant. 

Ende dies gelycke soe heeft die selve testamentmeker oock ghewilt ende 280 

gheordineert als dat Wouter Maes oeck wederomme sal inbrenghen 

[f.230r] alle alsulke drie mud rogghen als hem die testamentmeker ghelooft ende toe- 

geseet hadde in huwelyckser vorwarden ende dat hy oeck soe lanck stil 

sal staen tot dat die anderen kynderen ende eenyghelyck van hen oeck soe 

veel hedde ghedeylt vanden goeden des testamentmekers ende daer en 285 

teynden sullen sy dat surplus ende overschot gelyckerhant tesamen deylen 

te weten haerder meyen Margrieten goet in soeven perceelen dats te weten 

Cristyn Willemken Goidscalck Willem Margriet Jan Dercke Sapeels kynder ende 

Joest die Beer Willemssoen ende alle alsulke goet als voerscreven staet dat die 

testamentmeker voeruuyt ghemaect heeft Margrieten voirscreven sal sy voeruuyt 290 

houden sonder affslach. Ende deylen evenveel in die anderen goeden gelyck den 

anderen. Ende soe wye vanden voerghenoemden kynderen aflivich worden sonder 

ennige wittighe gheboerte sal als dan ende in dien ghevallen dies kynts ghedeelte 

versterven ende comen op die ander kynderen te weten vanden eenen opten anderen. 

Ende  295 

oeck soe en sal nyemant vanden kynderen voirscreven syn aenghedeelt moeghen 

vercopen 

noch vertyeren dan onder brueders ende susteren By alsoe dat sy wouden ghe- 

ven dat een vreemde woude ende soude gheven. Ende soe wye vanden kynderen 
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voirscreven ennigen vreemden yet vercoept sullen die anderen kynderen Dericks voirscreven 300 

dat 

altyt mogen lossen om die pennincke daer syt voer vercoft hadden. Item noch 

soe maeckt die voirscreven testamentmeker ende beset Aerden Andries Sapeels wittige soen 

sess Rynsgulden eens te gheven nader doot syns ende Margrieten synre huysvrou- 

wen voirscreven ende dies ghelycke soe maect hy Lysbetten Aerts suster oeck sess 305 

Rynsgulden eens nae honder beyder doot te betalen. Ende off die selve Lysbeth 

sterff voerden testamentmeker ende syn huysvrouwe soe en salmen daer niet aff 

gheven. Item noch soe heeft die selve testamentmeker gewilt ende gheordineert 

soe wye van Dercks Sapeels kynderen voerscreven teghen syn ordinantys van testa- 

ments voirscreven dede twisten woude off hem rebel ende wederspennich daer  310 

teghen woude maken dat die beroeft syn sal ende verbeurt hebben syn aen- 

ghedeelt ende porcien vanden goeden des voerscreven testamentmekers Mer be- 

gheert ende wille dat sy minlycken ende eendrechtelycke deylen met malcanderen 

sonder kyven ende twisten. Ende inden gevalle dat sy niet minlycken en vredelycken 

ofte overqueemen sal alsdan dat ghedeelt des onvredelycken ende rebels persoens 315 

comen verschynden ende syn gevallen op die ander vredelycke kynderen die hen 

te vreeden stelden met hennen aenghedeelte. Item noch soe maect die voirscreven 

testamentmeker Dericken Sapeels syns zwager ende synen kynderen halff 

sDeekensbroeck daervoer soe sal derck voirscreven off syn kynder vuytreyken 

ende gheven Dirck Sapeel Andries wittighe dochter jaerlics twe mud  320 

erfroggen nader doot des testamentmekers ende syn huysvrouwen. Ende 

dircksken en sal dat goet niet moegen vercopen ten waer dat sy wittighe ghe- 

boerte hedde ende off sy sterff sonder wittige gheboerte soe sal dat goet weder 

om comen ende sterven op Dirck Sapeels kynder. Ende noch soe maect ende beset  
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die voerghenoemde testamentmeker derselver Dirckskene voerscreven een halff 325 

mud rogghen datmen jaerlycs ghelt te Goerle tot Jan Roeloffs. Item noch 

soe heeft die voerscreven testamentmeker gheordineert beset ende gemaect den kyn- 

der synder oemen ende synder moyen te weten Peter Emmen kynderen een mud erf 

roggen. Item Henrick Emmen kynderen een mud erfpachts. Item Jans  

Clercks kynderen oeck een mud roggen. Item Willem Emmen kynderen oick 330 

een mud erffroggen. Item Goeyart Emmen Peters bruer kynderen oeck een mud 

[f.230v] erfrogghen. Ende die kynderen Heylich Goessens Peters suster oeck een mud 

erfrogghen. Ende in alle deesen perceelen sal die doode hant gelyck deylen 

metter levender ende deesen rogghe sullen se onder hen boren ter plaetsen hier 

na bescreven te weten tot Jan Schouthetten een halff mud rogghen Jan 335 

die Jegher een half mud rogghen. Item aen Willem Appels twelff lopen  

rogghen. Item aen Corsten die Bont twelff lopen rogghen. Aen Jan van den  

Velde een mud rogge. Item aen Jacop Straetman twe mud rogge ende 

een halff mud roggen maect te same die somme vander voerscreven sess mudde. 

Ende byden gevalle dat yemont vanden voirscreven kynderen op die ordinancye 340 

syns testaments spreeck off daerinne wederspeennich waere off rebelle wille 

die selve testamenmeker ende begheert soe wie dat sy dat beroeft syn sal 

des deels dat hem toecomen soude naden testament. Ende sal dan comen 

dat verboert aengedeelt op die anderen kynderen die daer mede tevreden 

stonden met haeren besetsel ende dat noch syn beroeft alles sgheens dat  345 

hem noch comen mochte inden gueden des testamentmekers voirscreven. Item 

noch soe heeftdie selve testamentmeker ghewilt ghemaect ende beset 
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Aerden van Soevenbergen tyen lopen erfrogghen ende Jenneken Jans dochter 

synder nichten die welck natuerlyck is tyen lopen erffroggen die sullen sy 

te samen heffen ende boren aen Jan die Bont ende off die voergenoemde Jan- 350 

neken sterf sonder wittige gheboerte sal alsdan dien rogge voirscreven sterven en  

comen op Beyen kynderen ende op Kathelynen Jans suster kynderen. Item noch 

soe maect die selve testamentmeker ende beset Henrick Emmen Henricks zoen tot behoeve 

synder kynderen vornoemt ende sonder affslach des voirscreven besetsels xxxviij peters 

die Ansem Laukens den testamentmeker in scepenenen letteren heeft overghegeven 355 

ende daer voer sal sy Henricken voirscreven jaerlycs ghelden xix lopen rogge 

totter tyt toe dat die voorgenoemde Ansem dat afflegghen sal metten penninghen 

voirscreven. Item noch heeft die voerghenoemde testamentmeker ghemaect en 

kent den kyndere her Henrick van Doren ende den kynderen Jans Deckers 

voeruyt omdat sy voer hem bidden souden vier pont paeyment ghelts die sy 360 

te samen minlyck deylen sullen sonder twisten. Ende dit gelt salmen boren ende 

heffen aen Jan Sloetken.Item noch soe heeft die selve testamentmekere 

ghemaect gheordineert ende beset Jan Verhoeven van synre huysvrouwen 

Scryversdochter wegen een stuc lants gelegen aldernaest den goede 

Lemmen Wytmans westwaert. Item noch soe maect die voirscreven testament- 365 

mekere ende heeft gewylt als dat Embrecht van Goch kynder mede sullen dey- 

len int goed voirscreven off hen vader noch levendich ware. Item noch soe maect 

die voirscreven testamentmeker ende beset Wouter Maes kynderen een stuc beempts 

gelegen te Hukelom. Item noch soe heeft die voirscreven testamentmeker ghewilt 

ende begheert van zynen zwager Dircken Sapeels daer tegenwordich synde 370 

als dat hy die brieve vanden voirgenoemden gueden uuytrecken soude synen 

vrienden. 
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Ende als den ghenen diese toebehorende waeren nae tenoer syns testaments 

voirscreven ende dat een yegelyck sal uuytblyven met synen maeckstel dat hem 

beset is. Ende soe wye daerteghen seyde off deede, soude syns deels be- 375 

roeft weesen. Ende anders en sal die voirscreven Dirck syn zwagher oft syn 

kynder eghenen last hebben vanden goeden voerscreven dan eenen yegelycken syn 

brieff leveren sal uuytreycken. Item noch soe heyt die voirgenoemde testament- 

mekere gewilt dat nyemont in syn testament gheruert groet noch cleyn 

heffen noch boren en sal dan nae honder beyder doot te weten des testa- 380 

mentmekers ende synre huysvrouwe als vanden ghenen dat hy in syn testament 

[f.231r] ende utersten wille ghemaect heeft ende gheordineert. Ten waer saeck dat 

margriet syn huysvrouwe voirscreven nader der doot des testamentmekers 

anderen huwelijck dede ende bygevalle dat dat alsoo gheschyede heeft 

dieselve Margriet hoers uuyten goets moets wille daer overluydt haer 385 

consent ende wille toe gegeven ende gedraghen dat die guede voirscreven sullen 

tot beyden syden haren ganck en loep hebben ende houden gelyckerwys off 

sy beyden doot waren. Ende sal alsdan een yegelyck syn ghedeelte 

moghen aenverden als hy soude nae honder beyder doot. Item 

noch heeft die selve testamentmeker voruyt beset ende ghemaect Lysken 390 

Zeeghers synder nychten tot hulp ende behoeff hoerder kynder een halff 

mud erfrogghen datmen jaerlycs heeft aen Enghel Schilders. Item  

noch soe heeft voertdaen die voerscreven testamentmeker gheordineert 

ende gewilt datmen die helft van alle synen anderen gueden die 

hem aengaen sullen ende toebehoren havelyc ende erffelyck die boven 395 
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inder ordinantyen syns testaments niet gheruert en staen nae synder 

doot ende synre huysvrouwen, sal gheven ende bekeiren by synen 

executoeren gheheelycken totter armen ende puerlycken om Gods wille 

uuyt ghesceyden veertich peters eens ghemeyns gelts van welken 

veertich peteren die twentich sullen comen tot synen erfgenamen ende 400 

maghen wonende tOesterwyck te weten aen oems kynderen ende moeyen 

kynderen beheltelyck oeck als boven staet dat die dode hant deylen metter 

leevender. Ende van dyen tweyntich peeteren sal Goessen Stoemelers syn 

neeff voeruyt drie peeters eens. Ende noch tyen peters eens 

sullen comen tot synen naesten maghen ende erfghenamen wonende Tilborch 405 

ende die ander tyen peeters sullen comen tot synen maghen ende erfge- 

namen wonende ten Bossche ende daer mede vuyt allen synen gueden 

blyven havelyc ende erffelyck. Ende daer yemont teghen syn testamen- 

te voirscreven deede en seyde in eenighen punten ende daer niet mede content 

en waere, begheert die selve testamentmeker dat die beroeft sal syn van 410 

synen besetsel ende ghedeelte der gueden die voirscreven testamentmekers ende  

die anderen helft der gueden voirscreven te weeten margrieten ghedeelt heeft 

zy ghewilt dat comen tot Dirck Sapeels kynder nae beyder doot. Ende 

dit aldus gheschyet synde heeft die selve testamentmekere voirscreven weeder- 

roepen alle testamenten ende mitt deeser ordinancyn wederroept alle 415 

utersten willen diemen bevynden mochte die hy in verleeden tyden ghe- 

maect hedde oft gheordineert voer wat persoenen het waere weder ghees- 

telyck oft weerlyck. Begerende ende willende dat deese teghenwordighe 

ordinantye syns testaments ende uuterste wille blyve ende sy van machte ende 
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stat grype ende houde nader bester formen ende manieren dat ennich testamente 420 

off uterste wille, macht stat ende vasticheyt hebben ende houden mach naden 

rechte van testamente off codidillen of anders nader onder lofberlycken 

ende gewoonten. Niet wederstaende dat hier in deese teghewordige 

ordinancye van testamente ennige solempniteyt van recht off anders inne 

vergheeten achtergelaten waere offte versuympt. Ende vorts aen die selve 425 

testamentmeker gedeputteert ghenoemt inder beester formen ende manieren dat 

hy sonde conde en mochte ghecoren ende ghemaect syn executoren ende hant 

[f.231v] ghetrouwen te weetene eerbare persoenen Adriaen Deenys, Dirck Sa- 

peels present synde, Goeyart Emmen ende Wouter Maes absent synde als  

present ende eenenyegelycker besunder in welcker ende eenyegelycks ha(n)- 430 

den hy droech ende setten syn gueden havelyck ende erffelyck nader 

doot syns ende synre huysvrouwen om een volcomen ende wittighe ex- 

ecucye synre begheerten voirscreven te gheschien Biddende hen ende beghe- 

rende als dat sy den last der execucye aen neemen wouden ende syn 

uterste wille nae synder begheerten helpen ende doen vervullen achter- 435 

volgende ende volbrengen na honder macht. Ende offt gemelle bin- 

nen middel van tyden dat ennich vanden voerghenoemden executoe- 

ren aflivich worde ende sterff voerden testamentmeker ende syn huys- 

vrouwe sullen alsdan ende in dien ghevalle die ander executoren 

noch levendich synde moghen kyesen eenen anderen medehulper oft 440 

meer alst hen orbaer dunct ende profyt die welcke ghelycke mach 

hebben sal als die ander. Ende by ghevalle of Dirck Sapeels vorgenoemt 
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oeck aflivich worden binnen van tijden dat God verhuede begheert 

als dan dat die selve testamentmekere dat Dircks kynder voirscreven 

sullen helpen achterhouden ende vervullen synen uttersten wille ghe- 445 

lyckerwys als voerscreven staet. Ende heeft noch die selve testament- 

mekere ghehouden volcomen macht dit syn teghenwordich testament 

te mynderen ende meerderen so dyck ende mennichwerven alst hem belie- 

ven mochte ende goet duncken soude van welcken dingen ende punten 

voirschreven die voergenoemde testamentmeker van my ghemenen notarys onder 450 

ghescreven een ofte meer openbaer instrumente off instrumenten inder 

bester formen heeft begheert ende gheeyest tot behoeff alder gheen- 

der diet aengaet off in toecomende tijden aengaen mochte. Deese 

dinghen ghescieden ende warden gedaen tot Oesterwijck des stichz ende 

croesdoms van Luydick binnen der voorcameren des huys des voer- 455 

ghenoemden testamentmekers inden jaere indictye maent dach ure  

ende paeusdom als voirscreven staet daerby aen ende overwaeren als ghe- 

tuyghen Eerbaere persoenen te weeten her Wouter Back priester  

Johannes Briemans clerck ende Korstiaen Jan Dirckssoen leeck des 

stichz ende croesdoms van Luydick voirscreven hier toe geroepen sunderlinge 460 

ende ghebeeden.

 

Bronnen:71 

W.A. Fasel, Regestenlijst H.Geesttafel, regest 219;  

 

71  Het regest van dit testament is geplaatst bij post 62. 
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Alphons van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531), 

Amsterdam 1998, bijlage II, 86.1 en 2: notaris W.J. Doremans de Oesterwyck; ook (als uittreksel) in Archief Aartsbisdom Mechelen, 

Penetentienen Oisterwijk (St.Catharinenberg) 
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2. De enig overgebleven2. De enig overgebleven2. De enig overgebleven2. De enig overgebleven    rekening uit de zestiende eeuw (rond 1572)rekening uit de zestiende eeuw (rond 1572)rekening uit de zestiende eeuw (rond 1572)rekening uit de zestiende eeuw (rond 1572)    

 

 

 

De rekening van Gielis Gosen van der Borcht, vermoedelijk van rond 157272 

Armenrekening 10, vroeger SAO 27, fol.55, doorgestreept 1575 

Rekeninghe van Gielis / Goossens heyligeestmr / tot Oisterwijck 

Jan vanden Hoevel / vanden Heyligeest 

fol 1r  (56) 

Rekeninghe bewijs ende reliqua / de welcke doende is Gielis / Goossen EmbertssoenRekeninghe bewijs ende reliqua / de welcke doende is Gielis / Goossen EmbertssoenRekeninghe bewijs ende reliqua / de welcke doende is Gielis / Goossen EmbertssoenRekeninghe bewijs ende reliqua / de welcke doende is Gielis / Goossen Embertssoen    

aengaende tslot / van zijne leste rekeningeaengaende tslot / van zijne leste rekeningeaengaende tslot / van zijne leste rekeningeaengaende tslot / van zijne leste rekeninge    

Inden yersten rekent hij hier voir / ontfanck tgene de Heyligeest inde / leste voirgaende 

rekeninge onder de / pachters in rogge te vorderen was 

summa per se  ij C xxxiij mud vii ½ lopen rogge 

Uutgeven ende bewijsinghe vander / voirscreven rogghe ende yerst / der ghene dieUutgeven ende bewijsinghe vander / voirscreven rogghe ende yerst / der ghene dieUutgeven ende bewijsinghe vander / voirscreven rogghe ende yerst / der ghene dieUutgeven ende bewijsinghe vander / voirscreven rogghe ende yerst / der ghene die    hij hij hij hij 

gelevert / heeft om te spyndengelevert / heeft om te spyndengelevert / heeft om te spyndengelevert / heeft om te spynden    

Inden eersten gebacken ende / gespynt  Lix mud viij lopen 

duutgeven vanden rogh in / specie beloopt xxi mud xij lopen rogge 

Ander uutgeven in / roghAnder uutgeven in / roghAnder uutgeven in / roghAnder uutgeven in / rogh    

inden yersten den schoolmr van / heer Rombouts weghen ½ mud 

idem Wouter de Vriese van / ij jaren  ij mud 

Idem Gielis heeft in vier voirgaende / rekeningen gestelt inden ontfanc sjaers iiij lopen 

rogge / op Cornelis de Loze de welcke Jochem?  / Lazaris? den Heyligeest opgedragen 

/ ende nochtans selfs gebuert heeft maict  i mud rogge 

 

72  Te oordelen naar de laatste vermelding als H.Geestmeester. De inventaris geeft als vermoedelijke datum ca. 

1589. 
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summa  iij ½ mud rogge 

fol. 1v 

hier nae volcht de quantyteyt / vanden vercochten rogh voir / uutgeven ende den prys hier nae volcht de quantyteyt / vanden vercochten rogh voir / uutgeven ende den prys hier nae volcht de quantyteyt / vanden vercochten rogh voir / uutgeven ende den prys hier nae volcht de quantyteyt / vanden vercochten rogh voir / uutgeven ende den prys 

dair / aff voir ontfanckdair / aff voir ontfanckdair / aff voir ontfanckdair / aff voir ontfanck    

Summa vanden vercochten / Rogh  Lxvi mud xij kan iij quart 

Summa vanden gelde vanden vercochten roggheiiij C Lxxi gld. ix st. ij d.  

Tgene des hier nae volcht / heeft Gielis ontfanghen / van huyshuer ende lanthuerTgene des hier nae volcht / heeft Gielis ontfanghen / van huyshuer ende lanthuerTgene des hier nae volcht / heeft Gielis ontfanghen / van huyshuer ende lanthuerTgene des hier nae volcht / heeft Gielis ontfanghen / van huyshuer ende lanthuer    

Inden yersten vanden voirlijffve vander hoeven tot Carchoven xv gld. 

Idem vanden voirlijff vander Hoeven / inden Mortel  xv gld. 

Idem vanden beempt in Wippenhout  x gld. x st. 

Idem vande huyshuer Aleyt Beckers  iij gld. 

Idem van Gerit de Comen van / lanthuer  vij gld. 

Idem van Adriaen Lenertssoen de Roy / van lanthuer  vi gld. v st. 

Idem van Willem vanden Wiel van / iijde termijn van zijnder pachtinghe  i C Li gld. x st. 

summa van desen   ij C viij gld. v st. 

fol. 2r  (57) 

hiernae volcht tgene Gielis / nae tslot van de rekeninge vande / chijnsen ende renten hiernae volcht tgene Gielis / nae tslot van de rekeninge vande / chijnsen ende renten hiernae volcht tgene Gielis / nae tslot van de rekeninge vande / chijnsen ende renten hiernae volcht tgene Gielis / nae tslot van de rekeninge vande / chijnsen ende renten 

ontfanghen heeftontfanghen heeftontfanghen heeftontfanghen heeft    

Inden eersten van Wouter Jan Hessels xiiij st. 

Idem van Merijken Coptys ij gld. iij st. 

Idem vanden clooster toisterwijck iiij gld. i blank 

Idem van Adriaen van Gorchum vi st. iij ort 

Idem van Bastiaen de Smit vij st. 

Idem van Gerit de Comen iiij st. iij ort 
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Idem van Jan Herman Lenis xv st. 

Idem van Henrick van Heze iii ½ st. 

Idem van Laureys Henricssoen xxx st. 

Idem van heer Frans Goossenssoen ix gld. 

Idem van Cornelis Embertssoen xxiiij st. 

Idem van Henrick de Beir xx st. 

Idem van Peeter Hoevelmans iij gld. 

Idem van Claes Boon v gld. xiiij st. iij d? 

Idem van Wouter de molder te Creyte v gld. viij st. 

Idem van Adriaen Berthens iij gld. 

Idem van Lijnken Peeter Huyben iij gld. 

Idem van Peeter de Helt xxxv st. 

Idem van Gerit van Lairhoven xxxviij ½? st. 

Idem van Henrick Rosen v st. 

Idem van Adriaen de Raymaker ½ ort 

Idem vande stadt vanden Bosch ix gld. 

Idem van Peeter sHeeren ij gld. ij st. 

Idem vande commandeur van Vucht xij gld. 

summa van desen  Lxviij gld xij st. 1 ½ ort 

fol 2v 

noch ontfanck van alderhande zakennoch ontfanck van alderhande zakennoch ontfanck van alderhande zakennoch ontfanck van alderhande zaken    

Inden ersten van Adriaen Brekelmans / van hout inde Wouwerweye xxij gld. 

Idem vanden selven van iiij lop. raepsaets xxiiij st. 

Idem van Gerit vande Wiel ende Jacop / Thijs van schairhoutiiij gld. xvij st. 
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Idem van heer Frans Goossens van hout iij gld. 

summa  xxx gld. xi st. 

hiernae volcht duutgeven / teghen den voirs. ontfanckhiernae volcht duutgeven / teghen den voirs. ontfanckhiernae volcht duutgeven / teghen den voirs. ontfanckhiernae volcht duutgeven / teghen den voirs. ontfanck    

Inden eersten soo rekent men alhier voir / uutgeven tgene int slot vande voirgaende 

rekeninge bevonden was in gelde / meer uutgegeven dan ontvanghen / te zijn 

 xx gld. vi st. i ort 

Idem gegeven Thomas Timmermans / den huysarmen in gelde uut te / reycken 

 ijC xLix gld. ii ½ st. 

Idem gegeven Peeter Hoevelmans en / insgelijx den huysarmen uut te reycken 

  ijC Lxxxiij gld. iiij st. 

summa  vCLij gld. xij st. iij ort 

fol. 3r  (58) 

Uutgeven aen olye, wijn / ende erwetenUutgeven aen olye, wijn / ende erwetenUutgeven aen olye, wijn / ende erwetenUutgeven aen olye, wijn / ende erweten    

Inden eersten teghen kersmisse voir xxxiiij ½ / pot wyns den pot xxx st. i ort mette 

vracht v gld. x st. 

Idem voir neghen lopen erweten tegen / de vasten mette vracht v gld. xiiij ½ st. 

Idem voir Lxij pot olyen teghen / de vasten xv gld. x st. 

Idem teghen Paesschen voir xLij quart pot / iij quart wijns teghen Paesschen mette 

vracht vij gld. 

Idem gegeven Joachim van Esch voir iij potten / wijns inde kerck gehailt xvi ½ st. 

Idem gegheven Henrick Lom / voir pepercoeck teghen Korsmisse / ende Paesschen

 xxxi gld. vij st. 

summa van desen Lxv gld. xviij st. 

Ander uutgeven aen schoen / en clompenAnder uutgeven aen schoen / en clompenAnder uutgeven aen schoen / en clompenAnder uutgeven aen schoen / en clompen    
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Inden eersten gegeven Henrick Lom / voir ijC xxv paer clompen  xxij gld. x st. 

idem den coster voir sijn schoon  vi st. 

summa  xxij gld. xvi st. 

fol. 3v 

Uutgeven aen lakenUutgeven aen lakenUutgeven aen lakenUutgeven aen laken    

Inden eersten gegeven Thomas Timmermans / voir xxvii ½ ellen grauw lakens, d’el 

xvi st. xxij gld. 

Idem Cornelis Ruelens voir een laken / lanck xxvi ellen, d’elle xiiij st. i ort / ende eenen 

halven st. inde hant xviij gld. vij ½ st. 

Idem Thomas Timmermans noch een / laken, lanck xxix ellen, d’el xvij st. 

 xxiiij gld. xiij st. 

Idem van Adriaen Goossens van Riel / een laken, lanck xxv ½ ellen, d’ell / xiiij st. iij ort

 xviij gld. xvi st. 

Idem noch een laken lanck xxv ellen, / d’el xi st. i ortxiiij gld. i st. i ort 

Idem van Peeter van Gestel iij ellen / i quart graus, d’ell xv ½ st.ij gld. x st. 

summa  iC gld. vij st. iij ort 

Uutgeven aen diensten ende lasten / inder kerckenUutgeven aen diensten ende lasten / inder kerckenUutgeven aen diensten ende lasten / inder kerckenUutgeven aen diensten ende lasten / inder kercken    

Inden eersten gegeven den diaken, / subdiaken vande misse boven te dienen 

 (ii ½ gld.) v gld. 

Idem vande octave van Paesschen te / singhen viij gld. 

Idem vande octave vanden E.H. / Sacrament te singhen viij gld. 

Idem den coster vande woensdaichse / misse te (singhen) luyen vij st. 

Idem den selven vande kerssen tontsteken vij st. 

Idem den selven vande kerck op te luyen viij st. 
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Idem van de keerssen voirt E.H. / Sacrament xxxix st. iij ort 

summa  xxiiij gld. 1 st. iij ort 

fol. 4r 

Uutgeven aen renthen de welcke / de taeffele voirs geldende isUutgeven aen renthen de welcke / de taeffele voirs geldende isUutgeven aen renthen de welcke / de taeffele voirs geldende isUutgeven aen renthen de welcke / de taeffele voirs geldende is    

Inden eersten gegeven mr Wouter Verelst / vander borsen heer Wouter Doremans73

 xviij gld. v st. 

Idem heer Michiel Nulants vander selver / borsen xviij gld. v st. 

Idem Aert Kerchoffs zoen vander / selver borsen xviij gld. v st. 

Idem den erffgenamen Lucas van Ammersoyen xv ½ st. 

Idem der selven noch v st. ix d. 

Idem de jouffrouw van Erp vi st. 

Idem den heeren vanden Baseldonck iij st. ij d. 

Idem den capittel van Beke i ort 

Idem sHertoigenchijns ix st. ij d. 

Idem de altaristen iiij gld. i blank 

Idem de vroevrouwe xij gld. 

Idem de schoolmeester xxiiij gld. 

Idem Jan Stoters xiiij st. 

Idem den heer van Oirschot iiij st. i ort 

summa  xCvij gld. xiij st. ix d. 

Uutgeven aen alderhande zakenUutgeven aen alderhande zakenUutgeven aen alderhande zakenUutgeven aen alderhande zaken    

Inden eersten gegeven van Griet / Verbruggen dochter te meesteren v gld. x st. 

 

73  A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en Voormalige Meijerij van ’s-

Hertogenbosch, III, ’s-Hertogenbosch 1905, 243-247. 
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Idem van Adriaen Tys soen te snijden iij gld. 

Idem gegeven van reparatie vander hoeven / inden Mortelxxxvij st. 

Idem van Jen Roeloffs zoen in een / clooster te helpen iij ½ gld. 

fol 4v 

Idem van een executorie te impetreren / gegeven xxviij st. 

Idem van Michiel Coppen kynt te doen / houden i ½ jairiiij ½ gld. 

Idem van saeken te maken ij st. 

Idem Willem vanden Wiel gecort voir / vi lopensaet lants bij de kynder Dierix / 

Versteghen gelost xv gld. 

Idem gegeven Jannen Matheussoen voir i C / xx steen stroysij gld. 

Idem gegeven Willem Eghels voir i Cv / steen stroys xxxix st. 

Idem voir ij bussellen latten gegeven  vij st. 

Idem gegeven van decken banden ende / legeerdenxxxv st. i ort 

Idem Cornelis de Loze van iij arme / menschen ten Bosch int gasthuys / te vueren 

 xviij st. 

Idem van eenen slot aenden corensolder / gegeven  x st. 

Idem gegeven vande evictie vander / erve Stijn van Weert met v achterstellen / elcken 

xLvi st. xiij gld. ½ st. 

Idem duer handen heer Aert de Beir / gegeven mr Gerit Grasen procureur / tot Loven 

vande costen Cornelis Poirters xix gld. xvij st. 

Idem Cornelis Poirters met consent / van scepenen gegevenxxx st. 

Idem Lambert de Bont van ij beden xvij gld. viij st. 

Idem Henrick de Keteler zoen met / consent van scepenenv gld. iiij ½ st. 

Idem Gielissen Goossenssoen voir sekeren / dienst bij hem gedaen is bijden / heeren toe 

getaxeert xxiiij gld. 
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Idem van dese rekeninge te maken / ende te scrijven xxx st. 

Idem doemen dese rekeninge maicken in / vier ende bier vij st. 

summa  iC xxv gld iij st i ort 

fol. 5r 

(Summa) vanden ontfanck in rogh ij C xxxiij mud vij ½ lopen 

(Summa) vanden uutgeven in rogh i C Li mud viij lopen iij quart 

summa alsoe Lxxxi mud xiiij lopen iij quart 

 

summa vanden ontfanck in gelde vij C Lxxviij gld. xvij ½ st. 

den (ontfanck) duytgeven in gelde ix C Lxxxviij gld. xiij st. i d. 

 

aldus in gelde meer uutgegeven / dan ontfanghenij C ix gld. xv st. ix d. 



 

 75  provisoren 

 

3. Lijst van provisoren van de Tafel van de Heilige Geest (13243. Lijst van provisoren van de Tafel van de Heilige Geest (13243. Lijst van provisoren van de Tafel van de Heilige Geest (13243. Lijst van provisoren van de Tafel van de Heilige Geest (1324----heden)heden)heden)heden)    

 

 

1324 Henrik laat (‘cnaep’) van Coenegont van Karchoeven74 

1324 Gerit Judaes75 

1359 Gielis Wambuissticker76 

1375 Jan van den Eynde de jonge77 

1391 Jan Wijtmanszoen78 

1391 Jan de Smyt79 

1400 Adaam Zweders80 

1400 Jan Sapeels81 

1408 Jacob van Ele zoon van Aart Houtappels82 

1408 Michiel van Oerde83 

 

74  Vergelijk Otw,R.193,7-1487; R.177,22 (1471): Henric Coenegonden Cnoep van Krekelhoven. 

75  Vergelijk Otw,R.193,7-1487. 

76  Otw,THG.1,157. 

77  Otw,THG.1,17v. 

78  Otw,THG.1,4 

79  Otw,THG.1,4 

80  Otw,R.206,27 

81  Otw,R.206,27-1400; Otw,THG.4,206-1419 sH,1191,147v-1419; R.1198,159-1428 

82  Otw,THG.1,25-1408, 221-1413 en 207-1414; Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Oud Rechterlijk Archief (sH,R).1186,60v-

1408 en 231v-1409; R.1187,14-1410; R.1198,159-voor 1420. 

83  sH,R.1186,60v-1408 ; sH,R.1186,231v-1409; R.1187,14-1410; Otw,THG.1,20v-1410 en 207v-1411 
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1410 Jacob Appels84 

1413 Laureins van der Heyden zoon van Willem van der Heyden (de Merica)85 

1419 Gerit zoon van wijlen Wouter van Meyensvoert86 

1420 Gooswijn Gooswijn Matheeus87 

1420 Henrik van Ethen88 

1426 Godevaart Back89 

1429 Aart van der Heyden90 

1431 Wijtman Wouters van den Dael91 

1433 meester Jan van Tyghelt92 

1436 Gerit Bock zoon van Lenaarts van Sculenbroeck93 

1439 Peter die Greve94 

 

84  Otw,THG.1,20v-1410 

85  Otw,THG.1,221-1413; 19v-1426; 36v-1439; 156-1440; 187-1445; 122-1446; Otw,R.179,omslag-1434; R.149-1435? 

R.150,9v-1436; R.152,9 en 18 en 67-1440; R.155,8-1445; R.156,5v en 17v-1446. 

86  Otw,THG.1,,206-1419; 26-1420; 17v-1423 Otw,R.143,12 en 21v-1419 R.143,42v-1420 R.144,2-1423. sH,R.1191,147v-1419. 

87  Otw,THG.1, 26-1420; Otw,R.143,42v-1420. 

88  Otw,R.143,63v-1420 ; R.144,2 en 83-1423; R.152,67-1440; R.153,36v-1443; Otw,THG.1,17v; 28-1423; 19v-1426; 

sH,R.1200,104v-1430; R.1201,282-1431. 

89  Otw,THG.1,19v ; 188-1429 ; 156-1440. 

90  Otw,THG.1,188; 217-1431; 72-1444; sH,R.1200,20v en 104v-1430; Otw,R.1202,58v-1432 R.154,4v, 10v, 14-1444; 

R.157,2a, 14v, 16v-1447. 

91  Otw,THG.1,217-1431; 70, 83v-1432; sH,R.1202,58v-1432; Otw,R.157,16v. 

92  Otw,R.148,26-1433. 

93  Otw,R.150,9v en 22a-v-1436. 

94  Otw,THG.1,68-1439; sH,R.1217,299v-1447. 
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1440 Willem zoon van Godert Backs95 

1442 Jan zoon van Jan Wijtmans de jonge96 

1444 Henrik Jan Wijtmans zoon die oude97 

1444 Jan Brock Wouters98 

1446 Dirk Henrik Nellen99 

1446 Jan zoon Henrik Vendijck100 

1447 Jan die Bye Wouterszoon101 

1447 Jan die Clerck zoon van Engbrecht van RyelFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.102 

1447 Jan vander Elst103 

1450 Aart geheten Appel zoon van wijlen Jacob van Eele Aart Houtappelszoon104 

1450 Jan van den Doren zoon van Henrik105 

1451 Mattijs Aart die Gruyter106 

 

95  R.152,16v en 67-1440; R.168,8-1461; Otw,THG.1,38v; sH,R.1230,170v-1460.  

96  Otw,THG.1,38-1442; 4 en 39v-1447; 75-1450; Otw,R.156,17v, 37v-1446. 

97  Otw,R.154,4v, 10v, 14-1444; R.155,8-1445; R.156,5v-1446; Otw,THG.1,187-1445. 

98  Otw,R.154,4v, 10v, 14-1444; R.155,8-1445; R.156,5v-1446; Otw,THG.1,187-1445. 

99  Otw,R.156,37v-1446; Otw,THG.1,4-1447; ,76v-1448. 

100  Otw,R.156,17v, 37v-1446; R.167,11, 14, 16-1459; Otw,THG.1,4-1447.  

101  Otw,R.157,14v-1447. 

102  Otw,R.157,2a, 14v, 16v-1447. 

103  sH,R.1217,299v-1447. 

104  Otw,R.158,13-1450;  R.159,2-1451; R.168,8-1461; R.169,11-1462; Otw,THG.1,108-1450;  sH,R.1221,251v-1451  

105  Otw,THG.1,108-1450; Otw,R.166,6, 11, 16, 28v-1458; R.167,3, 14-1459; R.172,22-1465; sH,R.1233,182v-1464. 

106  Otw,R.159,2-1451; sH,R.1221,251v. 
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1453 Aart Govert Bax107 

1453 Wouter van Ele Tomas Hesselssoen van Ele108 

1453? Steven Henrik Stevens van der Amervoert109 

1454 Jan zoon van Peter Stevens110 

1454 Jannis zoon van Gooswijn van de Beerthen111 

1454 Jan die Becker zoon van Willem112 

1456 Willem van Beeck zoon van Aalbrecht van Beek113 

1456 Jan Wijtmans zoon van Jan Wijtmans114 

1461 Jacob Jan van der Elst115 

1463 Godevaart zoon van Godevaart van Hulsen116 

1463 Embrecht Henrik Emmen van Riele117 

 

107  Otw,R.161,17-1453. 

108  Otw,R.161,11, 17-1453. 

109  Vergelijk Otw,R.237,119v-1453. 

110  Otw,R.162,25-1454. 

111  Otw,R.162,25-1454; R.163,6v-1455 

112  Otw,R.162,25-1454; R.163,6v-1455; R.166,28v-1458; R.167,14-1459; R.177,22-1471; sH,R.1230,170v-1460; R.1241,249-

1472. 

113  Otw,R.164,7v, 32, 35, 40v-1456; R.165,8v-1457. 

114  Otw,R.164,32, 35-1456; R.165,8v-1457; R.166,6, 11, 16-1458. 

115  Otw,R.168,19-1461. 

116  Otw,R.170,9v-1463; sH,R.1232,379v-1463; R.1233,182v-1464. 

117  Otw,R.170,9v-1463; R.176,8v-1470; R.181,12v, 20v, 24-1475; R.192,27-1486; R.196,16v-1490; R.205,5v-1501; 

sH,R.1232,379v-1463; R.1245,241-1475; R.1263,371v-1494. 
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1466 Adriaan Gijsbrecht Heyen118 

1470 Jan Rolof Claess ‘die men heyt van Oeckel’119 

1470 Aart Appels zoon van Jacob van Eele120 

1473 Willem Jan Beckers121 

1474 Dirk zoon van Willem Sapeel122 

1475 Wouter Loer123 

1475 Hessel Jan Hessels van Ele124 

1478 Henrik Aart van den Wiele125 

1481 Willem Henrik Nellen126 

1482 Jan van Eyghen127 

1482 Henrik zoon van Willem Kepken van Nulant128 

1482 Gerit zoon van Henrik van de Stake129 

 

118  Otw,R.173,9v-1466; R.178,13-1472; R.179,16v, 21v-1473; R.185,11v-1479; R.188,13, 17v, 37, 41-1482; R.189,1, 8v, 9, 13v-

1483; R.190,15v-1484. 

119  Otw,R.176,8v-1470: van der Schueren sH,R.1243,177-1474. 

120  Otw,R.176,8v-1470. 

121  Otw,R.179,21-1473; R.180,9-1474; R.183,25-1477; R.184,11v-1478; sH,R.1243,177-1474; R.1244,320v-1475; R.1247,349v-

1478. 

122  sH,R.1243,177-1474; R.1244,49v-1475; Otw,R.181,7v, 20v, 24-1475. 

123  Otw,R.181,7v-1475. 

124  sH,R.1245,241-1475. 

125  Otw,R.183,25-1478; sH,R.1247,349v-1478; R.1248,199-1479. 

126  Otw,R.187,los bij 4v-1481. 

127  Otw,R.188,13-1482. 

128  Otw,R.188,37 en 41-1482. 

129  Otw,R.188,37 en 41-1482. 
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1484 Jan zoon Jan Poinenborch130 

1488 Henrik Willem Emmen van Riel131 

1489 Aart natuurlijke zoon van Claas Maes van Karchoven132 

1495 meester Jan Lombaerts133 

1495 Mattijs Scenaerts134 

1503 Aart van der Heyen135 

1503 Goyaart Back136 

1503 Henrik van Ethen137 

1522 Jan Jacob Doeremans138 

1528 Claus Jacob Hoefs139 

1530 Jan Jan Poeynenborg140 

 

130  Otw,R.190,1 en 15v en 16-1484; R.191,20 en 26-1485; R.192,2 en 27-1486; R.193,6v en 8v-1487. 

131  Otw,R.194,6v, 26? en 43v-1488; R.195,5v en 28v-1489; R.196,5v-1490; R.197,6v en 54-1492;  R.198,18v en 42v-1493; 

R.205,26v en 62v-1501; R.206,8 en 27-1502; R.207,18v, 30, 40v, 42v-1503; R.211,los achter-1507; R.212,38-1508; 

R.214,27-1510; R.215,33-1511; R.217,16, 30v, 37-1513; R.218,38v-1514; R.220,3 27-1516; R.224,63v-1520. 

132  Otw,R.195,5v-1489. 

133  Otw,R.200,2v-1495; R.201,28 en los-1496; R.202,los bij 3-1497; R.204,31-1499; R.211,los achter-1507; R.215,34-1511; 

R.220,3-1516; sH,R.1267,19v-1499. 

134  Otw,THG.1,55v-1495. 

135  Otw,R.207,30-1503. 

136  Otw,R.207,30-1503. 

137  Otw,R.207,30-1503. 

138  Otw,R.226,13-1522. 

139  Otw,R.232,46-1528; R.233,28-1529; R.237,37v 41v-1533; R.240,21-1536, overleden voor 31-3-1536 R.240,25v. 

140  Otw,R.235,9-1530. 
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1538 Cornelis Schilder, meester en rector141 

1539 Ariaan Thomas, meester142 

1540 Tomas Martens143 

1544 Jan Gerart van Os, provisor, meester en rector144 

1551 Jan Roelof Peynenborch145 

1552 Adriaan Thomas Martens146 

1556 Wouter Colff147 

1565 Gielis Gosen Emberts148 

1569 Jan Matheeus de Bunger149 

1570 Aart van Eersel Joosten, provisor150 

1571 Tomas Timmermans151 

 

141  Otw,R.242,13v-1538. 

142  Otw,R.243,28v 36v-1539. 

143  Otw,R.244,18-1540. 

144  Otw,R.248,20v-1544; R.250,21v-1546; R.251,50-1547; R.252,16-1548; R.252,38v los bij 72 (provisor) -1548; R.253,34 36v-

1549; R.254,79-1550 (meester en rector); R.255,74v-1551. 

145  Otw,R.255,74v-1551. 

146  Mogelijk dezelfde als de hiervoor vermelde Ariaan Thomas en vermoedelijk ook Tomas Martens; Otw,R.256,125 en 

128 en 147v R.257,67v-1552. 

147  Otw,R.254,46v-1557; R.260,34, 35 en 71-1556; R.261,11-1557; R.262,24v 35v en 42v-1558; R.263,24v-1559; R.264,4v, 5v, 

17, 29-1560; R.265,57v-1561; R.267,13 en 29v-1563; R.268,30v 31-1564; R.269,17-1565; R.274,4v 38-1570; R.275,10-1571. 

148  Otw,R.269,29v en 49-1565; R.270,34-1566; R.275,10 en 35 (oudste H.Geestmr) -1571. 

149  Vergelijk Otw,R.268,39-1569. 

150  Otw,R.274,4v en 38-1570. 

151  Otw,R.275,10-1571. 
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1573 Jan van den Hoevel zoon van Jan Iewens, rentmeester en administrateur152 

1573 Peter Hovelmans, provisor153 

1573 Embert Goossen Emberts van der Borcht, provisor154 

1588 Jan van den Hoevel zoon meester Diercx155 

1606 Dierk Gerits van de Wiel156 

1617 Gosen Embert van der Borcht157 

1620 Tomas van den Hoevel158 

1644 Joachim van Esch159 

1648 Adriaan Joachim van Esch160 

1663 Antonis Herbert Smits161 

1667 Abraham Verster162 

 

152  Otw,R.277,20v-1573; R.280,44v-1576. 

153  Otw,R.277,22v-1573. 

154  R.277,22v-1573; oudste H.Geestmeester R.278,17-1574; R.281,I,19-1577; R.282,113-1581; R.283,I,33-1582; R.283,II,8v-

1583; R.284,43v-1587. Hij gaat alleen de functie vervullen voor 4 jaar, voordien waren er twee rentmeesters en 2 

aalmoezeniers: Otw,THG.47. 

155  Otw,R.285,58-1588; R.288,13v-1593; R.291,5-1596; R.292,39v/43-1597; R.293,2-1598; R.294,28, 49-1599; R.295,20v-1606; 

R.297,63v-1602. Voor 4 jaar vanaf 1595: Otw,THG.48. 

156  Otw,R.295,20v1606; R.303,82-1609; R.304,48v-1610; R.305,17-1611; R.305,72v-1612: Hij begint een nieuw renteboek, 

waarvan de aanhef als losse bijlage in dit protocol zit. 

157  Otw,R.311,93-1617. 

158  Otw,R.314,21-1620; R.315,51v-1621; R.319,6v-1625; R.320,128v-1627; R.322,38-1628; R.323,49-1629. 

159  Otw,R.337,102-1644; R.341,99-1647. 

160  Otw,R,342,18-1648. 

161  Otw,R.357,I,16v-1663 

162  Otw,R,361,I,10-1667. Hij was de eerste Hervormde secretaris van de vrijheid Oisterwijk. 
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1669 Lonis Hendrik van Megen163 

1672 David van Leeuwen164 

1681 Johan Scholt165 

1716 Embert Wijtmans166 

1730 Hendrik Lathouwers167 

1747 Govert Govertse van der Aa168 

1772 Johannes Antonisse169 

1774 Antonie Storimans170 

1776 Embert Schonk171 

1778 Wouter van den Dungen172 

1782 Johan Wollaert173 

1788 Adriaan de Bresser174 

 

163  Otw,THG.52. 

164  Otw,R.366,II,9v-1672. 

165  Otw,THG.53. 

166  Otw,R.410,201v-1716. 

167  Otw,THG.6 (oud 57). 

168  Tot 1749 Otw,THG.7 (oud 58). 

169  Tot 1774 Otw,THG.16 (oud 65) 

170  Tot 1776 Otw,THG.17 (oud 66) 

171  Tot 1778 Otw,THG.18 (oud 67) 

172  Tot 1782 Otw,THG.19 (oud 68): 1778-1780 ook 1780-1782 N.5330,1785. 

173  Tot 1788 Otw,THG.20-22 (oud 69-71); N.5328 10-8-1789. 

174  Tot 1792 Otw,THG.23-24 (oud 72- 73). 
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1792 Piet? van den Dungen175 

1796 Gerardus Heesters176 

1798 Govert Klerks177 

1802 Adriaan Mombers178 

1804 Adriaan Zeger Mattijssen179 

1806 Adriaan Snelle180 

1808 Cornelis Emmert Emme181 

1810 Peter Joost de Jong182 

1811 Martinus Klerks183 

1815 Adriaan Mombers184 

1815  Theodorus van Iersel185 

1815  Martinus Lust186 

 

175  Tot 1796 Otw,THG.25 (oud 74). 

176  Tot 1798 Otw,THG.26 (oud 75). 

177  Tot 1800 Otw,THG.27 (oud 76). 

178  Tot 1806 Otw,THG.28 (oud 77). 

179  Tot 1806 Otw,THG.29 (oud 78). 

180  Tot 1808 Otw,THG.30 (oud 79); Otw,R.501,153-1808. 

181  Otw,R.501,153-1808. 

182  Otw,THG.31 (oud 80). 

183  Otw,R.554,10-1811. 

184  Regionaal Historisch Centrum Tilburg, Oisterwijk, Notarieel Archief (N).5341,322-1815. 

185  (1747-1824), winkelier, Regionaal Historisch Centrum Tilburg, Oisterwijk, Burgerlijk Armbestuur (Otw,BA).88-1815-

1816; 89-1817; 90-1818; 91-1819; 92.1820; 93-1821; 94-1822; 95-1823; N.5344,14-1817. 

186  (1762-1847), gemeente-ontvanger, Otw,BA,88-1815-1816; 89-1817; N.5344,14-1817. 
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1815  Peter Slegers187 

1817 Peter Denissen Peterszoon188 

1818 Adriaan Emme Embertszoon189 

1819 Adriaan Koolen190 

1820 Christiaan Denissen191 

1821 Rogier van den Boer192 

1823 Jan de Kroon193 

1824 Adriaan Wagemans194 

1825 Laurens Brekelmans195 

1826 Hendrik Verhoeven Willemszoon196 

 

187  (ca.1760-1830), landbouwer, Otw,BA,88-1815-1816; N.5344,14-1817. 

188  (ca 1776-1867), herbergier, N.5344,182-1817; Otw,BA.2-1833-1835; Otw,BA,89-1817; 90-1818; 105-1833; 106-1821; 

?107-1835; Memories van Successie,1835-2. 

189  (1764-1846), landbouwer, Otw,BA.90-1818; 91-1819. 

190  (1792-1877), landbouwer, Otw,BA.91-1819; 92-1820. 

191  (1809-1850), landbouwer, Otw,BA.2-1828, 1829; Otw,BA.92-1820; 93-1821; 94-1822; 100-1828; 101-1829; 103-1831; 

N.5356,443-1829. 

192  (ca. 1763-1837), olieslager, Otw,BA.93-1821; 94-1822; 95-1823; 96-1824. 

193  (1772-1846), bierbrouwer, Otw,BA.95-1823; 96-1824; 97-1825; 111-1839. Regionaal Historisch Centrum Tilburg, 

Oisterwijk, R.K. Armbestuur (Otw,RKA).3-1841 

194  (1765-1847), leerlooier en schoenmaker, Otw,BA.96-1824; 97-1825. 

195  (1785-1862), landbouwer, Otw,BA.97-1825; 98-1826; 99-1827. 

196  (1789-1857), landbouwer, Otw,BA.2-1827; Otw,BA.98-1826; 99-1827; 100-1828; 101-1829; N.5356,443-1829. RKA.3: tot 

zijn overlijden ‘ondervoorzitter’ van de H.Geestarmen. In een gezamenlijke vergadering van kerk- en armbestuur 

wordt een opvolger gekozen, welke benoeming door Joannes Deppen, bisschop-adjutor van ’s-Hertogenbosch 

goedgekeurd werd. 
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1826 Hendrik Vogels197 

1829 Pieter Wemmers198 

1831 Martinus Canters, vanaf 1841 vice-president199 

1832 Jan Slegers Peterszoon200 

1834  Jacobus Verhoeven Willemszoon201 

1835  Cornelis Aart Vugts202  

1836 Peter Mombers203  

1837 Huibert Brekelmans204 

1838 Jan Baptist van Oerle205 

1839 Jan Gijsbert van Broekhoven206 

 

197  (1793-1878), grutter en schatter bij het kadaster, Otw,BA.98-1826; 99-1827; 100-1828; N.5356,443-1829. In 1832 

burgemeester van Oisterwijk. 

198  (1774-1842), schoenmaker, Otw,BA.2-1829, 1832; Otw,BA.101-1829; 103-1831; 104-1832. 

199  (1805-1853), leerlooier, Otw,BA.2-1832, 1833; Otw,BA.103-1831; 104-1832; 105-1833; N.5360,816-1833; Otw,RKA.3-

1841 

200  (1799-1876), landbouwer, Otw,BA.2-1832, 1833, 1834; Otw,104-1832; 105-1820; 106-1821; N.5360,816-1833; 

Otw,RKA.3-1841. 

201  (1792-1871), landbouwer, Otw,BA.2-1834-1836; Otw,BA.106-1834; 107-1835; 108-1836; Memories van 

Successie,1835-2. Nog in 1856 genoemd als penningmeester en armverzorger: Otw,RKA.7-1856. 

202  (1790-1871), landbouwer, Otw,BA.2-1835-1837; Otw,BA.107-1835; 108-1836; 109-1837; Memories van 

Successie,1835-2; N.5379,11-1837. 

203  (1806-1949), logementhouder, Otw,BA.2-1836, 1838; Otw,BA.108-1836; 109-1837; N.5379,11-1837. 

204  (1796-1858), landbouwer, Otw,BA.2-1837-1839; Otw,BA,109-1837; 110-1838; N.5379,11-1837. 

205  (1796-?), Otw,BA.2-1838, 1839 Otw,BA.110-1838; 111-1839: laatste administrerende armmeester van de ‘Groote of 

H.Geestarmen’ die zijn rekening aanbiedt aan de gemeenteraad van Oisterwijk. Van 1840 ontbreekt de rekening. 

In 1841 (Otw,BA.112) staat de rekening ten name van het Algemeen Armbestuur en begint de vermogenspositie 

op nul! 

206  (1779-1844), postmeester, Otw,BA.2-1839; Otw,BA.111-1839. Otw,RKA.3-1841, al staat er J.H. van Broekhoven. 
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1841 Cornelis van Hal, amanuensis207 

1852 Lambertus Pijnenburg, administrateur208 

1857 Antonie de Bresser, voorzitter209 

1857 Gerard van Haaren, secretaris210 

1859 Arnoldus Denissen, onder-voorzitter211 

1861 Adriaan van Beckhoven, penningmeester212 

1864 Cornelis Vermelis, vice-president213 

1867 Adriaan Berkelmans, secretaris, vanaf 1881 voorzitter214 

 

207  Cornelis Josephus Gilbertus van Hal, (1800-1875), gemeentesecretaris, Otw,RKA.3-1841: C.J.H. van Hal. Ook nog in 

1852 amanuensis: Otw,RKA.7-1851, 1852. Dit is de oudste bemoeienis van de apostolisch vicaris van ’s-

Hertogenbosch H. den Dubbelden, die in het archief teruggevonden is. Aangetekend is dat de ‘H.Geestarmen’ 

verantwoording schuldig zijn aan het kerkbestuur en een afschrift van de jaarrekening aan de Deken verstuurd 

moet worden. Op 25 februari 1841 verklaren Gedeputeerde Staten dat de bezittingen van de ‘Groote of Heilige 

Geest Arme’ te Oisterwijk in eigendom behoren aan het Armbestuur van ‘het Roomsch Catholieke 

kerkgenootschap’. De Hervormden protesteren en verzoeken de minister van Hervormde Eeredienst, dit ‘besluit’ 

voor vernietiging bij de kroon voor te dragen. Dit Koninklijk Besluit komt er op 19 juni 1848. Doch de katholieken 

ondernemen verder geen actie. Er is volgens hen geen besluit, enkel een erkenning dat deze bezittingen eigenlijk 

altijd van de katholieke gemeenschap geweest zijn. Bovendien hadden de Hervomden vanouds hun eigen 

Diaconie en nog op 11 juli 1830 was bij Koninklijk Besluit (nr. 18) erkend dat de Israelieten ook geen beroep op 

uitkeringen uit dit fonds konden doen. Zie Otw,RKA.4. 

208  Otw,RKA.7-1852. In 1864 genoemd als penningmeester en armverzorger: Otw,RKA.7-1864 

209  (1786-1868), landbouwer, Otw,RKA.3-1857, 1859, herbenoeming in 1862, afgetreden in 1867. 

210  (1802-1874), broodbakker, Otw,RKA.3-1857. herbenoeming in 1861 en 1865 (particulier), afgetreden in 1869 

‘wegens aanhoudende ziekelijkheid’. 

211  (1822-1890), landbouwer, Otw,RKA.3: herbenoeming in 1859 en 1862 (zonder beroep), tot zijn vertrek naar 

Moergestel in 1864. 

212  (1813-1886), wagenmaker en gemeenteontvanger, Otw,RKA.3: herbenoeming in 1861, 1865, en 1869, bedankt 

eind 1870. 

213  (1818-?), landbouwer te Huikelom, Otw,RKA.3: benoemd in 1864, herbenoemd in 1867, 1871, 1875, 1879, 1883, 

1887, 1891. 

214  (1832-1917), leerlooier en schoenmaker, Otw,RKA.3: benoemd in 1867, herbenoemd in 1871, 1875, 1883, 1887, 

1891.  Notulen 1929-1949. 
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1869 Adrianus Canters, president215 

1871 Cornelis Koolen, penningmeester216 

1876 W. Steuvers, armverzorger217 

1876 H. Croonen, amanuensis218 

1881 Christ Kluijtmans, penningmeester219 

1883 Adriaan van de Ven, armenverzorger220 

1885 Cornelis Kuypers, secretaris221 

1905 Adriaan van de Ven Adriaanszoon, armenverzorger222  

1907 Cornelis Denissen, vice-voorzitter223 

 

215  Adrianus Martinus Canters, (1835-1881), leerlooier, burgemeester van Oisterwijk (1879-1881). Otw,RKA.3: benoemd 

in 1869, herbenoemd in 1873, 1877. 

216  (1819-1887), landbouwer. Reeds in 1851 genoemd als administrateur Otw,RKA.7-1851. Otw,RKA.3: benoemd in 

1871 als ‘de geschikste en onafhankelijkste persoon’, herbenoemd in 1873, 1877, 1881, stelt zich in 1885 niet 

herkiesbaar. Vergelijk Otw,RKA.7-1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884, tot 3 maart 1885. 

217  Otw,RKA.7: 1876, 1877, 1878. 

218  Hendrikus Wouterus Croonen (1849-1940), hoofdonderwijzer van de openbare school. Zie Fr. van Berne, ‘Het 

varken is door den buik gestoken’. De openbare Oisterwijkse school 1815-1921, in Th. Cuijpers (eindred.) Hoe 

straalt de oude school, Oisterwijk 1997, 17-29, met een foto van hem met zijn schoolklas in 1895. Zat 64 jaar in het 

‘Parochiaal Armbestuur’: Notulen 1929-1949. Vergelijk Otw,RKA.7-1882. 

219  Christianus Martinus Kluijtmans (1844-1912), Otw,RKA.3: benoemd in 1881, herbenoemd in 1885, 1889. Otw,RKA.7 

en 8: 1885-1912. Is 22 februari 1906 25 jaar lid: Notulen 1904-1929. 

220  (1827-1905). Na 22 jaar armenverzorger geweest te zijn overleden op 78-jarige leeftijd op 19 mei 1905 en 

opgevolgd door zijn zoon, die de functie reeds waarnam: Notulen 1904-1929. Vergelijk Otw,RKA.7 en 8: 1883-1905. 

221  Cornelis Johannes Kuijpers (1844?-1908), vleeshouwer. Otw,RKA.3: benoemd in 1885; herbenoemd in 1889, 1905. 

Notulen 1904-1929. 

222  (1869-1943). Aangesteld als opvolger van zijn vader op 25 mei 1905: Notulen 1904-1929. Na 38 jaar ‘armverzorger’ 

te zijn geweest, overleden op 18 juni 1943: Notulen 1929-1949. 

223  (?-1957) Benoemd in de plaats van zijn overleden vader M. Denissen: Notulen 1904-1929. In 1929 vice-voorzitter: 

Notulen 1929-1949. Notulen 1949-1961. Otw,RKA.3: herbenoemd in 1943, 1947, 1951, 1955. 
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1908 Jan van der Eerden, secretaris, na 4 jaar penningmeester, en vanaf 1932 

voorzitter224 

1912 F. Paanakker, secretaris, later voorzitter225 

1917 Gerard Berkelmans, secretaris, vanaf 1932 penningmeester226 

1932 Hein van Haaren, secretaris227 

1940 Cees van de Wiel, amanuensis, vanaf 1944 penningmeester, en vanaf 1952 

voorzitter, vanaf 1957 president genoemd228 

1943 Drik Schoenmakers, armenverzorger229 

1944 Frans Berkelmans, amanuensis, vanaf 1952 penningmeester, en vanaf 1960 

president, sedert 1970230 tevens beheerder van de stichtingen ‘Het Oude Mannenhuis’en 

‘Het Oude Vrouwenhuis’231 

1952 Ad van der Eerden, amanuensis, vanaf 1960 penningmeester232 

 

224  Johannes Josephus van der Eerden (1875-1952), slager. Otw,RKA.3, herbenoemd in 1941, 1945, 1949. In 1948 40 

jaar lid van het R.C. Armbestuur: Notulen 1929-1949 en 1949-1961. Anderhalve eeuw in Oisterwijk, ill. 26 bij 451 

geeft een jeugdportret, de meest rechtse van de afgebeelde vijf jongemannen. 

225  Franciscus Johannes Paanakker (1847-1932): Notulen 1929-1949. 

226  Gerardus Hendrikus Berkelmans (1883-1943), Otw,RKA.3: herbenoemd in 1943. Vierde 30 december 1942 zijn 25-

jarig ambtsjubileum. Hiervan was hij 15 jaar secretaris en 10 jaar penningmeester: Notulen 1929-1949. 

227  Henricus Wouterus Josephus van Haaren (1878-1956), Otw,RKA.3: herbenoemd in 1941, 1945, 1949, 1953. Notulen 

1929-1949. Notulen 1949-1961. Anderhalve eeuw in Oisterwijk, ill. 26 bij 451, de vierde van links. 

228  Cornelis Hubertus van de Wiel (1890-1960). Notulen 1929-1949. Otw,RKA.3: herbenoemd in 1944, 1947, 1951, 1955, 

1959. 

229  Hendrikus Marinus Schoenmakers (1901-1973), als opvolger van zijn (schoon)vader: Notulen 1929-1949. Notulen 

1949-1961. ‘Belast met het toezicht op de vaste goederen’: notulen 1962-1977. 

230  Raadsbesluit van de Gemeente Oisterwijk van 24 april 1970. 

231  Franciscus Martinus Berkelmans (1903-1971). Otw,RKA.3: benoemd in 1952., en herbenoemd in 1953, 1957, 1961. 

Notulen 1929-1949. Notulen 1949-1961: In 1956-1957 tijdelijk ook secretaris. Naar hem werd de gezamenlijke 

stichting van het Armbestuur en de parochie van sint Petrus Franciscusstichting (1970) genoemd, die zich ging 

belasten met bejaardenhuisvesting. G. Berkelmans, De Franciscusstichting. 

232  Adriaan Maria Jozef van der Eerden (*1911). Notulen 1949-1961. Otw,RKA.3: benoemd in 1960, herbenoemd in 

1963, zitting tot 1992: Notulen 1977-1994. Zijn kwartierstaat in Anderhalve eeuw in Oisterwijk, 104. 
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1956 Hendrik van Rijsewijk, vicevoorzitter vanaf 1957233 

1957 Nol van den Berg, secretaris, vanaf 1972 plaatsvervangend voorzitter234 

1960 W. Corstiaens, amanuensis235 

1967 Gerard Horvers, amanuensis, vanaf 1972 tot heden secretaris236 

1971 Kees Simons, armenverzorger, vanaf 1992 tot 1995 penningmeester, vanaf 1996 

voorzitter237 

1972 mr Gerard Berkelmans, voorzitter, tevens beheerder van de stichtingen ‘Het Oude 

Mannenhuis’en ‘Het Oude Vrouwenhuis’238 

1993 Hans van den Berg, vanaf 1995 penningmeester239 

1995 Albert Puts240 

1995 Ria Stam - van Heesbeen, voorzitter vanaf 1999241 

1998 Jan van der Aa242 

 

 

233  Otw,RKA.3: benoemd in 1956, herbenoemd in 1957, 1961. Notulen 1949-1961; tot 1967 daar hij volgens de 

bisschoppelijke richtlijnen voor herbenoeming ‘vanwege zijn leeftijd niet meer in aanmerking komt’. 

234  Arnoldus Cornelis van den Berg (1904-1976) aannemer en makelaar. Otw,RKA.3: benoemd in 1957, herbenoemd 

in 1957, 1963. Notulen 1949-1961. 

235  Notulen 1949-1961. Tot 1966, belast met notulering der vergaderingen, het opmaken van het financieel 

jaarverslag en de jaarlijkse begroting: notulen 1962-1977. 

236  Notulen 1962-1977. In 1971 is zijn benoeming als bestuurslid door de bisschop goedgekeurd. In 1995 tijdelijk 

voorzitter. 

237  (1928- ) Vanaf 1977 bestuurslid, afscheid als bestuurslid in 1999, doch daarna adviseur van het bestuur. Notulen 

1962-1977, notulen 1977-1994, notulen 1995--. 

238  Notulen 1962-1977. Otw,RKA.3: benoemd in 1972, afgetreden in 1995: Notulen 1995--. 

239  Notulen 1977-1994. 

240  Notulen 1977-1994. 

241  Notulen 1977-1994. 

242  Notulen 1995--. 
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Leeswijzer 

 

 

De oudste bronnen van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk 

De bronnen van de H.Geesttafel van Oisterwijk hebben jarenlang berust in het archief  

van de Gemeente Oisterwijk als gedeponeerd archief. Daarna kregen ze een plaats in 

het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, dat na een ingrijpende 

gemeentelijke herindeling van Midden-Brabant nu grotendeels berust in het Regionaal 

Historisch Centrum Tilburg, de voortzetting van het Gemeentearchief van Tilburg. Ze 

maken daar nu deel uit van een zelfstandig archief, genaamd: Archieven van de Tafel 

van de H.Geest van Oisterwijk, dat onderscheiden moet worden van dat van het 

Burgerlijk Armbestuur van Oisterwijk, en dat van het R.K. Armbestuur, lange tijd 

genaamd de Grote of H.Geestarmen, en tegenwoordig de Parochiële Charitas 

Instelling243. Het betreft: 

 

1. Cartularium van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk 

‘In den boeck genoempt den nuw[en boeck] staen geschreven ende gecopieert vele -

-- / verscheyde constitutiebrieven ende opdr[achten] van dyen, testamenten als 

anderssins / alles ten behoeve vander taeffele des / Heijligeest (gedaen) binnen 

Oisterwyck / gedaen. [latere hand:] N.27, [daaronder:] 8 dan II 1’; gerestaureerd, 

gehavende perkamenten band met overslaande flap en nieuw sluitkoord, formaat ca 

22 cm breed en 31 cm hoog, oude inbinding; inhoud perkament met enkele papieren 

bladen. Iedere bladzijde in het tekstdeel heeft margelijnen van ca 14,5 cm breed en 21 

cm hoog. Er is nog een los katern met een soort verzamelstaat, niet gefolieerd, vier 

bladen.Een aantal akten voorin hebben een volgnummer gekregen (in Romeinse 

cijfers).  

 

243  Na een nauwgezetter onderzoek zou deze gekozen indeling op grond van de rechtsopvolging der instellingen in 

de toekomst wel eens een andere kunnen worden. In feite leeft de oude Tafel van de H. Geest voort in de 

Parochiële Charitas Instelling. Het voormalige Oisterwijkse Burgerlijke Armbestuur dateert eerst van 1840, toen 

erkend werd (met een jarenlange slepende betwisting) dat het tot dan toe door de Gemeente gecontroleerde 

Armbestuur behoorde tot het katholieke erfgoed. 
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Inventaris nr 1 (cartularium) van de archieven van de tafel van de H.Geest van 

Oisterwijk, 1302 – 1810, in het Regionaal Historisch Centrum Tilburg (727); (tevoren 

G.A.Oisterwijk,ged.43). 

 

2. Renteboek van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk 

‘Dit is dat rentboeck der tafelen / des heylichs Geests Inder kercken van / Oesterwijck 

ghescreven anno duysent / vijfhondert ende twee en vijftich om/trent den xvi of xvije 

decembris N.28 Heyligeest tot Oisterwijck / anno 1552’.  

Inventaris nr. 2 (renteboek) van de archieven van de tafel van de H.Geest van 

Oisterwijk, 1302 – 1810, in het Regionaal Historisch Centrum Tilburg (727); (tevoren 

G.A.Oisterwijk,ged.54); 

 

3. Uitgebreide kopie van het renteboek 

vermoedelijk uit het begin van de 16-de eeuw. 

Inventaris nr. 3 van de archieven van de tafel van de H.Geest van Oisterwijk, 1302 – 

1810, in het Regionaal Historisch Centrum Tilburg (727); (tevoren G.A.Oisterwijk,ged.55; 

Streekarchief Oisterwijk ged. archief 27). Het boek begint met folio 3. 

  

4. Manuaal of register van ontvangst 

‘Manuael / of / Register van ontfang / der Taeffele / vanden Heyligeest / in de kercke 

van / Oisterwijck’, vermoedelijk van rond 1650. 

Inventaris nr. 4 van de archieven van de tafel van de H.Geest van Oisterwijk, 1302 – 

1810, in het Regionaal Historisch Centrum Tilburg (727); (tevoren G.A.Oisterwijk,ged.56; 

Streekarchief Oisterwijk ged. archief 27) Voorop genummerd N.28. 

 

Het renteboek uit 1552 

Nummer 2, het renteboek van 1552, is geheel overgeschreven. De schuine streepjes 

duiden de regeleinden aan in het oorspronkelijke geschrift.  
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Alle posten in het renteboek van 1552 zijn van een volgnummer voorzien. Duidelijk 

bijeen horende posten zijn geplaatst onder hetzelfde nummer. Zo ontstonden 492 

posten. Daarbij zijn de bijbehorende aankomsttitels gezocht in nummer 1, het 

cartularium, en in het Oisterwijkse schepenprotocol. Niet alle akten uit het cartularium 

vonden zo hun plaats. Daarom is een extra hoofdstuk toegevoegd met de 

overgebleven akten, zodat alle akten uit het cartularium een plaats kregen. 

Omdat het renteboek als transcriptie uitgegeven wordt, is dit zo nauwkeurig mogelijk 

gevolgd. Ook is de oorspronkelijke paginaindeling aangegeven. 

Het register heeft op de schutbladen voor- en achterin aantekeningen van de 

toenmalige rentmeester, Wouter Colff. Twee maal, zowel op het voorblad als op het 

eerste blad volgt een titelbeschrijving. 

De posten zijn door de rentmeester verdeeld naar de ligging van de onderpanden, 

meestal per dorp. Vervolgens heeft hij cijnzen, de betalingen in geld, en daarna die in 

natura, de pachten, een aparte plaats gegeven. De pachten betreffen steeds levering 

van rogge.  

 

De inhoud 

Het renteboek geeft betalingen uit een groot aantal plaatsen, hoofdzakelijk uit de 

Meierij van ’s-Hertogenbosch. Het grootste aantal posten betreft Oisterwijk, waarbij hier 

begrepen wordt de vrijheid, Kerkhoven, het gebied ten zuiden van het dorp, maar ook 

de Hoeven, dat eigenlijk onder Huikelom hoorde. Een indruk geeft de inhoudsopgave 

van het renteboek. 

 

0 aantekeningen van de meester van de H.Geesttafel 

1 Oesterwijck, den chijns 

11 Oesterwijck Carchoeven ende die Hoeven, die rogpachten 

31v aantekeningen: reeks betalingen en twee afschriften uit dit boek 

33 Berckel ende Udenhout, chijns Lamberti 

35 Berckel ende Udenhout, die rogpachten 

45 Huyculum, den chijns 

46 Huyculum, die rogpachten 
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50 Haren ende Belveren, den chijns 

52a Haren ende Belveren, de pachten 

59 Helvoert, pachten 

60 Cromvoert, een pacht 

60v Vucht, een cijns 

61 Ghestel, chijns 

62 Ghestel, pachten 

68 Tilborch, cijnzen en pachten 

74 Waelwijck, cijnzen 

75 Loen, een pacht 

76 Spranghe, cijnzen 

77 Enschot, cijnzen en pachten 

81 Beeck, een pacht 

82 Diessen , een pacht 

82v Orschot, een cijns 

83 Essche, een pacht 

84 Boss(c)he, cijnzen 

85 Boextel, twee cijnzen en een pacht 

86 Schijndel, een cijns 

87 in die Hagekerck bij Bredae, een cijns 

88 Nistelroey, een pacht 

89 Goerle, een cijns en drie pachten 

90 verpachtingen 

 

De posten in het renteboek 

Iedere post geeft de aanspraak op jaarlijkse inkomsten weer voor de Tafel van de 

Heilige Geest van Oisterwijk. Deze inkomsten in geld of rogge, een enkele maal een 

cijnshoen, zijn achter het volgnummer geplaatst. In het renteboek stonden die in de 

rechtermarge. 
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De eigenlijke rentepost begint met een aantal letters. Wouter Colff schijft op het 

schutblad dat hij met zijn werkzaamheden in dit renteboek begonnen is op 1 oktober 

1555. Dat jaar gaf hij de letter a. Volgende jaren kregen opeenvolgende letters. De i. en 

de j. werden als een letter weergegeven. Een enkele keer komt nog de k. voor. Het 

boek is dus hooguit tien jaar actief gebruikt. 

Na het woord ‘Item’ komt de betaler. Dat is niet die uit 1555. Het renteboek is een kopie 

van een vorig boek, waarnaar enkele keren verwezen wordt.244 Dat oude boek is in het 

begin van de 16de eeuw aangelegd door meester Jan Lombarts, een secretaris van 

Oisterwijk, en hier waarschijnlijk letterlijk overgeschreven. De betalers uit 1555 zijn in dit 

renteboek bòven de post geschreven, duidelijk in onderscheiden handschriften, die 

afwijken van die van de schrijver van het renteboek. Degene die bovenaan staat is de 

laatste gelder. Wanneer er meerderen op een regel worden vermeld is dat de 

achterste. 

Vermelding van latere betalers troffen we in nummer 3 en 4 van de inventaris. Nummer 

3 is opnieuw een kopie, waarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw. Nummer 4 is een 

lijst, vermoedelijk uit het midden van de 17de eeuw, die dikwijls aantoonbaar volgt op 

nummer 3. Deze gegevens zijn integraal verwerkt in de bij iedere post aangebrachte 

voetnoten. De extra gegevens van nummer 4, de gebruikers van verpachte goederen 

van de Armentafel en een totaaltelling, zijn aan het eind van het renteboek in kleinere 

letters toegevoegd. 

Na de betalers uit het begin van de 16de eeuw volgen bij iedere post meestal gegevens 

over de betaling. Vroegere betalers, degenen die de renten gevestigd hebben orf 

overgedragen aan de Tafel, de onderpanden, de vervaldatum, de omrekening in 

gangbaar geld. 

Wanneer in het cartularium, inventaris nummer 1, of elders aankomsttitels aangetroffen 

werden, zijn die na iedere post cursief vermeld.  

Een enkele keer volgen in het renteboek onder de post de delen waarin de post 

gesplitst werd. Zo ontstonden uit een oorspronkelijke rente verschillende malen eigenlijk 

meerdere posten. Voor de duidelijkheid is echter meestal van een afzonderlijke 

nummering afgezien. Zie bijvoorbeeld bij post 131. 

 

244  Zie bijvoorbeeld post 78 of 242. 
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De renten. 

Het grootste deel van de posten geeft leveringen van rogge. Een mud werd 

onderverdeeld in zestien lopen.  

Gelukkig is bij de verschillende oude geldsoorten meestal een omrekening 

weergegeven. Een Bosch pond werd berekend voor zeven stuiver. Twintig stuiver 

vormde een gulden. Er gingen meestal zestien penningen of denieren in een stuiver, en 

ook vier oort. Een plak of dubbele groot was over het algemeen gelijk aan een stuiver. 

Een tuin stond voor twee groot, een blank voor drie-kwart stuiver. Twintig schellingen 

vormden een pond. Maar een volledig nauwkeurige weergave is er niet te geven, 

vandaar dat in meerdere posten en akten de omrekening opgenomen is. Ook 

koerswisselingen waren bij de verschillende, dikwijls plaats- of regiogebonden munten 

van invloed. Payment geeft aan dat in de toen gebruikte gangbare munten betaald 

kon worden. Hoenderen (pulli) werden bij de cijnzen gerekend. 

 

De vervaldata 

Te betwijfelen valt, of bij alle posten, waarbij de betalingsdag niet vermeld is, 2 februari 

of Lichtmis, het feest van Onze Lieve Vrouw als men kaarsen draagt, als de gewone 

vervaldag moet worden beschouwd. Wanneer de vestigingsakte van de rente bekend 

is, blijkt dat niet steeds het geval. In het renteboek komen een groot aantal dagen voor 

waarop de armmeester moest zorgen de inkomsten van de Tafel te beuren. De 

rentmeester tekende hierbij niet aan of hij te maken had met een haal- of brengschuld. 

Soms is dat wel duidelijk uit de constitutiebrief.  

De getallen achter de datum in de volgende lijstje verwijzen naar vindplaatsen bij de 

posten in het renteboek. 

 

20 januari  (sinte Sebastiaens dach) 43 

2 februari (onsen liever Vrouwen dach alsmen kerssen dreeght, Lichtmisse, purificatie) 23 26 29? 30 54 64? 65 68 

199 200 204 229 280 284 285 286 288 292 294 328 346 347 372 404 438 441 475 487 491  

1 maart  491  

4 april 443 
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23 april  (sint Joris dach) 343 

1 mei (Jacop et Philippus) 37 46 228 230? 446 

13 mei  (sint Servaes dach) 53 

22 mei  342 

24 juni (sunt Jans dach baptiste) 36 479  

25 juli  (sunt Jacops dach) 39 

24 augustus  (Bartholomeus) 1 51 

19 september  (sunt Lambrechts dach, Lambertij) 2 3 5 6 19 29 31 32 33? 34? 35 41 76 77 222 227 341 444 

29 september  (Ste Michiels dach) 9 10? 11? 12 

1 oktober  (Ste Remeys dach, of Bamis) 231 332 333 334 335 

1 november  (alre heyligen dach) 202 

11 november (sunte Mertens dach, sinte Martens dach inden wynter) 13 42 223 226 291 336 337 338 

30 november  (sunte Andries dach apostell, Andree apostoli) 203 377 403 435 

21 december  (sunt Thomaes dach) 14 15 16 17 18 19? 20 22 24 25 27 28 33 49 224 339 340 

25 december (corssmisse, heyligen Korsdach) 40 44 205 478 

 

Pasen  (Paesschen) 21 34 64 

Hemelvaart  (Assumptio) 476 

Pinksteren  (Pinxten, Sinxten) 71 298 445 

Sacramentsdag (Sacraments dach) 63 

 

De onderpanden 

Als onderpand voor een rente werd iemands grondbezit aangewezen en in de 

vestigingsakte beschreven op de toen gebruikelijke wijze, met belendingen aan alle 

zijden. Wanneer een rente enige tijd niet betaald werd kon met een rechterlijke 

uitspraak van de schepenen, een opwinning, het bezit van de schuldenaar worden 

verkregen. Niet altijd wordt dit onderpand beschreven in het renteboek. Ook in de 

vestigingsbrief wordt soms volstaan met het totale bezit voor verhaal aan te duiden. 

Enkele keren heeft de armentafel uit bepaalde goederen meerdere renten. Deze staan 

echter in het renteboek niet steeds bijeen. 
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Gepoogd is de Oisterwijkse onderpanden nader aan te geven. Hopelijk is zo met 

behulp van verdere studies inzicht in de geschiedenis van deze plaats te krijgen. Een 

tweetal kaartjes vergemakkelijkt een eerste plaatsing.245 

 

Het bezit van de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk 

In het renteboek missen we node een compleet overzicht van het bezit van de Tafel. 

Maar enkele keren worden ook de inkomsten uit bezit verantwoord. Eerst in een later 

renteboek (nummer 4) komt een volledige lijst voor. Deze is als een toegift na het 

renteboek weergegeven. 

In het renteboek staan: 

 

een beemd onder post 299 

een hoeve onder post 230 260 

een huis onder post 32 

 land onder post 83 86 265 318 371 372 374 375. 

 

Alle inkomsten van de halve hoeve in de Mortel te Udenhout worden verantwoord. De 

andere helft van deze hoeve behoorde aan de Oisterwijkse kerk en is eerst later in 

handen van het armbestuur gekomen. Inkomsten uit bezit in Oisterwijk worden in het 

renteboek niet aangetroffen.  

Het H.Geesthuis in de Kerkstraat wordt enkel indirect vermeld.  ‘Item want de huysinghe 

en solderinghe daermen der armer coren te leggen plach metten brande vernyelt is, 

soe sal de voers. Embrecht tot last van der taeffelen eenighe solderinge off plaetse 

moghen hueren off becostigen daer hij den armer coren gevueghelijc sal cunnen 

 

245  Zie ook W. de Bakker en mr G. Berkelmans, Anderhalve eeuw in Oisterwijk, de daarin opgenomen kaartjes en het 

derde deel met een lijst van alle huizen met een verwijzing met de ook hier gebruikte oude nummering. Ook het 

manuscript van dezelfde schrijvers, De vrijheid Oisterwijk, geeft diezelfde nummering, gebaseerd op het 

huizenregister van 1736. De landerijen die nader aangeduid zijn kregen voorlopige werknummers uit het 

onderzoek van W. de Bakker. 
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geleggen’ zo luidt de afspraak bij de ambtsaanvaarding van Embrecht Goossen van 

der Borcht als H.Geestmeester in 1574.246 

De twee hoeven te Kerkhoven komt niet voor. Een huis aan de Hoogstraat enkel omdat 

de rente eruit door aankoop niet meer gebeurd wordt. 

 

De aankomsttitels 

Het cartularium geeft meer dan tweehonderd akten tussen 1302 en 1526, maar is niet 

compleet. Andere, vooral latere aankomsttitels, uit het Oisterwijkse protocol zijn ook 

onder de posten uit het renteboek aangegeven. Er is verdergewerkt met de regestenlijst 

die W.A. Fasel, de eerste Oisterwijkse streekarchivaris, indertijd als pionier vervaardigde. 

Gekozen is voor een uitgebreide weergave van de inhoud in regestvorm. Alle relevante 

gegevens zijn vermeld. Aan de optredende handelende partijen geven we de 

hoofdrol. De schepenen of de notaris, door en namens wie alles vastgelegd werd, en 

de exacte datumomschrijving zijn in een kleinere letter onder het regest vermeld. Ook 

zijn daar nauwkeurig alle bijzonderheden die bij de akten in het cartularium 

opgetekend waren weergegeven: het opschrift, latere betalers en toelichtingen en 

handreikingen voor de H.Geestmeesters. 

Deze bijzonderheden ontbreken uiteraard bij de aantekeningen die gemaakt zijn van 

de akten uit het schepenprotocol. 

Akten die bij meer dan een post uit het renteboek behoren, zijn enkel bij de eerst 

voorkomende post vermeld. Erboven is dan aangegeven op welke posten de akte 

slaat. 

In de akten voorkomende voornamen zijn gestandaardiseerd. Typische weergaven zijn 

tussen gebogen haken geplaatst. Dit telt trouwens voor alle opvallende manieren 

waarop iets in de akten tot uitdrukking werd gebracht. Achternamen, nauwkeuriger het 

laatste element van de persoonsnaamgeving, is weergegeven zoals in het cartularium 

geschreven is. Bekende omgevingsnamen en plaatsnamen zijn over het algemeen ook 

eenvormig weergegeven. Een uitzondering is gemaakt voor Moergestel dat in het 

cartularium enkel als Gestel voorkomt en zo ook door ons gebruikt is. Ook beroepen, 

achternamen en verwijzingen naar plaatsen in Latijnse akten zijn in de landstaal 

 

246  Otw,THG.47 (GA ged.oud 43). 
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weergegeven. Ook hier weer met een ruim gebruik van de oorspronkelijk ingeschreven 

naam tussen haakjes. Voor de duidelijkheid is wel steeds aangegeven of een akte in het 

cartularium in het Latijn gesteld was. 

 

De transcriptie 

Tenslotte nog een enkel woord over de weergave van het renteboek in druk. Alle 

afkortingen zijn voor zover aannemelijk opgelost en voluit geschreven. Enkel bij het 

meest gangbare geld is hiervan afgezien: gulden (gld.), stuiver (st.), schelling (sch.) en 

denier (d.) of penning (p.) bleven zoals in het origineel. 

Nagenoeg alle cijfers in het renteboek zijn in Romeinse schrijfwijze. Vijftig en hoger in 

hoofdletters, lagere in kleine letters. De laatste een (i ) is steeds als een j. geschreven en 

ook hier zo weergegeven en betekent dus niet een half. Het gebruikte teken voor ‘half’ 

ontbreekt op het moderne toetsenbord en is gewoon (½) gebruikt, zoals we het nu 

hanteren. 

Interpretaties zijn tussen vierkanten haken geplaatst. Onleesbare tekst zijn weergegeven 

met liggende streepjes (-----). 

Het hoofdlettergebruik en de interpunctie zijn zo aangebracht dat vooral de 

leesbaarheid is gediend.
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het renteboek geschreven in 1552, met aanvulling uit latere renteboeken, en voorzien van 

aankomsttitels, vooral uit het cartularium 

 

 

voorblad recto 

N.28 Heyligeest tot Oisterwijck / anno 1552 

Item dit is dat rentboeck der tafelen / des heylichs Geests Inder kercken van / Item dit is dat rentboeck der tafelen / des heylichs Geests Inder kercken van / Item dit is dat rentboeck der tafelen / des heylichs Geests Inder kercken van / Item dit is dat rentboeck der tafelen / des heylichs Geests Inder kercken van / 

Oesterwijck ghescreven anno duysent / vijfhondert ende twee en vijftich om/trent denOesterwijck ghescreven anno duysent / vijfhondert ende twee en vijftich om/trent denOesterwijck ghescreven anno duysent / vijfhondert ende twee en vijftich om/trent denOesterwijck ghescreven anno duysent / vijfhondert ende twee en vijftich om/trent den    

xvi of xvijxvi of xvijxvi of xvijxvi of xvijeeee    decembrisdecembrisdecembrisdecembris    

    

Dit boeck is begonnen bij tijden van Wouteren / Colff247 in sijn yrste jaer. Het was het jaer 

/ van Lv, ende die yrste letter is het jaer / van Liiij ende was zijn fault jaer. 

Is te considereren dat allen pachten die voorschijnen / nae Paesschen, dat den fault 

pacht eerst be(gint?) / anno (15)55 ende al staet daer die letter A (mer?) / en ist niet 

gebuert van mij, maer is gedaen / om meerder perffectie. 

Anno vijftich ende vijff is het jaer begonnen van / Wouteren Colff te Bamisse. 

Anno vertich ende een is Hesken dochter van Wou(ter) / Colff248 geboren den elften 

dach julij des --- / te vij uren, ende haer peteren was Gerit Ve---, / ende haer peten 

 

247  Wouter Colf is een zoon van Wouter Wouters Collaart (bekend als Wouter Wouter Smans, schepen in Oisterwijk 

tussen 1490 en 1503) bij Hadewig dochter van Aart van den Eynde. Zie Nederlands Patriciaat 78 (1994). Hij is te 

Oisterwijk behalve H.Geestmeester ook borgemeester (1550, 1562) en schepen (tussen 1551 en 1571) en 

(provisioneel) schout. Zie de schutbladen van de Oisterwijkse protocollen van die jaren. Hij is getrouwd met 

Elisabet dochter van Willem Laureis Colen bij Jenneke Henrik de Wit. Zie Otw,R.251,84v-1547. In dit renteboek hield 

hij de geboorten van zijn kleinkinderen bij die hij verkreeg bij zijn dochter Heesken of Hadewig, vermoedelijk 

vernoemd naar zijn moeder. Over zijn zoon Wouter, waaruit het patriciersgeslacht Kolff stamt, rept hij met geen 

woord. 

248  Hesken of Hadewig Colf is dus geboren op 11 juli 1541. Ze trouwt (voor 1561) met Adriaan zoon van Cornelis 

Willem van Dijck bij Katelijn, vermoedelijk een dochter van Jan Roelof Peynenborch bij Margriet Dierk Wouter Bac, 

vgl. C. van den Brekel, Kroniek van de geslachten Pijnenburg en Van den Brekel 1290-1990, p. 548. Hesken is 

hertrouwd met Willem zoon van Claas Henrik vanden Hout bij Elisabet Willem Peynenborch, die rond juni 1604 in 
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waeren Anna Goris ende Kate(lijn) / Jan Lawereynssoen huysswrou. Requiescant (in 

pace). 

Item Cornelisken Arien van Dijck dochter is geboren / anno (15)61, den 14 novembris 

tsavont te elff uren.249 

Item Jenneken haer suster is gebooren anno (15)63 in --- / den xixden dach.250 

Item den 3en mert en is Cornelis Arien soen geboren ende --- / zijn ----------------- 

voorblad verso 

Item den 14 octobris 1567 is eenen grooten brant geweest / tot Oesterwijck indie 

Kerckstraet251, ende daer zijn gebrant meer dan / Liiij huysen ende dmanhuys is oeck aff 

gebrant, ende daer / brande eenen vanden mans inne, zijnen naem was Willem / 

Lombarts, godt heb zijn ziel ende allen zielen.  

Item den 23 dach van augustij anno 1568 is geboren / Wouter Arien van Dijck soen 

omtrent elff uren / opten middach, zijn peterens waeren Embrecht Goesen / Emmen 

ende Jan Gijb Zegers van Tylborch, ende / zijn petken was Aleyt huijsvrou van Cornelis 

van / Dijck, etcetera. 

Item den xxixen octobris anno 1570 is geboiren Sophia Arien / van Dijcks dochter, 

smorgens omtrent vier ende vijff uren, ende / haer peteren was Gielis Goesensoen, 

ende haer petken was / Anneken Gielis Kievits wijff, ter tijt rentmeester vanden / prelaet 

van Berne binnen den Bossche.252 

fol.1r Oesterwijck 

Item dit is dat rentboeck des heyligen / Gheest van Oesterwijck, ende waert / Item dit is dat rentboeck des heyligen / Gheest van Oesterwijck, ende waert / Item dit is dat rentboeck des heyligen / Gheest van Oesterwijck, ende waert / Item dit is dat rentboeck des heyligen / Gheest van Oesterwijck, ende waert / 

 

Leuven is overleden. Hesken overleefde ook hem. Zie sH,R.1475,247; hij overleed ongeveer twee maanden voor 3 

augustus 1604. 

249  Ze is overleden na 1610: Otw,R.304,44; en is getrouwd met Jan Jan van Geldrop; zie ook sH,R.1602,286v-1647. 

250  Ook overleden na 1610: Otw,R.304,42v; getrouwd met Peter Aart van Ierssel. 

251  Zie Otw,R.271,voorin; ook M. Pinkhof, Plaatsbeschrijving van Oisterwijk met Kroniek van de jaren 1566-1609. 

overdruk van de Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap deel XL, p. 132. 

252  Sophie leeft ook nog in 1610 en is getrouwd met Roelof Adriaens, Otw,R.304,42v. 
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ghescreven doen Ariaen Thomassenghescreven doen Ariaen Thomassenghescreven doen Ariaen Thomassenghescreven doen Ariaen Thomassen    hei/lighe Gheest meester was inden iare / ons hei/lighe Gheest meester was inden iare / ons hei/lighe Gheest meester was inden iare / ons hei/lighe Gheest meester was inden iare / ons 

Heren duysent vijfhondert ende / twee en vijftich op Lichtmisse.Heren duysent vijfhondert ende / twee en vijftich op Lichtmisse.Heren duysent vijfhondert ende / twee en vijftich op Lichtmisse.Heren duysent vijfhondert ende / twee en vijftich op Lichtmisse.    

 

In den iersten den chijns 

1. v sch. paeyments 

Nu die kynder Jan Robbrechts van Veen. 

abcdefgh - Item Henrick van Berck, voer Gerit van Berck, / uut enen huyse ende hoeve 

dat Griet Feytmans / ende Jan van Elroey toebehoerende was, / verschijnende op Sinte 

Bartholomeeus dach, / facit ij tuyn. 

2. x sch. outs 

Luycas Franss Glaesmaker. 

Nu Pauwels Beecken, nu Pawels Willemsen Rijsbroeck. 

abcdefgh - Item Claes Heyen ende Pauwels Beecken, voer / Ariaen Heyen ende Ariaen 

Beecken, uut enen acker253 / gelegen in die Schijve bij des Conincks Eyck, x sch. / outs, 

enen coninckarolus groeten voer xvi d. / gerekent, / daer brieve af zijn, / verschijnende 

op Sinte Lambrechtsdach, / facit xv ½ st.  

fol.1v Oesterwijck 

3. ij sch. paeyments 

 

253  Schijf 051. sH,R.1363,28v: Op 28 november 1552 bezit Pauwels zoon van wijlen Willem Pauwels Rijsbroeck man van 

Geertruydt dochter van wijlen Dirk Pauwels Beekenzoon stuk land, wei- en teulland van 14 lopense in de Scijve te 

Oisterwijk tussen Cornelis Goyaerts en erfgenamen Helias van Boecxtel en tussen Peter die Beer en erfgenamen 

Lucas van Amerzoyen, strekkende van de Carchovense straat tot Arnt van de Wiel; belast met 3 gld aan de 

H.Geesttafel van Oisterwijk, nog 15 1/2 st aan diezelfde Tafel, een erfpacht van 4 lopen rogge aandezelfde tafel, 

3 gld aan den convent van de Cruysbroederen in den Bosch, nog 3 gld aan Lambert, koster van de St 

Jacobskapel in den Bosch. Op deze dag verkoopt hij aan Huibert zoon van wijlen Henrik Huyberts ten behoeve 

van Marijken dochter van wijlen Adriaan van Ghorinchem weduwe van Jan van Oss Geraerts een erfpacht van 6 

gld op Sint Remeys, welke losbaar is met 100 gld. Deze is gelost bij genoemde Geertruit door Baltus Benedictus 

van Godshoven, de koper van de onderpanden op 18 april 1626. Vgl. Otw,R.272,34-1568; R.312,4-1618; R.320,57. 
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- Item Claes Hoefkens, voer Gherit Groeis ende / voer Lauken de Molder, uut enen stuck 

lants / dat Lijsbeth Laureys Feytmans wijf ende haer / kynder te hebben plagen, / 

verschijnende oick op Sinte Lambrechtsdach / facit ix ½ plack. 

4. ij st. payments elff pulli 

Nu Wijt Verheyen. 

abcdef - Item Jacops kynder vander Heyden, voer Jacop / vander Heyen, van wegen 

Jan Sapeels, uut / enen stuck lants254 gelegen in die Schijve bij / Conincks Eycke, ij st. 

paeyments. 

5. ix sch. outs 

Nu die selve Wijt Verheyen, nu Wouter Hessels. 

(abcde)f - Item noch Jacops kynder vander Heyen, voer Jacop / vander Heyen, uut 

enen huyse ende hoeve255 / gelegen / binnen der vrijheyt van Oesterwijck tusschen / 

erffenis Ghijsbrecht Goeyart Emmen soen deen / zijde, ende tussen erffenis Henrick die 

Beer dander, / streckende vanden Steewech totter Vloet, welck / wilner Embrechts 

Dirckssen van Eele te wesen / plach, ix sch. outs, den groot voer xvi d., daer / brieve af 

zijn, / verschijnende oeck op Sinte Lambrechtsdach - xiiij st. 

fol.2r Oesterwijck 

6. iiij st. paeyments ende iij d. paeyments 

Nu Andries Hoevelmans, nu Michiel Huben. 

Nu Mari weduwe Embrechts die Greve ende Lenart Henricks Roeyeszoen. 

Nu Claes Jan Peterssoen. 

 

254  Schijf 124. 

255  Lindeind noord 030. 
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abcdefgh - Item Mari Fessen ende haer kynder, voer Fes / die Scoemaecker, uut haren 

huyse ende hoeve256 gelegen / in die Kerckstraet neven erffenis Henrick Smee/kens, / 

verschijnende oeck op Sinte Lambrechtsdach. 

7. ix st. ende xij d. / paeyments 

Noch die selve Michiel - iiij st.  

Noch Mari en Lenaert voerscreven tsamen. 

Nu Claes Jan Peterssoen. 

abcdefgh - Item noch die selve Mari met haeren kynderen / uuten selven huyse ende 

hoeve257 ix st. ende xij d. / paeyments, daer brieve aff zijn. 

8. viij st. 

Noch die selve Michiel, nu Arien Sgreven - iiij st. 

abcdefghik - Item noch sall Claes hiertoe ghelden jaerlijcks / dat Marie der tafelen 

daertoe gemaect / heeft in / hoeren testamente alzoe vele meer / tot desen chijns dat 

den geheelen chijns loept / viij st. Welcke viij st Claessen voerscreven in sijnen / brief 

gegroet zijn, daer hij thuys inne ver/creghen heeft vande kynderen Marien voirscreven, 

/ uti in littera etcetera. Desen chijns gilt Arien Sgreven / die helfft vanden acht st ende 

men sal Arien / hier tegen uut doen. 

fol.2v Oesterwijck 

9. v sch. outs ende vi hoenre 

Jan Back. 

abcdefgh - Item Henrick Wijtmans, voer Jan die Loeze, / vanwegen Engelberen 

Voerloeps, uut zijnen / huyse ende hoeve258 daer Jan die Loeze in te / woenen plach, 

gelegen teynden Oesterwijck / aen den dijck daermen gaet te Henricks van / Berck, v 

 

256  Kerkeind zuid 017. 

257  Kerkeind zuid 017. 

258  Lindeind oost 103. 
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sch. outs ende enen ouden groeten voer / xvi d. ende vi hoenre, daer brieve aff zijn, / 

verschijnende op Sinte Michiels dach, / facit viij ½ st. ½ ort. 

1316 juni 20  Otw,THG.1,1r-1,regest-4 

Jan Vorlop, poorter van Oisterwijk, heeft verkocht aan Henrik Sermenti namens 

Conegont, weduwe van Gerit Berys een erfcijns van vijf oude franse schellingen in oude 

tourse groten van 16 penningen op sint Michiel te brengen binnen de vrijheid Oisterwijk 

uit zijn huizen en hof binnen de vrijheid Oisterwyck, waar hij nu woont, aan de dijk naar 

Boxtel, enkel belast met cijnzen van 8 hoenderen en 15 penningen. 

Mo CCCo sextodecimo in dominica ante nativitatem beati Johannis baptiste. Schepenen in Oisterwijk Gerardus Judays en 

Engelbertus Hoefslager, latijn. 

Opschrift : v scellingen autz uuyten huyse, nu Henrick Wytmans. i. 

10. xv d. outs 

Jan Back 

abcdefgh - Item noch die selve Henrick Wijtmans uut den / selven huyze ende hoeve259 

van Jans die Loeze / wegen, xv d. outs chijns, daer brieve af zijn, / facit iij st. ½ ort. 

11. vi hoender 

- Item260 noch deselve, vi hoender, maect tsamen alle jaer - xiiij st. 

12. ij st. paeyments 

Adriaen Joosten van Dijck ende Aert Hermanssoen. 

Nu Wauter Arien van Esch ende Hanrick Art Lombartszoen. 

Nu Jan Aert Blieckssen ende Aert Peter Goyartssoen. 

 

259  Lindeind oost 103. 

260  Otw,THG.4,1r: Wouter Huberts metselaer, voir Aert Willem / vande Wiel, Michaeli verschijnende.  Otw,THG.6,1r: Jan 

en Cornelis Bertens, voor / Peter Cornelis Bertens, voor Embert  Wouters den metselaer, / voor Aart Willems vande 

Wiel, versche/nen Ste Miggils dag, anno 1730 - 0-14-0; in marge: de .. in vander Rooij?/ 1732 ontfangen 0-14-0 / 

behoort tans aen de weduwe Willem De Bakker 1823 no 1 en 2. 
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- Item261 Claes Heyen, voer Jan vanden Wiel ende voer / Heyn die Kemmer uut zijnen 

huyse ende hoeve262 / gelegen aenden Steewech neven Wijt Aerts / erffenis, ij st. 

paeyments die Dirck Truyen te / gelden plach, / verschijnende oeck op Sinte Michiels 

dach,  / lopende x ½ plach elff penninck. 

fol.3r Oesterwijck 

13. xx sch. outs 

Nu Jan die Molder tot Carchoeven. 

Nu Wouter die Raeymeecker die Jonge. 

abc - Item Ariaen vande Loe, Wouter vande Nuwen/huys kynder ende Wouter die 

Raeymeecker / te Carchoeven, voer Aert Jacops met zijnen / gesellen, van weghen 

Geertruyt Groet Matheeus / dochter ende Wouter Wouterssen vanden Loe, vande / 

gueden Claes Rolofs, xx sch. outs, den oude groot / voer xvi d., daer brieve af zijn, / 

verschijnende op Sinte Martens dach, / lopende xxxi st.263 

abcdefghi - Wauter die Raeymaker gilt hier aff - ij st. i ort. 

 

abcdefghi - Thomis Jan Maes gilt hier oeck aff - iij st. iij ort.264 

14. x sch. outs 

Nu Willem Heymen Hoeymakers. 

Nu Gherit Jan Beliuys, nu Jan Beljouws, nu die taeffel selve. 

 

261  Otw,THG.4,1r: de weduwe Claes Adriaens Verbruggen - xi dr. Otw,THG.6,1v: Cornelis Joosten de Bont bij / coop 

vande weduwe Claes Adriaen /  Verbruggen, verschenen den / Sint Mighielsdagh 1730 -   0-0-11; in marge: nu de 

weduwe Jan de Gruijt, / nu de weduwe Geert van de Wiel en Cornelus Verstijne 1823. 

262  Lindeind noord 047 en 048. 

263  Mogelijk in Otw,THG.4,1r: a. Henrick Steven Leyten verschijnende Martini - xij ½ st. De kynderen Jan Steven Leyten 

idem - xij ½ st. b. De kynder Reyner Jan Reynen voir Henrick Rochus verschijnende ut supra - ij st. 

264  Otw,THG.3,3r: Adriaen Bartholomeus Adriaenssoen de Decker. 
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abcdefgh - Item265 Jan Beliuys ende zijn dochter, voer Henrick / die Loes, van wegen Jan 

Em Borchmans soen, / uut zijnen huyse ende hoeve266 gelegen teynden / Oesterwijck 

neven Peter Janssen aenden hoeck / daer men gaet tot Henrick van Berck, x sch. outs, 

/ den ouden groot voer xvi d., / verschijnende op Sint Thomas dach, / lopende xv½ st. 

1316 juni 29 Otw,THG,1,1r-2/1v,regest-5 

Jan de Leeuw (Leo), poorter van Oisterwijk, heeft verkocht aan Henrik Sermenti namens 

Conegont, weduwe van Gerit Berys, een erfcijns van tien oude franse schellingen in 

oude tourse groten van 16 penningen op sint Tomas van een erfcijns van 12 zwarte 

tourse schellingen die hem betaald werd uit een huis met erf te Oisterwijk naast het 

gasthuis (...mendatoris) aan de kant van Haaren, alsmede uit zijn beemd te Moergestel 

(Gestele), vroeger van Henrik Mandelkerve. Jan de Leeuw met zijn stiefzoon Engelbert 

verklaren dat enkel uit de beemd vanouds een cijns gaat en garanderen dat niet 

vernaderd zal worden. 

Mo CCCo sextodecimo in festo beatorum Petri et Pauli apostolorum. Schepenen in Oisterwijk Hesselinus de Castro en Engelbertus 

Hoefsleger, latijn. 

Opschrift : Thien scellingen autz. In de marge: Jan Bailious. ij. 

 

1560 februari 24 Otw,R.264,12v 

Wouter Colff, meester en provisor van de H.Geesttafel van Oisterwijk, heeft verkocht 

aan Willem Heyman Hoymakers een huis hof  gronden en toebehoren in de vrijheid 

Oisterwijk, met noordwaarts grond van Jan Heymans, en zuidwaarts grond van Ariaan 

van Aken, strekkend van de straat tot grond van Peter van Gestel, belast met vijftien en 

een halve stuiver aan de H.Geesttafel en het onderhoud van een roede dijk. 

15. xxxvij sch. paeyments 

Nu Cornelis Pawels Rijsbroeckszoen. 

 

265  Otw,THG.3,3r: Adriaen Jacops van Boxtel, Dierck Thomas Joordens. Otw,THG.4,1r: Adriaen Jans vande Laer, xv st ij 

ort. 

266  Lindeind oost 102. 
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Mathijs vander Elst, nu Wauter Gerit Robbenssoen. 

abcdefgh - Item267 Zegers kynder van Cuyck, voer Ghijsbrecht / Corstiaenssen, uut 

hoeren huyse ende hoeve,268 welck / Jan Buckincks te wesen plach, gelegen binnen / 

der vrijheyt van Oesterwijck aldernaest den / huyse Ariaen Denis, / verschijnende oeck 

op sint Thomaes dach, / lopende xiij st. 

fol.3v Oesterwijck 

16. ij oude groot 

Nu Daem van Riel, / Jan Willemssoen de Becker. 

Nu die weduwe Jan Oems ten Bosch. 

Nu Juet weduwe Jans van Oss, nu Willem die Bruijn. 

abcdefghi - Item269 Dirck van Os, voer Jan Beliuys soen, voer Broes / Wanghen, van 

wegen Jan Fyen, uut sijnen / huyse ende hoeve270 ghelegen in die Peperstraet, / 

verschijnende oeck op sint Thomaes dach, / lopende iij ½ st. 

17. een libra paeyments 

Jan Willemssen de Becker. 

Nu Willem die Bruijn, nu die selve weduwe. 

abcdefghi - Item271 noch die selve Dirck, van wegen des selfs Jan / Fyen, uut den selven 

huyse ende hoeve272, een libra / paeyments, daer brieve af zijn, / verschijnende oeck op 

sint Thomaes dach, / lopende vij st. 

 

267  Otw,THG.3,3r: Thomas vanden Hoevel. 

268  Lindeind zuid 028. 

269  Otw,THG.3,3r: Cornelis Thonis Ruelens, Peter Marten Janssoen.  

270  Lindeind oost 98. 

271  Otw,THG.3,3v: Cornelis Antonis Ruelens, Peter Marten Janssoen. Post 16 en 17 tesamen in Otw,THG.4,1r: de 

weduwe Peter Marten Jans, voir Anthonis / Cornelis Ruelens, noch voirde selven iij ½ st / tsamen - x st. ij ort. 

272  Lindeind oost 098. 
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18. ij sch. paeyments 

Nu die weduwe van Hanrick Appels. 

abcdefg - Item273 Michiel die Beer kynder, voer Jan vanden / Dijck, uut hoeren huyse 

ende hoeve274, gelegen / in die Kerckstraet neven erffenis Henrick / Emmen, vanwegen 

Claes Holl, / verschijnende oeck op sint Thomas dach, / lopende ix ½ st. xi pulli.  

Gelost anno drie ende sestich. 

19. ix sch. paeyments 

Nu Willem Cornelis Bax soen, nu (Cornelis) Wouter van Huesden. 

abdcefghi - Item275 Dirck Bax kynder, van wegen Claes Ackermans, / voer Back vander 

Poorten, uut hoeren huyse ende hoeve276, / gelegen after der Lijnde aldernaest Aert de 

Cuyper, / welck Henneken de Brauwer te wesen plach, / verschijnende oick op sunt 

Thomasdach, Lamberti, / lopende iij st. ½ ort. 

1365 februari 17  Otw,THG.1,2r-1,regest-17 

Claus die Cledermaker heeft ontvangen van Zebrecht zoon van Henric der Kynder uit 

Goirle een hofstad in de vrijheid van Oisterwijk tussen westwaarts de grond van wijlen 

Aart Sagher en oostwaarts de grond wijlen Gooswijn Cuper tegen de cijns die daaruit al 

betaald moet worden en nu ook nog een erfcijns van negen schelling op sint 

Lambrecht. 

Duysent driehondert tsestich ende vier, des sondaigs nae sinte Valentijnsdach. Schepenen in Oisterwijk Herman Back en Henric die 

Coster. 

Opschrift: Negen scellingen payments. In de marge: gilt nu Willem Cornelis Bax. Cornelis van Huesden. iij. 

fol.4r Oesterwijck 

 

273  Otw,THG.3,3v: gelost anno (15)63. 

274  Kerkeind zuid 004. 

275  Otw,THG.3,3v: Jan Willemszoen vande Camp, Aert Wouterssoen de Molder. Otw,THG.4,1r: Mayken weduwe 

Henrick Anthonis Stynen - iij st iij ort. 

276  Lindeind noord 072. 



 

 

 

 113  Renteboek 

 

20. xij d. paeyments ½ blanck 

Nu Peter die Leew. 

abc - Item277 Aert van Eersel, voer Willem Sapeels, / ende voer Aert Roekeloes, uut sijnen 

huyse ende / hoeve278 gelegen binnen der vrijheyt van Oesterwijck / aenden Steewech 

neven erffenis Henrick Emmen / Henrickssen, / verschijnende oock op sinte Thomaes 

dach. 

21. iij sch. paeyments 

Nu Embrecht Claes Coelensoen, Gielis Kievits. 

abcdefg - Item279 Claes Coelen, voer Alet van Engelen, uut / sijnen huyse ende hoeve280 

gelegen in die Kerck/straet aldernaest Jan die Decker, welck / Willem van Ameroyen 

was, / verscijnende te Paesschen, / lopende enen stuyver. 

1420 september 25 Otw,R.143,63v-2 

Omdat een erfcijns van drie schelling twaalf jaar niet betaald is, heeft H.Geestmeester 

Henric van Eten opgewonnen. Met vonnis van de Oisterwijkse schepenen werd een 

hofstad in Oisterwijk, tussen grond van erfgenamen van Gerit Buckincs en tussen grond 

van Willem die Weert zoon van Katelijn metten eenre hant, strekkend met beide zijden 

aan de weg, verkocht aan Wouter Watermael. De gezellen in de kerk van Oisterwijk 

behouden hun cijns. 

22. een libra paeyments 

Nu Peter Jans Deckerssoen, nu Lijsken Deckers. 

 

277  Otw,THG.3,3v: Peter Frans Vuchts, Lucas Goossens vander Borcht. Otw,THG.4,1r: Jan Embert Adriaen Goossens - vi 

dr. 

278  Lindeind zuid 032. 

279  Otw,THG.3,4r: Goyaert Cornelis Huyben, Cornelis Wijnans van Cuelen. Otw,THG.4,1r: Laureys Cornelis van Cuelen - 

i st. 

280  Kerkeind noord 086. 
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abcdefg - Item281 Jan die Decker ende Gerit die Cremer, / voer Peter Emmen van Riel, 

uut hoeren huysen / ende hoeven282 gelegen oeck aldaer in de Kerck/straeten, xv groot 

paeyments, gerekent voer / een libra Paeyments, daer brieve af sijn, / verscijnende op 

sunte Thomas dach, / lopende vij st. 

fol.4v Oesterwijck 

23. xL sch. paeyments 

Nu Jacop Jansen Verheyen, / Aert Swaen. 

abcdefgh - Item283 Jan Reynen, voer tGasthuys van Oesterwijck, / uut sijnen huyse ende 

hoeve284 gelegen aldernaest / der Gasthuys stap, xL sch. Paeyments, daer ij brieve / aff 

sijn, / verschijnende op onser Vrouwen Lichtmiss dach, / lopende xiiij st. 

1305, april 29  Otw,THG.1,2r-2/2v-1,regest-2 

Tomas Coelborne uit Oisterwijk verklaart verkocht te hebben aan heer Aart Stempel, 

priester, een erfcijns van 40 schellingen in te ’s-Hertogenbosch gangbaar geld te 

betalen op zondag Quinquagesima op het kerkhof van de kerk van Haren, of anders 

ten huize van heer Aart in ’s-Hertogenbosch donderdags daarna, gaande uit zijn 

woonhuis en hofstad te Oisterwijk, belast met 20 zwarte tourse penning en ook nog 

negen penning; en de hof daarachter, belast met 14 penning; en bovendien uit een 

andere hof met hofstad te Oisterwijk die van Lossards was; welk geheel ook nog belast 

is met 18 penning. Tomas verbindt ook nog twee parten van een land van vier en een 

halve  lopenzaad gelegen nabij de kerk van Haaren, welke belast zijn met zes penning. 

Tomas met zijn broers Aart en Henrik verbinden zich tot betaling en vrijwaring en 

garanderen dat niet vernaderd zal worden. 

Mo tricentesimo quinto feria quinta post octavas Pasche. Schepenen in ’s-Hertogenbosch Thomas de Udene en Gerardus de 

Neynsel, latijn. 

 

281  Otw,THG,3,4r: Adriaen Dominicus, Gerit Aertszoon vande Wiel; in marge: gequeten Frans? Adriaen van Esch anno 

1654 die daeraff in zijn rekening staet? verantwoort. 

282  Kerkeind noord 085. 

283  Otw,THG.3,4r: Jacop sone Aert Swaen. Otw,THG, 4,1r: Huybert Adriaen Gerits - xiiij st. 

284  Lindeind noord 056. 
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Opschrift: xL scellingen payments uuyten erffenisse Jan Reynen. In de marge: Cornelis van Laerhoven. 

  

1320, juli 10  Otw,THG.1,2v-2/3r-1,regest-7 

Heer Aart Stempel, priester, heeft verkocht aan Jan de Ele en zijn broer Gerit de 

jaarlijkse erfcijns van 40 schellingen op het erf van Thomas Colborne, gelegen in 

Oisterwijk en in Haaren volgens bossche brieven. Heer Aart met Wouter Brock beloven 

vrijwaring en garanderen dat niet vernaderd zal worden. 

Mo CCCo vicesimo feria quinta ante festum beate Margarete; schepenen in 's-Hertogenbosch Johannes filius quondam Aykini, en 

Arnoldus Roever, latijn. 

Opschrift : opdracht vanden voirscreven xL scellingen. 

24. v oude groet 

abcdef - Item285 die susteren van Oesterwijck, voer meester / Henrick Appels, van wegen 

Jans van Wyfflit, / van Swanenberch286, v oude groot, die Henrick Blois / besette, / 

verschijnende op sunte Thomaes dagh. 

25. xix sch. paeyments 

Nu Gerit Verelst, / Colette vanden Hout. 

abcdefghi - Item287 Mathijs vander Elst, voer Belie vande Wiel, / xix sch. paeyments van 

zijnen huyse ende hoeve288 / gelegen optie Vloet neven erffenis Aerts / vande Wiele, 

streckende vande Vloet tot aende / Kerckstraet, welck Henrick van Ameroeyen / te 

wesen plach, daer brieve af sijn / verscijnende op sunte Thomaes dach, / lopende vi st. 

iij ort. 

 

285  Otw,THG.3,4r: fecit ix ½ st. Otw,THG.4,1r: tConvent tOisterwijck - ix st. ij ort.  

286  Zwanenberg is eeuwenlang in het bezit geweest van de zusters van Oisterwijk. Het was een omwaterd erf ten 

zuiden van de Voorste Stroom. In 1957 werd hier de Agnesschool gebouwd. Deze moest in 1990 plaats maken 

voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Durendael. 

287  Otw,THG.3,4v: Jan Aertszoon Verdoelt nu de weduwe. Otw,THG.4,1r: Lonis Henrix met de weduwe Jan Verdoolt - 

vi st. iij ort. 

288  Kerkeind zuid 013. 
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26. ij gld. 10 st. 

abcdef - [latere hand] Item289 Jan van Dongen gilt jaerlijcks uut / zijnen huyse met den 

lande290, dair brieff / aff zijn, verschijnende te Lichtmisse. 

1526 januari 30 Otw,THG,I,11r/v,regest-265 

Arnt Jacob Doremanssoen heeft beloofd aan meester Jan Lombarts ten behoeve van 

de H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk, een erfcijns van twee en een halve 

(dordalven) rijnsgulden op Lichtmis uit zijn stuk land van vier lopenzaad in de vrijheid van 

Oisterwijk achter de kerk tussen zuidwaarts over een waterlaat grond van wijlen heer 

Jan Bac ridder en noordwaarts een gemeen voetpad, met het oosteind aan grond van 

Arnt zelf en met het westeind aan een heerbaan, alsmede uit een huis hof met alle 

aanliggende grond aldaar gelegen, welke hij in leen houdt van Lucas van Amerzoyen, 

van wie hij dat mag belasten tot een som van 100 rijnsgulden, zoals schriftelijk 

vastgelegd voor mannen van leen; losbaar met 50 rijnsgulden van 20 stuiver, de 

angelotten van Engeland per stuk voor drie rijnsgulden zes stuiver, de gouden leeuw per 

stuk voor 52 stuiver, de philippusgulden per stuk voor 28 stuiver, de karolusgulden per 

stuk voor 22 stuiver, en al het andere geld ‘nae advenant’. De opzegtermijn voor de 

lossing is een half jaar. 

Duysent vijfhondert vijf ende twintich dertich dagen in januario. Schepenen in Oisterwijk Wouter Thomaes Wouterssoen en Claes 

Jacop Hoefssoen. 

Opschrift: Twee ende eenen halven rijnsgulden jairlicx chijns die Art Jacop Doremans gilt uut eenen stuck lants gelegen tOisterwijck 

after die kerck. In de marge: Jan van Donghen, nu Jan de Coster". 

 

[ingestoken] 

Ontfangen uuyt handen des Rentmeestres des Huys van Bern / bynnen der stadt van 

tsHertoigenbossche gelegen, van wegen / Wouter Colff ende Jan Cornelis Vennix, vijff 

sesteren / Roggen, als rest van drie malder roggen jairlijks d(ie) my / verscheenen 

purificatio anno xvC acht ende tsestich, vergeldende / uuyt zekeren onderpanden 

onder Oisterwijck gelegen, / sceldende dair van quyt, orconden mijns hanteekens / hier 
 

289  Otw,THG.3,4v in marge: gequeten aen Jan vanden Hoevel. 

290  Huikelomse Akkers 051. 
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onder gesedt, opten xxiijen marty anno xvC / negen ende tsestich voor Paesschen.                           

- Leonius Hermans - 

fol.5r Oesterwijck 

27. xx sch. paeyments 

Nu Elen Stijnen. 

Nu Aert Jan Stempellsoen, nu Cornelis die Lose die jonge. 

abcde - Item291 Henrick Rutten, voer Henrick ende Jan / ende Kathelijn sijn dochter 

kynder Henrick Jans / Leuwen soen, van wegen Jans Stempels te / Carchoeven292, xx 

sch. paeyments, daer brieve af zijn, / verschijnende op sunte Thomasdach, / lopende vij 

st. 

28. xx sch. paeyments 

Nu Tielman Willem Huysmanssoen, nu heer Willem sijn soen. 

abcdefghi - Item293 Heyn Wouter Martens soen, van wegen / Ghyb Heyen, uut sijnen 

huyse ende hoeve294 / gelegen aldernaest Henrick Emmen Embrecht/ssoen tegen onser 

Vrouwen huysken, xx sch. / paeyments, daer brieve aff zijn, / verschijnende op sunte 

Thomaes dach / lopende vij st. 

Gelost anno (vijftienhonderd) twee ende sestich / met seven gld. ende den achterstel 

betaelt. 

29. xL sch. paeyments 

Corstiaen Anthonissen. 

Nu Jan Roelof Peynenborchssen, nu Jacop Jan Stijnensoen. 

 

291  Otw,THG.3,4v: Cornelis Janszoon van Laerhoven. Otw,THG.4,1r: Cornelis van Laerhoven weduwe, voir de 

erfgenamen Andries Peynenburg ut supra - vij st. 

292  Haarense Akkers 022. 

293  Otw,THG.3,4v in marge: gequeten anno (15)62. 

294  Lindeind 034. 



 

 

 

Renteboek   118      

 

abcdefg - Item295 Jan Weyndelen, voer heer Wouter Back, / priester, van wegen Claes 

Ackermans, uut / sijnen huyse ende hoeve296 gelegen after de Lynde, / xL sch. 

paeyments, daer brieve af sijn, verschijnende op onser Vrouwen Lichtmiss dach, / 

lopende xiiij st., Lamberti. 

1302, januari 11  Otw,THG.1,3r-2/3v-1,regest-1297 

Jan van den Dale en zijn broer Henrik hebben verkocht aan Jan Dicbier, Bosch poorter, 

een jaarlijkse erfcijns van 40 schellingen in zwarte tourse penningen op sint Lambert te 

leveren in Haaren op het kerkhof van de kerk gaande uit twee stukken allodiaal land te 

Oisterwijk aan die Vuchtepat van twee en een halve lopense en drie lopense, alsmede 

uit hun huis hofstad schuur hof en erf te Oisterwijk. 

Feria quinta post festum Ephiphanie Domini Mo tricentesimo primo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch Arnoldus de Waeldere, 

Henricus de Zonne en Arnoldus Dicbier, latijn. 

Opschrift: xL scellingen payments gilt Jan Roelofs Poynenborchzoen nu Jacop Jan Stijnensoen. 

 

1336, juli 14  Otw,THG.1,3v-2,regest-3 

Heer Engelbert uit Oisterwijk, priester, heeft verkocht aan de zaakwaarnemers van de 

H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk ten behoeve van deze tafel door overdracht en 

halmwerping, de erfcijns van 40 zwarte schellingen, verkregen van Jan Dicbier van den 

Bosch volgens Bossche schepenbrieven. 

Mo CCCo tricesimo sexto in crastino beate Margarete virginis. Schepenen in Oisterwijk Godefridus Walraven en Arnoldus de 

Manso298, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven xL scellingen. 

fol.5v Oesterwijck 

 

295  Otw,THG.3,5r: Joost Willemszoen vanden Wiel, nu Willem Joostzoen vande Wiel. Otw,THG.4,1v: Adriaen Joost --- 

vande Wiel. 

296  Lindeind noord 073. 

297  Camps, Oorkondenboek, I,1, geeft onder nummer 626 een transcriptie. 

298  Verhoeven of van der Hoeven. Vgl. J. Bastiaensen, De oorsprong van het Oisterwijkse geslacht Verhoeven, 

voorheen vander Hoeven en de Manso, in De Kleine Meijerij jrg 53 (2002), 1-13. 
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30. xx sch. paeyments 

Nu Jan Verspreuel alias Pickart. 

abcde - Item299 Goeyart vander Elst, voer Goyart van / Hulsen, uut sijnen huyse ende 

hoeve300, daer hij / inne woent, gelegen teghen der Lynde over / aen die Vloet zijde, xx 

sch. Paeyments, daer / brieve af zijn, verschijnende oeck op onser Vrouwen Lichtmiss 

dach, / lopende vij st. 

31. vij sch. paeyments 

Nu Willem Geritsen, Dirck vanden Hoevel. 

abc - Item301 Joest Rolofs, voer Henrick Kepkens, uut zijnen / huyse ende hoeve302, 

gelegen tussen erffenissen / Luytgart Maes ende Gerit Lombarts, daer / Henrick Kepkens 

te woenen plach, verschynende op sinte Lambrechtss dach, / lopende ij ½ st. 

gelost anno sestich. 

32. x sch. paeyments 

Nu den Heyligen Geest selver. 

Nu Jan Corstiaen Reynerssoen, nu die weduwe Claes van Gulick. 

abc - Item303 Henrick van Berck, voer Geertruyt Aben, / uut zijnen huyse ende hoeve304 

gelegen aen / die kerck, voere inne die straet daermen / gaet te Carchoeven, 

aldernaest den erffenis / heer Jan Appels, priester, x sch. paeyments, / die wilner 

 

299  Otw,THG.3,5r: Sebastiaen de Smit, nu Jan van Aken, Gerit Wouter Bacx. Otw,THG.4,1v: de weduwe Gerit Wouter 

Bax uut haeren huyse --- vij (st.). 

300  Lindeind zuid 006. 

301  Otw,THG.3,5r: in marge: gelost anno (15)60. 

302  Lindeind zuid 023. 

303  Otw,THG.3,5r: in marge: gequeten bij vercrijger van donderpant. 

304  Hoogstraat 012. 
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Mechtelt vander Hoeven gaff, daer / brieve af zijn, verschijnende oock op sinte 

Lambrechts dach, / lopende iij ½ st. 

Die erff heeft die meester gecoft anno (15)57, ende is gelegen / hier tegen over inden 

ecker. 

fol.6r Oesterwijck 

33. xiiij sch. paeyments 

Nu Dominicus die Greve. 

Nu Roeloff Andries Hoevelmanssen die cremer. 

abcdefgh - Item305 Embrecht Henrick Emmen soen, voere / Margriet Persoens kynder, uut 

zijnen huyse / ende hoeve306, gelegen aen die kerck by erffenissen / Mechtelt van Eten 

ende Jans vander Stegen, / van wegen Heyn Wytmans, verschynende op sinte 

Lambrechts dach, Thomas, / loepende iiij ½ st. 1 ort. 

1391, mei 7  Otw,THG.1,4r-1.regest-28 

Henrik die Bontwercker heeft ontvangen van Jan Wytmanszoen en Jan die Smyt, 

meesters en provisors van de H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk, met raad en 

instemming van heer Dirk Boest, persoon van deze kerk, een huis en hof met 

toebehoren van deze tafel gelegen in de vrijheid van Oisterwijk tussen grond van de 

erfgenamen van wijlen Wouter Brocken en tussen grond van Claas Borchmans, 

strekkende van grond van genoemde Claas  tot aan de straat, belast met een erfcijns 

van een vlaamse groot aan Onze Lieve Vrouw van Oisterwijk en voorts om een erfcijns 

van 14 schelling op sint Tomas. 

Duysent driehondert tnegentich ende een des sondaigs nae ascentiedaich ons Heren. Schepenen van Oisterwijk Jan Maeszoen en 

Ghijsbrecht Jacopszoen. 

Opschrift: xiiij scellingen gilt nu Roelof Andres Hoevelmanszoen. In de marge: Nu Dominicus die Greve. v. 

34. xx sch. paeyments 

 

305  Otw,THG.3,5v: Gerit Adriaen Doiren, Jan Janszoon vande Wiel, Peter Cornelis Appels. 

306  Kerkeind noord 067A. 
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Nu Lijn Hollen. 

Anthonis Anthonissen Raymaker. 

abcdefg - Item307 Claes Maes, voer Jannes Goessens, van / wegen Aerts Gruyters, van 

zijnen huyse ende / hoeve308, gelegen aender kercken, tussen erffe/nissen Wijtman 

Mathys ende Jan Blanckars, verschijnende op sinte Lambrechtsdach, Passche, / 

lopende vij st. 

35. vi vlemssche groot 

nu Jochm Blocx. 

Nu Willem Huysmans, nu Bartholomeus Maes. 

abcdefghi - Item309 Willem die Croepel, voer Alet Vrancken, / uut synen huyse ende 

hoeve310 gelegen indie / Kerckstraet aldernaest Henricks Henrick / Emmen zoen, van 

wegen Fes die Schoemaecker, / verschijnende op sunte Lambrechts dach, lopende iiij 

½ st. 

fol.6v Oesterwijck 

36. een half libra outs 

abcde - Item311 Goessen van Uden ende Dirck Stempel, / een halff libra outs, dat die 

erfgenamen Jan / Stempels geldende zijn te Carchoeven uut / erffenissen te 

Carchoeven gelegen, dat gewisselt / is tegen Jan Peynenborch Wouterssen om xvi / 

vleemsche min een vierendeel van enen vleemschen, / verschijnende op sunt Jans 

dach baptiste, lopende xv ½ st. 

 

307  Otw,THG.3,5v: Jan Peterszoon de Smit, Jan Janszoon Timmermans. nu Adriaen C(or)neliszoon van Esch. 

Otw,THG.4,1v: de weduwe Wouter Adriaens van Heck, Lichtmis, - vij st. 

308  Kerkeind noord 064. 

309  Otw,THG.3,5v: Joachim Blocx, Jan Lombaertszoon nu  Jan ... Peterszoon van Buiten?, Jan Willemszoon vande Wiel, 

Jan Peterszoon Timmermans, Jan sone Jan Peter Timmermans.  

310  Kerkeind zuid 017. 

311  Otw,THG.3,5v: in marge: gequeten anno 1563. 
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Dit is gelost anno drie ende sestich, nae / uuytwijsen der rekeninge. 

 

1447 februari 3  Otw,THG.1,4r-2/5r,regest-128 

Jan Jan Wytmanssoen, Dirk Henrik Nellenzoen en Jan Vendick Henrikszoon, 

H.Geestmeesters, met schriftelijke machtiging van de bisschop van Luik en toestemming 

van de persoon van de kerk van Oisterwijk ruilen met Jan zoon van wijlen Wouter 

Poynenborch, mede namens de erfgenamen van zijn broer wijlen Peter Wouterzoon 

Poynenborch. Aan de H.Geesttafel valt toe een erfcijns van een half pond ouds, 

vroeger betaald door Katelijn vander Eycken en nu door de erfgenamen van wijlen Jan 

Stempels uit een erf in Karichoven gelegen tussen grond van genoemde wijlen Jan 

Stempels aan beide zijden en strekkende van de straat tot grond van Juut Plumen en 

haar kinderen, welke erfcijns Peter en Jan zonen van wijlen Wouter Poynenborch met 

meer andere vaste goederen gekocht hadden van Heilwig dochter van wijlen Henrik 

vander Heiden en haar man Wouter Willem Smeedszoen uit Gestel in Oisterwijkse 

schepenbrieven. Jan had de cijns verkregen van de erfgenamen van zijn broer Peter en 

belooft vrijwaring mede namens de erfgenamen van de reeds overleden broer Peter, 

Jan van Laerhoven, Heilwig diens vrouw, Wouter Willem Smedekens, Heilwigs man en al 

hun erfgenamen. 

Aan Jan Poynenborch komt de door hem aan de H.Geest betaalde erfcijns van 16 min 

¼ vlaamse groot uit den Laeracker in de parochie Haaren. 

Duysent vierhondert veertich ende sess, des anderen daigs nae onser liever Vrouwendaich purificatio. Schepenen in Oisterwijk Jan 

van der Elst en Aert Godevaerts Backszoen. 

Opschrift: Een halff pont autz ende gilt Goessen van Uden ende Dirck Stempels. In de marge: gelost. 

37. een libra paeyments 

Embrecht Embrechtssen, nu Jan Petersen die Verwer. 

abcde - Item312 Benedictus Heyen, voer Jan die Becker, / uut sijnen huyse ende hoeve313 

gelegen binnen der / vrijheyt ontrent den Raethuyse, daer Jan die / Becker in te wonen 
 

312  Otw,THG.3,6r: Wouter Colff. In de marge: gequeten aen J. (vanden) Hoevel. 

313  Lindeind zuid 015. 
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plach, een libra paeyments, / dat heer Jan Hillen gemaect heeft, verschijnen opten 

mey dach, / lopende vij st. 

38. xxij sch. paeyments 

Nu die weduwe van Lauken Bloxs. 

ab - Item314 Huybrecht die Clerck, voer Juet vander Heyen, / xxij sch. paeyments 

jaerlycks ende erffelycks / chijns, uut sijnen huyse ende hoeve315 gelegen optie / Vloet 

tegen der Scutter hof oever, daer Juet / vander Heyen inne te woenen plach, welck 

comen / sijn van heer Willem Brocken, lopende vij st. ix ½ plack. 

fol.7r Oesterwijck 

39. xviij st. 

Nu Wauter vanden Wiel Willems, (doorgehaald: nu Heijliger Beij Willemszoon). 

Nu Coenraet vande Nerven, nu Goessen Embrecht Goessenssoen. 

abdce - Item316 Gherit die Molder uut sijnen huyse ende hoeve317 / gelegen in die 

Kercstraet, dat hij heeft gecoft van / Meri weduwe Peter Brocken, xviij st., tvieryser / 

gerekent tot ij st., ende een ort / philips. ende kaerlssen / stuvers voer enen braspenning 

gerekent, hoe dat / gelt gaet te betaelen, daer scepenen brieven van / Oesterwijck af 

zijn, ende verschijnen op sunt Jacops dach. 

40. xxi st. 

Nu die selve Wouter vanden Wiel. 

Abcde - noch318 die selve, die Jan vander Steghen der / taeffelen in synen testament 

gemaect hadde, / iij pont paeyments, die welck Gerit die / Molder Janne voirschreven 

 

314  Otw,THG.3,6r: gequeten aen J. (vanden) Hoevel. 

315  Lindeind zuid 018. 

316  Otw,THG.3,6r: Joorden Janszoon vande Wiel alias Mol. Jan Cornelis Hooffman, metselair. 

317  Kerkeind noord 075. 

318  Otw,THG.3,6r/v: Jorden Janszoon vande Wiel. Jan Cornelis Hoeffman. 



 

 

 

Renteboek   124      

 

geloeft hadde te gelden / ende te betaelen uuytten huyse ende hoeve319 voirschreven, 

/ nae inhout scepenen brieven van Oesterwyck / daer op gemaect, lopende xxi st., 

Corssmisse. 

1503 december 5 Otw,THG.1,5v,regest-246 

Geryt zoon van wijlen Wouter die Molder heeft beloofd te betalen aan Jan zoon van 

wijlen Dirk van der Stegen den jongen een erfcijns van drie pond bosch payments op 

Kerstmis uit zijn woonhuis hof en toebehoren, gelegen in de vrijheid van Oisterwijk in de 

Kerkstraat tussen grond van Claas Mathyssoen en tussen grond van Heyman 

plattynhouwer met zijn kinderen, strekkend van de Kerkstraat tot aan grond van Elisabet 

dochter van wijlen Peter van Laerhoeven en haar dochter, reeds belast met een 

erfpacht van vijf vierdevaat rogge en een erfcijns van 18 stuivers beide aan de 

H.Geesttafel van Oisterwijk en een erfcijns van een halve stuiver aan de rector van het 

altaar van het heilig Kruis te Oisterwijk. 

Duysent vijffhondert ende drie vijff daigen in decembri. Schepenen in Oisterwijk Henric Ghijsbertssoen van den Scaepdijck en Aert 

Buckinck. 

Opschrift: Drie pont payment die Coenraet van Nerven gilt. 

41. vij st. 

Nu Wouter Willen ende (doorgehaald: Gerit die Smit) Claes van Boextel. 

abcdef - Item320 Henrick Lomans en Elsken vanden Scaepdyck / uuyt hoeren huyse ende 

hoeven gelegen in die Kerc/straet321, aldernaest der erffenis Gerits die Molder / 

voirschreven, tzamen vij st., die welck comen zijn van / Goeyart van Hulsen, / ende 

verschynen op sunte / Lambrechts dach, daer brieve af zijn. 

 

319  Kerkeind noord 075. 

320  Otw,THG.3,6v: Henrick Aertszoon van Heze ende Wynant van Cuelen. nu Jan Cornelis Hooffman, metselar. De 

posten 39, 40 en 41: Otw,THG.4,1v: Jaspar Adriaens - xviij st; Noch xxi st.; Noch - vii st. Lamberti, tsamen - ij gld. vi st. 

321 Kerkstraat noord, Kerkeind 75. 
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abcde - nu322 voer Wauter Willen, gilt Wyn van Coelen - iii ½ st. 

 

1419, februari 7  Otw,THG.1,7r-1,regest-65 

Aleit dochter van wijlen Wijtman die Droechscerder en haar man Peter natuurlijke zoon 

van heer (her) Wouter Bacs, priester en landdeken van het concilie323 van Beke, hebben 

verkocht aan Aart Roekeloes zoon van wijlen Jan Willem Mols een erfcijns van een pond 

payments op sint Lambrecht uit hun woonhuis hof en toebehoren in de vrijheid van 

Oisterwijk tussen grond van Katelijn Willem Wyericsdochter en tussen grond van Peter 

van den Dijck, strekkend van de straat tot aan grond van Juut Vels, belast met een 

erfcijns van een oude groot aan de ‘ghesellen der kercke van Oesterwyc’. 

Dusent vyerhondert ende achtyen des maendaghs na onser Vrouwendagh purificatio. Schepenen in Oisterwijk Jan Sappeel en 

Willem van Kuyc. 

Opschrift: Een pont paeymentz. In de marge: Claes ende Matys? 

 

1424, januari 29  Otw,THG.1,7r/7v-2,regest-74 

Aart Roekeloes zoon van wijlen Jan Willem Mols draagt op aan zijn zwager Willem 

Sappeel zoon van wijlen Andries Sappels een erfcijns van 1 pond payments op sint 

Lambrecht uit een huis hof en toebehoren, waarin Aleit dochter van wijlen Wijtman die 

Droechscerder en haar man Peter natuurlijke zoon van heer Wouter Bac, priester en 

landdeken van het concilie van Beke wonen, gelegen in de vrijheid van Oisterwijk 

tussen grond van Katelijn Willem Wyericsdochter en tussen grond van Peter van den 

Dyck, strekkend van de straat tot aan grond van Juut Vels, welke erfcijns genoemde 

Aart Roekeloes gekocht heeft van Aleyt en Peter in Oisterwijkse schepenbrieven. 

 

322  Otw,THG.3,6v: doorgehaald. Latere betalers van de posten 39, 40 en 41 in Otw,THG.4,1v: Jaspar Adriaens, voor 

Jan Cornelis / Hooffman, voor Joorden de Mol, xviij st. / Noch xxi st., Jacobi, a-- Noch voor / Henrick Aerts van 

Hees vii st., Lamberti, / tsamen ij gld. vi st. 

323  H.Hens heeft in zijn tesamen met G. Bannenberg en A. Frenken geschreven De Oude Dekenaten Cuyck, Woensel 

en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het Aartsdiakenaat Kempenland, I, p. XI noot 9 zijn 

verwondering uitgesproken over de spelling van G. Juten in zijn Consilium de Beke. Het cartularium schrijft 

concilien van Beke. 
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Dusent vierhondert tweyntich ende drye des zondachs na sente Pauwelsdach conversio. Schepenen in Oisterwijk Mychiel van den 

Oerde en Jan Jan Wytmanssoen. 

Opschrift: Een libra paeymentz. 

fol.7v Oesterwijck 

42. iij ponden paeyments 

Nu Jan van Gilsse. 

abcde - Item324 Peter Dircks soen, uuyt sijnen huyse ende / hoeve met sijnen gronde 

ende toebehoerten325 gelegen / in die Kerckstraet, tussen erffenissen Margrieten / 

weduwe wilner Adriaen Beecken ende hoer / kynderen optie een zyde, ende tussen 

der erffenissen / Gertruyden weduwe wilner Dircks vander / Elst ende hore kyndere optie 

andere zijde, streckende / met beyden eynden aen die gemeyne straeten, / drie 

ponden paeyments erffchijns, verscijnende / op sinte Martens dach inden wynter, welck 

/ heer Ariaen Anschemssen, priester, der voerscreven / tafelen in sijnen testament 

gemaect ende / gelaeten hadde, etc. 

1499 augustus 28 Otw,R.203,22r 

Jan die Brouwer en Willem Cornelis [de Loeze?] als dekenen en provisors van de Wollen 

Ambacht ‘van sinte Severijs’ binnen de vrijheid Oisterwijk hebben overgedragen aan 

heer Adriaan Ansems, priester, een erfcijns van drie pond payments ‘Bossch ghelts’ uit 

een huis in de Kerkstraat tussen Margriet weduwe van Adriaan Beecken en Geertrui 

weduwe van Dirk Verelst, strekkend van de Kerkstraat tot de ‘Hoechstraet’ toe, welke 

cijns Peter Dirkssoen verkocht had aan het gilde. 

43. i ½ karolus gld. 

Nu die kynder van Gysbert die Molder. 

 

324  Otw,THG.3,6v: Servaes Henrick Hoeffman; fecit xxi st. Otw,THG.4,1v: Jan Jansz. van Arendonck, naest de Bonte 

Koe, xxi st. 

325  Kerkeind noord 077. 
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abcdef - Item326 die weduwe wilner Aert Wolfaerts / uuyten huyse327 daer sy in woent, 

ende Wouter / Symons Brugmanssen als man ende mombaer / van Jenneken synder 

huysvrouwen geloeft / hadde Cornelisen ende Catherynen, gesusteren, / dochteren 

Thomaes Wouterssen, allen jaer op / sinte Sebastiaens dach. 

44. i karolus gld. 

Desen brieff is onder die Berkelsche brieven  

- Item328 Wouter Herman Luerssoen uuten huyse / daer hy in woent, metter scueren ende 

erffe/nissen, ende Herman Wouter Luerssen geloeft / hadde Cornelissen ende 

Katharinen voerscreven te Korssmisse. 

abcdefg - Hier aff geeft Jan Hermans xv st. 

 

abcdef - ende dit ander gilt Gerit Appels v st. 

fol.8r Oesterwijck 

45. iij karolus gulden 

Nu Art vanden Wiel. 

abcd - Item329 Willem vanden Wiel uuyt enen acker / aen Conincks eyck gelegen, 

verscynende. 

Dit is gelost bij tijden van Wouter Colffs, / anno Lvi, nae uutwysen zijnder rekeninge. 

 

326  Otw,THG.3,7r: Peter Heyman Timmermans. Peter  Jacopszoon de Brouwer, raymaker. Otw,THG.4,1v: de kynder 

Gerit Vromans, xxx st. 

327  Kerkhoven west 015. 

328  Otw,THG.3,7r: Jan sone Wouter Herman Leurs. In de marge: hieraff gilt Jan Lenaert Huen x st. i ort. Lambert Peter 

Jan Swagenmakers iiij st. iij ort. Ghijsbert Heckx?  de weduwe Frans Wouters v st. Otw,THG,4,1v: Jan Lenart Heunen, 

voor Herman / Leurs, Kerstmis, xx st., hierin gelt Jan x st 1 ort; Jacob Peter Jacops voor Lambert Peter Jans --- iiij st iij 

ort; derffgenamen Gijsbert  (--) Henrix voor de / weduwe Frans Wouters v st. 

329  Otw,THG.3,7r: in de marge: gelost. 
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46. iij karolus gulden 

Nu Willem van Hout. 

abcdefg - Item330 Symon Symonssen van Huesden uuyt / synen huyse331, verschynende 

prima maij. 

1534 augustus 14 Otw,R.238,49v 

Claas Jacob Hoefs, meester en provisor van de tafel van de H.Geest in de kerk van 

Oisterwijk, heeft voort gebrek van de tafel van een erfcijns van drie karolus gld. die  

Simon Simons van Heusden de jonge had beloofd aan Claas Jacob Hoefs voor de 

H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk een erfcijns van drie karolusgulden op 1 mei 

beloofd uit een huis en hof met zijn gronden en toebehoren en een erf daaraan in de 

vrijheid van Oisterwijk in de Kerkstraat, met enerzijds een erf van Claes Wouter Coex en 

anderzijds een erf van Claes van Hout, strekkend van de Kerkstraat tot een erf van 

Henrik van de Wiel, volgens Oisterwijkse schepenbrieven van 18 juli 1530. Deze cijns 

werd niet betaald en het onderpand is opgewonnen door Claas Hoefs. Met vonnis van 

de schepenen van Oisterwijk heeft de vorster, Jan Goyaart Beckers, die namens Claas 

de uitspraak ‘volcomen volvoerde’, dit huis verkocht aan Claas. 

47. vi karolus gulden 

Nu Peter Gijssen indie Peperstraet, nu Art Roestenborchs. 

abcdefgh - Item332 Jan Olislaeger ten Bosch Ghysbrechtssoen, uuyt / den huyse333 in die 

Peperstraet.  

1533 mei 17 Otw,R.237,128 

Claus Jacob Hoeffs had als provisor van de H.Geesttafel met vonnis van de Oisterwijkse 

 

330  Otw,THG.3,7r: Jacop Beyhertszoon; in de marge: aen de vrijheyt gequeten. 

331  Mogelijk Kerkeind zuid 007. 

332  Otw,THG.3,7r. 

333  Lindeind oost 089. 
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schepenen opgewonnen wegens achterstallige betaling van een erfcijns van zes 

karolusgulden op onze lieve Vouw assumptie-avond uit een-derde in een stede met alle 

toebehoren in de parochie Goirle, alsmede een huis met hof gronden en toebehoren in 

de vrijheid van Oisterwijk in de Pigstraat (sic) met oostwaarts ‘dat Molenstraetken’ en 

westwaarts grond van Peter de Becker. Het huis in Oisterwijk is verworven door Jan zoon 

van wijlen Gijsbrecht Olislagers. Hij verklaart nu de cijns van zes gulden voortaan te 

betalen. 

 

1540 januari 9 Otw,R.243,58v 

Jan Olisleger zoon van wijlen Gijsbert heeft verkocht aan Willem Verbruggen Geritszoon 

en Gijsbert van Gorcum Lambertszoon de jonge zijn huis hof met gronden en 

toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk in de Peperstraat tussen enerzijds een gemeen 

straatje genaamd dat Molenstraetken en anderzijds grond van van Peter Beckers, 

strekkend van de straat tot grond van Michiel Stapparts, hem aangekomen van 

H.Geestmeester Claas Hoeffs bij ‘verbuut’, en belast met een erfcijns van zes 

keizersgulden, losbaar met 100 gulden. Hierna beloven Willem en Gijsbert aan Jan 

Olislegers een lijfrente, ‘soe lange die voirscreven Jan inde menscheyt leven sall ende 

nyet langer’ van vier karolusgulden op Pasen uit een huis en hof met rechten en 

toebehoren van Willem in de vrijheid bij de Linde met enerzijds grond van Cornelis die 

Loze en anderzijds grond van de erfgenamen van Jan die Brouwer, strekkend van de 

straat tot de gemene Vloet; nog uit een huis en hof met alle rechten en toebehoren 

van Gijsbert in de vrijheid met enerzijds grond van Peter Roelofs en anderzijds grond van 

Willem Buckincx, strekkend van de straat tot op de Vloet. 

48. xLiiij st. 

Nu Michil Huben, nu Art vanden Wiel. 
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abcdefg - Item334 Aert Lombaerts, uuyt huys ende / hoff335, daer hij in woent, 

verschijnende. 

49. iij libra paeyments 

abcde - Item336 dat convent vande Marienborch alias / Ulenborch ten Bossche, van 

wegen Pauwels / Ariaen Heyensen, Sint Thomaes. 

Gelost anno (15)64. 

fol.8v Oesterwijck 

50. enen karolus gulden 

Nu Grietken Heyn Goesens, cum suis. 

ab - Item337 Juet Appels, dat Henrick Goessen / Rutten soen nu gilt. 

Gelost anno sestich, bij handen van Wouter Colff ontfangen, / nae uut wijsen der 

rekeninge. 

51. i ½ karolus gulden 

Nu Lynken vanden Wiel, uuyt Arien Porters huys, ende is Lynken Gosens (?of gegroot). 

abcdef - Item338 Catherijn Reynbouts uuyt huere / huyse ende hove, Bartholomeus 

verschijnt. 

52.  

 

334  Otw,THG.3,7v: (doorgehaald: dat convent). In de marge: hieraff heeft de Heyligeest het pant ende is bijde stede 

tot Carchoven. 

335  Schijf 121C. 

336  Otw,THG.3,7v: in marge: gelost (15)64. 

337  Otw,THG.3,7v: in marge: gequeten anno (15)60. 

338  Otw,THG.3,7v: in marge: in den register van Gielis Goossens staet gequeten -- sijn ende de staet -- zelfs (15?)75 

nyet. 
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[Doorgehaald] Item Juet Appels, dat Lucas van Amerzoeyen / nu ghilt, uuyt eender 

hoeven gelegen te Carck/hoven. 

53. xxx st 

abcdefgh -339 Laureys Henrick Eelens, uut der erff Goossen Rutten, / gelegen aende 

wyntmoelen ter Nedervonder, verschijnende / op sint Servaes dach, daer brieff aff zijn. 

1536 maart 2 Otw,R.240,21 

Claus Jacob Hoefs zoon, H.Geestmeester te Oisterwijk, en Catarina zijn wettige 

huisvrouw, dochter van wijlen Aart vanden Eynde maken een testament. Alle vroegere 

testamenten zijn teniet behalve dat Claus gemaakt had met Henrik dochter van Jan de 

Brouwer, zijn eerste huisvrouw. Ze vermaken onder meer aan de Tafel van de H.Geest te 

Oisterwijk een erfcijns van dertig stuiver die Gosen Rutten betaalt uit zijn goederen en 

waarvan de H.Geest jaarlijks moet betalen aan de altaristen in de Oisterwijkse kerk 

twintig stuiver, waarvoor de altaristen moeten zingen ‘vigilien van 9 lessen en misse van 

requem alle jaar op het jaargetijde’, waarvan de koster voor het luiden twee stuiver zal 

krijgen. De langst levende zal de tocht in alles behouden.  

54. xLvi st. 

abcdef -340 Claes van Boxtel ende Merten van Boxtel tsamen, / uut eenen stuxken erffs341 

after henne huysen gelegen, / hen te chijns uutgegeven, verschijnende yerst mael / te 

Lichtmis anno Lvi, daer brieff aff zijn. 

abc... - Item342 Merten gilt hier aff die helft - xxiij st. 

 

 

339  Otw,THG.3,7v: Ghijsbert Laureyszoen. Nu Jacop Corneliszoon die Loes. Otw,THG.4,1v: Jan Adriaens de Groot voor 

Jacob de Loos, Servatij, voor Embert Laureyszoon - xxx st. 

340  Otw,THG.3,7v: Joachim van Esch  ende gelt alles? ij gld. Jan C(or)nelis Hooffman als huerling. Otw,THG.4,1v: 

Jaspar Adriaen Jaspars vanden Boer, voor de weduwe Jan Hoofman, voir Joachim van Esch, Lichtmis, ij gld. 

341  Kerkeind noord 075b. 

342  Otw,THG.3,7v: doorgehaald. 
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1556 juli 12 Otw,R.260,50v 

H.Geestmeester Wouter Colff heeft overgedragen aan Claas Willem van Boxtel en 

Marten Pauwels van Boxtel een erf van 26 roeden, dat eertijds geweest is een huis hof 

gronden en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk op de Hoogstraat, met westwaarts 

grond van  Wouter Jan Gielis en oostwaarts grond van Claas van Boxtel en Jan de 

Metser, strekkend van de Hoogstraat tot grond van Wouter vanden Wiel en Marten 

Pauwels van Boxtel. Dit huis en hof hadden Jan zoon van wijlen Henrik Stellens[?] 

‘diemen heyt Jan van Weert’ en zijn vrouw Christina opgedragen aan meester Jan 

Lombaerts ten behoeve van de Tafel. Claas en Marten beloven hieruit aan de Tafel een 

erfcijns 46 stuiver Brabants op Lichtmis, welke losbaar is met 100 karolusgulden.  

fol.9r Oesterwijck 

55. iij gulden 

abcdefgh -343 Pauwels Willem Rijsbroecx, van wegen Pauwels / Beken, uut sijnen huyse344 

inde Kerckstrate, verschijnende / te Paeschen, daer brieff aff zijn, gelost anno (15)62. 

Wouter Colff heeft dit ontfangen. 

 

1549 april 3 Otw,R.253,37 

Pauwels zoon van wijlen Ariaan Beecken doet afstand van zijn tochrecht van [zijn huis?] 

in de vrijheid van Oisterwjk in die Coestrate, met aan een zijde grond van de 

erfgenamen van Jan Robbrechts van Veen, en aan de andere zijde grond van Jan van 

Spreuwel, strekkend van de straat tot de ’gemeyn stroom aldaar lopende’, aan zijn 

‘zwager’ Pauwels zoon van wijlen Willem Rijsbroecx man van Geertruit dochter van 

wijlen Dirk zoon van genoemde Pauwels Beecken, waarna die hieruit verkoopt aan de 

H.Geestmeester Jan van Os een erfcijns van drie karolusgulden op Pasen, welke losbaar 

is met 50 karolusgulden.  

56. iij gld. 

 

343  Otw,THG.3,8r: in de marge: gelost (15)62. 

344  Kerkeind noord 076. 
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abcdef - Item345 Dierck die Cock 

Gelost anno drie ende sestich, nae / uuyt wijsen der rekeninge, ende was / eerst 

gecomen anno Lix. 

 

1554 juni 7 Otw,R.258,52v 

Dierik zoon van wijlen Wouter Damen heeft verkocht aan Dierik Aartszoon vanden Wiel 

ten behoeve van de kinderen van Gijsbert de Molder346 een erfcijns van droe 

karolusgulden op 1 juni uit een stuk akkerland347 van vier lopenzaad in de vrijheid van 

Oisterwijk, met noordwaarts grond van Jan Brants en zuidwaarts een 

gemeenschappelijke akkerweg, strekkend zuidwaarts van de erfgenamen van Cornelis 

Kievits tot grond van het Convent van Oisterwijk.  

 

1559 september 21 Otw,R.263,62 

Peeter zoon van wijlen Heiman Timmermans man van Marie dochter van wijlen Gijsbert 

Roelofszoon de Molder heeft ten behoeve van de H.Geesttafel van Oisterwijk 

overgedragen een loscijns van drie karolusgulden, welke Dierk zoon van wijlen Wouter 

Damen verkocht heeft aan Dierk van de Wiel ten behoeve van Roelof, Marie, Anne, en 

Heilken, kinderen van wijlen Gijsbert Roelofszoon de Molder op 1 juni uit een stuk 

akkerland van vier lopenzaad in de vrijheid van Oisterwijk met aan een zijde grond van 

Jan Brants en met de andere zijde aan een gemene akkerweg, volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven. Drie-vierde van deze erfcijns was Marie aanbestorven door de dood 

van Roelof, Anna en Helken.  

57. iij gulden 

 

345  Otw,THG.3,8r: in marge: gelost (15)63. 

346  Otw,R,258,50r: Roelof, Marie, Anna, en Heylken onmondige kinderen van wijlen Gijsbert Roelofs de Molder. 

347  De Schijf 123. 
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abcdefgh -348 Vijver weduwe Colijns de cuyper, uut eenen ecker / gelegen after de 

Lijnde inde Carchovensche strate, / dat Colijn der taeffelen gemaect heeft, ende te los 

/ staet met tsestich karolus gulden. 

58. xij gulden 

abcdefghi -349 De kerck van Oisterwijck, dat meester Jan Lombaerts / ende Schelleken 

zijn huysvrouwe gemaect heeft350, ut / in libris. 

59. xviij gulden 

abcdefgh -351 De vryheyt van Oisterwijck, dat heer Wouter / Doremans [doorgehaald: 

de vrijheyt] taeffelen gemaect heeft, daer / brieff aff zijn. 

1560 mei 14 Otw,R.264,47 

Schepenen, gezworenen, raadslieden, borgemeesteren, kerkmeesteren, [H.Geestmees-

ter doorgehaald], dekenen, en zegelaren vanden Wullen ambacht, en ‘eensdeels 

vanden notabelsten en meestgegueden ingesetenen’ der vrijheid Oisterwijk 

‘versceyene herwage—ns, die wij inden dienst van onsen genedighen heere den 

coninck hebben moeten opbrengen ende fuerneren; diverse teringen ende oncosten 

van ruyteren en knechten in desen lesten oirloghen gedaen, gehadt ende geleden 

hebben, in grooten tachterheyt ende sculd gecomen, deels bij commerbeden ende 

andere impositien opgebracht en betaelt om de rest op te brengen ende te betalen, 

soe hebben wij wettelijck ende erffelijck vercocht Wouteren Colff’ ten behoeve van de 

H.Geesttafel in de vrijheid een losrente van achttien karolusgulden op Lichtmis ’in de 

stad sBosch opten wyssel oft ten huyse vanden provisor ter tijde wesende, en vertijen 

van alle previlegien, poirterijen, sinte Peeters manscap, jaermercten, weecmercten, 

 

348  Otw,THG.3,8r: Willem Colijns, nu de kynder. Otw,THG.4,1v: Thomas en Grietken Colijns, tsamen iij gld. verschijnende 

Lichtmis, waerinne Jan Goyart Emmen man van Grietken Colijns gelt - xxx st. en de kynder Thomas Colijns dander 

helft - xxx st. 

349  Otw,THG.3,8r: in de marge: gequiteert anno 1564 tegen de halff hoeve tot? latens? inde register van Gieliszoon 

Goossens. Otw,THG.4,1v. 

350  Zie bij post 438. 

351  Otw,THG.3,8r. 
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ryspytbrieven’ ---. 

60. xxiiij gulden 

abcdefgh -352 De vryheyt voirscreven gelt noch met twee verscheide / brieven sjaers, 

daer is in vi gld. van Arien / Theunis, ende ses gld. van Jan Roloffs, ende noch twelff gld. 

van outs - xxiiij gld. 

1557 maart 6 Otw,R.261,36v 

‘Also Elisabeth weduwe Jan Roeloff Peynenborchs haar testament makend voor 

schepenen van Baardwijck’ had onder meer vermaakt aan de H.Geesttafel van 

Oisterwijk een losrente van zes karolusgulden, welke zij op de vrijheid Oisterwijk hief, 

doch de lasten daartegenover vond ze niet voldoende in haar testament geregeld, 

vandaar dat ze nu bepaalt dat de H.Geestmeester 

op haar jaargetijde en dat van wijlen Jan Roelofs ‘huerens man’ en ook van wijlen 

Margriet de eerste vrouw van Jan aan de armen van de parochie van Oisterwijk jaarlijks 

een mud rogge moet ‘spynden’ en de persoon en altaristen in de Oisterwijkse kerk een 

jaargetijde met vigilie van negen lessen en mis van requiem moeten doen, waarvoor zij 

achttien stuiver Brabants krijgen. Dierksken dochter van Jan Roelofssoen krijgt haar 

beste falie. 

61. xviij gld 

-353 Item noch heeft Wouter Colff der vrijheyt gedaen / anno negen ende vijftich, drie 

hondert gulden / daer aff gevest is xviij gld, tsamen Lx gld jaers. 

fol.9v Oesterwijck 

62. xiiij st 

Jan Adriaen Bauwens, nu Philips de Wale. 

nu Peter Brocke, nu Goyaert Mattheeussen de Bonger. 

 

352  Otw,THG.3,8r. 

353  Otw,THG.3,8r. In de marge voor deze drie posten (59, 60, 61): houdend? tsamen Lx gld. 
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abcdefghi -354 Willem Heymans uut sijnen huyse355, dat Goyaert van / Hulsel gemaect 

heeft, daer brieff aff zijn. 

Bij de posten 62  89?  193  215  289  293  344  434  435?  439  440  447  480  481  482  484  485 

en ?? 

1486 september 26 Otw,THG.1,227r/231v,regest-219356 

Godevaert van Hulsen, ingezetene der vrijheid van Oisterwijk, die ongeneeslijk ziek is, 

maakt zijn testament in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw Margriet. Hij vermaakt na 

zijn dood en die van zijn vrouw: 1. aan de kerkfabriek van St Lambrecht te Luik 5 stuivers 

wegens misschien onrechtmatig verkregen bezit; 2. het gilde van O.L.Vrouwe 

broederschap te Oisterwijk een erfpacht van 4 lopen rogge of een gelijk bedrag in geld 

naar believen van de executeurs; 3. ten behoeve van hun zielen en die van hun beider 

ouders tot vermeerdering van de godsdienst wekelijks 6 missen in de kerk van Oisterwijk. 

Hij bestemt hiervoor: a. 15 pond payment, jaarlijks betaald op de Eyendonck [post 480]; 

b. 6 pond, jaarlijks betaald door Gosen Heeren in den Bosch [481]; c. 3 pond, jaarlijks 

betaald door meester Gerit van Vladeraeken uit zijn goederen [344]; d. 3 pond, jaarlijks 

betaald door Jan Hadewigen te Boxtel [484]; e. 2 pond, jaarlijks betaald door Jan 

Heymens [62]; f. 2 pond, jaarlijks betaald uit de stede te Huikelom, waarop zwager 

Geen van Dun woont [293]; g. 1 mud, jaarlijks geleverd door Jan Hadewigen te Boxtel 

[485]; h. 20 lopen en 1/3 mud rogge, jaarlijks geleverd door Aart Appels [215]; i. 4 1/2 

mud en 1 zester rogge, jaarlijks geleverd door Wouter op de hei [289]; j. 1 mud rogge, 

jaarlijks geleverd door Tomas (Maas) Haghers te Tilburg [439]; k. 18 lopen rogge, jaarlijks 

geleverd door Jan Quaps [440]; l. 6 pond payment, jaarlijks betaald door Laurens 

(Lauken) Emmen te Huikelom; m. 2 mud  en 1 zester rogge, jaarlijks geleverd door Henrik 

(Hein) Hixpoer; welke inkomsten Willem Sapeels, ‘clericus’, zoon van Dirk na de dood 

van de testateur (testamentmeker) en zijn vrouw zal beuren om daar zelf als priester de 

6 missen voor op te dragen of die te doen opdragen. Het restant mag hij zolang hij leeft 

 

354  Otw,THG.3,8v. Mogelijk Otw,THG.4,2r: Philips Corne--- (Ve)rbeek Lichtmis xiii--. Zie ook bij post 211. 

355  Lindeind zuid 026. 

356  Alphons van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen 

(1306-1531), Amsterdam 1998, bijlage II, 86.1 en 2: notaris W.J. Doremans de Oesterwyck; ook (als uittreksel) in 

Archief Aartsbisdom Mechelen, Penetentienen Oisterwijk (St.Catharinenberg). 
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ten eigen voordeel gebruiken. Doch mocht hij geen seculier priester worden maar 

religieus of mocht hij overlijden dan zal zijn broer Jan Sapeels wettige zoon van Dirk 

Sapeels tijdens zijn leven in Willems plaats treden, en daarna de H.Geestmeesters van 

Oisterwijk. Zij moeten de genoemde 6 missen laten opdragen door een wereldlijk 

priester uit de familie van de testateur of zijn huisvrouw voor tenminste 4 peters per mis. 

Het restant moet besteed worden aan de armen waar dat het hardst nodig is. Mocht er 

geen wereldlijk heer in de families gevonden worden dan kunnen de meesters het 

uitbesteden tegen redelijke vergoeding. De testateur wil dat deze diensten gedaan 

worden op het altaar van de martelaren Chrispijn en Chrispiniaan, dat hij ook 

welgedaan heeft Doch mocht de rector van dit altaar het niet toestaan dan mag 

uitgeweken worden naar het altaar van O.L.Vrouw of een ander altaar in de kerk van 

Oisterwijk, waarop het minst diensten plaatsvinden. Mocht de priester die deze 6 missen 

zal opdragen verzuimen dan krijgt hij telkens een boete van 1 oude grote ten behoeve 

van de armen. Een van de 6 missen moet op een zondag of andere geschikte dag 

gezongen worden met orgel ter ere van Chrispijn en Chrispiniaan. Hiervoor vermaakt hij 

nog: n. 1 pond, jaarlijks betaald door Jan die Zegher; o. 2 pond, jaarlijks betaald door 

Lambrecht Peter Jan Mutsaerts in den Bosch [482]. Mochten de H.Geestmeesters de 

diensten niet naar behoren laten doen dan mogen de naasten in de familie van 

beiderzijde de inkomsten tot zich nemen en de diensten laten verrichten zoals 

beschreven staat en het restant behouden; 4. aan de persoon en de altaristen van 

Oisterwijk 5 lopen rogge, jaarlijks geleverd door de kinderen van Jan Vrients, ter 

gedachtenis in het zielboek (jaerboeck) zoals gewoon is. 

5. De H.Geestmeesters moeten jaarlijks op de dag van het jaargetijde zijn 

'anniversarium' laten zingen met vigilie en mis, en ook op diezelfde dag voor zijn 

huisvrouw. Al diegenen die daar en op het graf aanwezig zijn krijgen 1 stuiver, de 

kapelaan van de kerk en de schoolmeester ieder 2 stuivers, de koster 1 stuiver. Hiervoor 

verkrijgt de Tafel van de H.Geest: a. 17 lopen rogge, jaarlijks geleverd op de Hoeven 

[vgl. 89: 18 lopen]; b. 1/2 mud rogge, geleverd uit het huis van Jan Peters in de 

Kerkstraat [193]. De H.Geest moet hierbij aan de armen 1 mud rogge uitdelen 

(spynnen), waarvoor beschikbaar is: c. 1 mud rogge, jaarlijks geleverd door Willem 

Roeloffs, wonend te Tilburg [434].  

6. Aan de Tafel van de H.Geest als gift een jaarlijkse erfpacht van 5 mud rogge: a. 4 

mud te leveren door Jan Lemmens; b. 1 mud te leveren door Henrik (Heyen) de Molder, 
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wonend te Loon op Zand (Loen) [447]; 7. aan de Tafel van de H.Geest nog 1/4 van 

iets?, gelegen in Ashout, waarvoor op Half Vasten aan de armen een aam olie 

uitgedeeld moet worden, elke begunstigde (provenier) 1 'mengelen' olie en de 

allerarmsten meer voor zover aanwezig is. 

8. Aan ‘onser vrouwen der fabriken der kercken van Oesterwijc’: a. 3 kronen, jaarlijks 

betaald door Gerit van den Loe; b. 2 rijnsgulden, jaarlijks betaald door de kinderen van 

Jan Monen; c. 3 pond payment, jaarlijks betaald door Jan Sampsons; d. 2 rijnsgulden, 

jaarlijks betaald te Belveren; waarvan brieven zijn. Goyaart verlangt dat de provisors en 

kerkmeesters eeuwig een lamp zullen laten branden aan de voet van het heilig kruis 

boven voor het hoog koor. Hiervoor zullen de kerkmeesters jaarlijks betalen aan de 

koster van de kerk voor het aansteken en toezicht op het branden een pond payment, 

maar als bevonden wordt dat hij ingebreke blijft, dan verbeurt de koster telkens ten 

behoeve van de kerk een halve stuiver, die de kerkmeesters heffen; 9. nog aan ‘onser 

vrouwen tot Oesterwyc’ ten behoeve van wijn en brood voor de genoemde 6 

wekelijkse missen 1 mud en 1 zester rogge, jaarlijks te leveren door Laurens (Lauken) die 

Molder. Hiervoor moet ‘ons lieve Vrouwe’ op zon- en feestdagen  (des sondaechs ende 

des heyligen daechs) voor st Chrispijn en Chrispiniaan drie waskaarsen zetten, die 

tijdens de dienst moeten branden. 

10. Aan de twee gilden st Katerijn en st Barbara te Oisterwijk ieder 1 zester rogge, jaarlijks 

te leveren. 

11. Aan de priester die zondags op de preekstoel hem en zijn huisvrouw uit het 

‘zielboeck’ memoreert 1 zester rogge, jaarlijks te leveren met de twee hiervoor 

genoemde zesters te Enschot door Goyaart (Goeyen) Aart Goeyen. Ze zullen die zelf 

beuren. 

12. Aan de vier bedelorden (biddende ordenen) die jaarlijks hun termijn te Oisterwijk 

houden, als gift 1 lopen rogge erfpacht. 

13. Aan de H.Geestmeesters van Oisterwijk tot verrijking (vermeerderen) van de 

godsdienst in de kerk van Oisterwijk en voor de zaligheid van zijn huisvrouw en ‘aldaer 

nacomelinghen’, 8 rijnsgulden ‘ghemeyn ghelts’, waarvoor men eeuwig jaarlijks de 

zeven getijden met de mis zal zingen binnen het oktaaf van Sacramentsdag. Ieder 

deelnemende priester zal hiervoor beloond worden. De genoemde 8 rijnsgulden tegen 

de penning 15 worden belegd bij de provisoren van de H.Geesttafel door 
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langstlevende van hen beiden of de executeurs. 

14. Aan de zusters van Oisterwijk van de orde van st Franciscus om te bidden voor de 

zielen van hem en zijn huisvrouw als gift 6 pond, jaarlijks betaald door Aart van Os. 

15. Nog vooruit aan Margriet, wettige dochter van Dirk Sapeels a. een beemd , 

waarvan de andere helft tijdens diens leven toebehoorde aan Henrik die Man; b. een 

wei waar Goyaart zijn koeien weidde gelegen bij Gosen Rutten; c. 1 ½ mud rogge, 

jaarlijks 1 mud te leveren door Gosen Rutten en ½ mud door Jan Roeloff te Goirle. 

16. Aan Jan die Bije a. 1 mud rogge; b. ½ mud rogge [vgl. post 435]; c. 1 ½ lopen rogge; 

te leveren te Oisterwijk, waarvan de testateur de brief overhandigde. 

17. Aan Katelijn, zuster van Jan Beyen 1 mud rogge, jaarlijks te leveren door Peter 

Nouwen te ‘Gheen Vijffhuys’. 

18. Aan de kinderen van Gijb ½ mud rogge, jaarlijks te leveren door het kind van Corst 

sBonten te Tilburg. Mochten deze kinderen overlijden zonder wettige nakomelingen, 

dan vervalt het aan de kinderen van Jan Beyen. 

19. Aan Jan die Wit het huis en de hof op de Vinckenberch (te Moergestel) dat tijdens 

diens leven toebehoorde aan Goyaart Beris, waarvan Jan moet beloven voor de 

aanvaarding voortaan de lasten (den commer) te betalen. 

20. Aan Jacob van Deten(?), zwager van Jan die Wit de helft van een beemd, 

waarvan de andere helft behoort aan Mathijs (Thys) die Wit. 

21. Aan Jan en Lijsken,  kinderen van genoemde Jan die Wit (sWitten) ½ mud rogge, 

kortgeleden door Goyaart gekocht, te leveren door Jan van den Velde. 

22. Nog heeft Goyaart de testateur, op verzoek en met instemming van zijn huisvrouw 

Margriet, verklaard dat de kinderen van Dirk Sapeels en Joost zoon van Willem sBeeren 

bij hoofde ieder even veel zullen verkrijgen, maar zou Joost overlijden zonder wettige 

nakomelingen dan komt zijn deel aan de kinderen van Dirk Sapeels. a. 6 mud rogge, 

jaarlijks te leveren door Bartholomeeus (Meeus) van der Lynden te Tilburg; b. 6 mud 

rogge, jaarlijks te leveren te Huikelom door Gerit van Dun; c. 2 mud rogge, jaarlijks te 

leveren door Bartholomeeus (Meeus) Steevens te Berkel; d. 1 mud rogge, jaarlijks te 

leveren door de vrouw van Henrik (Heyn) van der Vranckenvoert te Esch; e. 1 mud 



 

 

 

Renteboek   140      

 

rogge, jaarlijks te leveren door Embrech Roelofs te Udenhout; f. 20 lopen rogge, jaarlijks 

te leveren door Gerit Vendicks op Hoochout; g. een wei gelegen tussen land van Gerit 

Smits en land van Gerit Groeys, in rogge berekend voor 2 mud; h. een beemd gelegen 

in die Diesse, berekend voor 1 mud rogge; i. 2 mud rogge, jaarlijks te leveren door Peter 

van Vuch; j. 10 pond payment, jaarlijks betaald door Aart Bonen; k. 7 pond payment, 

jaarlijks betaald door Aart Plattijnmeker; l. 6 pond payment, jaarlijks betaald te Veghel 

door Willem die Scoemeker; m. 1 pond, jaarlijks betaald door Jan van Doren; n. 3 mud 

rogge, jaarlijks te leveren door Aart van Dun. 23. De goederen die Joost die Beer deelt 

met de kinderen van Dirk Sapeels zijn afkomstig van de ouders van Margriet, de 

huisvrouw van Goyaart. Hierin behoudt Conegont, de moeder van Joost levenslang het 

vruchtgebruik (tocht), zo beschikt de testamentmaker op verlangen van zijn vrouw. 24. 

Art van den Wiel moet de erfpacht 3 mud rogge, hem in huwelijkse voorwaarden door 

testateur toegezegd, inbrengen en zolang in de deling stilstaan tot alle kinderen van 

Dirk Sapeels ook 3 mud gehad hebben. 25. Ook Wouter Maes moet de hem in 

huwelijkse voorwaarden toegezegde 3 mud inbrengen en ook zolang stilstaan als voor. 

26. Dezen zullen het goed van hun tante (meyen) Margriet gelijk verdelen in zeven 

parten, namelijk 1. Christijn, 2. Willemken, 3. Godschalk, 4. Willem,  5. Margriet, 6. Jan, 

kinderen van Dirk Sapeels, en 7. Joost die Beer Willemszoon; doch Margriet behoudt wat 

zij vooruit ontvangen heeft zonder vermindering van haar erfdeel. Mocht een van de 

genoemde kinderen overlijden zonder wettige erfgenamen (sonder ennige wittighe 

gheboerte) dan vervalt dat erfdeel op de andere kinderen. Ook zal geen der kinderen 

het erfdeel mogen weggeven of verkopen, behoudens aan de broers of zusters. Mocht 

dat toch gebeuren dan kunnen de andere kinderen het voor hetzelfde bedrag tot zich 

nemen. 

27. Nog vermaakt Godevaart aan Aart wettige zoon van Andries Sapeels 6 rijnsgulden 

ineens; 28. aan Lijsbet, zuster van Aart Sapeels voornoemd, ook 6 rijnsgulden ineens, 

doch mocht die overleden zijn voor de testateur of diens huisvrouw dan wordt dit 

bedrag niet uitgekeerd. 

29. Mocht een der kinderen van Dirk Sapeels tegen dit testament ingaan dan zal zijn 

erfdeel vervallen aan de andere kinderen.. 

30. Nog vermaakt Godevaart aan zijn zwager Dirk Sapeels en zijn kinderen de helft van 

sDeekensbroeck, 31. waartegen zij aan Dirk wettige dochter van Andries Sapeels 

jaarlijks 2 mud rogge moeten leveren. Dirksken mag die erfpacht enkel verkopen als zij 
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wettige nakomelingen heeft; zo niet dan vervalt deze na haar door aan de kinderen 

van Dirk Sapeels. 32. Nog ontvangt genoemde Dirksken ½ mud rogge, jaarlijks te 

leveren door Jan Roeloffs te Goirle. 

33. Aan de kinderen van zijn ooms en tantes (moyen), namelijk 1. de kinderen van Peter 

Emmen een erfpacht van 1 mud rogge; 2. de kinderen van Henrik Emmen ook een 

erfpacht van 1 mud rogge; 3. de kinderen van Jan die Clerck ook een erfpacht van 1 

mud rogge; 4. de kinderen van Willem Emmen ook een erfpacht van 1 mud rogge; 5. 

de kinderen van Goyaart Emmen, de broer van genoemde Peter, ook een erfpacht 

van een mud rogge; 6. de kinderen van Heilwig (Heylich) Goessens, zuster van 

genoemde Peter, ook een erfpacht van 1 mud rogge; waarbij de dode hand gelijk op 

zal delen met de levende. Ze zullen deze rogge ontvangen als volgt: a. van Jan 

Schoirtheiten ½ mud rogge; b. van Jan die Jeger ½ mud rogge; c. van Willem Appels 12 

lopen rogge; d. van Corstiaan (Corsten) die Bont 12 lopen rogge; e. van Jan van den 

Velde 1 mud rogge; f. van Jacob Straetman 2 ½ mud rogge; tesamen de beloofde 6 

mudden rogge. Doch mocht een van voornoemde kinderen het testament 

aanvechten dan zal zijn deel vervallen op de andere kinderen. 

34. Nog vermaakt Goyaart aan 1. Aart van Soevenbergen een erfpacht van 10 lopen 

rogge en 2. aan zijn nicht Jenneken Jans dochter, ‘die natuerlyck is’, een erfpacht van 

10 lopen rogge, die zij gezamenlijk zullen beuren van Jan die Bont. Maar mocht 

Jenneken zonder wettige nakomelingen overlijden dan vervalt haar erfdeel aan de 

kinderen van Jan Beyen en aan de kinderen van Katelijn, de zuster van Jan. 

35. Ook vermaakt Goyaart aan Henrik Emmen Henrikszoon ten behoeve van zijn 

genoemde kinderen, zonder vermindering van voornoemde toezeggingen, nog 38 

peters welke Ansem Laukens aan de testateur in schepenbrieven overgegeven heeft, 

waarvoor jaarlijks 19 lopen rogge geleverd worden tot Ansem het genoemde bedrag 

betaald heeft. 

36. Aan: 1. de kinderen van heer Henrik van Doren en 2. de kinderen van Jan Deckers 

op voorwaarde dat zij voor hem zullen bidden, om te verdelen, 4 pond payment van 

Jan Sloetken. 

37. Aan Jan Verhoeven vanwegen diens huisvrouw ‘Scryversdochter’, een stuk land 

westwaarts naast het goed van Lambrecht (Lem) Wytmans; 38. doch de kinderen van 

Embrecht van Goch zullen meedelen in dit stuk land, alsof hun vader nog zou leven. 
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39. Aan de kinderen van Wouter Maes, een stuk beemd te Huikelom. 

40. De brieven van genoemde goederen zullen overhandigd worden door zijn zwager 

Dirk Sapeels, die bij het maken van de uiterste wil aanwezig is. Mocht iemand 

daartegenin gaan dan zal hij van zijn erfdeel beroofd zijn. 

41. Niemand zal zijn erfdeel ontvangen voor de dood van testateur of zijn huisvrouw. 

Doch mocht Margriet, zijn vrouw, na zijn dood willen hertrouwen, dan zal alles zoals hier 

bepaald is zijn loop hebben alsof beiden zouden zijn overleden, zo heeft ook Margriet 

uitdrukkelijk aangegeven. 

42. Nog vermaakt testateur vooruit aan zijn nicht Lijsken Zeeghers om te helpen, ten 

behoeve van haar kinderen een erfpacht van ½ mud rogge, die Engel Schilders jaarlijks 

levert. 

43. Zijn helft van alle andere goederen komen als gift aan de armen, behalve 40 peters, 

waarvan a. er 20 komen aan zijn verwanten die te Oisterwijk wonen, namelijk ooms en 

tantes kinderen, waarvan zijn neef Gosen Stoemelers vooruit 3 peters zal ontvangen. De 

dode hand deelt met de levende; b. er 10 peters aan zijn naaste familie, wonend te 

Tilburg. c. en 10 peters aan zijn familie in den Bosch; en waarmee ze verder zijn 

uitgesloten. Mocht iemand zich tegen dit testament keren dan zal hij van zijn toegezegd 

deel beroofd zijn. 

44. Van het deel van Margriet, de helft van de andere goederen, wil zij dat die komen 

aan de kinderen van Dirk Sapeels. 

45. Testateur herroept alle eerdere testamenten en verklaart dat dit zijn testament en 

uiterste wil is. 

46. Hij benoemt tot executeurs de aanwezige Adriaan Deenys en Dirk Sapeels en de 

niet aanwezige Goyaart Emmen en Wouter Maes. Mocht een van hen overlijden vóór 

de testamentmaker en zijn vrouw, dan mogen de andere executeurs een of meer 

vervangers kiezen. Als Dirk Sapeels zou overlijden dan zullen zijn kinderen in zijn plaats 

treden. 

47. Testateur behoudt zich de macht voor dit testament te veranderen. 

Getuigen waren a. heer Wouter Back, priester, b. Johannes Briemans, klerk, c. Korstiaan Jan Dirckszoon, leek van het bisdom Luik. 
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(Onderschrift van de notaris ontbreekt).357 

63. iij gulden 

Goert Vermuelen. 

abcdef -358 Merten Peeter Luenissen der taeffelen opgedragen van / Jan Blox, in 

betalinge vande huyse359 dat heer Rombout / Frederix toe te behoiren plach, 

sacraments dach. 

64. ij gld 

Nu Jan Doermans. 

abcdefghi -360 Ariaen Jan Poirters, uut eenen huyse361 opte Hoochstrate, / gerecht 

metten penningen gecomen vanden voirscreven huyse, [doorgehaald: Lichtmisse], 

Paesschen. 

65. ix gulden 

abcdefghi -362 Goossen Embrechtssoen, eenen chijns die heer Rombout / de taeffelen 

beset heeft, Lichtmisse. 

66. xx st. 

 

357  Zie voor de transcriptie van dit testament bijlage 1. 

358  Otw,THG.3,8v: Goyaert Vermuelen. Peter Joost Lombaerts, Laureys Muts. Jan Joachimszoon van Esch. 

359  Lindeind noord 046. 

360  Otw,THG.3,8v: in de marge: met onderschr. dair opgewonnen ende alsoe te nyet gegaen. 

361  Kerkeind noord 069B. 

362  Otw,THG.3,8v: Jan ende Andries, kynderen Gerit Jan Goossens. Mogelijk Otw,THG.4,2r: Jan en Andries Gerit 

Goossens voir meester Frans vander Borcht - vi gld. ende treckende? wederom opden (----) Heyligeest gel(t) vi gld 

ergo? memorie. 
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abcdef -363 Henrick Vercuylen uut zijnen goeden364 tot Carchoven, / dat deselve heer 

Rombout beset heeft. 

fol.10r Oesterwijck 

67. ij gulden 

abcdefgh -365 Jan de Steenbecker doude, dat heer Rombout voirscreven / beset heeft, 

eertijts Wouter Luer te gelden plach. 

68. xxv st. 

abcdefg -366 Jan van Os Cornelissoen, voir Jaspar Goossens, dat / heer Rombout beset 

heeft, Lichtmisse. 

69. xxx st. 

abcdefgh -367 Cornelis Pauwels Rijsbroex, voir Peeter Crillaerts, / uut eenen huyse368. 

1548 februari 15 Otw,R.252,16 

Peter zoon van wijlen Peter Crillarts, man van Elisabeth dochter van wijlen Willem 

Pauwels Rijsbroecks heeft verkocht aan H.Geestmeester Jan van Os (meester ten tijde 

der taeffelen des heyligegeest) een erfcijns van dertig stuiver Brabants op Lichtmis uit 

hun (hennen) huis hof en grondenm met twee achterhuizen daerachter aanstaand, in 

de vrijheid van Oisterwijk met oostwaarts grond van Antonis Brocken en westwaarts 

grond van Ariaan inden Swaen, strekkend van de straat tot ‘opte Vloet oft stroom deser 

vrijheyt’; en uit een stuk moer in de parochie Goirle int Stappegoer etc.; waarbij als 

lasten betaald moeten worden uit het huis dertien stuiver aan genoemde H.Geest, nog 

 

363  Otw,THG.3,8v: Embert Henricx Vercuylen. Otw,THG.4,2r: Cathalijn weduwe Willem Jan Willems, voir Embert 

Vercuylen, verschijnende Lichtmis - xx st. 

364  Kerkhoven zuid 001. 

365  Otw,THG.3,8v: nu Herman Henricx de Steenbacker. Otw,THG.4,2r. Kerkhoven west 020. 

366  Otw,THG.3,8v: Jacop Mathijszoon de Smit. Adriaen Corneliszoon van Buerden. Nedervonder 001B. 

367  Otw,THG.3,8v: Thomas vanden Hoevel. 

368  Lindeind zuid 028. 
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aan de heren van den Baseldonck binnen den Bosch vijf stuiver en drie oortstuivers, aan 

Gosen Engbrechts een erfcijns van drie karolusgulden welke losbaar is met 50 gulden, 

etc.  

70. xxiiij st. 

abcdefghi -369 Cornelis Em Scoemakers, voir meester Willem vander / Bruggen. 

1549 april 3 Otw,R.253,36v 

Gijsbert van Gorcum die jonge als provisor, met de ‘meest notabelsten en meest 

gegoeden van de naegeburen’ namelijk Claas Jan Tymmermans en Jan Roelof 

Peynenborch draagt over aan de H.Geestmeester Jan van Os een erfcijns van 

vierentwintig stuiver, die Peter zoon van wijlen Jan vander Stegen geloofd had aan 

Huibrecht Neysen ten behoeve van ‘den dienst ende missen diemen dagelijcx doet in 

der capelle van onser liever Vrouwen, gelegen binnen der vrijheyt van Oesterwijck 

omtrent der Lijnden, jaarlijks op den eersten dach van meye’ uit huis en hof met 

gronden en toebehoren370 in de vrijheid van Oisterwijk, met aan een zijde grond van 

Antonis Laureis Elens, en anderzijds grond van Gosen Scheyven, volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven. 

71. vi gulden 

abcdefghik -371 de kynder Eelen Jan Jacopssen, Sinxten.  

1547 mei 25 Otw,R.251,50 

Laureins zoon van Helias Jan Jacops en zijn zuster Agnes, alsmede Rolof zoon van wijlen 

Wouter Roelof Peynenborch als man van Anne dochter van Helias hebben verkocht 

aan de H.Geestmeester Jan van Os een erfcijns van zes karolusgulden op Pinksteren uit: 

a. 3/8 in twee stukken weiland372 die samen zes lopenzaad groot zijn, in de vrijheid 

 

369  Otw,THG.3,9r: Wouter Wouters van Esch. Denys Thomas Maes. 

370  Lindeind noord 052. 

371  Otw,THG.3,9r: heer Aert de Beir. Op Gielis Goossens hantboeck van foulten / staet dese rente gequeten te sijn. 

Embert Goossens.  

372  Schijf 041. 
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Oisterwijk in de Schijve met aan een zijde grond van Jan van Spreuwel en aan de 

andere zijde een gemene waterlaat, strekkend van grond van Pauwels Beecken tot 

grond van Jan van Boxtel; b. 3/8 in een hen toebehorende akker373, groot vier 

lopenzaad, ‘teynden Oisterwijk inde Boxtelsche straet’ met aan een zijde grond van Jan 

Roelofs en anderzijds grond van Aleit weduwe van Dirk van Dessel, strekkend van de 

straat tot grond van de kinderen van wijlen Cornelis Kievits; nog 3/8 van hun beemd374 

van twee dagmaat in de parochie Oisterwijk in die Diese, met enerzijds grond van 

Gosen Engbrechts en anderzijds grond van Gijsbert Henrik van Gorcum, strekkend van 

grond van Clara weduwe van Henrik in de Mars tot de gemeint van Oisterwijk. Deze 

cijns is losbaar met 100 karolusgulden. 

72. ij gld. vii ½ st. 

abcdefg -375 Jacop Aert Stijnen. 

fol.10v Oesterwijck 

73. xx st. 

abcdefgh 376- Jen de Vriese, uut hueren huyse ende goeden377, dat huer / man gevest 

heeft. 

1548 juni 13 Otw,R.252,53 

Henrik zoon van wijlen  Arnt Lombarts, man van Marie dochter van wijlen Willem zoon 

van wijlen Pauwels Rijsbroecks heeft overgedragen aan Jan van Os Geraartszoon, 

meester der tafel van de heilige Geest binnen Oisterwijk voor deze Tafel een erfcijns van 

twintig stuiver welke Gerit Egberts, man van Jenneke dochter van wijlen Jacob Buckinx 

 

373  Borchtakker 014 

374  De Grote Hei 122. 

375  Otw,THG.3,9r: onderschrift: dit vermangelt tegen een derdendeel van 4 mud rogge, dwelck? / de taeffele aen 

het clooster van Huesden plach te / gelden. Otw,THG.4,2v: kynder Tho-- -- van Riel ende --Peter Huybert van 

Laerhoven tsamen iij gld. xij ½ st., waerinne de kynder Thomas voorscreven gelden ij gld. iiij? st. en Jacob Peter 

Huyberts de rest, xxviij st. ij ort.  Borchtakker 024. 

376  Otw,THG.3,9r: Henrick de Beir. 

377  Hoogstraat 004 en Schijf 103. 
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beloofd had aan Willem zoon van wijlen Pauwels Rijsbroeckx op 1 mei uit een schuur in 

de vrijheid van Oisterwijk op de Hoogstraat, met enerzijds een erf van Katelijn weduwe 

van Ariaan sWolfs met haar kinderen en anderzijds de gemene molenweg, volgens 

Oisterwijkse schepenbrieven, en Marie bij successie van haar ouders en deling 

verkregen had.  

74. ii ½ gulden 

abcdefg -378 Aelbert Willemssoen uut sijnen huyse379 opte / Hoochstrate, daer brieff aff 

zijn. 

1517 juli 13 Otw,THG.1,9r-1,regest-258380 

Aalbrecht zoon van wijlen Willem Aelbrechssoen belooft aan meester Jan Lombaerts 

ten behoeve van de H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk, een erfcijns van twee en 

een halve (derdalven) rijnsgulden van 20 stuiver op Pasen uit een huis hof en 

toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk op de Hoogstraat tussen westwaarts grond van 

de kinderen van wijlen Jan Goyaart Bax, nu van genoemde Aelbrecht en oostwaarts 

grond van de kinderen van wijlen Matijs Canis, strekkend van grond die nu van 

genoemde Aalbrecht is tot de Hoogstraat. Dit huis en hof verkreeg Aalbrecht van Henrik 

zoon van wijlen Willem Emmen als H.Geestmeester volgens Oisterwijkse schepenbrieven. 

Aalbrecht verbindt ook al zijn andere goederen. Aelbrecht mag deze erfcijns te allen 

tijde lossen met 49 peters van 18 stuivers voor elke peter in een keer of in twee helften. 

Dusent vijfhondert ende seventhien derthien daigen in julio. Schepenen in Oisterwijk Henric Willem Emmensoen en Jan Andries 

Lambrechssoen. 

Opschrift: ij ½ rijnsgulden die Aelbrecht Willems der taefelen vercoft heeft. In de marge: Jan van Gilse, nu Jan Adriaen Poorters. 

 

1550 augustus 30 Otw,R.254,82v 

Jan zoon van wijlen Aalbrecht Willems heeft overgedragen aan Willem Verbruggen 
 

378  Otw,THG.3,9r: Jan Andrieszoon van Gilse. Jan Adriaen Poirters. 

379  Kerkeind noord 071. 

380  De overdracht door de H.Geestmeester staat ook op 13 juli 1517 geprotocolleerd in Oisterwijk,R.221,30. Cornelis 

Jan Dicbier had dit huis en hof op de Hoogstraat overgegeven aan deze H.Geestmeester. 
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Geritszoon en Jan van Gilse zijn huis en hof met gronden en toebehoren in de vrijheid 

van Oisterwijk op de Hoogstraat, met westwaarts grond van de kinderen van wijlen Jan 

Goyart Backs die nu toebehoort aan genoemde Aalbrecht en oostwaarts grond van de 

linderen van wijlen Mattijs Canis, strekkend van Aalbrecht tot de Hoogstraat, zoals 

H.Geestmeester Jan van Os opgewonnen had bij gebrek aan betaling van een erfcijns 

van twee en een halve rijnsgulden en Jan Aelberts als meestbiedende verkregen had. 

75. 2 ½ gulden 

abcdefgh -381 Jan Heymans gilt uut zijnen huyse382, / staende op den hoeck vande 

Peperstraet. 

76. xx st. 

abcdefg - Item383 Daem Bogaerts gilt uut sijnen / huijse384, daer hij in woent jaes?, daer / 

brieff aff zijn, Lambertij. 

77. iij gld. x st. 

abcdefgh - Item385 Claes Colijns gilt der taeffelen / eenen chijns van iij ½ gld. van 

weegen / Joest van Ijrsel uut zijnen huijse386, daer / brieff aff zijn, verschijnende Lambertij. 

1550 augustus 29 Otw,R.254,79 

Joost zoon van wijlen Arnt van Eersel, weduwnaar van Anna dochter van wijlen Jacob 

Buckinck heeft op grond van hun testament verkocht aan Jan van Os Gerits als 

‘meester en rectoir’ der tafel H.Geest binnen Oisterwijk een erfcijns van drie gulden en 

tien stuiver op sint Bartolomeus uit een huis grond en hof, groot een zesterzaad, 

 

381  Otw,THG.3,9r: Corst Corneliszoon, nu Adriaen Jacopszoon. Nu Willem Peterszoon de Moy. Otw,THG.4,2r: Adriaen 

Jans vande Laer, voir Willem Peters de Moy, Lichtmis - ij ½ gld. 

382  Lindeind oost 102. 

383  Otw,THG.3,9r: Jan Janszoon de Bruyn. 

384  Lindeind noord 061. 

385  Otw,THG.3,9r: Jan Janszoon de Bruyn. Otw,THG.4,2r: iij ½ gld. 

386  Lindeind noord 060A. 
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genaamd tRaepsaet in de vrijheid van Oisterwijk met enerzijds grond van Jan Laureins 

sGreven en anderzijds grond van Gosen zoon van Engbrecht Goessens, strekkend van 

‘den gebuere hoven’ tot een gemene ‘wech aldaer after lopende’. De cijns is losbaar 

met 60 gulden. 

 

1559 januari 2 Otw,R.262,54 

De broers Wouter, Aart en Jacob, en hun zusters Heilwig, getrouwd met Gerit Dierk 

vanden Wiel en Anna de vrouw van Wijtman Jan Verheyen, kinderen van wijlen Joost 

Aart van Eerssel bij Elisabet dochter van  Peter Scilders hebben verkocht aan Claas zoon 

van wijlen Claas Vierleys een huis en hof met gronden en toebehoren in de vrijheid van 

Oisterwijk ‘omtrent der cappellen’,et enerzijds Adam Henrik Bogaerts en anderzijds Vijver 

weduwe van Claas Vierleys, strekkend van de straat tot grond van de erfgenamen van 

Wouter Jan Gielis, welk huis met toebehoren zij verkregen van hun vader en moeder. 

Jaarlijks moet wegens dit huis een halve roede onderhouden worden van de 

Oisterwijkse Dijk. 

Claas belooft hierna aan de secretaris ten behoeve van de H.Geesttafel van Oisterwijk 

een erfcijns van drie karolusgulden en tien stuiver op sint Lambrecht uit dit huis, welke 

losbaar is met 60 karolusgulden. Ook draagt Claas, handelend als man van Margriet 

dochter van wijlen Jan Verheyen, over aan Wouter Joost van Eerssel een erfcijns van 

vier karolusgulden, die Tielman van den Dael geloofd had aan de timmerman Jacob 

Aert Swanen op sint Martinus uit 

Twee naast elkaar gelegen huizen en hoven van een lopenzaad in de vrijheid op de 

Hoogstraat volgens Bossche schepenbrieven en welke cijns Claas verkregen had in de 

deling met andere erfgenamen van Jan Verheyen.  

In de marge staat, doorgehaald, aangetekend dat op 13 oktober 1559 Ariaan Embert 

sGreven als man van Engel dochter van Goris van Eerssel vernadert, op grond van een 

brief van vier gulden op het erf dat eertijds van Tielman van den Dael was. Dit is dus niet 

geëffectueerd. 

Hierbij staat dat deze Wouter en Gerit vanden Wiel deze cijns op 13 oktober 1559 

hebben overgegeven aan Ariaan Sgreven, doch ook deze aantekening is 
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doorgehaald. 

Hierbij staat ook nog aangetekend dat Adriaan deze cijns 10  januari 1561 overgeeft 

aan Genoveva (Genofefen) weduwe van Claas Vierlez ter tocht en haar kinderen ten 

erve. 

78. i st.387 

abcde -388 Claes Jacop Luyten gilt der taeffelen een / vlemsche plack, gelijck int boeck 

van / meester Jan Lombarts op ijrste blat staet.  

abcdefghi -389 Lijsken gilt die helft - ½ st. 

fol.11r Oesterwijck 

hier nae volghen die rogpachten van Oester/wijck, Carchoeven ende die Hoeven 

79. ½ mud rogs 

nu Zeger Back kynder, nu Joest die Beer kynder.  

 

387  Het grootste deel van deze rente staat onder post 208. Hier worden ook de aankomsttitels vermeld. 

388  Otw,THG.3,9r: Jan Adriaenszoon van Aken. Peter Claes Ketelairs. Otw,THG.4,2r: de weduwe Peter Ketelaers voir 

Adriaen van Aken uutte Smuys - i st. Hierna in Otw,THG.3,9r is een nieuwe post tussengevoegd: Peter Heuvelmans - 

iij gld. Jacop Byherts? In de marge: gequeten aende Vrijheyt. Ook in Otw,THG.4,2r volgen nieuwe posten: Jan 

Joost Pauwels opde Locht, Lichtmis - vi gld.  Gijsbert Embert Laureyszoon, voir Goossen Gielis vander Borcht, 

Lichtmis - iij gld. 

389  Otw,THG.3,9r: doorgehaald. Dan volgt hier: Hier aen volgen de nyewen renten / pvt? inde rekening? (15)75, ende 

yerst / Jan Peynenb(orch), voir Wouter? In Otw,THG.4,2v/3r volgen nog enkele posten die niet in de oudere 

renteboeken aangetroffen zijn: a. de weduwe Robbert Claes vande Pasch, tegen?  heer Matheeus Wals, lichtmis, 

iij gld. Met in de marge: op ten 28 januari is dese obligatie gelost met Lx gld? bij schepene obligatie ende sijn des 

anderen daeghs dese penningen weder op schepen geloifte met? gelden? Peter sone Peter Adriaen Tolingh. b. 

derffgenamen Mathijs Henrick Oirlmans, iij gld. xv st., Maria assumptionis, waerinne Willem Mathijss gelt ij gld. x st. 

en Peter Laureyszoon op de Locht xxv st. c. de vrijheyt van Oisterwijck, iij gld ---, Andree, noch wegen Peter 

Adriaens 29 juni ? tsjaers, v gld. d. Peter Henrix van Oirschot, Locht, Lichtmis, vij gld. x st. Ook nog: nieuwe renten bij 

J. (van) Esch beleght: e. de vrijheyt Oisterwijck wegen ---ars, ½ rijnsgld? x gld.; noch wegen de kynder van Doren iij 

gld? f. Henrick Willem Jan Willems, 6 juni? vi gld. v st. (fol. 3r) g. Henrick de -- tot Haren, p--chen? v gld. h. Jan 

Wouter Colen, Udenhout, 16 april, v gld. i. Adriaen Matheeus Bastiaens, Jois baptiste, v gld. j. Peter Gerit Adriaens 

Verhoeven, 18 nov.?, ix gld. 
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abcdefgh - in den yersten390 Embrecht Henrick Emmensoen, / voer Claes van Berck, 

ende voer Berthout vande / Dijck, een half mud roggen uut eenre erffenisse / gelegen 

optie Hupperinghe, daer brieve af / sijn. 

1419 januari 16 Otw,R.143,12 

Engbrecht Peter Wijns zoen heeft verkocht aan Gerit van Meijensvoert als provisor van 

de H.Geest in Oisterwijk een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met Lichtmis, 

gaande uit zijn stuk land op de Hupperingen, tussen Claus Vrients en tussen de 

erfgenamen van Willem Luwes, beiderzijds reikend op de waterlaat, zoals hem ten deel 

gevallen is. 

80. iiij lopen 

Willem Elias. 

Nu Jacop Verheyen de jonge. 

Nu Geryt van Berck zijn zoon, nu Arijken Verheijen.  

abcdefghi - Item391 Claes van Berck, voer Goyart van Hulsen, / uut den Roeden Schilt392, 

gelegen bij der Lynden. 

81. x lopen 

Willem Elias. 

Deselve Jacop. 

Nu Ariken voerscreven.  

 

390  Otw,THG.3,9v: heer Benedictus, nu derffgenamen. Jan Janszoon in Milanen ten Bosch. Gerit Aertszoon vanden 

Wiel voir. Otw,THG.4,5r: Jan Peynenborch oudt secretaris tot Oisterwijck voir heer Benedictus Heyen, Lichtmis, een 

½ mud rogge met ij gld. x st. 

391  Otw,THG.3,9v: nu de weduwe. 

392  Lindeind noord 070. 
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abcdefghi - Item393 noch deselve Claes van Berck, van wegen / Goeyarts van Hulsen, 

ende Herman Wyten, vande / Roeden Schilt394 voerscreven, ende uut enen acker 

gehey/ten den Doerenacker, daer after gelegen, / x lopen rogs, die Jan Brock ten 

Bosch beset heeft, / daer brieve af zijn ende een instrument. 

1582 januari 26 Otw,R.282,113 

De Tafel van de H.Geest van Oisterwijk heft veertien lopen rogge uit een huis en hof in 

de vrijheid Oisterwijk bij de Linde, met enerzijds de erfgenamen van Wijtman Verheyen 

en anderzijds grond van Henrik van Asten, strekkend van de straat tot grond van Corst 

Anthonis. Jacob Jacob van der Heyden, de eigenaar (proprietaris) van dit huis, heeft 

het in zijn testament gemaakt aan Embert Gosen van der Borcht, provisor, ten behoeve 

van de H.Geesttafel. 

 

1582 december 29 Otw,R.283,I,41v 

Embert Gosenszoon van der Borcht, meester en provisor van de tafel van de H.Geest, 

heeft met consent der schepenen overgedragen Willem zoon van wijlen Elias Willem de 

Smit een huis en hof met gronden in de vrijheid Oisterwijk bij de Linde, met enerzijds de 

erfgenamen van Wijtman Verheyen en anderzijds grond van Pauwels van Asten, 

strekkend van de straat tot grond van Corst Anthonis, belast met veertien lopen rogge 

erfpacht aan de Tafel, welk huis Jacob zoon van Jacob van der Heyden de Tafel bij 

testament vermaakte en daarna voor Oisterwijkse schepenen overgedragen had aan 

de Tafel. 

fol.11v Oesterwijck 

82. x lopen 

Nu Jan Willemsen ten Bosch. 

Nu Jan die Smit sijn zoon, nu Kathelyn weduwe Jans voerscreven. 

 

393  Otw,THG.3,9v: deselve weduwe. Bij post 80 en 81: Otw,THG.4,5v: Barth. de Bont, voir Henrix weduwe Anthonis 

Roosen, Lichtmis, xiiij lopen rogge, met  iij gld. 

394  Lindeind noord 070. 
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abcdefghi - Item395 Gerit die Smit, voer Henrick Emmen, van weghen / Aert Appels, uut 

ene erffenisse geheyten den / Laeracker396, gelegen teynden Oesterwijck, daer / brieve 

aff zijn. 

83. iiij lopen 

(Doorgehaald: Bastiaen ende Adriaenen kynder). 

Nu Michiel Huben, nu Arts vande Wiel.   

abcdefghi - Item397 Aert Lombarts kynder, voer Laureys / Lombarts, uut erffenisse398 

gelegen te Carchoven / aen dat hecken, die Aert Haewen waren, / iiij lopen, daer 

brieve af zijn. 

Dese erffpacht is bijden provisoir geemiceert ende vercreghen ende wordt / oversulcx 

jaerlijks tot behoeff vande Godtshuys verpacht. 

84. xiij lopen 

Nu Mari van Os.  

abcdefgh - Item399 Jans van Eygen kynder, voer Heyn / Goeyart Bax, van wegen 

Kathelijn Luus, / van den gueden Tielman Boeyen, xiij lopen. 

85. ij lopen 

Nu Mary voorscreven. 

 

395  Otw,THG.3,9v: Dirick Jacop sVilters nomine uxoris dochtere Jans voorscreven. Otw,THG.4,5v: Jan Adriaen 

Goidtschalck voir Dierck Jacob sVilters x lopen rogge, Lichtmis met iij gld. x st. 

396  Nedervonder 066. 

397  Otw,THG.3,10r: in de marge: de Heyligeest het onderpant bij evictie vercregen ende is gebracht bij de stede tot 

Carchoven ende daeromme voirtaen vuytten register ende wech te blyven. 

398  Schijf 121C. 

399  Otw,THG.3,10r. Kerkeind west 049, later bekend als den Hertog. 
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abcdef - Item400 noch die selve kynder Jans van Eygen, / van wegen Heyn Goeyart Bax, 

uut huyse ende / hoeve401, daer Jan van Eygen inne te woenen / plach, gelegen aen 

den dreyboem daer men te / Huyculum gaet, ij lopen.  

Item voer desen pacht hebben die kerckmeesters der taeffelen / gevest anno (15)61 xv 

lopen uut der hoeven inden Mortel, / want die kerck dit huys vercoft heeft uut eenen 

maecksel / van Merij van Osch. 

 

1561 oktober 31 Otw,R.265,57v 

Wouter Colff meester en provisor der tafel van de H.Geest binnen Oisterwijk maakt een 

erfwissing van ‘erfrogge’ met Gosen Gijsbert van Riel als fabrieksmeester van de 

parochiekerk in Oisterwijk. Aan de H.Geesttafel komt een erfpacht vijftien lopen rogge 

uit de helft van de Kerkfabriek ‘inde packhuyse en jaerlijcx incomen van eenre hoeve’ 

van de Tafel en de Fabriek samen in parochie Oisterwijk in de Mortel402 etc. 

Aan de Fabriek 15 L rogge uit een erf dat eertijds behoorde aan Marie weduwe van Jan 

van Os in de vrijheid van Oisterwijk achter de Kerk. 

fol.12r Oesterwijck 

86. v lopen 

Jan vanden Hoevel de jonghe. 

Nu Jan Andries Lambrechtssen, nu heer Embert Artszoon. 

Nu Goyart Rembouts. 

abcde - Item403 Jan van Eyghen hadde gepacht tegen / die Heyligeest meesters een 

stuck lants toe/behoerende den Heyligeest, geheyten den Runb/osch, ij lopensaet off 
 

400  Otw,THG.3,10r. In de marge bij beide voorgaande posten 84 en 85: gequeten bij forme van procuratie? anno 

(15)61. 

401  Kerkeind west 049. 

402  Vergelijk post 260. 

403  Otw,THG.3,10r: in de marge: gequeten aen (doorgehaald: J(an vanden) Hoevel Diericx) D(ierk vanden) Wiel. 
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daer omtrent begrijpende, / gelegen teynden die Coppelstraet, dat welck / nu heeft 

Goeyart Rembouts, om v lopen rogs / jaerlijcks daer af te gelden. 

87. ij lopen 

Nu Goyart Claes Stertszoon. 

abcdefg - Item404 Claes Sterts uut zijnen huyse ende hoeve405, / gelegen after der 

kercken tusschen erffenisse / heer Gerits vanden Scaepdyck, priester, ende / Jans 

kynder van Eygen voerscreven, ij lopen. 

88. iiij lopen 

Nu Lambrecht Geritssoen die Bont. 

Nu Lysbeth Jan Goeyart Bax dochter, nu heer Willem Huysmans. 

abcdefghi - Item406 Jan Goyaert Bax kynder, iiij lopen rogs, / van enen stuck landts407 

gelegen optie Hupperinge, / van wegen Jan Buckincks die timmerman. 

89. xviij lopen 

Nu Yken weduwe Jan Pluymen, nu Geen Jan Geenen. 

abcde - Item408 Jan Pluymen, voer Jan die Haese, van wegen / Jan Aert Hermanssen, 

xviij lopen Roggen, vanden / gueden Jans vander Hoeven, gelegen optie Hoeven. 

fol.12v Oesterwijck 

90. vi lopen 

 

404  Otw,THG.3,10v: Lambert Martenszoon. 

405  Vergelijk Kerkeind west 051A. 

406  Otw,THG.3,10v: in de marge: dit wordt gepretendeert bij Adriaen Claeszoen beleent te sijn. 

407  Langevennen 013. 

408  Otw,THG.3,10v: Ghijsbert Adriaen Bonen. Henrick Pauwels Pluym. Jan Ghijsbert Adriaenszoon. Jan Bernaertszoon. 

Van desen pacht / gelt / Jan Bernaert Michielszoon i mud rogge; en Peter sone Mattheeus Elias ij lopen rogge. 

Otw,THG.4,5v: Deselve [Jacob Bartholomeus Betten] gelt inde pacht van Jan Bernarts in xviij lopen, ij lopen met xij 

st. ij ort. Jan Bernart Michielszoon in de 18 lopen i mud rogge met v gld. 
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Henrick Jan Pluym. 

abcde - Item409 noch die selve Jan Pluyme, van den selven / gueden Jans vander 

Hoeven voirscreven, vi lopen roggen. 

Mogelijk bij post 89 en 90 

1465 augustus 20 Otw,THG.1,149v-2,regest-180 

Jan zoon van Herman Noyens heeft bekend verplicht te zijn twee erfpachten te betalen 

aan de Tafel van de Heiligen Geest in de kerk van Oisterwijk, een van tien lopen rogge 

op Lichtmis, gaande uit een huis en hof met grond en toebehoren in de parochie 

Oisterwijk, waar hij woonachtig is, optie Hoeve, en een van dertien lopen rogge, ook op 

Lichtmis, uit twee stukken land van ongeveer zes lopenzaad in de parochie Oisterwijk, 

het ene genoemd die Oude Hoeve, met op beide zijden grond van sBeeren kynder, en 

het andere geheten die Bocht, met aan een zijde grond van Claas Appels en aan de 

andere zijde eveneens ‘den erffenis sBeeren kynder’. 

Duysent vierhondert tsestich ende vive, twintich daigen in augusto. Schepenen in Oisterwijk: Willem van Beeck en Aernt Appels 

Jacopszoen. 

Opschrift: x lopen ende xiij lopen roggen opte Hoeven. In de marge: gilt Jan Pluymen. 

91. v lopen 

Denys Thomas, laet. 

Henrick Janssen die timmerman, nu Claes Hanricks alias Lubber. 

abcdefghi - Item410 Willem Luus kynder, uut huere hoeve / gelegen te Carckhoeven, v 

lopen rogs, die Daem / die Weer beset heeft, ende is enen brief van / enen halve mud 

roggs, dat die selve Daem / beset heeft. 

92. iij lopen 

Deselve Denys. 

 

409  Otw,THG.3,10v: Ghijsbert Adriaenszoon. Henrick Pauwels Pluijm. Jan Ghijsbert Adriaenszoon. Peter sone Mattheeus 

Elias Cuyters. 

410  Otw,THG.3,10v: Lambert Peter Mathijszoon. 
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Nu die selve Claes. 

abcdefghi - Item411 Embrecht Henrick Emmen soen ghilt / die andere iij lopen roggen 

van de voerscreven halve / mud, dat Daem die Weer beset heeft uut eender / weyen, 

gelegen tot Carchoven after die molen, / toe behoren heer Andries Emmen suster. 

93. ½ mud 

Deselve Denys. 

Nu die selve Claes. 

abcdefghi -412 Henrick Janssen die timmerman, / Item noch de selve Willem Luus kynder, 

/ een half mud, uut der selver hoeven, hetwelck / Willem Reynkens te gelden plach. 

fol.13r Oesterwijck 

94. ½ mud 

Deselve Denys. 

Henrick Janssen, nu die selve Claes. 

abcdefghi - Item413 noch de selve Willem Luus kynder, noch / uut der selver hoeven te 

Carchoeven, een half / mud roggen, van wegen Andries Walands. 

95. vi ½ lopen 

Nu Aert Claes Maessen, nu Wouter Brocken. 

 

411  Otw,THG.3,11r. 

412  Otw,THG.3,11r. 

413  Otw,THG.3,11r. 
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abcdefgh - Item414 Aert Maes gilt vi ½ lopen roggen, van enen / stuck landts geheyten 

die Houbrake415, gelegen / te Carchoeven aen die heye, ende is enen pacht / van xiij 

lopen. 

96. vi ½ lopen 

Wouter Aert Brocken voorscreven. 

abcdefgh - Item416 Denis Wyten wijf gilt die andere vi ½ lopen / vanden voerscreven xiij 

lopen417, ende is dit voerscreven onderpant / metten pacht van een gedeylt. 

97. ij lopen 

Nu Jan Claes Jacops die steenbecker. 

Wouter Aert Brockensoen, nu Wytken Huyben. 

abcdefghi - Item418 Denis Wyten wijf voerscreven, voer Cornelis / Peterssoen, van wegen 

Dirck Belniys, uut zekeren / gueden gelegen te Carchoeven, die Denis wijf / voerscreven 

heeft van Jan Blanckarts, ij lopen.  

fol.13v Oesterwijck 

98. xij lopen 

nu Jan die Keteler te Caerchoeven die oude. 

Nu die weduwe heeren Jan Bax, ridder.  

 

414  Otw,THG.3,11r: Jan Ghijb Berthens. 

415  Kerkhoven noord 051. 

416  Otw,THG.3,11r: Jan Ghijb Berthens. In de marge: gequeten met iij (mud) lopen tsjaers i mud aen Embert 

Goessenszoon. 

417  Kerkhoven noord 051. 

418  Otw,THG.3,11v: Claes Janszoon de Steenbacker alias Ketelairs. Barbara weduwe Claes Janszoon. Mogelijk 

Otw,THG.4,5v: de weduwe Henrick Herb.bart? Ketelers, ij lopen rogge, xv st. 
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abcdef - Item419 Cornelis Peterssoen, xij lopen roggen uut eenen / huyse ende hoeve420 

ende een weyken, omtrent iij lopen/saet begrijpende, gelegen te Carchoeven, de 

welck / Aert vander Eycken toe te behoeren plaegen, daer / brieve aff zijn. 

1426 maart 23 Otw,R.145,14r-2 

Laureins van der Heijden, Godevaart Bax en Henrik van Eten, als provisoren van de 

H.Geest in Oisterwijk gaven uit aan Aart Back zoon van wijlen Jan Wijns: a. een huis en 

hof in Oisterwijk te Kerkhoven, met enerzijds Wouter van der Stege en Lijsbet Smeijers en 

anderzijds de gemeint, strekkend van Lijsbet Smeijers westwaarts tot aan de gemeint 

van Haaren; b. een stuk land aldaar, met in het zuidwesten Wouter Doermans en in het 

noordoosten Anchem Moelneers, strekkend van Lijsbet Smeijers zuidwaarts tot aan de 

Haarense gemeint, alles eertijds van Aart van der Eijcke en door de H.Geest gekocht 

met waarschap van de landsheer, zoals in Oisterwijkse schepenbrieven. De uitgifte 

geschiedt voor een erfpacht van twaalf lopen rogge op Lichtmis, en deze erven zijn 

reeds belast met een erfcijns van 2 schellingen. 

99. ½ mud 

Nu die weduwe van Goert van Baest. 

abcdefgh - Item421 Jacop Doreman, een half mud roggen uut / zekeren onderpanden 

ende erffenissen die hij heeft, / gelegen te Carchoeven, die sijn gedeylt tegen / enighe 

erffenisse toebehoerende Willen Luus / kynder, tot hueren hoeve voerscreven, ende 

welck comen / van Andries Walands voerscreven. 

1375 december 24  Otw,THG.1,17v-1,regest-21 

Jan Langerbeen heeft verkocht aan Jan van den Eynde den jonge ten behoeve van 

de H.Geesttafel, een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit de helft van een 

 

419  Otw,THG.3,11v: Henrick Janszoon de Steenbacker. Herman Henricx de Steenbacker. Otw,THG.4,9v: Herman 

Steenbackers, noch xij lopen rogge. 

420  Kerkhoven west 020. 

421  Otw,THG.3,11v: die weduwe van Goyaert van Baest. Huybert Goyaertszoon van Criecken voir. Goyaert 

Huybertszoon van Criecken voir. Otw,THG.4,5v: Adam Martens van Hees voir Goyart Huyberts, viij lopen rogge met 

ij gld. x st. 
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hoeve land te Karechoven bij de windmolen, zoals daar ‘begraven leeght’, waarvan 

Jan Weyndelmoeden en Jan die Laet de wederhelft bezitten en met hen afgedeeld is. 

De oude last is een erfcijns van 2 schelling aan de tafel. 

Duysent drie hondert tseventich ende vyve opten Korsavont. Schepenen in Oisterwijk Jan van Ele en Jan Wijtmanssoen. 

Opschrift: Een malder rogs gilt Jacop Doermans. In de marge: Daernae Jan Doremans; Goyaert van Crieken. xi. 

Onderschrift: Hier aff is noch eenen vonnisbrieff off verbuet brieff beginnende: Condt sy eenygelycken dat Henrick van Ethen ende 

Gerit van Meijensvoert als meesters ende provisoers der taefelen des heijlichs geests inder kercke van Oisterwijck gelegen inden 

name ende van wegen der voorscreven taeffelen etcetera; wesende van der date dusent vierhondert twintich ende drie op sinte 

Jacobsdach apostels. Dese erffenissen sijn alnoch geevinceert voir desen pacht ende een mud rogge oyck den Heyligeest 

competerende ende sijn deselve bevonden sufficient anno (15)95 ende het voerscreven mud rogge ad pactum. 

 

1533 april 7 Otw,R.237,115v 

Claus zoon van wijlen Jacob Hoefs als meester ende provisor van de H.Geesttafel te 

Oisterwijk heeft opgewonnen wegens gebrek aan betaling van een erfpacht van een 

half mud rogge die Jan Langerbeen verkocht had aan Jan vanden Eynde de jonge ten 

behoeve van de H.Geesttafel op Lichtmis uit de helft van een hoeve land te 

Carrichoven bij de windmolen ‘in aldergrooten dat die daer begraven leegt’, en 

waarvan de andere helft behoorde aan Jan Weyndelmoeden en diens zwager Jan die 

Laet, die tegen hen gedeeld hadden volgens Oisterwijkse schepenbrieven van 

Kerstavond 1375, welke pacht drie niet geleverd was en na vonnis van Oisterwijkse 

schepenen heeft vorster Jan Goyart de Becker namens Claus dit onderpand verkocht 

aan Jan Jacob Doremans voor de pacht van het half mud rogge en nog anderhalf 

mud ‘achterstels en verschene pachts’ en 200 karolusgulden die Jan Jacob Doremans 

‘in reparatien daaraan gegeven had en voor de scay van recht’ van Jan Jacob 

Doremans. 

100.  

efg - Item422 die selve een mud rogs, dat Jacop Emmen eertijts der / taeffelen gelost 

heeft, ende anno (15)58 heeft hij’t weederom / der taeffelen gemaeckt voer een 

spijnde, daer brieff aff zijn ende / een opdracht. 

 

422  Otw,THG.3,11v: Deselve Huybert nu Goyaert sijn soon. Otw,THG.4,9v: Adam Martens van Hees, voir Goyart 

Huyberts, i mud rogge. 
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1546 januari 6 Otw,R.249,74v 

Jacob Henrik Emmen leverde jaarlijks aan de H.Geesttafel van Oisterwijk een erfpacht 

van een mud rogge op Lichtmis uit een stuk land den Wuesten Horrinck in de parochie 

Oisterwijk te Carckoven naast de gemeint van Haaren, met zuid- en westwaarts grond 

van Jan Appels, oostwaarts grond van deze Jan Appels en Claas Jan Maess, zoals door 

Andries Toyt zoon van wijlen Henrik Toyts voor deze pacht uitgegeven was aan Dirk 

Tielmans volgens Oisterwijkse schepenenbrieven en welke pacht Aleit dochter van 

wijlen Engbrecht Goessens in haar testament aan de H.Geesttafel van Oisterwijk 

vermaakt was ‘om aenden armen te distribueren’ onder voorbehoud van lossing met 

60 gulden. Jan van Os komt nu als H.Geestmeester verklaren dat deze pacht door 

Jacob Henrick Emmen gelost is met 60 gulden. 

 

1559 februari 13 Otw,R.263,11 

Elisabet dochter van wijlen Jacob Emmen draagt over aan Wouter Colff ten behoeve 

van de H.Geesttafel voor een spynde aan de armen, een erfpacht van een mud rogge 

op Lichtmis uit een stuk land. den Wuesten Hoernick in de parochie van Oisterwijk te 

Carchoven met enerzijds de gemeint van Haaren en anderzijds in het zuiden alsook 

westwaarts aan grond van Jan Appels en strekkend tot grond van genoemde Jan 

Appels, welk stuk land door Andries Toyt uitgegeven was aan Dierk Tielmans voor deze 

erfpacht volgens Oisterwijkse schepenbrieven en welk mud erfpacht Aleit Emmen aan 

de H.Geesttafel in de Oisterwijkse kerk vermaakt was op conditie dat haar naaste 

vrienden mochten lossen en wijlen Jacob Emmen gelost had.  

101. ½ mud 

Nu Jan die Molders wijff Jenneken. 

abcdefghi - Item423 Herman Molders Laureys Molders soen in / die acker, van wegen 

Henrick Meeus soen van de / Nuwenhuys, ende van wegen Margrieten vander / 

Straeten, een half mud roggh. daer brieve af zijn. 

 

423  Otw,THG.3,11v: Adriaan Aert Roestenb(orch) cum suis. meester Philips Lintermans --. 
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ab -424 vandesen negen lopen gilt Hanrick Art Lombarts / soen vier lopen, ende Ariken 

Hanrick die Molders wijff / gilt vijff lopen, Hanrick Lombarts salmen inden middel / uut 

doen, die vijff lopen gilt nuu Jan die Molder wijff - iiij lopen. 

102. een lopen 

Nu Jenneken Molders voorscreven. 

abcdefghi - Item425 noch die selve een lopen rogs uut enen stuck / lands doer Lemmens 

veeken. 

Bij post 101 en 102 

1421 april 7 Otw,THG,I,17v-2/18r, regest-70426 

Jan Kermis zoon van wijlen Willem Kermis, Aart die Bye, zoon van wijlen Jan Byes, man 

van Aleit, en Ide Kermis, dochters van wijlen Willem Kermis, Engelbrecht Bukinck zoon 

van wijlen Gerit Bukincks, Henrik Henriks van der Avoert man van Juut dochter van wijlen 

Gerit Buckincks, Aart Aart sGrevensoen voor zichzelf en voor zijn broers en zusters, de 

gebroeders Willem en Gerit, zonen van wijlen Henrik ‘kemmer’, zoon van wijlen 

Godevaart van der Vloet, ook ook voor hun broers en zusters, Henrik Embrecht Smyters 

man van Elisabet dochter van wijlen Gooswijn Gooswijn Matheeussoen, ook voor zijn 

zwagers Gerit en Gooswijn, zonen van wijlen Gooswijn Gooswijn Matheeussoen hebben 

aan Henrik van Beecke verklaard schuldig te zijn aan de H.Geesttafel erfpachten te 

gelden op Lichtmis van acht lopen en van een lopen rogge, uit een stuk land van wijlen 

Aart Kermis, gelegen in de akkers achter Oisterwijk met aan een zijde grond  van Jan 

Beys Claus Nycoelssoen en Peter Bloys Engbrecht Smyters zoon en aan de andere zijde 

grond die Laureins van der Heyden beteelt en grond van de erfgenamen van 

Gijsbrecht Jacopszoen, liggend aan de weg naar Karickoven. Dit stuk land is hun 

aangekomen bij versterf van Aart Kermis, Engelbeer zijn vrouw en hun kinderen. 

Duysent vierhondert twintich ende een opten sevenden daich der maent van april. Schepenen in Oisterwijk Jan Jan Wijtmanssoen 

 

424  Otw,THG.3,12r: b  meester Dierick vanden Hoevel, nu Goyaert Comans. Mogelijk Otw,THG.4,6r: Jan Reyner 

Heesters, voir mr Dierck vanden Hoevel, iiij lopen rogge, met xxv st. 

425  Otw,THG.3,12r. a. 

426  Geprotocolleerd in Otw,R.143,37r-4. 
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en Henrick Henrixsoen van der Avoert. 

Opschrift: ix lopen rogs die Herman Molder gilt. In de marge: ix lopen rogge. xij. 

fol.14r Oesterwijck 

103. ½ mud 

Nu Jan die Molder Hermanszoon. 

abcdefghi - Item427 noch die selve Herman een half mud / roggen uut enen stuck lants 

gelegen bij Lemmens  / veeken, dwelck Aert Kermissen beset heeft, daer / brieve af zijn. 

104. iiij lopen 

Nu Wouter die Molder teynen Oesterwijck. 

abcdefgh - Item428 Roloff van Donghen, van wegen sGoedscalck / Roesmonts, iiij lopen 

roggen uut erffenisse gelegen / bij die goede ter Borcht. 

105. iiij lopen 

Nu Wouter voorscreven. 

abcdefgh - Item429 noch die selve Roeloff, noch van wegen / Goedscalck Roesmonts, 

noch iiij lopen roggen uut / den selven gueden. 

106. iiij lopen 

Nu Jan Egels. 

 

427  Otw,THG.3,12r: Adriaen Aertszoon Roestenb(orch). meester Philips Lintermans. Mogelijk met post 101: 

Otw,THG.4,5v: Aert Goyart Sterts, voir mr Philips Lintermans, de helft in xiiij lopen rogge, Lichtmis, de helft met ij gld. 

ij ½ ort st. en de weduwe Jan Embert Adriaens, dander helft, ij gld. ij ½ ort st. 

428  Otw,THG.3,12r: Wouter Janszoon vander Veke, molder. Lambert vanden Hoevel Diericxszoon. In de marge: met 

een text te setten pvt? inden ---. 

429  Otw,THG.3,12r: Lambert vanden Hoevel Diericx. Post 104 en 105: Otw,THG.4,6r: Wouter Peter Ketelaers voir meester 

Lambert vanden Hoevel, ½ mud rogge met ij gld. x st. 



 

 

 

Renteboek   164      

 

abcdefg - Item430 Lauken die Molder, dat Aert Bax ende / Willem te gelden plagen, van 

wegen Willems / van Cuyck, iiij lopen rogs, welck Cathelyn Jans / Costers wijf besette 

uut Pasmans hoeve431, gelegen / op die Hupperinghe. 

fol.14v Oesterwijck 

107. iiij lopen 

Noch Jan Goyart Egelssoen voerscreven. 

abcdefg - Item432 noch de selve Lauken de Molder, iiij lopen / rogs uutter selver 

hoeven433, gelegen op die Huppe/ringe, die welcke Peter Verstegen beset heeft, / daer 

brieve af zijn. 

108. iiij lopen 

Nu Peter Henrick Goyaertssoen, nu Nel Goekens. 

abcdefghi - Item434 Jan Wouter Groeys soen te Carchoeven, / vanden gueden die 

Mathijs de Meyer te wesen / plagen, van wegen Peter Nesen wijf, welck / onderpant 

gelegen is te Carchoeven, neven / erffenis Ariaen de Wolf deen zijde, ende neven / 

erffenis Elizabeth Buckincks dander zijde, daermen / gaet te Hoech Caerchoven waert, 

iiij lopen. 

109. ij lopen 

Noch Peter voerscreven, nu Nel Goekens. 

 

430  Otw,THG.3,12r: Willem Jan Egels voir. Adriaen Janszoon de Decker nomine uxoris dochter Willems Jan Egels. 

431  Vergelijk Kerkhoven west 040 

432  Otw,THG.3,12r: Adriaen Janszoon de Decker, voir Willem Jan Egels. Post 106 en 107: Otw,THG.4,6r: Adriaen 

Janszoon van Roy kynder, voir Willem Egels, ½ mud rogge, Lichtmis, ij gld. x st. 

433  Vergelijk Kerkhoven west 040 

434  Otw,THG.3,12v: meester Dierick vanden Hoevel. 
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abcdefghi - Item435 noch de selve Jan Groeys, die wilner Mathijs / de Meyer te ghelden 

plach, uutten selven erffenis, / van wegen Agnesen Henrick Nesen, ij lopen rogs, / die 

welck Lijsbeth van Duysel beset heeft, daer / instrumente aff is. 

110. ½ mud 

Noch Peter voerscreven, nu Nel Goekens. 

abcdefghi - Item436 noch de selve Jan Groeys, dat oick die selve / Mathijs de Meyer te 

gelden plach, ½ mud rogge, / uut den selven onderpande, dat welck Aert van de / 

Heyen overgegeven heeft den Heyligeest van / Oesterwijck, daer brieve af zijn.  

1434 januari 15 Otw,THG.1,18v,regest-95 

Henrik die Bont zoon van wijlen Reiner sBonten uit Enschot (Enschit), ook voor zijn broer 

Jan, heeft beloofd aan Aart vander Heyden zoon van wijlen Willem vander Heyden een 

erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit de hierna genoemde erven in de 

parochie Oisterwijk te Carickoven zoals Henrik en diens broer Jan op deze dag gekocht 

hebben van Aart van der Heyden, namelijk uit een huis, hof en toebehoren, twee en 

een halve lopenzaad, zuid- en westwaarts naast grond van Aleit, weduwe van Laureins 

Groys en haar kinderen, noordwaarts naast Geertruit dochter van wijlen Jan Maessoen 

van Carickoven en haar kinderen en met de oostwaartse zijde aan de straat aan de 

Haarense gemeint, alsmede uit een mudzaad land, zijnde een deel van die 

Houwebraeck, die twee en een halve bunder groot is.  

Duysent vierhondert derdich ende drie des vrijdaigs nae die octave van derthien daich ons Heeren vyffthien daighen in januario. 

Schepenen in Oisterwijk: Jan van der Elst en Henrick van Buedel Janssoen. 

Opschrift: Een half mud rogs dat Peter Henrick Goyaert gilt. In de marge: xiij. 

 

 

435  Otw,THG.3,12v: meester Dierick vanden Hoevel. 

436  Otw,THG.3,12v: deselve meester Dierick. In de marge voor de voorgaande drie percelen: xiiij lopen. Deze drie 

percelen (post 108, 109, 110) vervolgen met: Otw,THG.4,5r/v: deselve [Jan Peynenborch oudt secretaris tot 

Oisterwijck] met de kynder Dierck Peynenborch, voir Caerl vanden Hoevel is? xiiij lopen rogge, die met vij gld 

betaald? worden, ij gld x st. Adriaen van Esch inde voorscreven pacht, ij gld; de kynder Thomas? vanden Hoevel 

de rest -- ij gld. x st. 



 

 

 

Renteboek   166      

 

1440 februari 19 Otw,THG.1,17r,regest-108 

Aarnt zoon van wijlen Willem van der Heyden heeft opgedragen aan de 

H.Geestmeester zijn broer Laureins van der Heyden,  een erfpacht van een half mud 

rogge, welke Henrik die Bont zoon van wijlen Reiner sBonten uit Enschot (Enschit) ook 

voor zijn broer Jan beloofd had aan Aart op Lichtmis uit de navolgende erven, gelegen 

in de parochie Oisterwijk te Carichoven welke Henrik die Bont zoon van wijlen Reiner 

sBonten van Aart vander Heyden gekocht had, namelijk uit een huis, hof en 

toebehoren, twee en een halve lopenzaad, zuid- en westwaarts naast grond van Aleit, 

weduwe van Laureins Groys en haar kinderen, noordwaarts naast Geertruit dochter van 

wijlen Jan Maessoen van Carichoven en haar kinderen en met de oostwaartse zijde 

aan de straat aan de Haarense gemeint, alsmede uit een mudzaad land, zijnde een 

deel van die Houwebraeck, die twee en een halve bunder groot is, gelegen tussen 

grond van Roelof Roesmont en tussen grond van Aart van den Wyel, volgens 

Oisterwijkse schepenbrieven.  

M iiijC xxxix des vrijdaichs naeden sondach alsmen singt Invocavit xix dagen in februario. Schepenen in Oisterwijk Peter die Greve 

en Jan Jan Wijtmanssoen die jonge. 

Opschrift: Opdracht van eenen half mud roggen gedaen der tafelen van Aerden vander Heyden uut erfenis te Carichoven. In de 

marge: videtur esse ad pactum. x. 

fol.15r Oesterwijck 

111. ½ mud 

Nu Lucas van Ameroeyen, nu Michiel die Wijse als laet. 

abcdefghi - Item437 Jans guet van Ameroeyen, van wegen / Bax Wijns, een half mud 

roggen, uut zijnen huyse / ende hoeve, gelegen te Carchoeven aen den stap / 

daermen gaet ter moelen, daer brieve af zijn. 

1426 maart 23 Otw,THG.1,19v,regest-80438 

Aart Back zoon van wijlen Jan Wijns heeft beloofd aan de H.Geestmeesters van 

Oisterwijk Laureins van der Heyden, Godevaart Back en Henrik van Ethen een erfpacht 

van een half mud rogge op Lichtmis uit zijn huis, hof en land gelegen in de vrijheid 
 

437  Otw,THG.3,12v. 

438  Geprotocolleerd in Otw,R.145,14r-2. 
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Oisterwijk te Karickoven met oostwaarts grond van Aart Wollffaerts en westwaarts grond 

van Trude van der Eycken en Aart Back voorschreven, met in het noorden de straat en 

zuidwaarts Aart Wolffaerts. Aart Back kan vòòr de betaaldag een ander deugdelijk 

onderpand aanwijzen. 

Duysent vier hondert twentich ende vyve; opten Palmavont, drie endetwintichsten dach in marte. Schepenen in Oisterwijk Wijtman 

Wouterszoen van den Dael en Aert van der Heijden. 

Opschrift: Een half mud rogge te Carickoven ende gilt Lucas van Amerzoyen. 

112. ix lopen 

abcdefghi - Item439 noch die selve kynder Jans van Ameroyen, / ix lopen rogs, die Willem 

van Brakel beset heeft / den Heyligen Geest, die Aert Bax geldende was / uut sijnen 

huyse ende hoeve, daer een instrument / ende scepenen brieve af zijn, ende is dat 

selve huys ende / hoff. 

113. i mud 

Joost Blomkens. 

Nu Thielman Willem Huysmans. 

Nu Claes Maes die cremer. 

abcdefg - Item440 Jan die Clerck ende zijn moeder, van wegen Willem / Bloeck, een 

mud roggen, van enen acker gelegen te / Carchoven bij des Heylichde Geest lant, 

daer brieve af / zijn, in die Schijve neven den Molenpat. 

114. iiij lopen 

Item441 die selve, nu Claes die Coman Claessen, nu / Jenneken Denis, die weduwe, 

gelost bij Arien? 

 

439  Otw,THG.3,12v/13r: In de marge voor de voorgaande twee percelen: xvij lopen. Post 111 en 112: Otw,THG.4,6r: 

Baltasar Benedictus, voir Lucas van Ammersoyen, verschenen Lichtmis, xvij lopen rogge, met v? gld. vi st. i ort. 

440  Otw,THG.3,13r: In de marge: de Heyligeest heeft dit pant ende is het principael stuck vande stede tot Carchoven. 

441  Otw,THG.3,13r: In de marge: dit is inden ouden register gecassert gelost te sijn. Onderschrift: gelost bij mij Thomas; 

gelost bij Adriaen Thonis? 
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fol.15v Oesterwijck 

115. ½ mud 

Nu Gerit van Giffen,  Adriaen van Dijck. 

Nu Thonis Laureyns Eelenssen, nu Cornelis Schilders. 

abcde - Item442 Peter die Beer Jans soen, van wegen / Geertruyt Maes Brouwers wijf met 

haeren / kynderen, een half mud roggen uut zijnen huyse / ende hoeve443, gelegen 

binnen der vrijheyt van Oesterwijck, / daer Jan die Beer inne te woenen plach, daer 

scepenen / brieve af zijn. 

116. vi lopen 

Nu Lawereyns Elens,  Aert van Eerssel. 

Nu Jacop Buckincks,  nu Jan die Beer. 

abcdefghi - Item444 Heyn Moels huysvrou, van wegen Beel van / Beeck, vi lopen roggen 

uut hoiren huyse ende hoeve445, / welck Ghysbrecht Jacopssen ende Cathelyn syn wijf / 

beset hebben. 

117. vij lopen 

Aert Marten Maessen, nu Peter Crillarts,  Jan Pyl. 

 

442  Otw,THG.3,13r: Embert Goossenszoon. Adriaen Cornelis van Dijck. Jan Thomass vande Wiel. Otw,THG.4,6r: Jan 

Thomas vande Wiel voir Adriaen van Eyck (sic), ½ mud rogge met ij gld. 

443  Lindeind noord 053. 

444  Otw,THG.3,13r: Dierick Geritszoon vanden Wiel voir. Otw,THG.4,6r: Jan van Berckel, voor Gerit Dierix vande Wiel, vi 

lopen rogge, Lichtmis, xxx st. 

445  Lindeind zuid 019. 
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abcdefghi - Item446 Aert Maes alias die tepper, vij lopen roggen uut / zijnen huyse ende 

hoeve,447 gelegen te Carchoeven / by dat hecken, aldernaest den huyse der kynder / 

Aert Lomberts, welck Aert Grieten te wesen / plach, daer scepenen brieve af zijn. 

118. ij lopen 

Embrecht Jacop Schoenmakers cum suis. 

Nu Jan Claes die Steenbecker, voer Willemken zijn wijff. 

Nu Aert Lauwreyssen van Boxtel. 

abcdefghi - Item448 Gerit Peynenborch, voer Lambrecht Wytmans, / van wegen Aert die 

Greve, ij lopen roggen, uut / twee lopensaet lants geheyten dat Santstuck449, / gelegen 

bijder Nedervonder, tOesterwijck waert. 

fol.16r Oesterwijck 

119. ½ mud 

Nu Goris van Eerssell, niet want die Heylige Geest heeft dit onderpant. 

abc - Item450 Aert van Eerssel met zijnen gesellen, een / half mud roggen uut enen huyse 

ende hoeve451, dat / te behoeren plach Michiel de Beer, gelegen in / die Kerckstraet 

aldernaest der erffenisse Jans / vande Voert, welck Henrick van Poppel gemaect / 

heeft, daer brieve af zijn. 

120. ix lopen 

 

446  Otw,THG.3,13v: meester Adriaen van Baerl, nu de Heyligeest. In de marge: is donderpant van dese vij lopen bij de 

stede tot Carchoven, ergo alhier ni. 

447  Schijf 121B. 

448  Otw,THG.3,13v: Willem Joosten vande Wiel, nomine uxoris. Otw,THG.4,6r: de weduwe Willem Joosten van de Wiel, 

ij lopen rogge, xx st. 

449  Borchtakker 014. 

450  Otw,THG.3,13v: In de marge: hierop te lossen. (Ook verbonden met de volgende post:) de Heyligeest heeft dit 

onderpant. 

451  Kerkeind zuid 006. 
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ab - Item452 noch die selve Aert met zijnen gesellen, uut / den selven huyse ende 

hoeve453, ix lopen roggen, / daer brieve af zijn als voere, den huyse toebehoerende. 

121. ½ mud 

Peter die Lew, nu Peter Franss ten Bosch. 

abcde - Item454 noch de selve Aert van Eersel, voer Willem / Sapeels, een half mud 

roggen, welck Willem / Meynarts gemaect heeft uut huyse ende hoeve455, / dat 

toebehoren plach Willemen ende Jan Sapeels, / gebruederen, gelegen aen den 

Steewech, aldernaest / Henrick Henrick Emmensoen, daer voerscreven nu / inne woent, 

daer brieven ende een instrument / af zijn. 

fol.16v Oesterwijck 

122. iij lopen 

Nu Jacop Emmen, nichil. 

abc - Item456 Henrick Emmen Embrechtssen, voer Aert van / Eynd, iij lopen roggen, die 

Aert Appels te gelden / plach uut enen stuck landts geheyten den Padde/poel457, die 

Aert Donckers beset heeft, daer een / instrument aff is. 

desen pacht is vermangelt gelijck hier achter / onder Oesterwijck gescreve staet458. 

 

1559 februari 13 Otw,R.263,10 

 

452  Otw,THG.3,13v. 

453  Kerkeind zuid 006. 

454  Otw,THG.3,13v/14r: Peter Franszoon (ten) Vuchts ten Bosch. Lucas Goossens vander Borcht voir. Otw,THG.4,6r: Jan 

Embert Adriaen Goossens weduwe, voor Lucas van der Borcht, ½ mud rogge met iij st. 

455  Lindeind zuid 032. 

456  Otw,THG.3,14r: In de marge: nyet. 

457  Vergelijk Nedervonder 011. 

458  Zie de posten 155, 215 en 290. 
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Wouter Colff, meester en provisorvan de Ttafel van de H.Geest te Oisterwijkmaakt met 

Elisabet dochter van wijlen Jacob Henrik Emmen een erfmengeling van erfrogpachten. 

Aan de Tafel komt een erfpacht van twee mud rogge459 Gerit zoon van Gerits van 

Buerden460 beloofd had aan Willem zoon van Aart van Buerden461 op Lichtmis uit een stuk 

land van zeven lopenzaad in de parochie van Oisterwijk te Berkel in de Zeshoeven etc. 

volgens Boschbrieven, welke pacht wijlen Jacob Emmen verkregen had na de dood 

Aart Appels bij successie.  

Aan Lijsken komt een erfpacht van drie lopen rogge462, die Aart Appels leverde uit een 

stuk land de Paddenpoel, welke nu van Lijsken is welke erfpacht Aart Donckers de tafel 

‘beset’ heeft; nog een erfpacht van twee lopen rogge463, die heer Jan Appels leverde 

uit goederen te Carchoven die nu ook Elisabet toebehoren, en welke erfpacht Margriet 

van den Dovelo de tafel ‘bezet’ heeft; ook nog een erfpacht van 26 1/3 lopen rogge464, 

die Aart Appels leverde uit een hoeve te Carchoven, die nu ook van Elisabet is, en door 

Goyaert van Gulzel[?] de tafel ‘bezet’ had. 

Met een nieuwe aanhef465 komt diezelfde dag nog aan de Tafel een erfpacht van 

twaalf lopen rogge466, die  Aart zoon van Claas Scheyven beloofd had aan Lambrecht 

zoon van wijlen Jan van de Avoirt op Lichtmis uit een stuk land den Venschenecker van 

vijf lopenzaad in de parochie Haaren te Belver etc. welke Jacob Emmen verkreeg bij 

opdracht van Antonis en Frans zonen van wijlen Roelof Peter Peynenborch.  

 

459  Post 290. 

460  Hierboven staat: Willem. 

461  Is mogelijk van Laerhoven. 

462  Post 122. 

463  Post 155. 

464  Post 215. 

465  Otw,R.263,10v. 

466  Post 376. 
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Elisabet verkrijgt nog een erfpacht van tien en een halve lopen rogge467, die geleverd 

werd door haar vader wijlen Jacob Emmen en laatst door Elisabet zelf geleverd is aan 

Elisabet weduwe van meester Jan Lombaerts en welke erfpacht de Tafel in andere 

erfwisseling van deze weduwe van meester Jan Lombaerts verkregen heeft. 

123. ½ mud 

Nu Colijn die Cuper. 

abcdefgh - Item468 Joest die Beer, voer Willem die Beir, sijn / vaeder, ende voer Peter die 

Beer, een half mud / roggen uut sijnen huyse ende hoeve469, gelegen in / die vryheyt 

van Oesterwijck, tussen Embrecht / Heymans aen deen zijde, ende Wernaer Janssen 

dander / zijde, welck Henrick Thijssoen ende zijn wijf beset / hebben. 

124. i mud 

Nu Colijn die Cuper. 

abcdefgh - Item470 noch de selve Joest, uut den selven onderpandt471, / van wegen 

Mathijs Henrick Mathijs soen, een / mud roggen, dwelck Aert heer Geritssen heeft beset, 

/ ende daer sullen die provisoeren weder uut reycken / der kercken van Oesterwijck, 

den persoen ende den / altaristen tzamen, vi lopen, daer scepenen brieven / af zijn 

vanden Bosch. 

Waarschijnlijk bij post 123 en 124 

1401 januari 16 Otw,THG,I,20r-1,regest-39 

Claas Nycoel zoon van wijlen Claas Nycoel heeft beloofd aan Jan Coman Willemssoen 

 

467  Post 286. 

468  Otw,THG.3,14r: de kynder Willem Colijns voir. Dierick Wouterszoon van Esch voir. Willem Adriaenszoon van Buerden. 

469  Lindeind 060. 

470  Otw,THG.3,14r: de kynder Willem Willem Colijns. Dierck Wouterszoon van Esch. Willem Adriaenszoon van Buerden 

voir. In de marge voor deze twee posten: 1 ½ mud ---. Post 123 en 124: Otw,THG.4,6r: Adriaen Jan Melis, voor 

Willem van Beurden, voor Claes Colijn, i mud viij lopen rogge met vi gld. 

471  Lindeind 060. 
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een erfpacht van anderhalve mud rogge op Lichtmis uit zijn huis hof en toebehoren dat 

hij van Jan Comans gekregen heeft, gelegen in de vrijheid van Oisterwijk met aan een 

zijde grond van Agnes Wellens en de erfgenamen van Jacop Neudens en aan de 

andere zijde grond van Jan zoon van wijlen Henrik Cristijnen. 

Dusent ende vierhondert des sondaigs nae die octave van dertien dach ons Heeren. Schepenen in Oisterwijk Aert Walraven en 

Ghijsbert van der Stegen. 

Opschrift: Anderhalf mud roggen dat Joest die Beer plach te gelden. 

 

1409 september 5  Otw,THG.1,20r-2/20v-1,regest-50 

Jan Comans zoon van wijlen Willem heeft verkocht aan Matijs zoon van wijlen Henrik 

Mathijszoen een erfpacht van anderhalve mud rogge Oisterwijkse maat, te betalen op 

Lichtmis in Oisterwijk uit huis en zijn grond, hof en toebehoren in de vrijheid Oisterwijk met 

aan een zijde grond van Agnes Wellens en Jacob Nouden en aan de andere zijde 

grond van Jan zoon van Henrik Cristijnen, welke erfpacht Claas zoon van wijlen Claas 

Nycoel beloofd had aan Jan Coman. 

Feria quinta post festum beati Egidii abbatis anno Domini millesimo CCCCo nono. Schepenen in ‘s-Hertogenbosch Johannes de 

Best en Bartholomeus Spierinc, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven i ½ mudden roggen. 

 

1410 oktober 30  Otw,THG.1,20v-2,regest-54472 

Matijs zoon van wijlen Henrik Mathijszoen heeft overgedragen aan de H.Geestmeesters 

Jacob Appels en Michiel van Oerde een erfpacht van anderhalve mud rogge 

Oisterwijkse maat, te betalen op Lichtmis in Oisterwijk uit huis en zijn grond, hof en 

toebehoren in de vrijheid Oisterwijk. Deze erfpacht heeft Matijs gekocht van Jan 

Coman zoon van wijlen Willem volgens Boschbrieven. 

Feria quinta post festum beatorum Simonis et Jude apostolorum anno Domini millesimo quadringentesimo decimo. Schepenen in 

’s-Hertogenbosch Jacobus Coptiten en Petrus de Best, latijn. 

Opschrift: Opdracht van den voerscreven i ½ mud rogs der tafelen gedaen.  

 

 

472  Geprotocolleerd in sH,R.1187,14. 
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1532 mei 14 Otw,R.237,44 

Claas Jacops Hoefs zoen als meester ende provisor van de tafel van de Heilige Geest 

van Oisterwijk heeft opgewonnen ‘voir tgebreck der tafelen’ van een erfpacht van 

anderhalve mud rogge die Claus  Nycoel zoon van wijlen Claus Nycoels beloofd had 

aan Jan Coman Willemszoon op Lichtmis uit huis en hof met gronden en toebehoren in 

de vrijheid Oisterwijk met enerzijds grond van Agnees Wellens en de erfgenamen van 

Jacob Noudens, en anderzijds grond van Jan zoon van wijlen Henrik Cristijnen volgens 

Oisterwijkse schepenbrieven van 1400, ‘des zondaghs nae die octave van derthien 

dagh ons heeren’, en welke erfpacht de tafel drie jaren niet geleverd was. Vorster Jan 

Goyart de Becker heeft namens Claus ‘gericht’ en dit huis met toebehoren verkocht 

aan Claas ten behoeve van de Tafel voor deze erfpacht en ‘de afterstel’. 

fol.17r Oesterwijck 

125. ij lopen 

Nu Jacop Verheyen. 

Nu Griet Hessels, nu heer Goessen haer zoen. 

ab - Item473 Laureys Jans Laureyssoen, voer Hessel / van Eel, van wegen Dirck Stelaerts, 

van enen / stuck lants474 gelegen in die Schijve after dat Gast/huys, ij lopen roggen, daer 

brieve af zijn. 

Desen pacht met noch ses lopen op den / Laeracker475 is gemangelt met consent / 

tegen een ½ mud rogs te Haeren anno een / ende sestich, den tweeden Januarij ende 

is / nue gescreven onder Haeren476. 

 

1561 januari 2 Otw,R.265,54 

 

473  Otw,THG.3,14v: In de marge voor de volgende 3 posten: alhier nyet overmidts tselve onder Haren staet. 

474  Schijf 072. 

475  Post 168. 

476  Zie post 370. 
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Wouter Colff meester en provisor van de tafel van de H.Geest in Oisterwijk deelt met 

Jacob Jan Verheyen.  

Aan de H.Geesttafel komt een erfpacht van een half mud rogge477, welke Jacob van 

heer Aart de Beer verkreeg; en aan Jacob komt een erfpacht van twee lopen rogge478, 

welke Jacob levert aan de Tafel uit een stuk land genaamd Hessels weycken, dat hij 

van heer Goossen Groys gekocht heeft; en een erfpacht van zes lopen rogge479 die 

Jacob eveneens aan de Tafel levert, en wel uit zeker erf dat eertijds toebehoorde aan 

Lambert Bey en waarvan het voornaamste (principale) onderpand is een stuk land den 

Laeracker.  

126. iiij lopen 

Nu Henrick sijn swager, die cremer, nu den Heylgen Geest selver. 

ab - Item480 Peter die Becker iiij lopen rogge, uut Wijten / huyse vanden Dale ende 

hoeve481 daer Peter nu in / woent, gelegen optie Hoechstraet, tegen des / Heylichs 

Geest huys over aen die ander zijde / ter Lynden waert, daer brieve af zijn. 

1410, april 22  Otw,THG.1,21v-1,regest-53 

Jacop van Ele Aert Houtappelssoen heeft opgedragen aan Michiel van den Oerde ten 

behoeve van de H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk een erfpacht van vier lopen 

rogge, welke Jan Kegelaer hem op Lichtmis schuldig is uit zijn huis en hof en toebehoren 

in de vrijheid van Oisterwijk, tussen de straat en Godevaart Buckincs. Deze erfpacht 

heeft Aart Houtappels gekocht volgens Oisterwijkse schepenbrieven. 

Duysent vierhondert ende thien des dynstdaigs na die dominike alsmen singt Cantate. Schepenen in Oisterwijk Jan Sapeel en 

Jacop van Brakel.  

Opschrift: Opdracht van vier lopen rogs gedaen der tafelen ende gilt Henrick die Cremer. 

 

477  Post 370. 

478  Post 125. 

479  Post 168. 

480  Otw,THG.3,14v. 

481  Vergelijk Hoogstraat 008. 
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127. vi lopen 

Nu die selve. 

ab - Item482 noch die selve Peter die Becker, vi lopen rogs / die Bruysten Hessels den 

Heyligeest gemaect heeft, / daer scepenen brieven af zijn, ende plach te gelden Gielis 

/ Comans. 

1440 september 21 Otw,THG.1,21v-2/22v,regest-112483 

Aart die Wolff zoon van wijlen Jan die Wolf en zijn vrouw Aleit dochter van Bruisten van 

Andel hebben opgedragen aan Hubrecht van Oesterhout Godevaartszoon ten 

behoeve van de H.Geesttafel een erfpacht van zes  lopen uit een erfpacht van 14 

lopen rogge welke Gielis zoon van wijlen Jan Comans beloofd had aan Bruisten van 

Andel als tochtenaar, Jan en Aleit, zijn kinderen, zijn schoonzoon (swager) Jan 

Laureyszoen, man van Margriet dochter van Bruisten van Andel, ook ten behoeve van 

Bruisten de zoon van Bruisten van Andel voornoemd, uit een stuk land ‘tot enen hove 

begraven liggende’ in de parochie van Oisterwijk achter de hof van Wijt van den Dael 

de smid met oostwaarts ‘des persoens acker van Oisterwijc’ en westwaarts Jan Buckens 

hof, strekkend van de hof van Wijt vanden Dael tot ‘den pade toe aldaer’, welk stuk 

land Gielis Jan Comanssoen tegen erfpacht verkregen had van de Van Andels, welke 

erfpacht van 14 lopen geheel van Aart die Wolff en Aleit zijn geworden. 

Duysent vierhondert ende veertich op sente Matheusdach apostel ende ewangelists. Schepenen in Oisterwijk Geryt van 

Meyensvoert en Peter die Greve.  

Opschrift: Sess lopen rogs van eenen pacht van xiiij lopen rogs opgedragen der taffelen ende gilt nu Henrick die Cremer. In de 

marge: Dese scepenenletteren zijn vander date 1438 op onser Vrouwen dach nativitas waer aff een vidimus is beginnende: Wij 

Gerit van Meyensvoert ende Peter die Greve ende den principalen brieff daer in verhaelt begint Bruijsten geheyten van Andel, Jan 

etcetera. xvij. 

128. xiiij lopen 

Claes Joosten de Beir. 

Nu Marten Jan Peterssoen, nu Andries Goessens. 

 

482  Otw,THG.3,14v. 

483  Vergelijk Otw,R.152,18v. 
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abcdefghi - Item484 Gerrit van Berck, uut sijnen huyse ende / hoeve485, gelegen teynden 

Oesterwijck, neven der straten / geheyten die Peperstraet daer men ter watermoelen / 

waert gaet, daer scepenbrieven aff zijn, xiiij lopen rogge. 

1408 mei 1  Otw,THG.1,25r,regest-49 

Jan Lupprecht zoon van wijlen Henrik Lupprecht heeft beloofd aan de H.Geestmeester 

Jacob van Ele Aart Houtappelszoen een erfpacht van 14 lopen rogge uit zijn hofstad en 

hof met timmeringen in de vrijheid van Oisterwijk tussen de weg naar ter Borch en 

Engbrecht Borchmans, strekkend van de straat tot Peter her-Ghys. 

Duysent vierhondert ende acht op sinte Philips ende sinte Jacopsdach apostelen. Schepenen in Oisterwijk Aert Walraven en Jan 

Sapeel.  

Opschrift: xiiij lopen rogs gilt Marten Jan Peters. In de marge: nu Andries Goesens, Claes Joosten de Beir. xviij.  

fol.17v Oesterwijck 

129. ½ mud 

Nu Jan Huysmans. 

abcde - Item486 Peter die Schilder, voer Aert van der Hoeven, / een half mud roggen uut 

zijnen huyse ende / hoeve487, gelegen in die Kerckstraet aldernaest / erffenis Ghysbrecht 

Huysmans kynder, daer / scepen brieve af zijn. 

130. ½ mud 

Nu Aert vanden Wiel. 

Nu Willemken weduwe wylen Aert vande Wiel met haeren kynderen. 

 

484  Otw,THG.3,14v: Adriaen Goyaert Huyben. Claes Joosten de Beir. Otw,THG.4,6r: de weduwe Lambert Jans vanden 

Hoevel, voor Claes Joosten de Beer, xiiij lopen rogge met iiij gld. 

485  Lindeind oost 096. 

486  Otw,THG.3,14v: Jan Gerit Vlam. Otw,THG.4,6v: Gerit Janss Vlam kynder, voor Jan Huysmans, ½ mud rogge, 

Lichtmis, met ij gld. x st. 

487  Kerkeind zuid 003. 
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abcdefghi - Item488 Henrick Henrick Emmen soen, voer / Heyn van Hout, een half mud 

roggen, dat Coen / van Dael te gelden p(l)ach, van wegen Gijb Dierck / Belen soen, 

uut twe(e) stucken lants, gelegen in / die Schijve bij Conincks eyck, daer brieve af zijn. 

131. ij lopen 

Noch dieselve Willemken, nu Art vanden Wiel. 

abcdefghi - Item489 noch die selve Henrick, voer Heyn van / Houdt, ij lopen roggen, van 

enen stuck lants, / dat Goyart Walravens was, gelegen in / die Schijve bij dat 

voerschreven lant, daer oeck / brieve af zijn. 

dese x lopen rogs gelt nu Bastiaen vande Wiel - ij ½ lopen rogs. 

deselve. 

Adriaen vanden Wiel - ij ½ lopen rogs. 

Peeter Jacops Raymaker - ij ½ lopen rogs. 

Bastiaen voorscreven. 

ende de kynder Willems vande Wiel - ij ½ lopen rogs.490 

fol.18r Oesterwijck 

132. ½ mud 

Nu Jan sijn soen alias Spexken. 

abcdef - Item491 Willem Vervloet, Jan Leeuwen zwager, / opte Hoeven, van wegen Aert 

Robben, een / half mud roggen, dat gecoft is tegen Peter / Leeukens ende Heyn 

 

488  Otw,THG.3,15r. 

489  Otw,THG.3,15r: In de marge voor de laatste twee posten (130 en 131): hier is eenen brieff aff van x lopen ut? ex 

Aert. 

490  Otw,THG.3,15r: voor de laatste vier (van 2 ½ lopen rogge) in de marge: in dese x lopen gelt Gerit Aertszoon vande 

Wiel v lopen, Wouter Reyners v lopen. 

491  Otw,THG.3,15r: De kynder Jan Willems Vervloet. Nu  Gielis Janszoon de Weir 
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Wyten, sijn stiefsoen, uut der / stede daer Willem Kepkens ende Jan die Mesmeecker / 

te woenen plaegen, daer brieve af zijn, 

1420 februari 24  Otw,THG.1,26r,regest-66492 

Peter zoon van wijlen Melis sGroet Leeuwen en Henrik zoon van wijlen Henrik Wijten 

hebben verkocht aan Gooswijn Gooswijn Matheeuszoen en Gerit van Meyensvoert ten 

behoeve van de H.Geesttafel een erfpacht van een half mud rogge, die Aart zoon van 

wijlen Jan Robben moet betalen op sint Bartolomeusdag in Oisterwijk in Oisterwijkse 

maat uit huis hof grond en toebehoren in de parochie Oisterwijk in een ‘stede geheiten 

die Hoeve’ met aan beide zijden Willem die Mesmaker, welk half mud rogge Lambert 

zoon van wijlen Wouter Doerman kocht van Aart. Dit half mud heeft Kerstiaan zoon van 

wijlen Henrik Geritszoen gekocht van Lambrecht en diens zonen Jan en Wouter volgens 

Boschbrieven. De erfpacht is verkregen bij versterf van Heilwig, vrouw van de eerste en 

moeder van de tweede verkoper. 

Duysent vierhondert ende negentien opte dominike alsmen singt Invocavit. Schepenen in Oisterwijk Jan van den Eynde en Wouter 

die Gruyter.  

Opschrift: Opdracht van eenen halven mud rogs. In de marge: dat Willem Vervloet gilt; opte Hoeven. 

Los hierbij: Hier ontbreken twe Bosch brieff den iersten beginnende Aert Jan Robben heeft vercoft Lambrechten soen Wouters 

Doerman, dit 1/2 mud rogge 

Den anderen daer Jan Corstiaen soen Henrick Gerits den voerscreven pacht tegen den voerscreven Lambrechte vercregen 

hadde p.. in libris de Buscoducis. Daer om is dese spanne vor blijven staen. 

133. vi lopen 

abcde - Item493 noch die selve Willem, uut der selver stede, / vi lopen rogs, van wegen 

Tielman Hoeyst, ende / is enen pacht van xij loepen, daer brieve ende / een testament 

aff zijn. 

134. iij lopen 

Item die selve. 

 

492  Geprotocolleerd in Otw,R.143,42v-1. 

493  Otw,THG.3,15r: De kynder Jan Willemszoon vander Vloet. Gielis Janszoon de Weir voir. 



 

 

 

Renteboek   180      

 

abcdef - Item494 Kathelijn Robben met haeren kynderen gelden / van den voirscreven xij 

lopen roggen iij lopen. 

Bij post 133 en 134 

1433 januari 23 Otw,THG.1,26v,regest-92 

De gebroeders Gerit en Claas en hun zuster Engelberen wettige kinderen van Erit sBeren 

hebben voor een erfpacht gegeven aan Gerit Aart Robben een stuk land in de 

parochie Oisterwijk optie Hoeven met aan een zijde grond van Jacob van Wyck en 

anderzijds grond van Gerit Aart Robbenzoen en Gijsbert die Mesmeker, met een eind 

aan de straat en met het andere eind aan de weg. De erfpacht is 12 lopen rogge en 

moet op Lichtmis betaald worden aan de kinderen van wijlen Erit sBeren, de broers 

Gerit, Claus, Peter, en hun zusters Engelberen en Hille. Zoals gebruikelijk verklaart Gerit 

Aart Robben deze erfpacht te betalen. Opmerkelijk is dat dan bovendien Jacob zoon 

van Erit sBeren genoemd wordt. 

Duysent vierhondert dertich ende twee des anderen daigs nae sente Vincenciusdaech drie ende twintich dagen in januario. 

Schepenen in Oisterwijk Gerit van Meyensvoert en Willem die Becker die jonge. 

Opschrift: xij lopen rogs. In de marge: dat Willem Vervloet gilt; ad pactum. xx. 

 

1456 november 16 Otw,THG.1,27r,regest-162 

Wouter Peter Wouterszoen, man van Hillegont dochter van wijlen Erit sBeren, heeft 

verkocht aan Tielman Hoift  zoon van wijlen Tielman Hoifs een erfpacht van 12 lopen 

rogge te betalen door Gerit Aart Robbenzoen uit een stuk land dat de kinderen van Erit 

sBeren in erfpacht aan hem hebben uitgegeven, gelegen in de parochie Oisterwijk 

optie Hoeven met aan een zijde grond van Jacob van Wyck en anderzijds grond van 

Gerit Aart Robbenzoen en Gijsbert Mesmaker, met een eind aan de straat en met het 

andere eind aan de weg, en uit een stuk land ‘tquayeckerken’ aldaar met aan beide 

zijden Gijb Mesmakers grond en strekkend van de grond van Gerit Robben tot Jan 

Sloetmekers grond, welk stuk land Gerit van Gerit, Claas, Jacob, Hillegont en hun 

zwager Jan Scoemeker gekregen had volgens Oisterwijkse schepenbrieven. Wouter 

 

494  Otw,THG.3,15v. Bij post 133 en 134: Otw,THG.4,9v: Gielis Jans de Weer, voir Jan Willems Vervloet, ix lopen rogge. 
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heeft deze erfpacht verkregen in een erfdeling voor Oisterwijkse schepenen. 

Duysent vierhondert sesenvyftich sestien daigen in novembri. Schepenen in Oisterwijk Jan Poynenborch Peterszoen en Jan van den 

Dijck. 

Opschrift: Opdracht vander voirscreven xij lopen rogs. 

135. ij ½ lopen 

Aleydt weduwe. 

Nu Wouter Willem die Snyder, nu Wijn van Colen. 

abcdefghi - Item495 Henrick Loemans, voer Jan Robkens, uut / zijnen huyse ende hoeve496, 

gelegen in die Kerckstraet, / daer hij inne woent, van wegen Jan Buckincks / Geriten 

soen, ij ½ lopen rogge, ende is enen pacht van / v lopen, ende eenen brief van de 

voirscreven v lopen. 

1423 januari 29  Otw,THG.1,28r,regest-73497 

Peter des Dekens natuurlijke zoon van wijlen heer Wouter Backs, landdeken van Beke, 

met zijn vrouw Aleit dochter van wijlen Wijtman die Droechscerder hebben verkocht 

aan de H.Geestmeester Henrik van Eeten, een erfpacht van vijf lopen rogge op sint 

Andries uit hun woonhuis hof grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk in de 

Kerkstraat met oostwaarts grond van wijlen Katelijn Wyericx en westwaarts grond van 

Peter van den Dijcke en Mechtelt Neetkens, strekkend met beide einden aan straten. 

Duysent vierhondert twintich ende twee des vrijdaichs nae sinte Pauwelsdaich conversio. Schepenen in Oisterwijk Michiel van den 

Oerde en Jan Jan Wijtmanssoen.  

Opschrift: Vyf lopen rogs indie Kerckstraet. In de marge: die Jan van Weert gilt, ende Wouter Willen die snijder. xxi. 

fol.18v Oesterwijck 

136. x lopen 

Nu Peter Peters Hubensoen. 

 

495  Otw,THG.3,15v: Jan Cornelissoen Hooffman, metselair. 

496  Kerkeind noord 075. 

497  Zie Otw,R.144,65v-4; tevoren Otw,R.143,83v. 
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Nu Aert Engelen, dese gilt noch seven [tussengevoegd: thien] lopen [doorgehaald: van 

een beemdeken] onder Huculum. 

Nu die kynder van Willem Geritssen tot Leech Huyculem. 

abcdefgh - Item498 die erfgenaemen van Mechtelt van Ethen, / van weghen Jan van 

Ethen, een mud roggen van / twee stucken lants, dat een geheyten den Bossche 

acker, / ende dander gheheyten den Vlashoff, ende uut enen / stuck beempts 

geheyten Ersbroeck [doorgehaald: den Vlashoff / ende uut enen stuck beemps], 

waeraf Mechtelt / heeft jaerlycks betaelt x lopen. 

137. vi lopen 

Nu Peter Peters die selve. 

[doorgehaald: nu Hubrecht ende Henrick sijn soenen]. 

Nu Peter Huyben, [doorgehaald: Lechtssz? ende gilt noch --?d onder? Huculum]. 

abcdefgh - Item499 Willem Gerit Willems huysvrou tot Huculum / met haren kynderen, gilt 

hier af dander vi lopen, / uut enen stucksken landts dat sy hebben van / Mechtelden 

voerscreven. 

Bij post 136 en 137 

1429 mei 18 Otw,THG.1,188r/v-1,regest-86 

Henrik van Ethen zoon van wijlen Gielis van Ethen heeft om een erfpacht van een mud 

rogge op Lichtmis ontvangen van de H.Geestmeesters Godevaart Back en Aart van der 

Heyden navermelde gronden in de parochie van Oisterwijk te Hukelem, te weten: a. 

een stuk beemd, dat Elsbroeck, met op een zijde Henrik van den Woude en aan de 

andere zijde Mathijs Hein Thyszoen en Aleit Katers en haar kinderen; b. twee stukken 

land, geheten dat Vlaslant, het ene stuk tegenover het andere gelegen met een weg 

tussen beide, met op een zijde grond van de Pitancie van het godshuis van sinte 

 

498  Otw,THG.3,15v: Peter Peterszoon (Huybenszoon) Claess. Peter Jan Schoemakers voir. Mogelijk Otw,THG.4,6v: de 

weduwe Peter Bernarts, voor Corstiaen Claes, x lopen rogge, met iiij gld. x st. 

499  Otw,THG.3,15v: het Manhuys tot Oisterwijk. Otw,THG.4,6v en 9v. 
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Geertruden van Leuven en grond van Geertruut weduwe van Jan Vrients en haar 

kinderen en aan de andere zijde grond van Henrik van den Woude en Henric van 

Ethen; c. een stuk land, den Boschacker, met een stukje land over de weg, geheten dat 

Mortelken, met een ‘stelt’ aan het eind van Aleyt Katers land tot de heerweg aan het 

andere eind, met een zijde Henrik van Ethen en de heerweg en op de andere zijde 

Henrik van den Woude; d. een stukje land ‘opten Bolck’, met op een zijde grond van de 

genoemde Pitancie die Henrik van den Woude beteelt, en op de andere zijde grond 

van Claas van Aerle. 

Duysent vierhondert twentich ende negen, opten achtenden dach der maent van meye. Schepenen in Oisterwijk: Willem van 

Cuyck en Henrick Laureijns Vannyssoen. 

Opschrift: Een mud rogs tot Huculem. In de marge: gilt Geryt vander Diesen, nu Jan van Dun, nu Corst Gerits, nu Marijke van 

Gameren weduwe Jans van Herpen 1567, nu meester Henrick vander Clusen. Ad pactum. 

138. xv lopen 

Aert Jan Emmen, bij coope anno (15)98.500 

doorgehaald: nu Ariken van Riel. 

Nu Henrick Goessens Ruttensoen, nu Grietken Heyn Goesens. 

abcdefghi - Item501 Andries Wytmans wyf met haeren kynderen, / van wegen Heyn 

Stevens vanden Amervoert, / voer Jan vanden Amervoert, xv lopen roggen, / die 

comen syn van Goyart Walravens, van twe(e) / stucken lants gelegen tot Hoech 

Carchoven, daer / scepen brieve af zijn van Oesterwijck. 

abcdefgh - hier aff gilt Grietken Hanrick Goesens - vi lopen.502 

 

500  Op 16 april 1599 draagt Elisabet dochter van wijlen Herman Fosen Henricx een stuk akkerland van 4 lopenzaad en 

18 ½ roeden te Carchoven in de Schijf over aan Aart zoon van wijlen Jan Goossens. Uit dit stuk moet 9 lopen 

rogge betaald worden aan de H.Geesttafel. Vergelijk Kerkhoven zuid 004 en 027. 

501  Otw,THG.3,15v. 

502  Op 8 juni1596 in Otw,R.291,29v hebben Goyaart, Adriaan en Marie kinderen van wijlen Cornelis Huibert Henricx bij 

wijlen Marie dochter van Adriaan van Riel en Goyaart nog namens Cornelis zijn broer overgedragen aan aan 

Embert Henrik Vercuylen een stukje ackerlants van twee lopenzaad te Carchoven dat belast is met 1/4 in zes 

lopen rogge aan de H.Geest; doch Peter zoon van wijlen Peter Lambrechts bij Henriksken Adriaan van Riel nadert 

23 juli 1596. Zie Kerkhoven zuid 025. Otw,THG.3,15v: Hieraff gelt Embert Vercuylen ende Willem Jan Willems halff 

ende halff voir. De resterende ix lopen gilt Willem Jan Willem / Peynenborchs voir Aert Jan Emmen voir / Lenaert 
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fol.19r Oesterwijck 

139. i mud 

Nu Nel Goekens. 

Nu Lysken sijn huysvrou, nu Neel Selen, hen zwager. 

Nu Peter Henrick Goeyartszoen. 

abcdefghi - Item503 Aert Wangen kynder te Carchoeven, van / wegen Aert Wangen, 

een mud roggen, uut / enen stuck lants, gelegen in die Schijve, ende uut / enen stuck 

beemps, gelegen aen die Borch. 

140. ij mud 

abcdefghi - Item504 die Susteren van Oesterwijck, ij mud rogge / uut Swaenen berch505, 

gelegen bij tcloester van / Oesterwijck, daer scepenen brieve af sijn vanden Bosch. 

1446 januari 21 Otw,THG.1,29r,regest-125506 

Lucas van Erpe zoon van wijlen Jan Zeerijssoen heeft verkocht aan Lambert van Doerne 

Christiaanszoon507 ten behoeve van de H.Geesttafel van Oisterwijk een erfpacht van 

twee mud rogge Oisterwijkse maat op Lichtmis uit een zeker erf geheten Zwanenborch, 

gelegen in de parochie Oisterwijk met aan een zijde grond van Jan van Wyflet en 

verder overal de gemeint. 

Vicesima prima die mensis januarii anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch Arnoldus de Vladeracken en Bartholomeus de Merlaer; getekent Weilhuysen, latijn. 

 

vander Hove videlicet ? - ix (xv) lopen. (in de marge voor deze gehele post: xv lopen). Otw,THG.4,6v: de weduwe 

Willem Jan Willems, voor Aert Jan Emmen, voir Lenart van Hove, ix lopen rogge, Lichtmis, iij gld. 

503  Otw,THG.3,15a-r: In de marge: gequeten aen Embert Goossens. 

504  Otw,THG.3,15a-r. Otw,THG.4,6v: tClooster van Oisterwijk, ij ½ mud rogge met viij gld. xiij st. 

505  Zie post 24. 

506  Geprotocolleerd in sH,R.1216,32v-4 

507  Er staat ‘Xpianni’; hier is verondersteld dat het de veelvuldig optredende Bossche procureur Lambert Christiaans 

van Doerne betreft. 
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Opschrift: Twe mudden rogs vut Zwanenborch. In de marge: Gilt nu tcloester tot Oisterwijc. xxiij. 

141. iij lopen 

Nu Jan van Ghils. 

abcdefgh - Item508 Peter Dircks, Margriet Beecken swager, van / wegen Beeck vaders, 

uut zijnen huyse ende hoeve, / dat H(er)mans vander Diesen was, die geheyten was / 

H(er)man metter Eender Hant, gelegen in die / Kerckstraet, iij lopen rogs. 

142. een lopen 

abcdefgh - Item509 noch die selve Peter, van wegen Margrieten / voerschreven, oick uut 

den selven huyse ende hoeve, een lopen.  

fol.19v Oesterwijck 

143. i mud 

Nu Jan de Bongher. 

Nu Margriet vanden Wiel, nu Henrick van Hout. 

abcdefghi - Item510 Jan Wijns, een mud rogge, voer Wouter / Berthen, uut sijnen huyse 

ende hoeve511, gelegen / aende Steewech, neven erffenis Gerits vanden / Wiele, welck 

heer Floris Ghijsbrechtssoen, priester, / heeft geloeft te waeren, daer scepenen brieve / 

van Oesterwijck af zijn. 

1466 juni 20 Otw,THG,29v-1,regest-182 

Gijsbrecht Corstiaenszoen uit Oisterwijk als man van Margriet, weduwe van Gielis Boyen, 

heeft op rechterlijk verzoek onder ede verklaard in het bezit te zijn van een erfpacht 

 

508  Otw,THG.3,15a-r: Pauwels Corneliszoon van sGravenmoer. Servaes Hoeffmans. In de marge: nomine? Gielis folio 

12 staet ij ½ lopen. 

509  Otw,THG.3,15a-r: In de marge voor de laatste twee posten (141 en 142): iiij lopen. Otw,THG.4,9r: Servaes Hoofman, 

voir Jan van Gilse, iiij lopen rogge, met xxx st. 

510  Otw,THG.3,15a-r: meester Philips Lintermans, chirurgijn. Otw,THG.4,6v: Adriaen Willems Verhoeven, voir  meester 

Philips Lintermans, i mud rogge met iiij gld. x st. 

511  Lindeind noord 042. 
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van een mud rogge, in den Bosch te betalen op Lichtmis, uit een huis erf en hof binnen 

de vrijheid van Oisterwijk met enerzijds grond van Mechtelt, weduwe van Henrik 

Meynaerts en haar kinderen, vroeger van Peter van Orthen, en anderzijds Willem, de 

zoon van genoemde Henrik Meynaerts, vroeger van Willem van Kuyck, strekkend van 

de straat tot grond van Jan van Dijk (de Aggere). 

Tielman zoon van wijlen Aart Tielmanszoon had deze pacht voor 28 jaar gekocht van 

Dominicus zoon van wijlen Henrik Meynarts, en deze erfpacht had zijn vrouw Margriet 

gekocht van Tielman zoon van wijlen Aart Tielmans, waarvan zij schepenbrieven bezat, 

welke bij de brand van den Bosch van 13 juni 1463 verloren zijn gegaan. Jan Maessoen 

en Frank van Langel bevestigen onder ede zijn verklaring. 

Vicesima die mensis junii anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch Johannes 

Monix, Gerardus Symonis, Henricus de Kessel en Engelbertus de Uden, latijn.  

Opschrift: Van eenen mudde rogs. In de marge: dat Margriet vanden Wiel gilt. xxiiij. 

 

1471 november 30 Otw,THG.1,29v-2/30r,regest-193 

Heer Gielis, priester, zoon van wijlen Henrik Boyenzoen van den Water heeft 

opgedragen aan heer Floris Ghiselberti, ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van 

Jacob van Gestel zoon van Adam een erfpacht van een mud rogge, Bossche maat, te 

betalen op Lichtmis uit een huis erf en hof binnen de vrijheid van Oisterwijk, met aan 

een zijde grond die ooit van Peter van Orthen was en later van Mechtelt weduwe van 

Henrik Meynarts en kinderen, en aan de andere zijde grond die ooit was van Willem van 

Kuyck, en vervolgens van Willem zoon van wijlen Henrik Meynarts, welke erfpacht 

Tielman zoon van wijlen Aart Tyelmanssoen aan Margriet, weduwe van Gielis Boyen 

overgedragen had en van welke erfpacht Giselbert Corstiaenssoen uit Oisterwijk als 

man van Margriet op rechterlijk onderzoek in ’s-Hertogenbosch onder ede verklaarde, 

zoals in ’s-Hertogenbosch vastgelegd, dat zijn vrouw die bezat, en welke erfpacht 

Margriet, weduwe van Gielis Boyen bij uiterste wil vermaakte aan heer Gielis, door welke 

legataris die is overgedragen aan heer Floris Ghiselbrechts, priester, (ten behoeve van 

hemzelf en van Jacob van Gestel Adamszoon). 

Ultima die mensis novembris anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Martinus de Rode en Willelmus de Bochoven, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven mudde roggen gedaen heeren Floris Ghysberts priester. 
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1475 november 4 Otw,THG.1,30v-1,regest-200 

Jacob van Gestel zoon van wijlen Adam heeft overgedragen aan heer Floris 

Ghiselberts, priester, zijn helft in een erfpacht van een mud rogge Bossche maat op 

Lichtmis in ’s-Hertogenbosch te leveren uit huis erf en hof binnen de vrijheid van 

Oisterwijk met de grond die ooit van Peter van Orthen was en daarna van Mechtelt 

weduwe van Henrik Meynaerts aan een zijde en aan de andere zijde de grond die ooit 

was van Willem  van Kuyck [en van] Willem zoon van wijlen Henrik Meynarts en zijn 

kinderen, welke erfpacht heer Floris ten behoeve van hemzelf en van Jacob van Gestel 

van heer Gielis, priester, zoon van wijlen Henrik  Boyenszoen van den Water had 

verworven volgens Boschbrieven. De erfpacht, en deze helft, zal staan te schoot, te 

loot, en te landrecht als andere wereldlijke goederen. 

Quarta die mensis novenmbris anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Johannes van Haren en Reynerus vanden Hoevel, latijn. 

Opschrift: Opdracht van eene halven mud int voerscreven mudde rogs gedaen den voerscreven heeren Florissen. 

 

1488 december 14 Otw,THG.1,30v-2/31r,regest-226 

Wouter natuurlijke zoon van Willem Wouterszoen heeft beloofd aan Embrecht Henrik 

Emmenzoen te betalen ten behoeve van de Tafel ‘sHeilichs Geests’ in de kerk van 

Oisterwijk een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit een huis en hof met grond 

en toebehoren binnen de vrijheid van Oisterwijk, met op een zijde grond van Elsbeen 

weduwe van Jan Poynenborch en op de andere zijde grond van Hubrecht Clercs, 

strekkend van de grond van Jan Laureins Groyszoen tot de straat, samen met een 

achterstallig mud rogge, verstreken Lichtmis al vervallen, zoals Wouter heeft bekend. Hij 

heeft overgegeven en opgedragen met afgaan en vertijen. Hier heeft heer Floris 

Ghysbertssoen, priester, zoon van wijlen Gosen Floriszoene512 bijgestaan en beloofd te 

waren in geval de Tafel in de toekomst ooit het bezit verliest (ontwert wordde), of het 

onderpand blijkt uiteindelijk niet goed genoeg te zijn. Daar in het genoemde huis en hof 

 

512  Heer Floris is geen zoon van Gosen Floriszoene, maar van Gijsbrecht Floren, zoon van Floris Jan Oghenzoon bij 

Katelijn Jan Gijb Hannen (vanden Scaepdijck), zie F.W. Smulders, Gibo van Wargarshuzen en enige van zijn 

nakomelingen, in De Brabantse Leeuw, jrg 1 (1952), 198. 
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volgens Boschbrieven een erfpacht van een mud rogge placht te worden betaald aan 

wijlen Margriet sBeeren en haar man Gijsbrecht Corstiaenszoen, die is gekomen aan 

heer Floris, zal, zo wordt bedongen, bij de twee vesten slechts gemaand worden voor 

een mud rogge.  

Duysent vierhondert ende achtentachtentich, veerthien daigen in decembri. Schepenen in Oisterwijk: Adriaen Heyen en Henrick 

Ghijsbertssoene. 

Opschrift: Hier nae volght een ander geloefte ende recognovit van eenen anderen mudde roggens waer aff die voerscreven heer 

Florys geloeft waerscap op zekere condicien datmen vanden voirgaende mudde roggen inden voorscreven scepenenbrieven 

vandien verypothezeert etcetera. Ende van deser nae bescreven geloeften nyet meer ontfangen en sal dan een mudde rogge.  

Los hier?bij: Hier ontbrect den tytel daermede aende tafele vanden heiligen Geest comen is rogge? van Tielman Hoefs daertoe is 

dese spacie blyven staen. 

144. i mud 

Nu Korsten Leenen, nu Lonis op die Locht. 

abcdefgh - Item513 Ariaen, Lauken Emmen wyff, met haren kynderen, / voer Peter 

vander Heyen, een mud roggen, dat / Claes Ackermans beset heeft, daer 

scepenenbrieven / ende testamenten af zijn, ende is den ouden brief eenen / 

boschbrief. 

145. ½ mud 

abcdefghi - Item514 noch deselve Ariaen, van wegen Heylwich / vander Heyen, een half 

mud rogge, uut den selven / onderpande, geleghen in Wippenhout, dat / Gherit Bock 

den Heyligeest heeft overgegeven, / daer brieve af sijn der scepenen van Oesterwijck. 

fol.20r Oesterwijck 

146. ½ mud 

Nu Embrecht Henrick Emmen, nu Claes Beyen tot Berkel. 

 

513  Otw,THG.3,15a-r/v: Goyaert Janszoon van Osteyen. Dierick van Hout, nu de weduwe. Otw,THG.4,6v: Jan 

Lodewycx opde Locht, voir Marie van Houdt, deen helft in i ½ mud rogge, iiij gld. 10 st. Adriaen Jan Daniels, 

dandere helft, iiij gld. 10 st. 

514  Otw,THG.3,15a-v: In de marge voor de laatste twee posten (144 en 145): 1 ½ mud rogge. 
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abcdefghi - Item515 noch deselve Ariaen met haeren kynderen, / uut haeren stede 

gelegen te Huyculum, een half / mud rogge, dat heer Jan vanden Dijck, priester, / 

gemaect heeft, daer brieve af zijn van Oesterwijck, / ende spreecken principaellijcken 

op eenen heyvelt, / gelegen te Huyculum aen die gemeynt, twelf / lopensaet oft daer 

omtrent begrijpende. 

1476 mei 12 Otw,THG.1,32r-1,regest-203 

Laurens zoon van wijlen Jan Vanny heeft beloofd en opgedragen aan Jan zoon van 

Willem Wijten een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit een stuk ‘erfs tot 

heyen liggende’, groot twaalf lopenzaad, gelegen in de parochie Oisterwijk te 

Huculum, met aan een zijde en een einde Aart Brocken en aan de andere zijde en het 

andere einde de gemeint. 

Dusent vierhondert tseventich ende sesse, twelf daghe in meye. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Eyghen en Gherit van Berck. 

Opschrift: Een half mudde rogge. In de marge: dat Claes Beyen gilt, nu Gerit vanden Pasch. Oisterwyck, Hukulem. 

 

1490 januari 6 Otw,THG.1,32r-2/v-1,regest-228 

Cornelis zoon van Jan Beeren heeft opgedragen aan de H.Geestmeester Henrik Willem 

Emmensoene ten behoeve van de Tafel een erfpacht van een half mud rogge op 

Lichtmis uit een stuk erf ‘tot heyen liggende’, groot twaalf lopenzaad, in de parochie 

Oisterwijk te Hukulum, met een zijde en een einde Aart Brocken en aan de andere zijde 

en het andere einde de gemeint, gelijk door hem met overgeven verkregen is van Jan 

zoon van Willem Wythen volgens Oisterwijkse schepenbrieven. 

Dusent vierhondert negen ende tachtendich, sesten daghe in januario. Schepenen in Oisterwijk: Goyaert Rombouts (sic) en 

Henrick Embrecht Henrixsone. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven half mudde rogs. In de marge: der taeffelen gedaen.  

147. v lopen 

Nu heer Henrick die Loese, nu tcloester opten Ulenborch ten Bosch. 

 

515  Otw,THG.3,15a-v: Gerit Janszoon vande Pasch. Otw,THG.4,9r: derffgenamen Gerit Jans vande Pasch, ½ mud 

rogge, met xxx st. Goyart Peters vande Schoer. 
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abcdefgh - Item516 noch deselve Ariaen met haren kynderen, / van wegen Lijsbet Claes 

Beren huysvrou, / v lopen roggen, uut enen acker gelegen tot Huculum / aen die Hey, 

after Wouter Maes hoeve, daer / brieve af sijn, ende uut der heelder steden, daer / 

Bosch brieve aff zijn. 

1459 juli 7 Otw,THG.1,32v-2/33r-1,regest-170 

Beernt Back517 zoon van wijlen Jan Back van Ophoven had overgedragen aan zijn 

kinderen bij wijlen Jutta dochter van wijlen Henrik van den Woude, genaamd Jan en 

Henrik, de tocht in grond in de parochie Oisterwijk te Huculum, met aan een zijde Jan 

Vannys zoon van wijlen Engbrecht Vannys en aan de andere zijde Lambrecht van den 

Woude en de genoemde Jan Vannys volgens Boschbrieven. 

De gebroeders Jan en Henrik hebben dit stuk grond gegeven aan Jan Vannys zoon van 

wijlen Engelbrecht Vannys om een erfpacht van vijf lopen rogge in Bossche maat op 

Lichtmis, in ’s-Hertogenbosch te leveren, boven de grondcijns en een cijns aan het 

altaar van de heilige Geertrudis in de kerk van Oisterwijk. 

Jan Vannys belooft deze erfpacht te betalen aan genoemde Henrik. 

Septima die mensis julij anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Nycolaus 

Spierinc en Wolterus de Vucht, subsignatum Weilhusen, latijn.  

Opschrift: Vijf lopen rogs tot Hoculem. In de marge: gilt cloester opten Uulenborch. 

 

1473 oktober 27 Otw,THG.1,33r-2/v,regest-195 

Henrik zoon van wijlen Beernt Back bij wijlen Jutta, zijn vrouw, dochter van wijlen Henrik 

vanden Woude, heeft opgedragen aan meester Willem vanden Bossche ten behoeve 

van Gerit die Vrieze zoon van wijlen Roelof een erfpacht van vijf lopen rogge hem op 

Lichtmis in den Bosch te leveren uit een stuk grond in de parochie Oisterwijk te Huculem, 

met aan een zijde Jan Vannys zoon van wijlen Engbrecht, en aan de andere zijde 

Lambrecht van den Woude en de genoemde Jan Vannys, dat Jan Vannys van de 

gebroeders Jan en Henrik, kinderen van Beernt en Jutta voor die erfpacht en enkele 

 

516  Otw,THG.3,15a-v. Otw,THG.4,9v: tClooster vanden Uulenborch, v lopen rogge. 

517  Beernt Back is metselaar en woonde aan de noordzijde van de Kerkstraat, Kerkeind 66. 
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andere daaruit eerder te betalen lasten heeft verworven volgens Boschbrieven. 

Vicesima septima die mensis octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch: Gerardus Kuyst en Jacobus van den Hoevel, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven vyf lopen rogs. 

148. ij ½ lopen 

Nu Claes van Boxtel. 

Nu Claes die Smit in die Kerckstraet. 

abcdefgh - Item518 Elsken van Scaepdijck, uut haeren huyse / ende hoeve519, gelegen in 

die Kerckstraet, dat / Lijsken Lancpeters toe te behoeren plach, dat / Jan van den 

Eynde oever heeft gegeven, ij ½ lopen / rogs, ende is enen brief van x lopen, ende 

heeft Henrick / vanden Wiele die v lopen af geleet. 

fol.20v Oesterwijck 

149. v vierde vaet 

Nu Wauter van den Wiel. 

Nu Coenraet van Nerven, nu Thielman Huysmans.  

abcdefg - Item520 Gherit die Molder gilt vanden voerscreven pacht, / uut zijnen huyse 

ende hoeve521, gelegen aldernaest / den huyse voerscreven, van wegen Peter Brocken, 

een / lopen een vierde vat. 

150. v vierdevaet 

Nu Marten van Boexstel. 

 

518  Otw,THG.3,15a-v: Joerden Janszoon vande Wiel al(ia)s Moll ende Marten van Bocxtel. Jan Cornelis Hooffman, 

metselair. 

519  Kerkeind noord 075. 

520  Otw,THG.3,16r: Jan Cornelis Hoeffmans. In de marge: (me? of) sijn dese twe(e) pachten nyet --- de ij ½ lopen 

voirge--- gesien? 

521  Kerkeind noord 075. 
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Nu Henrick die Schoenmaecker. 

abcdef - Item522 Neesken Coelen gilt vanden selven pacht, uut / haeren huyse ende 

hoeve523, gelegen oick daernaest, / oick v vierdevaet roggen, / maecken tsamen v 

lopen. 

151. ij lopen 

Nu Jacop Swaen, nu Wauter van Nws (Nuys?), nu Hanrick die Cuper. 

Nu Pauwels Willem Rijsbroeckssen die cremer. 

abcdef - Item524 Gerit die Raeymaecker wijf met haeren / kynderen, twee lopen roggen, 

uut haeren huyse / ende hoeve525, oick daerbij gelegen, in die Kercstraet. 

152. ½ mud 

Nu mijn heer van Clotijngen etc. 

abcdefg - Item526 heer Jan Back, ridder, een half mud rogge, / uut allen den gueden die 

hem bleven sijn, van Jan / Back, zijnen ouder vaeder, daer instrumenten af zijn.527 

fol.21r Oesterwijck 

153. i ½ mud 

 

522  Otw,THG.3,16r: Jan Cornelis Hoeffmans. Mogelijk de posten 135, 148, 149 en 150: Otw,THG.4,6v: Jaspar Adriaen 

Jaspars, voor Jan Hoofman, voir Wynant van Cuelen, ij ½ lopen rogge, noch voir Cornelis Hoeffman, i lopen -- 

noch voir Joorden van Mol i lopen --, noch voir? Henrick Aertszoon van Heise ij ½ lopen, tsamen vij ½ lopen, 

Lichtmis, met ij gld. xvi st. i ort. 

523  Kerkeind noord 075. 

524  Otw,THG.3,16r: Jan Gerit Swekers voir Jan Doremans. Joorden Janszoon de Greeff. Otw,THG.4,7r: Jacob Adriaen 

Werners, voir Jorden Jans de Greeff, ij lopen rogge, Lichtmis, xv st. 

525  Kerkeind noord 073. 

526  Otw,THG.3,16r: heer Reynaerts van Bredenrode 

527  Te denken valt hier onder meer aan de huizinge Durendael onder Huikelom en de hoeven Ten Einde, daar ten 

noorden van, over de stroom onder Oisterwijk, en de nog noordelijker gelegen hoeve Ten Bijgaerde, te Oisterwijk, 

ten noorden van de Hoogstraat. 
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Clotijngen. 

abcdefg - Item528 noch deselve heer Jan Back, uut den / selven zijnen gueden, 

anderhalf mud roggen, / daer oeck brieve af zijn. 

in marge: van dit ende den ij halve mudden hiervoir ende naebescreven -- -- is een 

instrument. 

154. ½ mud 

Clotijngen. 

abcdefg - Item529 noch die selve heer heer Jan Back,een halff mud / roggen, dat 

Wouter Maes Hessels soen hevet / den Heyligen Geest metten brieven overgegeven. 

155. ij lopen 

Nu Jacop Henrick Emmensoen, nu Lijsken sijn dochter. 

abc - Item530 heer Jan Appels, priester, vanwegen / Margriet vanden Doveloe, daer een 

instrument / af is, ij lopen rogs, welck ij lopen Wange vanden / Doveloe, Margrieten 

vanden Doveloe te gelden / plach, uut zekeren onderpanden, gelegen te Carchoven. 

desen pacht is vermangelt gelijck hier achter / gescreven staet onder Oesterwijck531  

156. i mud 

Henrick Franssen, glaesmaker. 

Nu die wedue Jan Gielis, nu Aert Goeyart de Beckerszoen. 

Nu Jan Gielis ende Marten Jan Peterszoen. 

 

528  Otw,THG.3,16r: heer Reynaert van Bredenrode. 

529  Otw,THG.3,16r: heer Reynaert van Bredenrode. Bij post 152, 153 en 154: Otw,THG.4,9v: Adam Martens van Hees, 

uutten molen, ij mud viij lopen rogge. 

530  Otw,THG.3,16v: In de marge: vermangelt. 

531  Zie bij post 122, maar ook bij 215 en 290. 
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abcdefghik - Item532 Peter die Snijder uut zijnen huyse ende hoeve533, / gelegen after der 

Lynden, dat Marten vanden Dijck / toe te behoeren plach, een mud rogge, daer 

instru/menten ende brieve aff zijn.  

fol.21v Oesterwijck 

157. ½ mud 

Nu Peter van Gestel. 

Nu Wouter Henrick Smeekens, Aelbert Jaspaerszoen. 

Nu die weduwe Willem Heymans. 

abcdefghi - Item534 Aert Verhoeven, voer Gerit vanden Wiel, een / half mud roggen, dat 

Andries Sapeels ende Conegont / sijn huysvrou hebben beset, uut sijnen huyse ende / 

hoeve geheyten den Hoeren535, tegen die Lijnde / over, daer scepenen brieve af zijn. 

158. ½ mud 

Nu die selve Wauter Smekens. 

die weduwe Willem Heymans, Aelbert Jasperszoen. 

abcdefghi - Item536 noch de selve Aert Verhoeven, een half mud / roggen, dat Gerit de 

Scryner gemaect heeft den / Heyligeest, uut den selven huyse ende hoeve 

voerscreven537, / ende noch uut enen stuck lants, daer brieve aff zijn. 

 

532  Otw,THG.3,16v: Wouter Jan Blick. Anthonis Adriaen Roestenborch. Otw,THG.4,7r: Anthonis Adriaen Woestenborch 

(sic), i mud rogge, met iij gld. 

533  Lindeind noord 075. 

534  Otw,THG.3,16v: Albert Jaspaers, nu sijn kynder. Jan Henrixzoon de Leeuw voir. Otw,THG.4,7r: de weduwe Jan 

Henricx de Leeuw, voir Albert Jaspers, i mud rogge, Lichtmis, iij gld. 

535  Lindeind noord 067. 

536  Otw,THG.3,16v: Albert Jaspaers. Jan Henrix de Leeuw. In de marge bij de laatste twee posten (157 en 158): i mud 

rogge. 

537  Lindeind noord 067. 
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159. xiiij lopen 

Nu Aert van Laerhoeven, nu Arien Goerts ende die weduwe Willem Goesens. 

Nu Margriet Ghijsberts Beren dochter. 

abcdefghi - Item538 Ghijbs de Beren kynder opte Hoeven, xiiij lopen  / roggen, die 

Laureys vander Heyen beset heeft uut / sekeren onderpanden, gelegen optie Hoeven 

ende daer / omtrent, daer scepen brieven af zijn. 

160. iiij lopen 

Nu Art van Laerhoven. 

abcdefghi - Item539 noch de selve kynder Ghyb de Beren, iiij lopen / roggen, van wegen 

Jan Brekelmans wijf optie Hoeven. 

Bij post 159 en 160 

1421 januari 7 Otw,THG.1,34r/v,regest-68540 

Jan Kermisse zoon van wijlen Willem Kermisse, en zijn nicht Yde dochter van wijlen Willem 

Kermisse, ook- voor  mede-erfgenamen van Aart Kermisse; Embrecht Buckinck zoon van 

wijlen Gerit Buckinck, zijn zwager Henrik Henrikszoon van der Avoert, man van Juut, en 

Willem zoon van wijlen Henrik die Kemmer zoon van wijlen Godevaart van der Vloet, 

ook voor zijn wettige broeder en zusters, met zijn drieën belovend voor henzelf en voor 

de andere erfgenamen van Engelbeer, vrouw van Aart Kermis; Aart Aart 

sGrevenzoenzoen voor zichzelf en voor zijn wettige broeder en zusters, en Gerit zoon 

van wijlen Gooswijn Gooswijn Matheeuszoen, ook voor Goossen zijn broeder, en voor 

Henrik Engbrecht Smyterszoen, man van Elisabet dochter van wijlen Gooswijn Gooswijn 

 

538  Otw,THG.3,16v/17r: Aert Bartholomeeus Daniels. Otw,THG.4,10r: Aert Bartholomeus opde Hoeve, verschijnende 

Lichtmis, xiiij lopen rogge. 

539  Otw,THG.3,17r: Bartholomeeus Henrick Betten. 

540  Geprotocolleerd in Otw,R.143,61-2; Engelbeer, de vrouw van Aart Kermisse wordt daar dochter van Gerit Buckincs 

genoemd. De hier gememoreerde delen waaruit deze erfpacht van 24 ½ lopen bestaat zijn niet in het 

Oisterwijkse protocol opgenomen, wel nog een erfcijns van twee pond, ook verstorven van Aart en Engelbeer die 

ook aan Laureins verkocht wordt. 
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Matheeussoen hebben verkocht en opgedragen aan Laureins zoon van wijlen Willem 

van der Heyden 24½ lopen rogge erfpacht, bestaande uit 

a. negen lopen rogge die wijlen Aart Kermisse kocht van Henrik Henriks van der Avoert 

voornoemd als man van Juut,541 van welke negen lopen aan Gerit Buckinck Jan 

Buckinckssoen een half mud werd geleverd door Aart van der Hoven zoon van wijlen 

Jan van der Hoeven op Lichtmis, gaande uit een stuk land ‘optie Hoeven’ in de 

parochie Oisterwijk, met aan een zijde grond van Jan Bollekens en aan de andere zijde 

Erit sBeren, en het negende lopen door Henrik van der Avoert werd ontvangen uit alle 

goederen van wijlen Aart Kermis; 

b. zes lopen rogge die wijlen Gerit Buckinck beurde op Lichtmis uit twee stukken beemd 

‘die Zoevyc’ tussen Oisterwijk en Huculem ‘in die beemden’ en van twee lopenzaad 

land in die Hoeven met aan beide zijden grond van Aart Jutenzoon van der Hoeven; 

c. negen en een halve (tiendalf) lopen rogge die Gijsbrecht die Beer moet betalen op 

Lichtmis uit goederen die waren van wijlen Aart van der Hoeven en zijn vrouw Geertruit 

en nu van Gijsbrecht zijn, welke erfpacht van negen en een halve lopen Aart Kermisse 

kocht van Engbrecht Buckinck volgens Oisterwijkse schepenbrieven. 

Deze erfpacht van 24 ½ lopen rogge is verstorven van Aart Kermisse en zijn vrouw 

Engelbeer  en hun kinderen. 

Duysent vierhondert ende twintich, des anderen daigs nae derthien dach ons Heren. Schepenen in Oisterwijk: Gerijt van 

Meyensvoert en Willem die Backer.  

Opschrift: Veerthien lopen rogs ende vier lopen. In de marge: die Margriet sBeeren gilt, opte Hoeven. 

fol.22r Oesterwijck 

161. i mud 

Nu Pauwels zijn soen.  

 

541  Otw,R.143,37-4 op 17 januari 1420 
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- Item542 Jan die Beer optie Hoeven met zijnen kynderen, / een [doorgehaald half] mud 

roggen, welck heer Embrecht / Hannen beset heeft, daer een instrument ende / 

scepenen brieve af sijn. 

[doorgehaald: hier af gilt Pauwels voerschreven] 

 

Nu Wouter Luer, nu Arien Goerts ende die weduwe hier voer gescreven. 

abcdefg -543 Hieraff gilt Pauwels voerscreven - vij lopen. 

Nu Jan sijn soen, alias Spexken. 

abcdef -544 Ende Willem Vervloet - ix lopen. 

162. x lopen 

Wouter van Schie. 

Nu Arien van Aken, nu Embert Goossens . 

Nu Gerit Embert Goessensoen, nu Em sijn soen. 

abcd - Item545 Lemmen Groeys, voer Gerit van Berck, / ende voer Jan Lippricks, dat 

Willem die Coster / te ghelden plach, x lopen rogs, die welck Gerit / Boxs beset hevet 

uut huys ende hof546, dat Gerits / van Stockt te wesen plach, gelegen teynden / 

Oesterwijck, daermen gaet tot Henricks van Berck / waert. 

 

542  Otw,THG.3,17r. 

543  Otw,THG.3,17r: Bartholomeeus Henrick Betten. Bij deze post en 160: Otw,THG.4,10r: derffgenamen Bartholomeus 

Betten vij lopen en iiij lopen rogge, hierinne gelt Jacob Bartholomeus, v ½ lopen rogge. Gerit Adriaen Willems 

Verhoeven de rest..., v ½ lopen rogge. 

544  Otw,THG.3,17r: de kynder Jan Willems Vervloet voir. Gielis Janszoon de Weer. Mogelijk met post 132: Otw,THG.4,7r: 

Gielis Janszoon de Weer, voir Jan Willemszoon Vervloet, xvij lopen rogge, v gld. v st. 

545  Otw,THG.3,17r: Dierick Thomas Joordens van Oirschot. [Het onderpand is gelegen] opten Dijck. Mogelijk vervolg in 

Otw,THG.4,7r: Adriaen Jans vande Laer, voir Willem Peters de Moy, x lopen, met ij gld. x st. 

546  Lindeind oost 102. 
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1386 november 6  Otw,THG.1,35v-1,regest-25 

Jan die Bye zoon van wijlen Peter Stelaerts heeft ontvangen om een erfpacht van tien 

lopen rogge op Lichtmis van Jan zoon van wijlen Jan van den Eynde een hof in de 

vrijheid van Oisterwijk, met aan een zijde heer Willem Costers en Jan Beys grond, en aan 

de andere zijde Wijtman Kegelaers grond, met beide einden aan de straat, onder 

voorwaarde dat Jan de hof naderhand mag opgeven met betaling van drievoudige 

pacht. 

Duysent driehondert tachtentich ende zess, op sinte Leonaerts dach. Schepenen in Oisterwijk: Godevaert Buckinc en Gerijt 

Hermanszoen.  

Opschrift: x lopen rogs. In de marge: gilt Gerijt Embert Goessens; ad pactum. xxvij. 

Onderschrift: Opdracht der taeffelen gedaen. Van dese x lopen is een opdracht beginnende: Jan geheijten van den Eynde soen 

wilner Jans van den Eijnde tien lopen rogs jaerlijcs ende erffelijcs pachts hem toebehorende diewelck hen Jan geheyten die Bye 

soen wilner Peter Stelarts sculdich is te gelden etcetera op Lichtmisse, wesende vander date 1427 op Paesavont, 19 dagen in 

april547. 

 

1428 juni 24  Otw,THG.1,35v-2/36r-1,regest-85 

Jan van Esch zoon van Willem Willem van Strijpe, man van Hadewig dochter van wijlen 

Willem die Cuper, heeft verkocht en opgedragen aan Gerit Bock zoon van wijlen Lenart 

van Sculenbroeck zijn erfpacht van tien lopen rogge, zoals Geerlik van Stock op Lichtmis 

verschuldigd is uit zijn woonhuis hof gronden en toebehoorten in de vrijheid van 

Oisterwijk, met op een zijde grond van Willem Poynenborch, en op de andere zijde Jan 

die Loeze. 

Duysent vierhondert twintich ende acht, op sunt Jansdaich baptiste te midde zoemer. Schepenen in Oisterwijk Wijtman 

Wouterszoen vanden Dael en Willem die Becker. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven x lopen. In de marge: Item dese opdracht en accordeert metten voirscreven thien lopen 

roggen in egeender manieren midts dyen de constitutie inhout ad pactum ende dese opdracht en maict daer egheen mentie aff 

ende de renen en accorderen oick niet. (later:) maer is dese opdracht van andere thien lopen rogs folio 52 verso.  

De volgende opdracht van deze akte vindt plaats in 1439 en is te vinden onder post 163. 

 

 

547  De overdracht aan de Tafel moet plaatsgehad hebben na de Paaszaterdagviering. Het nieuwe jaar 1427 is in 

Oisterwijk volgens de toen gehanteerde telling juist begonnen. Deze akte hoort hier niet thuis, zoals het 

cartularium zelf ook constateert. Op welke post deze wel van toepassing is, bleef onduidelijk. 
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1440 juli 5 Otw,R152,44r 

Laureins vander Heyden heeft als ‘momboir ende provisoer der tafelen des Heylige 

Gheests inder kercke van Oesterwijck gelegen’ omdat de Tafel al twee jaar niet heeft 

gebeurd een erfpacht van tien lopen rogge op Lichtmis uit een huis en hof met grond 

en toebehoren ‘dwelc Gheerlijcs geheiten van Stoct te wesen plach’, in de vrijheid van 

Oisterwijk tussen grond van Willem Poinenborch en tussen Jan die Loze vroeger en 

inmiddels Willem die Coster, zijn zwager, zoals voor schepenen is aangetoond en de 

Tafel is gericht met vonnis aan het onderpand. Dit gericht heeft Laureins volkomen 

volvoerd en hij heeft met de achterstallige twintig lopen de gerechtskosten en 

derdehalf plak meer het onderpand verkocht aan Gerit Bock, zoon van wijlen Leonaart 

van Sculenbroeck, die de gerechte waarschap van den heer van den Lande krijgt 

toegezegd op dinsdag na Maria Visitatie. 

163. vi lopen 

Nu Jan Boen, nu Willem die Wijse, nu Henrick zijn zoen. 

abcdefgh - Item548 Henrick Hoeysten, vi lopen rogge, uut zijnen huyse / ende hoeve549 

gelegen binnen der vryheyt van Oesterwijck aen / die Gasthuysstap, welck Gerit Boxs 

overgegeven heeft, / daer brieve af zijn. 

1437 december 30  Otw,THG.1,36r-2/v-1,regest-101 

Agnese dochter van wijlen Bartolomeus die Wyt heeft beloofd te betalen aan Gerit 

Bock zoon van wijlen Leonart van Sculenborch ten behoeve van Herman Moelneers 

zoon van wijlen Jan sMoelneers een erfpacht van zes lopen rogge op Lichtmis uit huis 

hof grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk tussen ‘dat Gasthuys’ en Gerit 

Bock, strekkend van de straat tot ‘des Gasthuys hooff’, bij Agnees diezelfde dag van 

Gerit Bock verkregen in Oisterwijkse schepenbrieven. 

Dusent vierhondert dertich ende seven, des maendaechs na alre kynder dach der merteleren. Schepenen in Oisterwijk: Willem 

Andries Sappeelssoen en Willem Luwe.  

 

548  Otw,THG.3,17r/v: Henrick Luenis Peters. Albert Willem Rijsbroecx. Otw,THG.4,7r: Jan Henrix van Nuys, voir Albert 

Willem Rysbroeck, vi lopen rogge, met xxv st. 

549  Lindeind noord 057. 
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Opschrift: Van Sess lopen rogs. In de marge: dat Jan Boen gilt. Willem de Wyse. xxviij 

Bij post 162 en 163 

1439 september 23  Otw,THG.1,36v-2/37v-1,regest-107 

Gerit Bock zoon van wijlen Leonart van Sculenbroeck kocht van Jan van Esch zoon van 

Willem van Stripp zijn erfpacht van tien lopen rogge die Geerlik van Stoct moet betalen 

aan genoemde Jan van Esch als man van Hadewig dochter van wijlen Willem die 

Cuper op Lichtmis uit zijn woonhuis hof gronden en toebehoren in de vrijheid van 

Oisterwijk tussen Willem Poynenborch en Jan die Loze volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven; nog een erfpacht van zes lopen rogge die Agnees dochter van 

Bartolomeeus die Wit beloofde op Lichtmis te betalen aan Herman Moelneers zoon van 

wijlen Jan sMoelneerszoen uit huis en hof met gronden en toebehoren in de vrijheid 

tussen het erf ‘dat Gasthuys’ en grond van Gerit Bock, strekkende van de straat tot ‘des 

Gasthuys hooff’, welk huis en hof Agnees van Gerit verkregen had, en welke erfpacht 

van zes lopen Gerit van Herman Moelneers verwierf volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven. 

Gerit Bock heeft beide erfpachten opgedragen aan de H.Geestmeester Laureins van 

der Heyden, die heeft beloofd dat de Tafel jaarlijks een lopen aan elk van de 

bedelorden zal geven. 

Dusent vierhondert dertich ende neghen, des woensdachs na sunte Matheeusdach apostels ende evangeliste. Schepenen in 

Oisterwijk: Jan van Catwijc en Willem Luwe. 

Opschrift: Opdracht van den voerscreven x lopen ende ses lopen gedaen der tafelen op zekere conditien hierna bescreven.  

fol.22v Oesterwijck 

164. v lopen 

Nu Jan Robbrechs, nu Robrecht sijn soen. 

abcdefg - Item550 Ghijb Lebbens kynder, v lopen rogge, vanwegen / Coel Feytmans, uut 

erffenissen gelegen in die Coestraet. 

 

550  Otw,THG.3,17v: heer en mr Willem van Veen raidtsheer in Brabant. Joncker Johan de Bever. Otw,THG.4,7r: Jonker 

Willem de Bever, voir meester Willem van Veen, v lopen rogge, xxv st. 
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165. vi lopen 

Nu Jochim van Esch. 

Nu Goris Danielssen, nu Peter Porters. 

abcdefghi - Item551 Jan Blanckarts, voer Mathijs die Gruyter, / vi lopen roggen, die Aert 

die Gruyter ende Lijsbeth / zijn wijf beset hebben uut hoeren ij huysen ende / hoeven 

ende schueren552, gelegen binnen der vryheyt / van Oesterwijck by die kercke, daer Jan 

voerscreven / nu inwoent, daer een instrument aff is. 

166. ½ mud 

Nu Wouter van Esch, Peeter Janssen van Alphen. 

Nu Ghijsbert Jan Melissen, nu die wedue Theeuwen Melis. 

abcdefghi - Item553 Jan Melis, een halff mud roggen uut zijnen huyse / ende hoeve554 

gelegen in die Kerckstraet, daer Anthonis / Buckincks inne te woenen plach, aldernaest 

de / huyse Willem Peynenborch, dat Corstijn Laureys / Verheyen dochter beset heeft, 

daer brieve ende / een instrument af zijn. 

1430 juni 5 Otw,THG.1,37v-2/38r-1,regest-88 

Tomas Nellen zoon van wijlen Willem Nellen bij Juut ‘sijn wyff levenden lyve in heelen 

bedde’ heeft verkocht en opgedragen aan Laureins van der Heyden zoon van Willem 

van der Heyden een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit zijn deel van een 

huis hof gronden en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk in de Kerckstraete, tussen 

oostwaarts Juut ‘Thys-wyf’ en haar kinderen en westwaarts het tegendelende erf van 

zijn broer en zuster Andries en Katerijn. 

Duysent vierhondert ende dertich, smaendaechs in die Pinxt heylich daghen, den vyfde juny. Schepenen in Oisterwijk: Jacop van 

 

551  Otw,THG.3,17v: Adriaen Wouterszoon van Heck. 

552  Kerkeind noord 063. 

553  Otw,THG.3,17v: Thomas Jacopszoon de Loze. Otw,THG.4,7r: Thomas Jacops de Loos, voir Jan van Alphen, ½ mud 

rogge, met ij gld. 

554  Kerkeind zuid 001. 
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Brakel en Aert Roekeloes. 

Opschrift: Van eenen halven mudde rogs. In de marge: dwelck Peter Bol gelt alias Ryckeman. Van desen halve mudde zijn twee 

constitutie brieven midts dyen dat schijnt dat den iersten verloren is geweest ende alzoe in den zelven tweden mael geingrosseert 

met consent vander scepenen in Oisterwyck. 1430. 

 

1442 februari 12 Otw,THG.1,38r-2/v-1,regest-115 

Laureins van der Heyden zoon van wijlen Willem van der Heyden heeft overgegeven en 

opgedragen aan de H.Geestmeester Jan Jan Witmanssoen de jonge zijn erfpacht van 

een half mud rogge op Lichtmis van het deel dat door een erfdeling voor schepenen 

van Oisterwijk aan Tomas Nellen zoon van Willem Nellen is toegedeeld van een huis hof 

grond en toebehoren in de ‘vriheit van Oesterwyc’ in de Kerkstraat, met oostwaarts Juut 

Thijs en haar kinderen, en westwaarts het tegendelende erf van Tomaas broeder 

Andries Nellen en hun zuster Katelien, met de voorwaarde dat de H.Geestmeesters alle 

jaren de arme mensen uitdelen het brood van zes lopen bij de jaargetijden voor Henrik 

Laureins Vannyssoen en wijlen zijn vrouw Corstien dochter van Laureins vander Heyden, 

en wijlen Henrik, dochter van Henrik en Corstien. 

Duysent vierhondert veertich ende een, des maensdachs, twelf daghe in februario. Schepenen in Oisterwijk: Jan van der Elst en 

Derijc Henric Nellensoen. 

Opschrift: Opdracht van eenen half mudde roggen voerscreven.  

167. iiij lopen 

Nu Cornelis Willem Huysmansoen, nu Jacop die Mesmaecker. 

abcdefghi - Item555 Jacop Lipprixs, voer Aert van den Wiel, vanwegen / Mathijs Maes, iiij 

lopen rogs, uut zijnen huyse ende hoeve556, / gelegen in die Kerckstraet, aldernaest den 

huyse / Aerts van de Wiele voerscreven, daer scepenen brieve af zijn. 

1440 november 25 Otw,THG.1,38v-2/39r,regest-113 

Claas zoon van wijlen Peter Vervijns heeft beloofd aan Willem zoon van wijlen 

Godevaart Bacs, ten behoeve van de ‘Tafel des heiligen Geests gelegen inder kercken 

 

555  Otw,THG.3,17v: Henrick Aertszoon de Molder. Gerit Karemans, metselair. 

556  Kerkeind zuid 015. 
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van Oisterwyck’, een erfpacht van vier lopen rogge op Lichtmis, voor het eerst na de 

dood van Claas en zijn vrouw Katelijn te betalen ‘uuyt den huse ende hove met zijnen 

gronde ende toebehoerten’ waar Claas woont in de Kerkstraat  binnen de vrijheid van 

Oisterwijk, met aan een zijde  Margareta weduwe van Jan van Tilborch en haar 

kinderen, en aan de andere zijde westwaarts Ydeken Beerthen, strekkende van de 

‘gemeynre Kerckstraten tot Persoensweye toe van Oisterwijc’.  

Peter, de zoon van Claas en Katelijn, heeft van deze erfpacht met halmwerping afstand 

gedaan (vertegen helmelinge). 

Duysent vierhondert ende veertich op sinte Katherijnendaich der maghet. Schepenen in Oisterwijk: Jan van der Elst en Jan 

Wijtmanssoen die jonge.  

Opschrift: Vier lopen rogs. In de marge: die Cornelis Huysmans gilt, nu Henrick de Molder alias Smort 1580. Videtur esse ad pactum. 

xxx 

fol.23r Oesterwijck 

168. vi lopen 

Nu Lambrecht Peter Beyeszoen.  

- Item557 Jan Stynen erfgenaemen, nu Embrecht / Heymans, vi lopen roggen, uut enen 

erffenis, gelegen / teynden Oesterwijck, geheiten den Laeracker, daer / scepen brieve 

af zijn. 

Desen pacht is gemangelt558 met noch eenen / sester, die heer Goesen placht te 

gelden ende Jacop Verheijen / nuu gilt, van heer Goesens weege, op een halff mud 

roggen / te Haeren op die Ramen, daer Bosch brieven aff zijn, ende een / opdracht 

vander date sestich twee.559 

 

1447 september 22 Otw,THG.1,39v,regest-131 

Jan zoon van wijlen Jacob Stijnen van Eyndoven heeft beloofd te betalen aan de 

 

557  Otw,THG.3,18r: in de marge: vuytten nyewen register te boken? 

558  In 1561, zie bij post 125. 

559  Otw,THG.3,18r: vanden date vijftich twee. 
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H.Geestmeester Jan Jan Wytmanszoon een erfpacht van zes lopen rogge op Lichtmis, 

voor het eerst na het overlijden van Heilwig weduwe van Jacob Stijnen uit een stuk 

land, ‘die Laeracker’, een half mudzaad in de vrijheid van Oisterwijk, met op een zijde  

Henrik van Buedel en Aart Greven en op de andere zijde Herman Wijten, op 

voorwaarde dat de ‘heiligeestmeesters’ in de toekomst aan de armen uitdelen 

(spynden) in de kerk van Oisterwijk het brood van vier lopen rogge bij het jaargetijde 

voor de zielen van Jacob en Heilwig. 

Duysent vierhondert veertich ende seven, des anderen daigs nae sente Matheeus dach apostels ende evangelist. Schepenen in 

Oisterwijk: Jan vander Elst en Rembout Henrick Remboutssoen van Kuijck.  

Opschrift: Ses lopen rogs uuyten Laeracker. In de marge: gilt nu Lambrecht Bey. Desen acker heeft Elen Stynen die een helft ende 

Pickart die ander helft. Dese vi lopen ende noch ij lopen op Hesselsweyken zijn bij Wouter Colff vermangelt tegen Jacop Verheyen 

op een half mud roggen dwelck nu gelt Peter Coenraet Janssoen tot Haren. xxxi 

169. ½ mud 

Nu Art Goerts die Becker voer zijn kynder. 

Nu meester Andries, nu Kathelijn Raeymaeckers. 

Nu Jan zijn zoen, nu die kynderen Jans voirscreven. 

abcdefghi - Item560 Gherit die Smit, ½ mud roggen uut eenen stuck / lants geheyten den 

Laeracker561, gelegen tusschen / erffenis Henricks van Buedel op die een zijde, ende / 

tusschen erffenisse Jan Stijnen optie ander zijde, strec/kende metten enen eynde opten 

waterlaet, ende metten / anderen eynde aen die erffenissen Aerts Greven, welck / 

Luenis van Megen gemaect heeft, ende des sullen / die provisoers uut reycken den 

heeren vanden kercke / ij lopen, daer brieve af zijn. 

1453 mei 29 Otw,THG.1,40r/v,regest-151 

Lonis van Megen zoon van wijlen Gijsbrecht van Megen heeft beloofd aan Wouter van 

Ele, Tomas Hessels, Aart Godevaart Bacs en Steven Henrik Stevenszoon van der 

Amervoert, de momboren en provisoren ‘des Heiligeest inder kercken van Oisterwyck 

gelegen’ ten behoeve van de tafel, een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis 
 

560  Otw,THG.3,18r: doorgehaald: Jacop. In de marge: gelost bij thijde van Embert Goossens soe gepretendeert 

wordt. 

561  Nedervonder 060. 
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uit zijn stuk land, den Laeracker, in de vrijheid van Oisterwijk, met westwaarts Henrik van 

Buedel en oostwaarts Jan Stijnen, met het noordwaartse einde aan de waterlaat en 

met het zuidwaartse einde aan grond van Aart die Greve, welk land Lonis in zijn 

weduwerstoel verkreeg van Henrik van Buedel volgens Oisterwijkse schepenbrieven; en 

uit zijn stuk land, den Leggenhoernick, in de parochie Oisterwijk, met westwaarts de 

gemene Aa en oostwaarts het tegendelend stuk land van Wouter Maas Hesselszoen, 

onder voorwaarde dat de H.Geestmeesters jaarlijks uitreiken in de kerk van Oisterwijk op 

Lichtmis twee lopen rogge voor het jaargetijde van Lonis, wijlen jonkvrouw Margriet, zijn 

vrouw en hun overleden kinderen en ouders. Als de priesters (gesellen inder kercken) 

het jaargetijde niet behoorlijk doen, delen de H.Geestmeesters vier lopen uit onder de 

arme mensen. Voor Lichtmis over vier jaar zal Lonis de erfpacht mogen lossen met 

negentien gouden peter. 

Duysent vierhondert vyftich ende drie, des dienstdaigs na Beloken Paeschdach, negen ende twintich dage in meye. Schepenen in 

Oisterwijk: Jan vander Elst en Jan Poynenborch Peterszoen.  

Opschrift: Een half mud rogs uuyten Laeracker. In de marge: die kynderen Jans die Smyt. xxxij. 

 

1533 april 7 Otw,R.237,115v 

Claus ziin van wijlen Jacob Hoefs heeft als meester en provisor van de Tafel van de 

H.Geest te Oisterwijk opgewonnen wegens gebrek aan betaling aan deze Tafel van 

een erfpacht van een half mud rogge, die Leunis van Megen zoon van wijlen Gijsbrecht 

van Megen beloofd had aan Wouter van Ele, Thomaas Hessels, Arnt Godevaart Bacx 

en Steven Henrik Steven vander Amervoert als momboren en provisors van deze Tafel 

op Lichtmis uit een stuk land, de Laeracker, in de vrijheid van Oisterwijk, met westwaarts 

grond van Henrik van Buel en oostwaarts grond van Jan Stijnen, strekkend van een 

waterlaat in het noorden en in het zuiden grond van Arnt die Greve; nog uit een stuk 

beemd, den Legen Hoernick, in de parochie Oisterwijk met westwaarts de gemene Aa 

en oostwaarts grond van Wouter Maas Hessels, volgens schepenbrieven van Oisterwijk 

’indt jaer ons Heren duysent vierhondert vyftich ende drie, des dynsdaeghs nae Beloken 

Pinctdagh, negen en twyntich daghe in meye’.  

Deze pacht was drie jaar niet betaald en is nu, na ‘gericht’ te zijn verkocht aan meester 

Andries zoon van wijlen Jan sGrooten voor de pacht van het halve mud rogge en voor 

anderhalve mud ‘achterstels’ en nog zes karolusgulden eens, die meester Andries ‘in 
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reparatien gegeven had’.  

170. ½ mud 

Nu Michiel die Wijse, Lambert de Bont. 

Nu Gherit Aert Andriesen, die steenbecker. 

abcdefghi - Item562 Jan vanden Dijck, uut allen den gueden / Henricks vanden Dijck, sijns 

vaders, gelegen / binnen Oesterwijck, een halff mud roggen, / welck Henrick vanden 

Dijck voerscreven gemaect / heeft, daer een instrument aff is. 

fol.23v Oesterwijck 

171. ½ mud 

--- nu Jan die Molder aldaer. 

abcdefgh - Item563 Wouter die Raeymeecker te Carchoeven, / voer Jan Back, ende 

voer Wouter Smeekens, van wegen / Jan Wytmans, een half mud roggen er(f)pacht, 

uut huys / ende hof, met enen weyken daer aen liggende, welck / Diercks vander 

Straeten was, gelegen te Carchoeven, / tusschen der erffenisse Aert Ghybben zoens 

deen / zijde, ende tussen der erffenissen Wouters vanden Loe / dander zijde, streckende 

vande straeten tot erffenis / Aert Ghijben soens voirscreven, daer scepenen brieve van 

/ Oesterwijck af zijn. 

172. ½ mud 

abcdefg - Item564 noch die selve, een half mud roggen, uut / onderpanden gelegen te 

Haeren, dat te gelden / plach Thonis565 Verhoeven, ende voer Aert Verhoeven, / zijn 

vader, ende Jan Verhoeven. 

173. iiij lopen 

 

562  Otw,THG.3,18r: Gerit Adriaen Poirters. In de marge: beleent bij Adriaen Claeszoon soe gepretendeert wordt. 

563  Otw,THG.3,18r/v: Steven Janszoon de Molder, nu de kynder. 

564  Otw,THG.3,18v. 

565  Otw,THG.3,18v: Thomas Verhoeven. 
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abcdefgh - Item566 noch die selve Wouter, iiij lopen rogs, die Jan / Gherit Vendicks te 

gelden plach, van wegen Thonis / vanden Hoeven voirscreven, oick uut zekeren 

onderpanden / gelegen tot Haren.  

174. ix lopen 

Henrick Witlox. 

Nu Jan van Aken, nu die weduwe Jan Witlocks. 

abcdefghi - Item567 Dirck Bax, ix lopen rogge uut enen acker, gelegen / after die 

wyntmoelen ter Nedervonder, van vi lopensaet off / daer omtrent, opten wech 

daermen ten Boschwaert / vaert, daer scepenen brieve aff zijn. 

[in marge: Haren] 

 

1480 mei 10 Otw,THG.1,41r,regest-207 

Dirk zoon van wijlen Wouter Back Geerlecssoen heeft beloofd en opgedragen aan Jan 

zoon van wijlen Jan Poinenborch ten behoeve van Hadewich weduwe van Jan 

Poinenborch een erfpacht van negen lopen rogge op Lichtmis uit een stuk land van 

ongeveer zes lopenzaad 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 

Dionysdag aan de armen uitdelen moet het brood dat komt van een half mud rogge. 

Dusent vierhondert ende tachtentich, tien dage inden meije. Schepenen in Oisterwijk: Mathijs die Gruijter en Claeus die Beere.  

Opschrift: Negen lopen rogs. In de marge: gilt Jan van Akeren. Nu d'erffgenamen Henrick Witlocx. Haren. xxxiij. 

fol.24r Oesterwijck 

 

566  Otw,THG.3,18v. In de marge voor laatste drie posten (171, 172, 173): xx lopen. Bij de posten 171, 172 en 173: 

Otw,THG.4,7r: Jan en Henrick sonen Steven Janszoon de Molder, xx lopen, met vij ½ gld. 

567  Otw,THG.3,18v: Jan Thonis Willemszoon voir. Otw,THG.4,10r: Jan Anthonis Willems, voir Henrick Witlox, ix lopen 

rogge. 
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175. ½ mud 

Nu Goris die Verwer, Thomas Timmermans. 

Nu die weduwe Goessen Emmen, nu Thomaes ende Goris. 

abcdefghi - Item568 Mathijs Schenaerts, voer Jacop vander Elst, / van wegen Sophie, Jan 

Loeymans huysvrou / was, een half mud roggen uut huys ende hof569, / gelegen binnen 

der vrijheyt van Oesterwijck / teynden den Steewech, opten hoeck vander Vloet / 

straeten, daer scepenen brieve af zijn. 

1445 december 24 Otw,THG.1,48v-1,regest-124 

Peter die Greve zoon van wijlen Jan die Greve heeft verkocht en opgedragen aan Jan 

natuurlijke zoon van Aart Wolfaerts een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit 

zijn huis hof met grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk, met oostwaarts 

Engbrecht Goeswynssoen en westwaarts een gemene weg, ‘dat Vloetstraetken’, 

strekkende van de straat tot de gemeinte geheten die Vloet. 

Dusent vierhondert veertich ende vyve. opten heyligen Kersavont. Schepenen in Oisterwijk: Laureijns vander Heijden en Peter die 

Greve.  

Opschrift: Een halff mud rogs uuten huyse Thomas Timmermans Claessoen ende Joris de verwer. 

 

1457 december 7 Otw,THG.1,48v-2,regest-168 

Jan natuurlijke zoon van wijlen Aart Wolfaerts heeft opgedragen aan de 

H.Geestmeester Jan van den Doren zoon van wijlen Henrik, zijn erfpacht van een half 

mud rogge op Lichtmis, uit een huis en hof met grond en toebehoren in de vrijheid van 

Oisterwijk, met aan de ene zijde grond van Embrecht Goeswijnssoen en aan de andere 

zijde ‘dat Vloetstraetken’, strekkend van de straat tot de gemeinte toe, geheten de 

Vloet, welke erfpacht Jan Wolfaert van Peter die Greve zoon van Jan die Greve 

volgens schepenbrieven van Oisterwijk door overgifte gekregen heeft. 

 

568  Otw,THG.3,18v: Joost de sone [zoon van Thomas Timmermans]. Adriaen Peter Peynenborchs. Otw,THG.4,5r: Jan 

Peynenborch voorscreven, voir Joost Thomas Timmermans, Lichtmis, ij gld. x st. 

569  Lindeind zuid 024.  
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1457, seven dagen in decembri. Schepenen in Oisterwijk: Heijman Heijmans soen vander Eck en Embrecht Goeswynssoen. 

Opschrift: Opdracht vande voirscreven halven mud rogs der taeffelen gedaen. 

 

1566 januari 21 Otw,R.270,1v 

Thomas Timmermans Claaszoon verklaart ten behoeve van Jacob van Doren 

Peterszoon dat hij het halve  mud rogge erfpacht dat de H.Geesttafel heft op het erf 

dat eertijds toebehoorde aan Jorye de Verwer in de vriheid van Oisterwijk op de Vloet 

aan Colenbrugge, van Lichtmis aanstaande af zal betalen zonder schade voor Jurye. 

176. iiij lopen 

Gerit Lombaerts. 

Nu Arien Goesens van Riel, nu Marij Vendicxs. 

Nu Heyman Zibben kynder, nu Peter Art Nulants. 

abcdefg - Item570 Henrick Emmen Henrickssoen, voer Ghijsbrecht / Brocken, iiij lopen 

roggen, uut sijnen huyse ende hoeve571, / gelegen aende Steewech, aldernaest den 

huyse / Wouter Maes, welck Embrecht van Riel ende / Margriet sijn huysvrou gemaect 

ende gelaten / hebben, daer een instrument af is.  

177. ½ mud 

Goossen Claess. 

Nu Wouter Aert Brockensoen, nu Peter Buckyncx. 

 

570  Otw,THG.3,19r: Guiliam de Wale, schouteth. Otw,THG.4,7v: Jan Gielis de Weer, voir Gerit Lombarts, iiij lopen rogge, 

met xxv st. 

571  Lindeind zuid 031. 
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abcdef - Item572 Denis Wyten wijf te Carchoeven, een half mud / roggen, welck 

Embrecht Henrick Emmensoen / ende Alet zijn huysvrou beset ende gemaect hebben, / 

uut onderpanden573 gelegen te Carchoven, daer een / testament ende brieve af zijn. 

1420 maart 25  Otw,THG.1,43r,regest-67 

Jan zoon van wijlen Henrik Blanckaerts heeft ontvangen van Wouter Maeszoen, zoon 

van van wijlen Jan Maeszoen een stuk land in de vrijheid van Oisterwijk in Karricoven in 

die Houwebraeck, tussen westwaarts grond van Wouter Maeszoen en oostwaarts 

Diederik die Luwe, tegen een erfpacht van twaalf lopen rogge op ‘sunte 

thomaesdagh’ apostel. 

Dusent vierhondert ende negentyen, op onser Vrouwendach annunciatio. Schepenen in Oisterwijk: Jan van den Eynde en Gherijt 

van Meijensvoert.  

Opschrift: Een half mud rogs van xij lopen rogs daer iiij lopen afgequeten zijn. In de marge: gilt nu Aert Brocken. Voir Denis Wijten 

wijff. Carchoven. xxxiiij. 

fol.24v Oesterwijck 

178. vi lopen 

Nu Goessen haer soen, nu Lawereyns Laukens. 

abcdefghi - Item574 Goessen Rutten wijff met hueren kynderen, van / wegen Heylwich 

vanden Eynde, vi lopen roggen, / uut alle der hoeven gelegen tot Carchoeven, in die / 

strate teynden Oesterwijck, daer scepenen brieven / ende instrumenten aff zijn. 

179. ½ mud 

Nu Willem Mijnarts ten Bosch, Henrick Peterssen alias Groff. 

Matheeus alias Snyerssen, nu Michiel die Wijse tot Carchoeven. 

 

572  Otw,THG.3,19r: Bartholomeus Michielszoon Loeyen. Adriaen Bartholomeuszoon de Decker. In de marge: no? vide 

folio 14. Hieronder: deselve Goossen Claeszoon inden name als voir - ij lopen. De weduwe Adriaen Janszoon de 

Decker. In de marge: het staet aende? inde re-- ij lopen. Otw,THG.4,7v: de weduwe Adriaen de Decker, voir Jan 

Egels, ij lopen rogge, Lichtmis .. met xv st. 

573  Kerkhoven west 003A. 

574  Otw,THG.3,19r: Embert Laureys Henrick Eelens. In de marge: -- folio 14. Otw,THG.4,10r: Embert sone Laureys Henrick 

Eelens vi lopen rogge. 
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abcdefgh - Item575 Cornelis die Beer, voer Lauken Jan Laureyssoen, een half mud roggen 

uut sijnen huyse ende / hoeve, gelegen te Carchoeven voer aene die / Gruuen Pleyn, 

welck Jan Laureys voerscreven ende Engel / sijn wijf beset ende gemaect hebben uut 

den / voerscreven huyse, daer een instrument aff is. 

180. ij lopen 

Nu Cornelis van Roey, nu Wouter vanden Boer die jonge. 

abcdefgh - Item576 Jan die Haeze optie Hoeven gilt ij lopen rogge / uut zekeren 

onderpanden, gelegen optie Hoeven, / welck Jan vanden Eynde beset ende gemaect 

heeft. 

Dese twe lopen comen bij vier lopen onder Gestel, want / vande vier lopen is twee 

lopen verloren ende gilt nuu / Frans Bogaerts, ende is tsamen vier lopen. 

181. ½ mud 

Heer Frans Goessenssoen. 

Nu Jan van Gilze, nu Jacop van Doeren. 

Nu die kynderen Aert Buckincks, nu Peter van Doren kynder. 

abcdefg - Item577 die susteren van Oesterwijck een half mud rogge, / welc Peter Sterts 

gemaect heeft uut eender weyen578, / gelegen optie Hupperinge, ende welck Willem 

Nellen te / behoeren plach. 

fol.25r Oesterwijck 

182. ½ mud 

Nu Joest van Eerssel, nu Wouter zijn soen. 

 

575  Otw,THG.3,19r/v: in de marge: vide folio 14; om te st--  op Aert vande Wiel of Claes Ketelairs. 

576  Otw,THG.3,19v: Frans Bogaers. Gerit van Tulden. In de marge: vide folio 14. 

577  Otw,THG.3,19v: Goossen Embertszoon vander Borcht. Otw,THG.4,7r: Peter Adriaen Jans de Roy, voir Goissen 

vander Borcht, ½ mud rogge, met ij gld. x st. 

578  Langevennen 021. 
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abcdefghi - Item579 Jan Vendick, voer Willem die Loze, een / half mud rogge, dat Claes 

Sterts gemaeckt / heeft uut zijnen huyse ende hoeve580, daer hij nu / inne woent, 

gelegen aen die Plaetse, binnen / der vryheyt, omtrent den Gasthuyse. 

183. een mud 

Nu Pauwels Willem Huysmanssoen, nu Cornelis die Loze. 

abcdefghi - Item581 Gerit Wouter Ymen, voer Gerit die Man, ij / mud rogge uut sijnen 

huyse ende hoeve582, gelegen / tegen der Lynde, welck voerscreven ij mud roggen / 

Jan van Brecht heeft geloeft te waeren, gelijck / dat in scepenen brieven vanden 

Bosch daerop gemaect / volcomelycken begrepen is. Item doen tOesterwijck / den 

brant is geweest anno xvC ende sesse, doen is / dit onderpant bleven liggen voer den 

pacht, ende / die taeffel heeft daerop geset een huys, ende dat / weder vercoft 

Pauwelsen Huysman, ende is deen mud / daeraf te nyet gegaen aldus, en blijft desen / 

pacht maer een mud rogs rogge etcetera. 

1448 december 5 Otw,THG.1,44r-1,regest-136 

Matijs zoon van Willem Kepken heeft gegeven aan Gerit die Man zoon van Henrik die 

Man voor een in den Bosch op Lichtmis te leveren erfpacht van twee mud rogge, 

boven de lasten die al op het onderpand rusten, te weten een grondcijns van twee 

penning, een oude groot en het onderhoud van anderhalve roede van de Oisterwijkse 

dijk, een huis en hof binnen de vrijheid van Oisterwijk, tussen Andreas Heijen en Margriet 

weduwe van Gijb van Haren en haar kinderen, strekkend van de Vloed (ab aqua) tot 

de straat. 

Quinta die mensis decembris anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Deodericus de Lu en Amelius van den Hoevel, latijn. 

 

579  Otw,THG.3,19v: Aert Wouterszoon van Yerssel. Joachim Janszoon van Esch. Aelbert Willem Rijsbroeck. 

Otw,THG.4,7v: Jan Henrix van Nuys, voir Joachim van Esch, ½ mud rogge,  xxxv st. 

580  Lindeind noord 057. 

581  Otw,THG.3,19v/20r: Juetken de Loze. Willem Corneliszoon de Loze. Marie dochter Willems voorscreven ende 

weduwe Henrick Lomans. Otw,THG.4,7v: Meriken dochter Henrick Loomans, i mud rogge, met vi gld; hiertegen 

gelt den Heyligeest gelijcke vi gld. ende is nichil. 

582  Lindeind zuid 008. 
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Opschrift: Twee mudde rogs daermen mer een mud af en boert. Men mach dander op dese nabescreven waerscap verhalen 

etcetera. In de marge: gilt Pouwels Huysmans. xxxvi. 

 

1450 februari 12 Otw,THG.1,44r-2/v,regest-138 

Matijs zoon van Willem Kepken heeft opgedragen aan zijn broer Gerit Kepken een 

erfpacht van twee mud rogge op Lichtmis in den Bosch te leveren, die Gerit die Man 

zoon van Henrik die Man beloofde te betalen uit huis erf en hof binnen de vrijheid van 

Oisterwijk, tussen Andries Heyen en Margriet weduwe van Gijb van Haren, dat door 

Gerit tegen de erfpacht werd verworven, volgens Boschbrieven. Matijs verbindt zich 

mede onder verband van het goed dat hij heeft en nog verwerft aan zijn broeder Gerit 

de erfpacht te garanderen en veilig te stellen en voor hem alle daarmee verband 

houdende verplichtingen af te doen.  

Duodecima die mensis februarij anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Petrus de Best en Gerardus Boest, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven twee mud roggen gedaen Willemen Kepken van Mathijs voerscreven, daer inne Mathijs 

geloeft waerscap etcetera. 

 

1450 februari 28 Otw,THG.1,44v-2/45r-1,regest-139 

Gerit Kepken zoon van Willem Kepken heeft opgedragen aan Lambrecht van Doernen 

Christiaanszoon ten behoeve van vrouwe Margriet weduwe van Jan van Berlaer, ridder, 

destijds heer van Helmond en Keerbergen een erfpacht van twee mud rogge Bossche 

maat, die Gerit die man zoon van Henrik die Man beloofde aan Matijs zoon van Willem 

Kepken uit een erf te Oisterwijk, tussen Andries Heyen en Margriet weduwe van Gijb van 

Haren en haar kinderen. 

Ultima die mensis februarij, sabbato post dominica qua cantatur Invocavit, Anna Domini millesimo quadringentesimo 

quadragesimo nono. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Petrus de Best en Gerardus Boest, latijn. 

 

1463 september 22 Otw,THG.1,45r-2/v,regest-178 

Vrouwe Margriet weduwe van Jan van Berlaer, ridder, destijds heer van Helmond en 

Keerbergen, met haar gekoren momboor, heeft opgedragen aan Lambrecht van 

Dornen Christiaanszoon ten behoeve van de H.Geesttafel te Oisterwijk de erfpacht van 

twee mud rogge op Lichtmis in Bossche maat die Willem die Man zoon van Henrik die 
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Man beloofd had uit huis erf en hof binnen de vrijheid van Oisterwijk, tussen Andries 

Heyen en Margriet weduwe van Gijb van Haren en haar kinderen, en die Lambrecht 

van Dornen ten behoeve van vrouwe Margriet kocht bij Boschbrieven. Vrouwe Margriet 

en Jan van Brecht als momboor van joffrouw Dierksken, dochter door vrouwe Margriet 

en wijlen Godevaart (Godefridus) die Lu samen voortgebracht, hebben onverscheiden 

beloofd de Armentafel de erfpacht te garanderen. 

Vicesima secunda die, mensis septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch: Symon de Hoesch en Everardus vanden Water, latijn. 

184. vi lopen 

Nu Willem Keyten, Jan Henricssoen de keteler. 

Nu Dierck Aert Bax soen, nu die weduwe ende die kynderen Jan Huyben. 

abcdefghi - Item583 Dierck van Oss, voer Broes Wanghen, ende / voer Jan Stevens, vi 

lopen roggen, uut enen huyse / ende hoeve584, gelegen in die Peperstraet, daermen / 

gaet ter watermoelen waert, daer Jan Fyen / inne te woenen plach, welck Alet van 

Gierle / gemaect ende beset heeft. Desen pacht betaelt dat huys / in die Bocxtelse 

straet ende staet op tselve erve . 

fol.25v Oesterwijck 

185.  iij lopen 

Nu Wouter Brocken Aertssoen, Jan Gijb Berthens. 

abcdefgh - Item585 Denis Wijten wijff te Carchoeven, iij lopen / rogs, uut der stede586 daer 

Denis Wijten te woenen plach, / gelegen aen die Leemcuylen, die Heylwych dochter / 

wilner Reyner Tielen gemaect heeft. 

 

583  Otw,THG.3,20r: Jacop Willemszoon de Smit voir. Willem Elias, nu sijne weduwe. Otw,THG.4,7v: Lambert Dierx van 

Esch, voir Willem Elyns, vi lopen, met ij gld x st. 

584  Lindeind oost 089. 

585  Otw,THG.3,20r: Jan Ghijb Berthens. In de marge: gequeten -- inde? recht daerop redress.? is gedaen folio 10 

verso. 

586  Kerkhoven noord 051. 
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1466 april 16 Otw,THG.1,47r,regest-181 

Hadewig dochter van wijlen Reiner Tielen, heeft beloofd en opgedragen aan de 

H.Geestmeester Adriaan Heyen zoon van wijlen Gijsbert Heyen een erfpacht van drie 

lopen rogge op Lichtmis uit haar huis en hof met grond en toebehoren in de parochie 

Oisterwijk te Caricoven, tussen grond van Willem Luwe, en grond van Aart Doerman, en 

verder zich uitstrekkende tot de gemeint van Haaren ‘al om ende om’. 

Duysent vierhondert tsestich ende sess, sesthien daigen inden aprille, Schepenen in Oisterwijk: Ghijsbrecht Corstiaenssoen en 

Embrecht Henric Embrechtssoen.  

Opschrift: Drie lopen rogs. In de marge: gilt Wouter Brocken Aerts soen. Voir Denis Wijten wijff. xxxvij 

186. ½ mud 

Adriaen sone. 

Nu Aert van den Wiel. 

Nu Jan Gerit Nulaetssen, nu Matheeus Nulants. 

abcdefgh - Item587 die kynder Gerits Nulaet, een halff mud rogge / uut huyse ende 

hoeve588 gelegen in die Kerckstraet, / tusschen erffenisse Aerts vanden Wiele ende enen 

/ wech die gaet ter Vloet waert, welck Jan / Buckinck bezet heeft nae inhout scepenen 

letteren / daer op gemaeckt. 

187. iiij lopen 

Lambert de Bont. 

Nu Jan die Keteler, nu den Spulstock. 

 

587  Otw,THG.3,20v: Cornelis weduwe Adriaen Anthoniszoon. Otw,THG.4,7v: de kynder Anthonis Adriaen Werners, een 

half mud, met ij gld. 

588  Kerkeind zuid 014. 
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abcdefghi - Item589 Claes Maes alias de Cremer, iiij lopen rogs, / uut ende van enen 

erffenisse590 gelegen te Carchoven, / daer Janne die Meyer plach te wonen, gelegen / 

tegen die hoeve der kynderen Jans van Ameroyen, / die meester Jannen Ghijsbrecht 

gemaect heeft / nae inhout scepenen brieven van Oesterwijck, ende / van desen 

salmen geven den gesellen vander kercken, / op sijne jaergetyt vande vigilie te singen, 

/ vij st., ende den schoelmeester ij st. 

fol.26r Oesterwijck 

188. iiij lopen 

Nu Sophye Huysmans, nu An van Riel. 

Nu Aert Willem Rijsbroecssoen, die cremer. 

abcdef - Item591 Jan Willen huysvrou met hueren kynderen, / iiij lopen rogs, uut den huyse 

ende hoeve592, gelegen alder / naest den Manhuys optie Hoechstraet, daer / enen 

scepenen brief van Oesterwijck aff is.  

verloiren met / ouder daet. 

189.  i mud 

Nu Peter Jan Geritssoen, nu Jan die Molder Hermanszoen. 

abdefghi - Item593 Gherit vanden Wiele, voer Jan Peynenborch, / een mud roggen, uut 

sijnen huyse ende hoeve594 gelegen / aen den Steewech, tussen erffenisse Ariaen Heyen 

/ ende Jans Wijns, nae uutwijsen scepenen brieven / van den Bosch, welck meester Jan 

 

589  Otw,THG.3,20v: Wouter Aert de Molder. Jacop Claes Jacopszoon alias Scraem. In de marge: dese iiij lopen sijn 

beleent bij Adriaen Claeszoon, soe gepretendeert wordt. 

590  Kerkhoven west 014D. 

591  Otw,THG.3,20v: in de marge: te nyet gegaen met vaderen? daer pvt? inde ouden? register. 

592  Hoogstraat 006C. 

593  Otw,THG.3,20v/21r: Peter Adam Bogaerts, voir Jan Vendicx. Otw,THG.4,7v: Adriaen Gerit Ketelaers vischer, voir 

Peter Adams, i mud rogge, met v gld. 

594  Lindeind noord 043. 
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Ghijsbrechts voerscreven / oeck gemaect heeft te spijnen op zijn jaergetijt, / daer 

scepenen brieven vanden Bosch aff zijn. 

1447 december 22 Otw,THG.1,47v-1,regest-132 

Willem van Kuyc zoon van wijlen Gerit heeft verkocht, overgedragen en met 

halmwerping afgestaan aan Gijsbrecht zoon van wijlen Corstiaan Ghysbrechtssoen, 

een erfpacht van een mud rogge in Oisterwijkse maat, te Oisterwijk te leveren op 

Lichtmis uit zijn huis erf en hof binnen de vrijheid van Oisterwijk, met aan een zijde Henrik 

Meynaert en aan de andere zijde Adriaan Gijsbrechts Heyden, Berta dochter van Erit 

Gerits die Keyser, en enkele anderen, strekkend van Henrik Meynaerts grond (‘predicti’), 

genoemd die Hage, tot aan de straat, alsmede uit genoemde Hage, met aan een zijde 

Henrik van Ethen en aan de andere zijde grond van Adriaan Heyden en van Berta 

dochter van wijlen Erit Gerits die Keyser en sommige anderen tot aan de straat. 

Vicesima secunda die, mensis decembris, anno Domini millesimo CCCCmo quadragesimo septimo. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch: Ludolphus Buck en Merselius de Uden, latijn. 

Opschrift: Een mud rogs. In de marge: dat Peter Gerits gilt, nu Jenneken Jans de Molder, nu Peter Adam Bogaerts. xxxviij 

 

1470 januari 11 Otw,THG.1,47v-2/48r,regest-187 

Simon zoon van wijlen Jan Bauwen, man van Aleit dochter van Aleit, dochter van wijlen 

Corstiaan Ghysbrechtssoen heeft aan meester Jan zoon van Gijsbrecht Corstiaens 

opgedragen en afgestaan de erfpacht van een mud rogge in Oisterwijkse maat op 

Lichtmis en in Oisterwijk te leveren uit huis erf en hof binnen de vrijheid van Oisterwijk, 

met op een zijde grond van Henrik Meynart en op de andere zijde grond van Adriaan 

Giselbrechts Heyen, strekkend van andere grond van ‘genoemde’Willem [van Kuyc], 

geheten ‘die Hage’, tot de straat, alsmede uit ‘die Hage ‘zelf, met een zijde aan grond 

van Henrik van Ethen en aan de andere zijde grond van Adriaan Heyden en Berta 

dochter van Gerit die Keyser en anderen, welke erfpacht Giselbrecht zoon van wijlen 

Corstiaan Ghisbrechtsoen kocht van Willem van Kuyck zoon van wijlen Erit volgens 

Boschbrieven. 

Undecima die mensis januarij, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Nycolaus de Berkel en Willelmus de Busco, latijn.  

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven mud rogs, gedaen meester Jannen soen Ghijsbrecht Corstiaens etcetera. 
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190. iiij lopen 

Nu Claes die Lubber, nu Peter Gerits alias Bloemkens. 

abcdefg - Item595 Goessen van Uden te Carchoeven, iiij lopen / roggen, uut den stede 

daer hij op woent, nae / uutwijsen scepenen letteren van Oesterwijck, die Jan die / 

Becker beset heeft, daer die taeffel jaerlycks / schuldich is af uut te reycken onser 

vrouwen / bruederscap een quaert olyen. 

1398 september 22 Otw,THG.1,49r-1,regest-35 

Jan Lombaert Henrik Lombaertssoen heeft ontvangen van Claus van Eijken als 

momboor van zijn vrouw Heilwig a. een stuk grond van hem, te weten een hofstad en 

hof met toebehoren in de parochie Haaren tussen grond van Agnees vander Eyken en 

grond van Henrik Lombaerts, die ook aan een einde buurman is. Aan het andere einde 

ligt de gemeint. b. de helft van een dries in die parochie tussen de straat en Henrik 

Lombaerts, met een einde aan grond van Luutgaart van den Loe en met het andere 

eind aan grond van Agnees van der Eyken, om de daaruit al verschijnende pachten en 

voorts om een erfpacht van vier lopen rogge op Lichtmis, met de voorwaarde dat hij 

later mag opgeven met betaling van drie Stamproyse (Stramproidschen) gulden. 

Dusent driehondert tneghentich ende acht, des anders daghe na sancte Matheusdach. Schepenen in Oisterwijk: Godevaert 

Buikinc en Thomas Hesselssoen. 

Opschrift: Vier lopen rogs tot Haeren. In de marge: gilt Goessen van Uden tot Carichoven. xxxix. 

 

1398 september 22 Otw,THG.1,49r-2/v-1,regest-36 

Claus van der Eyken heeft aan Aart Cleynael gegeven en opgedragen zijn erfpacht 

van vier lopen rogge, die Jan Lombaert Henrik Lombaertssoen op Lichtmis verschuldigd 

is uit een hofstad en hof met toebehoren in de parochie Haaren tussen Agnees vander 

Eyken en Henrik Lombaerts, met het ene einde aan grond van deze Henrik en met het 

andere einde aan de gemeint, en uit de helft van ‘enen driesch’ tussen de straat en 

grond van Henrik Lombaerts, met een einde aan Luutgart van den Loe en met het 

 

595  Otw,THG.3,21r: Jan Aertszoon van Laerhoven. Jan sone Henrick Jan Willemszoon nomine uxoris. Otw,THG.4,7v: Jan 

Peter Jacops vande Voirt, voir Jan Henrick Willems, iiij lopen rogge, met xxx st. 
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andere einde aan de grond van Agnees van der Eyken.  

Dusent driehondert tneghentich ende acht, des ander daghs na sunte Matheusdagh. Schepenen in Oisterwijk: Godevaert Buckinc 

en Thomaes Hesselssoen.  

 

1403 juli 19 Otw,THG.1,49v-2/50r,regest-43 

Aart Cleynael heeft verkocht en opgedragen aan Willem den Becker uit Oisterwijk en 

zijn vrouw Jut dochter van Willem Pagge, de kinderen die ze hebben voortgebracht en 

nog uit hen geboren moeten worden, een erfpacht van vier lopen rogge in de maat 

van Oisterwijk, die Claus vander Eycken toebehoorde en Jan Lombaert hem moest 

betalen op Lichtmis uit een hofstad en hof met aanhorigheden in de parochie Haaren, 

tussen Agnees van der Eycken en Henrik Lombaert, met het ene einde grenzende aan 

grond van genoemde Henrik, en met het andere einde aan de gemeint, alsmede uit 

de helft van een stuk land, genaamd ‘die driesch’; in dezelfde parochie, tussen de 

straat en Henrik Lombaert, met een einde aan grond van Luutgart van den Loe en met 

het andere einde aan de grond van Agnees van der Eycken, welke vier lopen rogge 

Aart Cleynael kocht van Claus van der Eycken. 

Feria quinta post festum divisionis beatorum apostolorum, anno Domini millesimo quadringentesimo tercio. Schepenen in ‘s-

Hertogenbosch: dominus Goeswinus de Aa, miles, en Willelmus Broeder, latijn.  

fol.26v Oesterwijck 

191. xij lopen 

Nu die weduwe van Jan Nouwen, nu Daem haer soen. 

abcdef - Item596 Benedictus Heyen, xij lopen rogs, die sijn / gecoft tegen die 

erfgenaemen van Juet vander / Heyen, uut enen huyse ende hoeve metter 

toe/behoerten gelegen te Carckhoeven, daer Peter / Buckincks inne bestorven is, ende 

sijn gecoft / metten penningen Belie vanden Wiele ende Jans / van Doren erfgenamen, 

daer scepenen brieve aff / sijn. 

 

596  Otw,THG.3,21r: Marie dochter Adam Nauwen. Gerit sone Peter Jacopszoon de Brouwer, raymaker. daeraff alhier - 

vi lopen. Otw,THG.4,7v: de weduwe Gerit Vroman, voir Marie Adam Nauwen, vi lopen rogge, met (...) ij gld. viij st. 
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abcdef -597 van desen pacht gilt Godewaert Bogarts, schoutet / vanden quartier van 

Oesterwijck - vi lopen598 

 

1428 januari 23 Otw,THG.1,50v-1,regest-83 

Jacob Sceyve599 natuurlijke zoon van wijlen Claus Sceyve heeft ten behoeve van zijn 

wettige zoon Laureins zonder daarop te kunnen terugkomen, opgedragen aan Laureins 

van der Heyden zijn recht van tocht in een erfpacht van twaalf lopen rogge op Lichtmis 

volgens Oisterwijkse schepenbrieven, gaande uit de grond die zijn zwager Willem van 

der Heyden Willemssoen te Carrikoven in een erfdeling zijn ten deel gevallen, waarop 

Willem van der Heyden en wijlen Sofie zijn vrouw te wonen plachten, en nu in het bezit 

zijn van Aart die Wolf. 

Dusent vierhondert twentich ende neghen, des maendaghe na sunte Angnesen dach der maecht, drie twentich dage in januario. 

Schepenen in Oisterwijk: Jan Witmans en Aernt vander Heyden.  

Opschrift: Twelf lopen roghs. In de marge: gilt die weduwe Jan Nouwen. xL. 

 

1428 januari 24 Otw,THG.1,50v-2/51r-1,regest-84 

Laureins Jacob Sceyvensoen heeft zijn oom Laureins vander Heyden zoon van wijlen 

Willem vander Heyden verkocht en opgedragen zijn erfpacht van twaalf lopen rogge 

op Lichtmis van de gronden die Willem vander Heyden Willemszoon vander Heyden te 

Carikoven in een erfscheiding zijn ten deel gevallen, en waarop Willem vander Heyden 

met wijlen Sofie zijn vrouw te wonen plachten, en nu in bezit is van Aart die Wolff, in 

welke erfpacht Jacob Sceyve zijn recht van tocht heeft afgestaan ten behoeve van zijn 

zoon Laureins. Claus Jacob Sceyvensoen heeft hierbij gestaan en heeft mede voor zijn 
 

597  Otw,THG.3,21r: doorgehaald: Peter Jacopszoon de Brouwer. Onderschrift: daeraff Peter Jacopszoon de Brouwer 

gilt / iiij lopen ende Barbara weduwe Claes Ketelairs ij lopen tsjaers. Otw,THG.4,7v/8r: deselve [de weduwe Gerit 

Vroman] en consorten gelden noch voir Goyart Bogarts vi lopen, waerinne de eerste? gelt ij lopen, xx st. 

Kinderen? de weduwe Gerit Adriaen Gerits, oyck ij lopen, Lichtmis, xx st. De weduwe Peter Ketelaers, i lopen, met 

x st. Lucia weduwe Claes Janss de Ketelaer, het rest-- met x st. 

598  Vergelijk Kerkhoven west 014. 

599  Men zou hier ook Steyne kunnen lezen, doch de familie Stijnen is in Oisterwijk een duidelijk te onderscheiden 

andere familie. 
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broer Jacob de afstand van de erfpacht aan zijn oom Laureins vander Heyden 

aanvaard. 

Dusent vierhondert twentich ende neghen, op sente Pauwels avont conversio, vierentwentich dage in januario. Schepenen in 

Oisterwijk: Jan Wytmanssoen en Aernt vander Heyden.  

Opschrift: Vercopinge vanden voerscreven twelf lopen rogs gedaen Laureynssen vander Heyden 

 

1431 januari 7 Otw,THG.1,51r-2,regest-84 

Laureins vander Heyden zoon van wijlen Willem vander Heyden heeft de erfpacht van 

twaalf lopen rogge verkocht aan Henrik vander Heyden ‘den smyter’, zoon van 

Embrecht van Riel op zekere voorwaarden. 

Dusent vierhondert ende dertich, den anderen daghs na dertyendach ons Heren. Geen schepenen genoemd. Opmerking: het in 

afschrift niet in het cartularium opgenomen stuk is op de rug getekend C. 

 

1460 januari 4 Otw,THG.1,51v-1,regest-84 

Gooswijn zoon van wijlen Henrik Embrechtssoen van Riel heeft ten behoeve van Jutta 

weduwe van Arnt vander Heyden en haar wettige kinderen afstand gedaan van de 

erfpacht van twaalf lopen rogge (‘voerscreven’) 

M iiijC Lix, quarta januarij. Geen schepenen genoemd. Opmerking: signata in dorso D. 

 

1455 (sic600) maart 29 Otw,THG.1,51v-2,regest-84 

Jacob Sceyve heeft opgedragen aan Wouter Back Geerlycssoen zijn een-derde deel in 

de erfpacht van twaalf lopen rogge, met belofte van waarschap (waerscap). 

29 marcy anno dusent iiijC Lv. Geen schepenen genoemd. Opmerking: Littera signata E.. 

 

1488 december 20 Otw,THG.1,51v-3/52r,regest-227 

Henrik, zoon van wijlen Dierk Nellen en Sofia dochter van wijlen Jorden van Geldrop, en 
 

600  In 1455 valt Pasen op 6 april; in 1456 valt Pasen op 28 maart. In de toen gebruikte telling zou 29 maart 1455 niet 

bestaan kunnen hebben! 
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Jan zoon van Gerit Boelman, man van Aleit dochter van Jorden van Geldrop, hebben 

opgedragen aan Henrik zoon van wijlen Willem Emmen een erfpacht van twaalf lopen 

rogge op Lichtmis uit  gronden in Carrikoven in een scheiding en deling Willem vander 

Heyden Willemszoon aangekomen, welke erfpacht Laureis zoon van wijlen Willem 

vander Heyden heeft opgedragen aan Henrik Smyter zoon van wijlen Engbert van Riel 

en Gooswijn zoon van wijlen Henrik Embrechssoen van Riele ten behoeve van Juut 

weduwe van Aart vander Heyden en haar kinderen volgens verscheiden 

schepenbrieven van Oisterwijk. 

Vicesima die mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Petrus Pels en Gergongius de Busco, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven twelf lopen roggen gedaen Henrick Willem Emmenzoen.  

192. xx lopen 

De kynder Laureys Henricszoen. 

Nu Lenart, Heyn Goesens swager, als laet. 

Nu die susteren van Marienborch, gelegen inde stadt vanden Bosch. 

abcdefgh - Item601 heer Goessen vanden Doeren heeft gemaect / xx lopen erfroggen, 

uut enen stuck lants gelegen / te Carchoeven, tussen erffenis Willem van Oss deen / 

zijde, ende tusschen erffenis der kynderen Aert / Wangen dander zijde, diemen sal 

spynden op heer / Goessens voerscreven jaergetyde, comende ontrent half / mey, 

welcke stuck lants voerscreven wert getoelt / vanden laet, wonende optie hoeve, die 

den voirscreven / heeren Goessen toe te behoiren plach, gelegen te / 

Hoechcaercoeven, daer een instrument ende / scepenen brieff af zijn. 

1494 mei 9 Otw,THG.1,55r/v-1,regest-233602 

 

601  Otw,THG.3,21r/v: doorgehaald: Marcelis sone Laureys Henricxzoon. Onderschrift: Anthonis Jan Thoniszoon van Roy, 

nomine uxoris. (Jan desen p--) Laureys Henricx, voir Marcelis sone (Laureyszoon?) gelt inden voorscreven pacht - i 

mud rogge. Lambert sone Laureys Henricxzoon gelt die rest ervan - iiij lopen. Otw,THG.4,10r: 192 Cornelis Adriaen 

Goyarts ende Cornelis Jan Costers? voir Anthonis Janssen van Roy, i mud rogge. Henrick Stevens als pachter voir 

Laureys Lambert tot Bochoven? 4 lopen rogge. 

602  Zie ook Alphons van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de Late 

Middeleeuwen (1306-1531), bijlage II, 252.1. 
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Ten tijde van paus Alexander VI kwam heer Gosen vander Doren (Goeswinus de Spina), 

priester en rector van het altaar der heiligen Crispinus en Crispinianus in de parochiekerk 

van Oisterwijk, bisdom Luik, gezond van geest en zinnen, maar slap van lijf, voor een 

uiterste wil met toestemming van de officiaal van Luik, in de opkamer van zijn woonhuis, 

voor notaris Henrik Loze, priester.603 

Hij herroept vorige wilsbeschikkingen en wil begraven worden naast zijn ouders in de 

kerk van Oisterwijk. Hij legateert 5 stuiver aan de fabriek van de kathedrale kerk te Luik, 

na zijn dood te betalen, en vermaakt aan de Tafel van de H.Geest in de kerk van 

Oisterwijk een erfpacht van twintig lopen uit 18 lopenzaad land in de parochie 

Oisterwijk ter stede Karichoven naast grond van Dirk Stempels, met de verplichting op 

zijn jaargetijde jaarlijks ter gedachtenis aan hem en zijn ouders twintig lopen te spinden 

door de H.Geesttafel. 

Millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, mensis may, die nono, hora tertia post meridiem vel circiter. Getuigen: meester 

Jan Lombaerts, rector van de scholen, Henrik Willem Emmen, momboor van de Armetafel (mense pauperum), Peter zoon van Gerit 

Hoeven, latijn. 

Opschrift: xx lopen rogge die heer Goessen vander Doeren der tafelen gemaict heeft uut eenen stuck lants tot Carichoven. 

Verscijnende Lichtmisse ut in litteris post  testamentum. In de marge: nu Laureijs Hanricx alias Laukens, ad pactum, Carchoven. 

 

1495 mei 8 Otw,THG.1,55v-2,regest-235 

Heer Wouter Doermans en heer Andries Embrechtssoen, priesters, executeurs van zaliger 

gedachten heer Gosen vander Doren (Goessen van Doeren) hebben beloofd aan 

Matijs Schenaerts ten behoeve van de Tafel ‘des heylige Geest’ in de kerk van Oisterwijk 

een erfpacht van twintig lopen rogge op Lichtmis uit een akker van achttien 

lopenzaad, zowel heiland als weiland, in de parochie Oisterwijk te Carchoven, naast 

grond van Willem van Os en grond die van Aart Wanghen was, en voor aan de straat, 

ingevolge heer Gosens testament. 

Int jaer ons Heeren 1495, den achtsten dach inden meij. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Henrick Emenzoen en Goijaert die 

Leeuwe. 

Opschrift: Hier nae volcht den brief vanden xx lopen roggen. In de marge: ad pactum  

 

603  Notaris heer Henrik Loze is waarschaijnlijk dezelfde als heer Henrik die Loze, priester, zoon van wijlen Henrik die Loze 

die in 1498 een erfpacht verkoopt: Otw,R.203,17v. 
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193. ½ mud 

Nu Jan van Schie alias Werner604. 

Nu Heyn Smeekens, nu Pauwels Coenen. 

abcdefghi - Item605 Goyart van Hulsen ende Margriet zijne huysvrou hebben / gemaect 

een half mud rogge, uut huyse ende hoeve606 Heyn / Smeekens, gelegen inne die 

Kerckstraet, tussen erffenis / der kynderen Meri Fessen ende  tussen erffenis Jacop 

Lipprixs, / daer scepenen brieven ende een testament af zijn. 

fol.27r Oesterwijck 

194. v lopen 

Nu Ariaen Symens. 

Nu Heyn die Wijse, nu Cornelis Starts. 

 

604  Op 1546 april 24 in Otw,R.250,42v, ‘xxiiij aprilis anno xLvi nae dontsteken vanden paeskarsen’, heeft Pauwels zoon 

van wijlen Berthout van Nerven overgedragen aan Jan zoon van wijlen Wouter van Schie zijn huis grond hof en 

toebehoren met eenen achterhuis daarbij in de vrijheid Oisterwijk ‘ter stede in de Kerckstraat’ met oostwaarts 

grond van wijlen Matijs Maes die nu toebehoort aan Jacob Maes, en westwaarts grond bam Marijken Huyben en 

kinderen, nu van Lenart die Roy, welk huis Pauwels voor 5/6 verkeeg van Wouter en Ariaan zijn zuster kinderen van 

wijlen Henrik Smekens, Gosen zoon van wijlen Gijsbrecht van Riel als man van Elisabet dochter van Henrik en 

Engbrecht zoon van wijlen Willem Huysmans namens Jan en Willem zijn zonen bij Margriet dochter van Henrik, en 

Willem zoon van wijlen Art die Becker namens zijn zoon Ariaan en zijn dochters Geertruit, Anneken en Jenneken bij 

wijlen Marie dochter van genoemde Henrik  bij opdracht voor Oisterwijkse schepenen en het ‘seste sestegedeelt’ 

bij versterf wegens Dirksken zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Henrik Smeekens aangekomen is, welk huis nu 

gelegen is tussen oostwaarts grond van Jacob die Mesmaicker en westwaarts grond van de kinderen van Lenart 

die Roey, en strekkend van de Kerkstraat tot 'afterwaerts erf des persoensscap’ van Oisterwijk, belast met een 

erfpacht van een half mud rogge aan de H.Geest van Oisterwijk, veertien stuiver aan de persoon van Oisterwijk 

en onderhoud van een halve roede dijk op de Oisterwijkse dijk, nog een erfcijns van drie rijnsgulden losbaar met 

60 rijnsgulden, nog een erfcijns van twee en een halve rijnsgulden aan ‘zekere personen in de stad den Bosch’ 

losbaar met 41 gulden en de brandschat van Marten van Rossem, waarna Jan van Schie aan Paulus nog 22 ½ 

carolusgulden toezegt.  

605  Otw,THG.3,21v: Thomas Janszoon vanden Wiel, voir Jacop Hacken, voir. Otw,THG.4,8r: Herman Thomas vande 

Wiel, voir Jacob Hacken, ½ mud rogge, met ij gld. 

606  Kerkeind zuid 016. 
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abcdefghi - Item607 Goessen Emmen, v lopen rogs, die staen op een / stuck lants 

gelegen in die Schijve aen des Conincks / Eyck, toebehoerende nu Pauwels Beecken, 

ende / hebben die kynder Margriet Beecken geset ende / gegroet op een huys ende 

hoff608, gelegen inne die / Kerckstraet, tussen den huyse Goessens voirscreven, daer / hij 

nu inwoent, ende den huyse der kynderen / Peterken Beecken, welck Heylwich 

natuerlijck / dochter wilner heer Goessens van den Doeren gemaect / heeft, daer 

eenen instrument ende brieve aff zijn. 

195. i mud 

Nu Henrick Moenen, [doorgehaald: ende Anthonis zijn swager]. 

Nu Willem Ariaens Cuyperssoen, Jacop Stijnen, voer Gomer inden Helm. 

abcdefgh - Item609 Henrick Loessen huysvrou met hueren kynderen, / een mud rogge, 

van wegen Cathelijn Bocks, uut / enen stuck lants gelegen in die Harense ackeren, / 

daermen vaert ten Bosch waert, alder naest / eenen erffenisse toebehorende Joosten 

de Beer, daer / Bosch ende Oesterwycse brieven af zijn. 

abcde - Item610 Jacop Stijnen, van Gommer inden Helm, gilt / dat halff mud ½ mud 

196. i mud 

Dierick Jacop sFilters. 

Nu Danckolff Jan Groeyssen611, nu Jan [Henric?] Willemsen ten Bosch. 

 

607  Otw,THG.3,21v: Adriaen Lenaerts de Roy, nu Albert Jaspars. Thomas vanden Hoevel. Otw,THG.4,8r: de weduwe 

Thomas vanden Hoevel, voir Adriaen Lenarts van Roy, v lopen,                                                                                                                                                                                  

met xxx st. 

608  Kerkeind noord 079. 

609  Otw,THG.3,22r: in de marge: folio 14 verso. Onderschrift: hieraff gelt de weduwe Jan Aert Lath - ½ mud rogge. 

Vergelijk: Otw,THG.4,8r: Marie dochter Jan Aert Lath, inden voorscreven pacht, iiij lopen xxvij ½ st. 

610  Otw,THG.3,22r: Joachim van Esch, voor Wouter Gommaers - v lopen iiij kannen. Adriaen van Esch - ij lopen viij 

kannen. Vergelijk: Otw,THG.4,8r: de weduwe Adriaen van Esch, in een meerdere pacht, ii ½ lopen ij kannen, met 

xviij st. vi d. en de weduwe Jan Lambert Nelen?, de rest--, iiij lopen, xxvij ½ st. 

611  Op 1545 mei 4 in Otw,R.249,31 belooft Danckolf zoon van wijlen Jan Groys aan Jan zoon van wijlen Henrik Willems 

een erfcijns van twee carolusgulden op 1 mei uit ‘sijns Dancklofs voirscreven huysen hove metten ackerlant daer 
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abcdefghi - Item612 Henrick Emmen heeft gemaect der taeffelen / een mud roggen 

erfpachs welck te gelden plach / Aert van Boxtel, ende nu geldende is Willem Gast / 

ten Bosch, van eenen stuck lants gelegen teynden Oesterwijck, / bij Daem Monen 

stede, aen thecken daermen gaet tot / Boxtel waert, in de Gever, daer scepenen 

brieve af? zijn. 

Mogelijk bij 196. 

1403 januari 28 Otw,THG.1,148r-1,regest-42 

Henrik Lupprecht heeft aan ‘zijnen neve’ Henrik Lupprecht Jan Lupprechtssoen 

gegeven een huis en hof ‘met eenre scuere daer op staende’, met grond en 

toebehoren in de parochie Oisterwijk en Haaren, voor de niet nader omschreven oude 

lasten en om een erfpacht van twee en een half mud rogge (derdalven mudden rogs) 

op Lichtmis, benevens al zijn onroerend goed. 

Duysent vierhondert ende twee, optie octave van sente Angneten daich der maecht. Schepenen in Oisterwijk: Aert Walraven en 

Jan van Ele.  

Opschrift: Een mud rogs uuyt eenen pacht van xxx lopen rogs (hierboven: ij ½ mud roggen) van wegen heer Henrick Emmen ende 

Jacoben gebruederen. In de marge: ad pactum. 

 

1433 mei 3 Otw,THG.1,148r-2/v,regest-94 

Claus zoon van wijlen Henrik Lupprecht Henrikszoon en Gerit Loyaert als man van Yde 

dochter van wijlen Henrik Lupprechts hebben opgedragen aan Aarnt van der Heyden 

zoon van wijlen Willem van der Heyden hun erfpacht van 30 lopen in een erfpacht van 

2 ½ (derdalf) mud rogge, die hun aangekomen is bij de dood van Henrik Lupprechts 

Henrikszoon en van wijlen zijn vrouw Margriet. Henrik Lupprecht zoon van wijlen Jan 

Lupprecht placht die te betalen aan Henrik Lupprecht op Lichtmis uit een huis en hof 
 

teynden aen liggende’ in de vrijheid Oisterwijk in den Gever, enerzijds naast grond van Wilbert van Diessen, 

anderzijds en met een eind aan grond van heer en meester Jan Moonen, priester, ‘doctoir inde medicijnen en 

canonick van Onze Lieve Vrouw binnen Camereck’, en met het andere eind aan de straat, welk goed belast is 

met een erfpacht van een mud rogge aan Jan Vlacx in den Bosch, een erfpacht van een mud rogge aan de 

H.Geest binnen Oisterwijk, en zes lopen rogge erfpacht ‘ten Bosch’, en nog anderhalve stuiver grondcijns en een 

erfcijns van twee carolusgulden aan ‘verscheyde’ personen. 

612  Otw,THG.3,22r: Dierick Jacop sVfilters als man ende momboir Marie sijn huysvrouw dochter Jan Henrick 

Willemszoon ten Bosch. Otw,THG.4,10v: Wouter Jan Willems, voir Dierck Jacop Filters, Lichtmis , i mud rogge. 
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met daarop een schuur, grond en toebehoren en uit al het onroerend goed van Henrik 

Lupprecht Henrikszoon in de parochies Oisterwijk en Haaren. 

Dusent vyerhondert dertich ende drie, op gheylichs Cruysdach inventio, drie daghe in meye. Schepenen in Oisterwijk: Aert 

Roekeloes en Henrick van Buedel. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven xxx lopen rogs gedaen Aerden vander Heyden etcetera.  

 

1502 november 23 Otw,THG.1,149r/v-1,regest-243 

De gebroeders heer Henrik, priester, en Jacob, kinderen van wijlen Henrik Embrechts 

hebben overgegeven ten behoeve van de ‘Tafel des heylichs Geest’ in der kerk van 

Oisterwijk aan Henrik Willem Emmensoen een erfpacht van een mud in een erfpacht 

van twee en een halve mud rogge (derdalff mudden roggen), die aan hun vader werd 

opgedragen door Henrik Willem Emmen privé, om te voldoen aan het testament van 

hun vader waarin hij een erfpacht van een mud rogge aan de Tafel heeft vermaakt om 

jaarlijks de armen te spynden. 

Die erfpacht van ‘dordalven mud rogs’ op Lichtmis uit een huis en hof met een schuur 

grond en alle onroerende goederen in de parochies Oisterwijk en Haaren van oom 

Henrik Lipprechts, die Henrik Lipprechts Janszoon beloofde, is door Claas zoon van wijlen 

Henrik Lipprechts en Gerit Loyaert als man van Yde dochter van wijlen Henrik Lippricx 

verkocht aan Aart zoon van wijlen Willem van der Heyden. 

Henrik Willem Emmensoen heeft de erfpacht gekocht  van de erfgenamen van Aart 

vander Heyden en diens zoon Joorden, en daarna weer opgedragen aan Henrik 

Embrechtssoen. 

Duysent vyffhondert ende twee, drie en twintich daige in novembri. Schepenen in Oisterwijk: Wouter Thomaes Wouterssoen en 

Embrecht Embrechtssoen. 

Opschrift: Opdracht van eenen mud rogs vanden voerscreven xxx lopen gedaen der tafelen van heren Henricken ende Jacoppen 

Emmen. 

fol.27v Oesterwijck 

197. x lopen 

Nu Adriaen Cornelissen van Buerden. 
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Cornelis Jacop Thijs.613 

Jacop Thijs. 

de kynder Peter Claes Leemans. 

Nu Anthonis Lauwreyns Eelenssen, nu Barbara sijn huysvrou.  

abcde - Item614 Cornelis, weduwe wilner Heyn Nouwen, / x lopen roggen erfpachts van 

ende uut enen stuck lants615, een / sestersaet groet oft daer ontrent, metten huyse daer / 

op staende, gelegen in Carchoevensen straet teynden / Oesterwijck, omtrent den 

Paddenpoel, welck heer / Anthonis van Nuwenhoeven, persoen tot Oesterwijck, / der 

taeffelen overgegeven heeft om op zijnre ouderen / jaergetyt te spynden den armen, 

daer schepenen brieven van / Oesterwyck af zijn. 

Item616 noch heeft hij aen Goyarden vander Elst bewesen / xv rijnsgulden met vi lopen 

roggen daer jaerlycks af te / betaelen. 

Item617 noch Liiij rijnsgulden eens aen die gebuer van / Enschot ende Huyculum. 

1492 mei 2 Otw,THG.1,52v-1,regest-41 

Andries zoon van wijlen Dirk Hoevelmans heeft aan Willem zoon van wijlen Jan die 

Loeze beloofd een erfpacht van tien lopen rogge, te betalen op Lichtmis, gaande uit 

een huis en hof met aangelegen grond, samen groot een zesterzaad, binnen de 

parochie Oisterwijk aan het Moleneynde aan de Paddenpoel. Het onderpand is 

gelegen tussen de grond van Henrik Wytmans aan de ene zijde en aan de andere zijde 

grond van het Gasthuis van Oisterwijk, en strekt zich uit van grond van Willem die Loeze 

tot aan de straat. Het huis dat Andries er heeft gezet zal niet worden afgebroken. 

 

613  Otw,THG.3,22r: Jacop Mathijssen, de smit. 

614  Otw,THG.3,22r. Otw,THG.4,10v: Adriaen Cornelis van Beurden, voir Jacob Thijss, x lopen rogge, waerinne Adriaen 

gelt v lopen rogge. Adriaen Melis dander helft, v lopen rogge. 

615  Nedervonder 001A. 

616  Otw,THG.3,22v: doorgehaald. 

617  Otw,THG.3,22v: doorgehaald. 
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Duysent vierhondert ende twee (en negentig618), den tweesten daich in meye. Schepenen in Oisterwijk: Adriaen Heyen en Peter 

Janssoen.  

Opschrift: Thien lopen rogs. 

 

1499 maart 10 Otw,THG.1,52v-2/53r-1,regest-239 

Willem zoon van wijlen Jan die Loeze heeft aan Henrik zoon van wijlen Jan de Loze 

overgegeven en opgedragen twee lopen rogge van een erfpacht van tien lopen 

rogge die Andries zoon van wijlen Dirk Hoevelmans hem had beloofd te betalen op 

Lichtmis uit een huis en hof en grond en toebehorende aangelegen grond, samen een 

zesterzaad, in de vrijheid van Oisterwijk omtrent den Paddenpoel, met aan een zijde 

grond van Henrik Wijtmans en aan de andere zijde grond toebehorende aan het 

Gasthuis van Oisterwijk, welke tien lopen erfpacht Willem van Andries gekocht heeft. 

Dusent vierhondert tnegentig ende acht, den thiensten daich in mert voer Paesschen. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Henrick 

Emmensoen en Wouter Thomaas Wouterszoen.  

Onderschrift: Opdracht van twee lopen rogs in die voerscreven thien lopen gedaen Henricken Jans Losen zoen. 

 

1504 maart 5 Otw,THG.1,53r-2/v,regest-247 

Willem zoon van wijlen Jan die Loeze heeft overgegeven en opgedragen aan meester 

Jan Lombaerts acht lopen rogge uit een erfpacht van tien lopen die Andries zoon van 

wijlen Dirk Hoevelmans beloofd had op Lichtmis te betalen uit een huis en hof met 

grond en toebehoren en aangelegen grond, samen een zesterzaad, in de parochie 

Oisterwijk aan ‘dat Moleneynde omtrent den Paddenpoel aldaer’, tussen grondvan 

Henrik Wytmans en grond van het Gasthuis van Oisterwijk, strekkende van grond van 

genoemde Willem die Loze tot de straat. 

Duysent vijffhondert ende vier, vijf daigen inden mert voer Paesschen. Schepenen in Oisterwijk: Mathijs van der Elst en Joest die 

Beer. 

Opschrift: Opdracht van acht lopen rogs indie selve thien lopen gedaen meester Janne Lombaerts.  

 

 

618  Zie Otw,R.197,46r-2 waar deze akte in het Oisterwijkse protocol geregistreerd staat. 
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1505 augustus 6 Otw,THG.1,53v-2/54r,regest-251 

Henrik zoon van wijlen Jan die Loeze heeft overgegeven en opgedragen aan meester 

Jan Lombaerts ten behoeve van de persoon van Oisterwijk, tesamen met de 

‘schepenletteren’ en de vermelde voorwaarden, een erfpacht van  een zester rogge 

uit tien lopen die Andries zoon van wijlen Dirk Hoevelmans had beloofd aan Willem zoon 

van wijlen Jan die Loeze op Lichtmis te betalen uit huis en hof met grond en 

toebehoorten en aanliggend land in de parochie Oisterwijk aan ‘dat Moleneynde 

omtrent den Paddenpoel’, met aan een zijde Henrik Wijtmans en aan deandere zijde 

grond van het Gasthuis van Oisterwijk, strekkend van grond van Willem die Loeze tot de 

straat, welke tien lopen erfpacht Henrik die Loeze met overgeven verkregen heeft van 

Willem die Loze. 

Duysent vyffhondert en vyff, ses daigen in augusto. Schepenen in Oisterwijk: Willem Poynenborch en Mathys van der Elst,  

Opschrift: Opdracht van eenen sester rogs in die voerscreven x lopen rogs gedaen meester Jannen Lombaerts. 

 

1516 april 4 Otw,R.220,21r 

Een erfpacht van tien lopen rogge op Lichtmis is op 2 mei 1492 beloofd door Andries 

zoon van wijlen Dirk Hoevelmans aan Willem zoon van wijlen Jan die Loese, de buurman 

aan een einde van een huis en hof en ‘erffenisse daeraen liggende ende dairtoe 

behoerende tsamen zestersaet’ in de parochie van Oisterwijk aan ‘dat Moeleneyndaen 

den Paddenpel aldaer’, tussen grond van Henrik Wytmans, en grond van ‘den Gasthuys 

van Oesterwijck’, strekkend van Willem die Loese ‘totter gemeynder straeten toe’.  

De kinderen van Henrik Nouwen konden de lasten aan de Armentafel niet meer 

opbrengen, reden waarom Henrik Willem Emmen het onderpand opwint. De vorster 

Gijsbrecht Heyen volbrengt de formaliteiten en verkoopt het onderpand voor de 

erfpacht en vier jaar achterstalligheid en de kosten van recht aan Henrik ópten 

woensdach in die goey weeck’, waarna het op 4 april 1516 is overgegeven aan Antonis 

zoon van wijlen Laureins Eelens, terwijl er bij gestaan hebben de broers Jan en Wouter 

en de gezusters Ariaan en Margriet, kinderen van wijlen Henrik Nouwen, die ook voor 

hun onmondige broer Merten ten behoeve van Antonis hebben vertegen. 

198. ½ mud 
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Nu Frans Boegaerts ten Bosch, nu den heyligen Geest ten Bosch. 

Nu Jan Lauwreynssen Vermeer, nu Peterken zijn huysvrou. 

abcd - Item619 Peter Moers then Bosch heeft gemaect der / taeffelen een half mud 

roggen erfpachts, welck / geldende zijn die erffgenaemen van Janne die Leeu uut / 

der steden, hen toebehorende, gelegen optie Diese, / daer scepenen brieve af zijn. 

fol.28r Oesterwijck 

199. ½ mud 

Nu Heyn Martens, nu Thielman Willem Huysmans zoen. 

abcdefghi - Item620 Jan Ariaen Heyen soen heeft gemaect der / tafelen voerscreven ½ 

mud roggen erfpacht te vergelden / alle jaer erffelijckx op onser liever vrouwen dag / 

purificatie van ende uut enen huyse ende hoeve621 met / sijnen gronde ende 

toebehoerten, nu toebehorende / Henrick Martens, gelegen binnen der vryheyt / van 

Oesterwijck, tussen erffenissen Jacop Emmen optie / een zijde, ende tussen der 

erffenissen Jan Wynen optie / ander syde, nae inhout scepenen letteren ende eenen 

instrument / daer op gemaect. 

1504 augustus 27 Otw,THG.1,57v,regest-248 

De priester van het bisdom Luik Jan van der Schueren (de Horreo), viceplebaan van de 

kerk van sint Peter in Oisterwijk, komt als vicecureit622 ten huize van Geertruit Heyen, de 

weduwvrouw van Bit Heyen, tegenover de Mariakapel bij de Linde, waar Jan Heyen 

ziek te bed ligt, voor het opnemen van diens uiterste wil, die hij in de juiste vorm 

gegoten heeft. 

Ten tijde van paus Julius II heeft Jan Heyen Adriaanszoon in Oisterwijk, bisdom Luik, 

 

619  Otw,THG.3,22v. Otw,THG.4,8r: de Heyligeest vanden Bosch, uutte hoeve opde Diese, ½ mud rogge, met iij gld. 

620  Otw,THG.3,22v: Henrick de Weir alias den Boer. Jacop Frans Beyherts. Joseph Beyherts. Otw,THG.4,8v: Michiel van 

Dun, voir Joseph Beyherts,  ½ mud rogge, met ij gld. x st. 

621  Lindeind zuid 034. 

622  Vanwegen deze functie bevoegd het testament te passeren. 
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gezond van geest en krachtig van begrip, maar ziek te bed een testament gemaakt. 

Na zijn ziel als ‘zijnen werdichsten scat aan Gode van hemelrijck’ en heel het hemelse 

heer te hebben aanbevolen en voor zijn lichaam teraardebestelling te hebben 

gewenst, wil hij dan dat van zijn schuld betaald wordt, vergoeding gegeven voor 

mogelijk onrechtvaardig verkregen goed en bij de uitvaart twee philipsgulden 

uitgedeeld wordt. 

De sint Lambrecht in Luik krijgt vijf stuiver vermaakt en Onze Lieve Vrouw in zijn 

parochiekerk en ‘sinte Katlijn’ eveneens vijf, maar ‘sinte Berbelen’ en ‘den cappelaen’ 

een stoter, en de koster een stuiver, en Heil, zijn ziekenoppas, zijn rouaanse tabberd, zijn 

houtmaker Lauken krijgt zijn zwart wambuis en hemden en éen quader hoezen’. Zijn 

bed met overtrek moet naar het gasthuis voor de arme mensen. De twee oudste 

dochters van zijn zuster Severijn krijgen elk een ‘banckaerts-cussene’ en als zuivere 

aalmoes vermaakt hij ‘den Heiligen Geest van Oesterwijck’ een erfpacht van een half 

mud rogge, dat hij heft bij Wouter Mertens huis, opdat de Heilige-Geestmeesters dat op 

de dag van zijn jaargetijde uitdelen (spinden). Met een erfpacht, die hij heft bij Cop 

Emmen bedenkt hij Onze Lieve Vrouw in de capelle aen de Lynde tot Oesterwijck’, 

opdat de kapelmeesters die gebruiken voor een voortdurend brandend licht. 

Omdat aan de testateur buitengewone diensten zijn bewezen maar tot zijn spijt erg kort 

werd gehouden, legateert hij aan de kinderen van zijn broer Bits en aan Henrik de 

Greve voor de opvoeding van zijn kinderen, van wie hij een oom is, een erfpacht van 

een mud rogge, die hij heft bij Eysken Wouters te ‘Ghysel’. De kinderen van Bits krijgen 

van deze erfpacht de helft en met de andere helft mag Henrik de Greve doen wat hij 

wil. 

Al hetgeen waarover hij niet beschikt, is voor zijn erfgenamen naar versterfrecht: de 

kinderen van Benedictus, de kinderen van zijn zuster Severijn, en die van Claas, die 52 

rijnsgulden moeten inbrengen omdat hij die heeft geleend voor ‘Goesen’, de zoon van 

Claas, toen die te Bommel was, over welke krijgsgevangenschap meester Jan Lombaert 

een brief onder zich heeft. Zijn broer Claas sluit Jan verder uit met een gulden en de 

gebruikelijke oude groot. Claas’ zoon Gijsbrecht wordt uitgesloten omdat de testateur 

genoeg voor hem gedaan heeft (genoch versien), maar zijn twee kinderen Ariaan en 

Lijsken komen in vaders plaats, en meester Jan Lombaerts en Aart van den Veyle 

moeten voor hun belangen opkomen. 
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Alle voorgaande uiterste wilsbeschikkingen worden herroepen, en tot executeurs van 

het enige testament worden aangesteld Henrik de Greve, die in huis is, en Jacob 

Stijnen, die afwezig is, die elk twee rijnsgulden worden gelegateerd en in het bezit van 

de nalatenschap worden gesteld om onwilligen te bedwingen, met beschikkingsmacht 

om zonder iemands inspraak goederen te verkopen ten behoeve van het testament 

‘ter selicheyt zijnre zielen’. 

Aan het testament heeft heer Jan van der Schueren eigenhandig zijn zegel gehangen. 

Anno a nitivitate Domini millesimo quingentesimo quarto indictione septma, vicesima die mensis augusti, hora completorij. 

Getuigen: de eerbare mannen en inwoners van Oisterwijk Bartholomeeus Jans, Aart die Becker Willemszoon en Lambrecht Noyens, 

deels latijn. 

Opschrift: Testament Jans Heyen daer inne hy der tafelen maict een half mudde roggen. In de marge: gilt Tielman Huysman. Den 

Heijligen Geest 1/2 mud rogge. Onser liever Vrouwen voir een ewich licht tsiaers i mud rogge. 

200. i mud 

abcdef - Item623 dat Manhuys van Oesterwijck gilt / der taeffelen voirscreven een mud 

rogge erfpachs / allen jaer erffelyck op onser liever vrouwen / dach purificatie uut allen 

den gueden des voirscreven / Manhuys624, dwelck Henrick Willem Emmenssoen / als 

provisoer vande voirscreven taeffelen tegen Janne / Jan Aertsen als man ende 

momber van Heylwyghen / synre huysvrouwen, dochter wylen Aerts van / Baerdwyck, 

met coepe vercregen hadde, nae / inhout scepenen brieven van Oesterwijck daerop 

gemaect. 

1512 juni 21 Otw,THG.1,57r,regest-257 

Jan zoon van wijlen Jan Aerts met zijn huisvrouw Heilwig dochter van wijlen de 

echtelieden Aart van Baerdwyck en Marie natuurlijke dochter van meester Jan 

Ghysbrechts Corstiaenssoen hebben opgedragen aan Henrik Willem Emmen ten 

behoeve van de Tafel ‘des Heylichs Geests inder kercken van Oesterwyc’ en 

‘helmelinge’afstand gedaan zoals daarbij gebruikelijk van een mud uit een erfpacht 

van twee mud rogge die meester Jan heeft vermaakt aan Marie en haar wettige 

kinderen, als gevolg waarvan Jan van Gorop, als meester en provisor van het Armen 

 

623  Otw,THG.3,22v/23r. Otw,THG.4,8v: het arm manhuys tOisterwijk, i mud rogge, met vi gld. Het Manhuys treckt ten 

laste van Heyligeest gelijck vi gld. 

624  Hoogstraat 003. 
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Manhuys dat meester Jan binnen de vrijheid van Oisterwijk heeft gesticht, met 

toestemming van de persoon, schoutet en schepenen beloofd heeft te betalen aan 

Aart, de weduwnaar van Marie ten behoeve van zijn wettige kinderen bij haar, uit al 

het goed van het Manhuis op Lichtmis, zoals is vastgelegd in een ‘openbaren 

instrumente ende scepenenletteren’. 

Omwille van meer zekerheid voor de beloofde waarschap hebben ze hun huis en hof 

met grond en toebehoren binnen de vrijheid van Oisterwijk tussen Jan Michielszoon van 

Avenjoen625 en Antonis heer-Floriszoen, waaraan ze de opbrengst van deze erfpacht 

hebben besteed, naar ze openlijk bekennen, ondergezet. 

Dusent vijfhondert ende twelve, een ende tweyntich dage in junio. Schepenen in Oisterwijk: Jacob Buckinx Aertssoen en Jan die 

Beer Peterssoen. 

Opschrift: Een (doorgestreept: halff) mud rogs. 

201. xviij lopen roggen 

abcdefgh - Item626 Juet Appels, dat Lucas van Amerroeyen / nu gilt uuyt eender hoeven 

gelegen te Carchoeven.  

fol.28v Oesterwijck 

202. xiiij lopen 

Nu Gerit Peter Jacops Vroeman. 

Nu die wedue Jan Nouwen, nu daer haer soen. 

abcdef - Item627 Benedictus Heyen kynder ghelden der / taefelen voerscreven xiij lopen 

rogs erfpachts, te weten / der maeten vanden Bosch, te vergelden allen jaer / erffelijck 

op alre heyligen dach, ende inde stadt van den / Bosch te leveren, van ende uut xx 

lopensaet lants, / geheyten die Joedenbraeck628, gelegen tot Carchoeven, / tussen 

erffenissen Jacops van Eele optie een zijde, / ende tussen die gemeynt aldaer optie 

 

625  Deze naam komt vanouds voor in Boxtel. Avenjoen is Avignon! 

626  Otw,THG.3,23r: Henrick int Ekerschot tot Oirschot. 

627  Otw,THG.3,23r: Merijken Adam Nouwen. Gerit Peter Jacopszoon de Brouwer, raymaker. 

628  Kerkhoven west 014. 
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ander zijde -- / nae inhout scepenen brieven vanden Bosch daer op / gemaect, ende 

welcken erfpacht heer Ariaen / Anchems priester den voerscreven taefelen in synen / 

testament gemaect ende gelaeten hadde --, xiiij lopen. 

203. x lopen 

Peter Jacops Vroeman. 

Nu Ghijsken die Molder, Peeter Heyman Timmermanszoen. 

Nu Aert Jan Wolffaertsoen, nu Yken sijn huysvrou. 

abcdefghi - Item629 Claes Heyen kynder gelden der voerscreven taeffelen / een mud 

rogs erfpacht te verghelden allen jaer erffelijck / op sunte Andries dach apostel ende 

inder stadt vanden / Bosch te leveren, van ende uut eenen stuck lants630 gelegen / tot 

Carchoeven in een plaetse geheyten die Joeden/braeck, xx lopensaet oft daer 

omtrent begrijpende, / nae inhout scepenen brieven vanden Bosch daerop / gemaect 

-- ende welck erfpacht voerscreven heer Ariaen / Anschems priester der voerscreven 

taeffelen in sijnen / testament gemaect ende gelaten hadde --. 

Bij post 202 en 203 

1424 december 4  Otw,THG.1,151r-1,regest-76 

Jan van Os zoon van wijlen Jan van Os heeft opgedragen aan Henrik van Bairle zoon 

van wijlen Jan van Bairle een van zijn vader afkomstige erfpacht van een mud rogge 

op sint Andriesdag ten huize van wijlen Henrik Wuken in ’s-Hertogenbosch te leveren uit 

twintig lopenzaad land in Karichoven, genaamd Joedenbracke, die Henrik Wuken had 

gegeven aan heer Henrik van Aerle, priester, zoals vermeld in schepenbrieven van 

Oisterwijk. 

Millesimo quadringentesimo vicesimo quarto, quarta die mensis decembris. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Jacobus de Wiel en 

Willelmus Reuwe, latijn.  

Opschrift: Een mud roggen tot Karichoven van wegen  heeren Adriaenen Anssems. 

 

629  Otw,THG.3,23r/v: Peter Jacopszoon de Brouwer, raymaker. Post 202 en 203: Otw,THG.4,8v: de weduwe Gerit 

Vroman xiiij lopen, noch x lopen, tsamen 1 ½ mud, met ix gld xij? st. 

630  Kerkhoven west 014. 
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1424 december 4 Otw,THG.1,151r-2/v,regest-75 

Jan van Os zoon van wijlen Jan van Os heeft opgedragen aan Henrik zoon van wijlen 

Jan van Baerle een erfpacht van een half mud rogge op Allerheiligen in den Bosch te 

leveren uit twintig lopenzaad land die Joedenbrake, in de parochie Oisterwijk te 

Carichoven, naast Jacob van Ele, en uit twee lopenzaad land in de genoemde 

paorchie bij de windmolen ter Nedervonderen, met aan beide zijden grond van Henrik 

van Haren, welke erfpacht Jan van Os zoon van wijlen Gooswijn van Bruheze door koop 

verwierf volgens Boschbrieven van Elisabet weduwe van Gerit Groy uit Oisterwijk en 

haar kinderen Jan, Gooswijn en Elisabet, onder belofte alle verplichtingen in verband 

met die erfpacht en aanspraken van de zijde van Jan van Os zoon van wijlen Gooswijn 

van Bruheze en zijn erfgenamen en rechtsopvolgers weg te nemen. 

Quarta die mensis decembris, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quarto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Jacobus 

de Wiel en Willelmus Reeuwe, latijn.  

Opschrift: Een half mud rogge tot Carichoven van wegen heeren Adriaens Ansems voerscreven. 

 

1467 maart 9 Otw,THG.1,151v-2/152r,regest-184 

Daar Margriet weduwe van Henrik van Baerle zoon van wijlen Jan van Baerle van haar 

recht van tocht in een erfpacht van een half mud rogge Bossche maat op Allerheiligen 

in ’s-Hertogenbosch te leveren, benevens in een erfpacht van een mud die betaald 

moest worden op sint Andries bij Henrik Wuken in den Bosch, is afgegaan ten gunste 

van haar kinderen bij Henrik van Baerle, met name heer Wouter van Baerle, priester, zijn 

broer Daniel, en hun zuster Jacob, volgens Boschbrieven, hebben die -Jacob met een 

gekoren momboor- beide erfpachten opgedragen aan heer Adriaan, priester, zoon 

van wijlen Ancem de Molder (Multoris). 

Onderpand van de erfpacht van een half mud zijn twintig lopenzaad land, genoemd 

die Joedenbrake, in de parochie Oisterwijk te Karichoven, met aan een zijde grond van 

Jacob van Ele en aan de andere zijde de gemeint. 

Onderpand van de erfpacht van een mud rogge zijn twee lopenzaad land in de 

parochie Oisterwijk naast de windmolen geheten der Nedervonderen, met grond van 

Henrik van Haren aan beide zijden. 
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Nona die mensis marcij, feria secunda post dominicam qua cantatur Letare Jherusalem anno Domini millesimo quadringentesimo 

sexagesimo sexto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Ricoldus de Borchgreve en Gerardus Bathensoen, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven een mud roggen ende vanden voerscreven half mud roggen gedaen heren Adriaen 

Ansems. 

fol.29r Oesterwijck 

204. i mud 

Nu Michiel die Wijse, Willem Aertssoen vanden Wiel. 

abcdefghi - Item631 Pauwels die Cremer gilt den voerscreven / taefelen een mud rogs 

erfpacht allen jaer erffelijck / op onser liever vrouwendach purificatie van / ende uut 

eenen stuck beempts, sess oft seven lopensaet oft / daer omtrent begripende, gelegen 

inder prochien van / Oesterwijck ter steden geheyten die Coppelstraet, / tussen 

erffenissen Henricks vanden Hout optie een / zijde ende metten enen eynde, ende 

tussen erffenissen Goyart / Rembouts optie ander zijde, ende welck mud rogge / 

erfpachts heer Goessen, priester, soen wilner Goeyarts / voerscreven overgegeven 

heeft meester Janne Lombarts / tot behoef vander tafelen voerscreven, anno xvC ende 

acht, / ija octobris, daer scepenen brieven van Oesterwijck af zijn --. 

1486 maart 13 Otw,THG.1,59r,regest-216 

Gerit zoon van wijlen Jan Raymekers heeft beloofd  en opgedragen aan heer Peter, 

priester, zoon van wijlen Herman Goyaart Backszoen (als erfgenaam), mede ten 

behoeve van zijn moeder Aleit (als tochterse), een erfpacht van een mud rogge op 

Lichtmis uit een stuk beemd van zes of zeven lopenzaad in de parochie Oisterwijk in ‘die 

Coppenstraet’, gelegen tussen Henrik van den Hout en Goyaart Reymbouts, met een 

einde aan Henrik van den Hout en met het andere aan de straat. 

Duysent vier hondert vyf ende tachtentich, des woensdaigs naden sondaich alsmen sint Judica, derthiendaigen in merte. 

Schepenen in Oisterwijk: Mathys die Gruyter en Michiel die Beer. 

Opschrift: Een mud rogs dat heer Goessen Rembouts der tafelen opgedragen heeft. In de marge: Nu Michiel de Wys, nu Jan 

Cornelissoen den jongen Garst. Ende is het onderpant bij de wedue vanden jongen Garst voorscreven voir  tvoerscreven mudde 

rogge opgedraegen ende wordt gebruyckt bij de stede tot Carchoven, Oisterwijck, Coppelstraet. 

Onderschrift: [28 december 1486] Die voerscreven heer Peter vier lopen rogs vanden voerscreven mud rogs heeft hij opgedragen 

Goyaerden Reymbouts tot behoef heren Hermans, priester, soen Herman Back voerscreven, geschiet anno xiiijC Lxxxvi, xxviij dagen 

 

631  Otw,THG.3,23v: Jan Cornelis Berthens. In de marge: (Jan Cornelis) De heyligeest heeft dit onderpandt ende is 

bijde stede tot Carchoven ende daeromme alhier geroyeert. 
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in  decembri. 

 

1487 februari 28 Otw,THG.1,59v,regest-223 

Heer Peter, priester, zoon van wijlen Herman Goyaart Back heeft overgegeven en 

opgedragen aan Goyaart Rembouts ten behoeve van zijn broer heer Herman, priester, 

zoon van wijlen Herman Goyaart Back, vier lopen van een mud rogge erfpacht op 

Lichtmis uit een stuk beemd in de parochie Oisterwijk in ‘die Coppelstrate’, zes of 

‘soeven’lopenzaad groot, tussen Hanrik vanden Hout aan een einde en aan een zijde 

en aan de andere zijde Godevaart Rembouts, met het andere einde óp die ghemeyn 

Aa aldaer’. Volgens Oisterwijkse schepenbrieven heeft heer Peter de erfpacht 

verkregen bij overgifte door ‘Getruyden’632 ‘sone’ van wijlen Jan Raeymakers ten 

behoeve van zijn moeder Aleit als gerechtigd tot tocht en daarnaast voor zichzelf (ten 

erve). 

Duysent vierhondert ende sesentachtentich, achtentweyntich daige in februario (sic). Schepenen in Oisterwijk: Claes van Berck en 

Michiel die Beer. 

Opschrift: Opdracht van iiij lopen rogs int voirscreven mud rogs. 

 

1491 april 6 Otw,THG.1,60r,regest-229 

Heer Herman, priester, zoon van wijlen Herman Goyaart Back heeft verkocht en 

overgegeven aan Goyvaart zoon van wijlen Reymbout Henrikszoon van Kuyck zijn 

erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit een stuk beemd van zes of zeven 

lopenzaad in de parochie Oisterwijk ter plaatse ‘die Coppelstraet’, tussen grond van 

Henrik van den Hout op een zijde en een eind, en tussen grond van Goyaart 

Reymbouts, met het andere einde aan ‘die gemeyn Aa’,  welke erfpacht van een mud 

heer Peter (sic), priester, zoon van wijlen Herman Goyart Back bij koop verkregen heeft 

van Gerit zoon van wijlen Jan Raymekere, en welke vier (sic) lopen erfpacht van het 

mud erfpacht heer Herman van zijn broeder heer Peter overgegeven gekregen heeft 

gehad, en welke twaalf lopen heer Herman door de dood van heer Peter bij versterf 

aangekomen is. 

 

632  Lees: Gerit. 
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Duysent vierhondert ende tnegentich, ses daige inden aprille. Schepenen in Oisterwijk: Adriaen Heyen en Peter Janssoen. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven mud rogs gedaen Goyarden Reymbouts. 

 

1508 oktober 2 Otw,THG.1,60v,regest-254 

Heer Gosen, priester, zoon van wijlen Goyaart Rembouts heeft overgedragen aan 

meester Jan Lombaerts ten behoeve ‘der Tafelen des Heilichs Geests’ in de kerk van 

Oisterwijk, zijn erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit een stuk beemd van zes of 

zeven lopenzaad in de parochie Oisterwijk in die Coppelstraet, met op een zijde en een 

einde grond van Henrik van den Hout en op de andere zijde grond van Goyaart 

Rembouts, en met het andere einde aan de Aa. Deze erfpacht heeft Goyaart 

Rembouts gekocht van heer Herman, priester, zoon van wijlen Herman Goyaart Back, 

en aan heer Gosen is die ten deel gevallen in een scheiding en deling met zijn broeders 

en zusters, zoals vastgelegd in schepenbrieven van Oisterwijk. 

Duysent vyfhondert ende acht, opten tweesten dach in octobri. Schepenen in Oisterwijk: Wouter Thomaes Wouterszoen en Henrick 

Willem Emmenzoen. 

Opschrift: Opdracht vanden voierscreven mud rogs gedaen der taffelen binnen Oisterwyck. 

205. vi lopen 

Nu Lijsken sijn huysvrou ende Ariaen van Aecken. 

abcde - Item633 Claes Jacop Luytensoen634 gilt der taeffelen ses / lopen roggen erfpachts 

allen jaer erffelijcken opten / heyligen korsdach uut ende van eenen huyse ende / 

hoeve met zijnen gronde ende toebehoerten635, gelegen / binnen der vryheyt van 

Oesterwijck ter steden geheyten / tot Carchoeven, tussen erffenissen Jans Wevers, nu / 

heeren Jan Bax, ridder, optie een zijde, ende tussen erffe/nissen Geertruyt vander 

Eycke, nu toebehorende Jan / Blanckarts optie ander zijde, welcken erfpacht / Mari 

dochter wilner Henrick Toeyts der voerscreven / taeffelen voer scepenen overgeven 

 

633  Otw,THG.3,23v/24r: Jan Adriaenszoon van Aken. Peter sone Claes Janszoen, de steenbecker alias Ketelairs. Zie 

ook post 78. Otw,THG.4,8v: 205 de weduwe Peter Ketelaers, voir Jan van Aken, vi lopen, met xxx st. 

634  Vergelijk W. de Bakker, Ketelaers alias Den Steenbecker, in De Brabantse Leeuw 30 (1981), p. 101. 

635  Kerkhoven west 042. 
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ende opgedraegen / hadde nae inhout scepenen brieven van Oesterwijck / daer op 

gemaect. 

abcdefg -636 van desen pacht gilt Lijsken Claes Jacop / Luten die helft, ende men sal 

Lijsken hier / tegen uut doen - iij lopen. 

Bij post 78 en 205 

1463 september 9 Otw,THG.1,153r-1,regest-177 

Aleit dochter van wijlen Wouter Vrancken, met haar gekoren momboor, erkent verplicht 

te zijn tot betaling aan Aart zoon van wijlen Aart Back Wijnszoon van een erfcijns van 

‘een vleemsch plack’ en een erfpacht van zes ‘loepen’ rogge ‘opten heiligen 

Corsdach’ uit een huis en hof met grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk te 

Karchoeven, met op een zijde Jan Wevers grond, en op de andere zijde grond van 

Geertruut van der Eyken. 

Aart Back zoon van wijlen Jan Winen heeft het genoemde huis met hof om de erfpacht 

gegeven aan Engelberen dochter van wijlen Wouter Ymmen, maar de brief over de 

erfpacht en de cijns is in het ongerede geraakt (ongebruyck worden was), Daarom is 

bedongen dat als hij weer in handen komt of blijkt aan een ander overgereikt te zijn, de 

onderhavige erkentenis van geen betekenis (werde) zal wezen. 

Duysent vierhondert tsestich ende drie, negen daige in septembri. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Goeswynssoene en Henrick 

Peterszoene. 

Opschrift: Een vlemsche plack ende ses lopen rogs tot Carichoven van wegen Mary Henrick Toyts dochter. In de marge: videtur 

esse ad pactum. Kersmisse. 

 

1502 december 10 Otw,THG.1,153r-2/v-1,regest-244 

De gebroeders Wijtman, Henrik en Peter, kinderen van wijlen Willem Coeyten, en Peter 

Jan Vanissoen als man van Engelberen dochter van wijlen Willem Coeyten hebben 

verkocht en opgedragen aan Marie dochter van wijlen Henrik Toeyts een erfcijns 

‘geheten een vleemsche plack’ en hun erfpacht van zes lopen rogge ‘opten heyligen 

Korsdach’ uit een huis en hof met grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk te 

 

636  Otw,THG.3,24r: doorgehaald. 
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Carchoeven, met aan een zijde grond van wijlen Jan Werners (sic), die is geworden van 

heer Jan Back, ridder, en aan de andere zijde grond van wijlen Gertruit van der Eycken, 

die van Jan Blanckaert is geworden, strekkende van de straat tot grond van jonkvrouw 

Elisabet van Ameroey. 

Duysent veffhondert ende twe, thien daegen in decembri. Schepenen in Oisterwijk: Joest Roeloffs en Aert Nulant. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven chijns ende pacht. 

Bij post 78, 205, 286, 329 en 403. 

1506? januari 17 Otw,THG.1,155r-2/156r-1,regest-252 

Marij dochter van wijlen Henrik Toyts met haar gekoren momboor heeft overgegeven 

en opgedragen aan Henrik Willem Emmenzoen ten behoeve van de Tafel ‘des Heilichs 

Geest’ in de kerk van Oisterwijk a. een erfpacht van een mud rogge op sint Andriesdag 

uit huizingen hof en ‘erffenisse’, die Aarnt van den Veldecker te bewonen placht in de 

parochie van Gestel aan den Heuvel, tussen Goyaart van der Stegen en de straat, 

welke erfpacht Marie heeft gekregen met overgifte van heer Jan  van den Dyck, 

priester637; b. een erfpacht van een mud rogge die Embert Henrik Emmensoen van Riel 

Marie beloofd heeft te betalen op Lichtmis uit zijn hoeve van 26 lopenzaad land in de 

parochie Oisterwijk in die Hupperinge, neven grond van Aleit weduwe van Goyart 

‘Remberts’ en haar kinderen en neven een gemein voetpad638; c. een erfpacht van 

negen lopen rogge op Lichtmis uit vijftien lopenzaad land in Udenhout tussen Gosen 

van den Hezeacker en Lambert Leynen, Jan van Vucht met sommige anderen, met 

koop verkregen van Wijtman zoon van wijlen Willem ‘soen wilner Willem Wijten’, Henrik 

en Peter, gebroeders, en hun zusters Katelijn en Engelbeert639; d. een ‘vleemsche 

plack’en zes lopen erfpacht op Kerstmis uit een huis en hof met grond en toebehoren in 

de vrijheid van Oisterwijk te Carckhoven, tussen wijlen Jan Wevers, in 1506 heer Jan 

Back, ridder, en op de andere zijde Geertruut van der Eyken, in 1506 Jan Blanckaert, 

welke cijns en erfpacht Marij in koop verkregen heeft van Wijtman, Henrik en Peter, 

 

637  Zie bij post 403. 

638  Zie bij post 329. 

639  Zie bij post 286. 
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kinderen van wijlen Willem Toyten, en hun zwager Peter Jan Vannys640. De overgift en 

overdracht aan de Tafel geschiedt op voorwaarde dat de meesteren en provisoren alle 

jaren na de dood van Marie voor haar en haar ouders zielen zaligheid ten eeuwigen 

dage zullen doen lezen een weekmis terstond na de vroegmis op zondag en wel op het 

Heilig Kruisaltaar in de kerk van Oisterwijk, en dat als de provisoren dit zouden 

verwaarlozen, de H.Geest van Gestel het eerste mud rogge krijgt en het ander op de 

hoeve van Embrecht Goessen de meester van het Groot Gasthuis van den Bosch ten 

behoeve  van de armen ter plaatse, totdat in Oisterwijk de weekmis weer gecelebreerd 

wordt. Bovendien moeten de provisoren alle zondagen door de persoon of zijn 

‘cappelaen’op de preekstoel laten vermanen voor de zielerust van Marie en haar 

ouders te bidden. 

Duysent vijfhondert ende vive641, op sunt Anthonis dach abt. Schepenen in Oisterwijk: Dirck Sapeels en Aernt Nulants. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven negen lopen ende meer andere pachten etcetera gedaen der Tafelen van Marye Toyts 

voerscreven. 

 

1543 augustus 13 Otw,R.247,23 

Elisabet weduwe van Jacob Claess heeft haar tocht opgedragen aan Alebrecht en 

Jan zonen van Claas Jacops als ooms der kinderen van Elisabet en haar man wijlen 

Jacob Claess ten behoeve van hun kinderen: Claas, Jan, Jenneke en Lijsken, in een-

vierde van de ene helft in een huis en hof met gronden en toebehoren in de vrijheid 

Oisterwijk te Carckhoven, met enerzijds grond van de heer van Cluetinge, en anderzijds 

grond van heer Bartolomeus Blanckarts, priester, strekkend van de erfgenamen van 

Lucas van Amerzoyen tot de straat, zoals Jacob na de dood van zijn broer Matteus 

aangekomen is bij versterf. 

Dezen verkopen aan Ariaan zoon van wijlen Jan van Aaken dit een-vierde in de een 

helft met nog drie-vierde van de schoorsteen in ditzelfde huis en twee-vierde die 

genoemde Aalbrecht en Jan toebehoren, zoals zij die na de dood van hun broer 

Matteeus aankwam. Als lasten gaan hieruit zes lopen rogge en een stuiver aan de 

H.Geesttafel van Oisterwijk uit het gehele huis en dat genoemde Adriaen en Elisabet die 
 

640  Zie bij de posten 78 en 205. 

641  Mogelijk 'duysent vijfhondert ende viere', zie folio 211v, waar naar deze akte verwezen wordt. 
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dit huis nu gebruiken ‘deen de andere zullen wegen ter straten waert vuyt’. 

fol.29v Oesterwijck 

206. i mud rogge 

Nu Willemken Laureys, Joachim van Esch. 

abcdefghi - Item642 Heijn Martens, van wegen heren Jan Appels, / nu An Goriss.643 

207. i mud rogge 

Nu Claes die Lubber, Anneken de weduwe, Lenaert Janss [hierboven: Lo?]. 

abcdefghi - Item644 Henrick Janssen die Tymmerman tot Carchoeven, / van wegen 

heren Reymbouts, priester. 

208. xiij lopen rogge 

Nu Michiel die Roey, Aert Kerchoffs. 

abcdefghi - Item645 Willem Joest Berensen, van wegen heren / Andries Emmen.646 

Den brieff heeft meester Hanrick / Swijsen, ende is eenen brieff van xxvi lopen. 

 

1445 maart 21 Otw,THG.1,61r/v en 146r/v-1,regest-122 

Jan natuurlijke zoon van heer Willem Brocken, priester, bij wijlen Katelijn Wyericks 

dochter van wijlen Willem Wyericks heeft uitgegeven om een erfpacht van zes en 

twintig lopen rogge op Lichtmis aan Jan van der Stegen zoon van wijlen Wouter van der 

Stegen zijn huis hof en erve, met grond en toebehoren, in de vrijheid van Oisterwijk in die 

 

642  Otw,THG.3,24r: in de marge: gequeten aen J[an van den] Hoevel. 

643  Kerkeind noord 063B. 

644  Otw,THG.3,24r: Lambert Peter Mathijszoon. 

645  Otw,THG.3,24r: meester Adriaen van Baerl. In de marge: dat ge---  ende is gereduceert op iij gulden. 

646  Kerkeind noord 075. 
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‘Kercstraet’, met aan de ene zijde het erf van Wouter Backs die oude zoon van wijlen 

Jan Buckincs, en Henrik geheten ‘Beke die barbyer’, zoon van wijlen Jan Beckaerts, en 

aan de andere zijde het erf van Jan Jan Buckincs soen en van Peter sDekens, met 

beide einden aan de straat. Op dit onderpand drukken als oude lasten veertien 

penning, waarbij twaalf penning een oude groot maken, aan persoon en altaristen in 

de kerk van Oisterwijk, en [het onderhoud van] een halve roede van de Oisterwijkse dijk. 

Jan van der Stegen heeft van zijn kant beloofd en, om meerder zekerheid te 

verschaffen, ondergezet een erfweg over het erf van Willem Haermans, waarover Jan 

van der Stegen met een ‘bory’ mag wegen en die zojuist verkregen is van Willem 

geheten Haermans.  

Duijsent vierhondert veertich ende vier, opten Palmsondach, een ende twentich dage in marte. Schepenen in Oisterwijk: Willem 

den Becker en Henrik Jan Wytmans soen. Op folio 146r/v: opten Palmsondach, een ende twintich daige in merte. Schepenen in 

Oisterwijk: Willem die Becker en Henrik Jan Wytmans. 

Opschrift: xiij lopen roggen in eenen pacht van xxvi lopen, dewelcke geldende is Wouter van den Wiel, waarvan dandere xiij lopen 

toecomen d'erffgenamen meester Henricx Zwyzen. Op folio 146r/v: Opschrift: xiij lopen rogs in eenen pacht van xxvi lopen rogs 

vanwegen heren Andries Emmen. In de marge: Desen pacht gilt Michiel die Roeij ende meester Hanrick Swysen heeft den brieff; 

gilt Willem sBeeren. Ad pactum.  

 

1469 oktober 22 Otw,THG.1,146v-2/147r,regest-173 

Gijsbert Brocken zoon van wijlen Jan Brocken heeft verkocht en opgedragen aan Jan 

Toyt zoon van wijlen Andries Toyt ten behoeve van Iken dochter van Wouter van Kuyc 

om die als ‘erfrect’ te hebben en te bezitten, een erfpacht van 26 lopen rogge op 

Lichtmis, die hij heeft geërfd van zijn vader en in de scheiding en deling met zijn mede-

erfgenamen ‘te deele gevallen sijn’. Het onderpand voor de erfpacht is een huis hof 

grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk, met op een zijde de grond van Peter 

van Laerhoeven en op de andere zijde de grond van Back zoon van wijlen Jan 

Buckincs, strekkend van de Kerkstraat ‘tot ander straeten geheyten die Hoeckstraet 

(sic). 

Dusent vierhondert tsestich ende neghen, tweentweinticht dage int octobri. Schepenen in Oisterwijk: Heyman Heymanssoen van 

Eck en Jan vanden Doeren Dircssoen. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven xxvi lopen rogs gedaen Iken van Kuyck etcetera.  

 

1532 augustus 6 Otw,R.237,48v 
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Claas Jacob Hoefs, meester en provisor van de Tafel van de H.Geest van Oisterwijk wint 

op wegens een erfpacht van dertien lopen rogge in een pacht van 26 lopen die Jan 

vander Stegen zoon van wijlen Wouter vander Stegen beloofd had aan Jan, natuurlijke 

zoon, die heer Willem Brocken, priester, enj wijlen Katarina Wiericks dochter van wijlen 

Willem Wiericks ‘tsamen gewonnen’ hadden, op Lichtmis uit huis hof erf met gronden en 

toebehoren in de vrijheid Oisterwijk in de Kerkstraat, met enerzijds grond van Wouter Bax 

de oude zoon van wijlen Jan Buckincx en [Peter sDekens -doorgehaald] Henrik Beke de 

Bont? of Boer? zoon van wijlen Jan Bekaerts, en anderzijds Jan Jan Buckinx en Peter 

Dekens, strekkend aan de straat, volgens Oisterwijkse schepenbrieven van 1444, opte 

Palmsondag, 21 (dagen) in merte. 

Deze pacht was twee jaar niet geleverd en met vonnis van de Oisterwijkse schepenen 

heeft vorster Jan Goyart de Becker ‘het gericht volvuert’ en het huis verkocht en als 

gemachtigde van Willem van de Wiel ‘de coop afgenomen’. 

209. vi lopen 

abcdefg - Item647 Jan Robbrechts van Veen, van wegen Henrick / van Berck, vi lopen 

rogge, welcke ses lopen heer / Andries oeck gemaeckt heeft. 

1430 februari 17 Otw,THG.1,145r-1,regest-87 

Aalbrecht Lupprecht, zoon van wijlen Jan Lupprechts heeft beloofd aan Coenraart van 

Boechem een erfpacht van zes lopen rogge op Lichtmis a. uit zijn stuk land, die 

Borchacker, in de vrijheid van Oisterwijk tussen aan een zijde zijn eigen grond en aan de 

andere zijde grond van Aalbrecht zelf, Claus Belaerts en zijn vrouw Griet, alsmede Jan 

Siën, met een einde aan de Koestraat en met het andere einde aan de Molenstraat 

‘die ter Borchwaert gheet’, welk stuk grond Aalbrecht kocht van Willem van der 

Zijdewijnde, alsmede b. uit een daarnaast meer westwaarts gelegen stuk grond, ook de 

Borchacker genoemd. 

Dusent vierhondert twentich ende negen, des vrijdaigs na sinte Valentijns dach, seventien dagen in februari. Schepenen in 

Oisterwijk: Jacob van Brakel en Willem die Becker.  

 

647  Otw,THG.3,24v: heer ende meester Willem van Veen, raidtsheer in Brabant. jonker Johan de Bever, nu sijn 

weduwe. Otw,THG.4,7r: deselve [Jonker Willem de Bever, voir meester Willem van Veen] noch vi lopen rogge, xxx 

st. 
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Opschrift: Ses lopen rogs vanwegen heeren Andries Emmen. In de marge: gilt Jan Robbrechts [van Veen], jonker Jan de Bever. 

 

1508 november 16 Otw,THG.1,145r-2/v,regest-255 

Gerit van Achel heeft als man van Joostken weduwe van Claas van Boechem zoon van 

wijlen Amelis van Boechem zoon van wijlen Coenrart van Boechem heeft krachtens het 

testament van Joostkens eerste man overgedragen ten behoeve van Heer Andries 

Emmen, priester, aan meester Claas Kuyst en ten behoeve van heer Andries ook 

afstand gedaan van een erfpacht van zes lopen rogge op Lichtmis, die Albrecht 

Lipprechs zoon van wijlen Jan Lipprechts beloofde te betalen aan Coenrart van 

Bochem uit den Borchacker binnen de vrijheid van Oisterwijk, met aan een zijde overige 

grond van Aalbrecht en het echtpaar Claas en Griet Belaerts, anderzijds ook grond van 

Aalbrecht, met een einde aan de Koestraat, en het andere eind aan de Molenstraat, 

met de voorwaarde dat de erfpacht ‘staen sal te schoot, te laet ende te landrecht’. 

Decima sexta die mensis novembris anno Domini millesimo quinquagesimo octavo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Willelmus de 

Achel en Philippus Sanders, latijn. 

Opschrift: Opdracht van den voerscreven ses lopen rogs, gedaen heren Andriessen Emmen. 

Onderschrift: [16 november 1508] Een vidimus vanden voerscreven testament daerinne Claes van Boechem maict Joesten zijnre 

huysvrouwen dese voerscreven sex lopen rogs te moigen vercopen etcetera, waer af den daet vanden selven vidimus begrijpt 

xvia novembris anno quingentesimo octavo voerscreven. 

[12 april 1510 of 1511648] xija aprilis anno xvCx soe heeft die voerscreven heer Andries dese voerscreven sex lopen roggen 

opgedragen Geritten van Heessel. 

[16 september 1512] xvia septembris heeft die voerscreven Geryt van Heessel den selven pacht weder opgedragen heren 

Andriessen voerscreven anno xijo.  

210. i mud 

Onder Gestel. 

Nu die weduwe Gerit Roesen. 

ab -649 Kathelijn Thonis van Gestel, van wegen Pauwels / Heyen. 

 

648  In 1510 valt Pasen op 31 maart, in 1511 op 20 april; in de oude jaartelling was dus tweemaal sprake van 12 april 

1510. 

649  Otw,THG.3,24v: doorgehaald. 



 

 

 

 247  Renteboek 

 

fol.30r Oesterwijck 

211. xij lopen rogge 

Jan Adriaen Bouwens, nu Philips de Wale. 

Nu Peter Thonis Brockensoen, Goyaert Matheuszoen. 

abcdefgh - Item650 Willem Heymans, van wegen Henrick / Emmen, tis eenen Bosch brief. 

212. xxij lopen rogge 

Nu Heyn die Raeymaecker, nu Antonis Smolders. 

abcdefg - Item651 Neel Groeys, van wegen Henrick Emmen.652 

213. i mud rogge 

Nu Jan sijn soen, nu Jutken Cornelis die Loose huysvrou, 

abcdefghi - Item653 Claes Clingbyl, tegen die Lijnde.654 

214. iiij vaet 

Aert de Gruyter. 

Nu Willem Buckinx, nu Hubrecht Huben. 

 

650  Otw,THG.3,24v: Goyaert Matheeuszoon de Bonger. Jan Adriaen Bouwens, nu de kynder. jonker Philips de Wale, 

schouteth. Vergelijk: Otw,THG.4,8v: 211? Philips Cornelis Verbeeck, voir Bartholomeus Symons, xiiij lopen, met iij gld. 

xv st. Lindeind zuid 026. Zie Otw,R.334,5. Op 18 januari 1640 draagt Bartholomeeus Symons, timmerman een huis 

‘ende stenen camere, koeyenhuys, hoff’ in de vrijheid Oisterwijk tegenover het Zegelhuis over aan Philips Cornelis 

van Beeck. Het is dan belast met 12 lopen rogge en 14 st. (post 62) sjaars, beiden aan de H.Geesttafel van 

Oisterwijk. 

651  Otw,THG.3,24v: heer en meester Frans vander Borcht, presbiter. Peter Goossen Tuelingh. Otw,THG.4,8v: Embert 

Goyart Emberts, voir meester Frans vander Borcht, xi lopen rogge, met iiij gld. en Otw,THG.4,10v: xi lopen. 

652  Nedervonder 050. 

653  Otw,THG.3,24v: Dominicus Ghijsbertszoon van Gorchom. Jan sone Aert Cornelis Lathouwers. Otw,THG.4,8v: Marie 

dochter Jan Aert Lath, voir  Dominicus Ghijss 1 mud, met iij gld. 

654  Lindeind zuid 009. 
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abcdefghi - Item655 Goyaert Buckincks, van wegen Wouter / Maessoen, nu Willem 

Buckinx.656 

215. xxvi lopen, een dordendeel van een lopen 

abcdef-- -657 Jacop Emmen, voir Aert Appels, dat Goyaert van / Hulsel gemaect heeft 

uut der hoeven te Carchoven. 

voer desen pacht ende noch voer eenen pacht van / ij lopen ende eenen pacht van iij 

lopen is gemangelt anno Lviij, / waer voer vrou Verbort heeft opgedragen der taeffelen 

twee / mud op Arien Art Elias goet onder Berckel, ende heeft se / geloft te waeren, 

daer Bosch brieff aff zijn ende ten Bosch / te leveren.658 

fol.30v 

216. een mud rogge 

abcdefg -659 de weduwe Willem Colen, van weghen Wouter / Thomas ende Christina sijn 

huysvrou, uut een huys / ende hoff660 gelegen aanden Steewech, tussen erffenis Aert / 

Swaen aen deen sijde, ende tussen erff Aert Brocke aen / dander sijde. 

217. ½ mud rogge 

Cornelis Luenis Coecx. 

 

655  Otw,THG.3,24v: Jan Joost Hoppenbrouwers, voir. Aert Wouter Artszoon de Molder, voir. Otw,THG.4,8v: Dierck Jans 

vanden Hoevel, voir Aert Wouter de Molder, iiij lopen, met xxx st. 

656  Lindeind zuid 005. 

657  Otw,THG.3,24v: Memorie. In de marge: desen -----. 

658  Zie ook in 1559 onder nummer 122. Vergelijk ook post 155 en 290. 

659  Otw,THG.3,25r: Gielis de Cardt ende Cornelis Coecx, voir Aert Swaen en / de weduwe Willem Colen. Benedictus 

Aertszoon van Goidtsenhove. Otw,THG.4,9r: Pauwels Andrieszoon, voor Baltasar Dictus, i mud rogge, met iiij gld. x 

st. 

660  Lindeind noord 039A. 
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abcdefghi - Item661 van desen mud gilt Art Swaen / die helft.662 

1576 juni 5 Otw,R.280,44v 

Cornelis zoon van wijlen Leunis Cocx bezat een ‘ledige affgebrande hoffstadt’ met alle 

materialen daarop in de vrijheid van Oisterwijk, met enerzijds de erfgenamen van 

Adriaan Danckloff, en anderzijds grond van Adriaan Peter Dekens, strekkend van de 

straat tot grond die Cornelis zelf toebehoort. Hij heeft het erf vroeger van Aart Swaen 

gekocht. Genoemde hofstad is tesamen met Cornelis daarachter aanliggend huis en 

erf opgewonnen bij gebrek aan betaling van een erfpacht van een mud rogge aan de 

H.Geesttafel door Jan van den Hoevel, de rentmeester en provisor van deze Tafel. In de 

‘verbuetbrief’is dit alles gekomen aan Aart Swaen Jacobszoon. Nu wordt vastgelegd 

dat voor Cornelis gereserveerd blijft zijn ‘afterste huyse met gronden’, welke hij tegen 

Aart Swaen verkregen had. De erfpacht van een mud rogge zal voortaan door Aart 

Swaen en door Cornelis ieder voor de helft betaald worden. 

218. een mud 

Nuu Jan Willem Mijs alias Vendicxs. 

abcdefgh - Item663 Peter die Momber gilt der taeffelen een / mud rogs, van weegen 

meester Jan Monen, uut / den huyse664 gelegen achter die Lijnde, alder/naest den 

huyse van Lijnken Dielis ten / Bosch waert, daer brieven aff zijn van den / Bosch. 

219. iiij lopen 

Lu cas Franssen. 

Simon Arienssoen. 

 

661  Otw,THG.3,25r: doorgehaald. 

662  Lindeind noord 039B. 

663  Otw,THG.3,25r: Cornelis Jan Rysbroecx, voir Marten Andrieszoon, voir. Jan Wouterszoon van Buerden, voir Peter 

Michielszoon, voir. Otw,THG.4,9r: Cornelis Janszoon van Beurden, i mud rogge,  Lichtmis, met iiij gld. x st. 

664  Lindeind noord 076. 
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abcdefg - Item665 Pawels Willemssoen die Cremer gilt / der taeffelen iiij lopen rogs, van 

wegen / meester Jan Moenen, die hij der taeffelen heeft / opgedragen, daer brieffven 

aff zijn, ende / staet dese pacht gegroot pro 67 et 68 fo. 34.666 

220. een mud 

Aertken de wedue. 

Nuu Claes Hanricxs alias die Lubber,  . 

Nuu Arien van Aken ende Wouter Raeijmakers.  

abcdefgh - Item667 het huys668 hier tegen over op den / hoeck, gilt der taeffelen een mud 

rogs, / dat gemangelt is tegen Goesen Em(m)en669 / op andere cleyn pachten, die 

Goesen der / taeffelen jaerlicxs geldende was, daer / bosch brieff aff sijn. 

fol. 31r 

221. i mud rogge 

-670 Adriaen Geritss, vorstere tot Oisterwijck, uut eenen / huyse, genoempt den Moriaen, 

gelegen opten hoeck / vande Carchovense strate, een mud roggen, dwelck / de 

Heyligeest bij een erffmangelinge vercregen / heeft teghen Goossen Emmen. 

 

665  Otw,THG.3,25r: Luy cas sone Hessel Joosten. Elias Willemszoon de Wijs. Waarschijnlijk de posten 208 en 219: 

Otw,THG.4,8v: Anthonis Janszoon de Loos, voir Wouter vande Wiel, xiij lopen, noch voir Elyns Willems, iiij lopen, 

tsamen iiij gld. x st. 

666  Kerkeind noord 076. 

667  Otw,THG.3,25r: Peter Adriaenszoon van Baest, smit. Otw,THG.4,9r: Peter Martens van Beurden, -- voir een? mud 

rogge, met iiij gld. Op 1 oktober 1625, Otw,R.319,65, heeft Peter zoon van wijlen Adriaen Cornelis van Baest 

overgedragen aan aan Peter zoon van Marten Jans van Buerden een huis, hof en erf zoals afgepaald in de 

vrijheid Oisterwijk op de Hoogstraat, met aan een zijde grond van Gosen Emberts van der Borcht, anderzijds en 

met een einde aan de Hoogstraat en met het andere einde aan grond van de H.Geesttafel. Het erf is belast met 

een mud rogge aan de H.Geesttafel, welke betaald wordt met vier gld; onderhoud van de Oisterwijkse dijk en 

een ‘scheye int Blocxhecken’. 

668  Hoogstraat 012. 

669  Zie bij post 303. 

670  Otw,THG.3,25r/v. Hierna volgen nog als nieuwe posten: a. Cornelis Bartholomeuszoon de Bont, voir heer en mr Jan 

Monen - tsjaers ½ mud rogge. Otw,THG.4,9r: Bartholomeus de Bont, voir meester Jan Moonen, ½ mud 
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1560 juli 29 Otw,R.264,35v 

Clara weduwe van Gosen Emberts, met Gielis en Embrecht, zonen van Gosen, en Peter 

Wouter Peynenborch man van Anna dochter van Gosen, ook voor andere kinderen 

van Gosen hebben overgedragen aan de H.Geesttafel van Oisterwijk een erfpacht een 

‘bunder’ rogge Oisterwijkse maat, welke Jan zoon van wijlen Willem van Aelst gekocht 

had van Jan zoon van wijlen Michiel de Beer uit een huis grond hof en achterhuis in de 

vrijheid Oisterwijk aan de Plaatse volgense Boschbrieven, en welke pacht genoemde 

wijlen Goossen Emberts van de kinderen van Marten van Aelst en Jan van Aelst 

verkreeg bij opdracht voor Oisterwijkse schepenen. Goossen had deze pacht tijdens zijn 

leven aan de Tafel vermaakt op conditie hiervoor ‘ten eeuwigen dage te doen een 

spynde opt jaergetyt Goessens’. 

los papier 

Extract sekeren registre / van incomen des Heyligeest / alhier gemaeckt bij wijlen / 

meester Jan vanden Hoevel / staet fo. 56 als volght: 

Bij post 451 

Jacop Lenarts als laet voer Corst / van Gorop, voer Aert inde Swaen, / voir Wijtman de 

Groot, ende / heer Jan de Becker, vanwegen / Heyn Coppens,(ende) Aert Geens / 

eenen vleemsen grooten, die Heylwich / van Beeck gemaeckt heeft - xiiij dr. 

Is nyet vyntbaer. 

los papier 

 

rogge, met iij gld. b. Wouter Cornelis Rijsbroex, voir Wouter Jan Hessels - tsjaers i mud rogge. Otw,THG.4,9r: Jan de 

Weer, voir Dierck Peters vanden Wiel, i mud rogge, met iij gld. Vergelijk Lindeind zuid 31. c. Willem Aert Wijtmans 

alias Willem de Wever, voir Cornelis de Lose, vuyt sijn huyse opten hoeck van deckerstrate bij tsegelhuys - iiij lopen. 

Otw,THG.4,9r: Willem de Wever, Dierck vande Locht? iiij lopen rogge, met --. Ook in Otw,THG.4 staan posten die 

niet te plaatsen waren: op folio 5r staan onder de: ‘Roghpachten onder Oisterwijck die inde reductie worden 

betaald’: [Jan Peynenborch oudt secretaris tot Oisterwijck] noch met Wouter Reyners kynder x lopen rogge, met ij 

gld. 10 st. ende voir dese helft, Lichtmis, als boven, xxv st. en Jan Willems de Moy, dander helft, xxv st. Fol. 5v. 

Jacob Bartholomeus Betten, voir Peter Teeuwens, vi lopen rogge, met iij gld. Folio 9r. Adriaen sone? Jan? Adriaen 

Joost? Schuerman?, iiij lopen, met xxx st. Nog folio 9v: [onder de] Roghpachten onder Oisterwijck: Jacob 

Bartolomeus Betten, Lichtmis, i mud rogge. Herman Henrix de Steenbecker, voir Peter Lamberts, ij mud, x lopen 

rogge. De weduwe Willem Jan Willems?, iij lopen rogge. Steven Adriaen Nelen, iij lopen. Folio 10r: Jan Adriaen 

Gerits, voir Adriaen Meeus?,  ½ mud rogge. Folio 10v: Baltasar Benedictus Aertszoon, ged? voir Lucas van 

Amersoyen, i mud rogge. [Embert Goyart Emberts] noch viij lopen. 
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Bij post 253 

Marie d. Willem Nelis heeft haer goeden gemaeckt? / Jan hair bastert soen ende 

Mechtelt haer natuurlijke / dochter verweckt bij hr.? Gijsbert de Smit sullen hebben alle 

haer goet etcetera, / in libris de Oisterwijck, in date 1470, xxvi dage in novembris. 

 

Mechtelt dochter wilner Ghijsbert de Smit, een huys ende hoff met / ontrent 1 ½ 

lopensen lants tot Berkel, suportavit Jan sone Jans van Schie / anno 1512?, xv dage inde 

april?, donderdaghs naer Beloken? Paeschen. 

(in marge: et pt. e-- q-- ex ----) 

 

Jan sone wilner Jans van Schie promisit Ghijsberden? Jans van Vucht xij ½ st. / uuyt huys 

ende hoff tot Berckel, te loss met x gld, sch-- Jan Jacop / Doremans en Cornelis 

Schilders, anno 1532, xv dagen inde merte. 

 

Jenne dochter wilner Aert Pauwels met consent Wouterssen van Schie / -- hen recht 

actie ende gedeel-- in een huys -- ontrent? ij lopense / -- gelegen tot Berckel 

supportavit Dierck sone Jans van Schie?, / anno 1549, vij dagen in feb. -- ex parte ---- 

fol. 31v 

Item inden eerste vercocht voor Jan vanden Hoevel xiij mauwer gersten, / het mud 

tegen xi gld. ii ½ st., beloopt Lxxij gld. vi st. 1 oort. 

vanden meten? geven vi ½ st. van wijncoop, vi st. 

noch heb ick vanden Jan vanden Hoevel een mud roggen, tegen / xix gld. het mudde, 

/ noch een mauwer, tegen het mud, xvij gld. 

Daer op heb ick hem verschoeten wegen mijn heer de bisschop, xL gld. 

Aen Cuijsten inden regenboege, xvij gld. iiij st. ij oort. 

Aen meester Jan Vermoelen, viij gld. viij st. 
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Peteren mijn broer geven, ix st. 

noch hem? Geven, xvi st. 

noch heeft hij gehaelt iij vierdel laeckens, d’el tegen xxij st. xvi ½ st. 

noch geven Jenneken in Utrect?, xLix st. v deijts?  

Item doen Peter den schoeteldoeck haelden, geven vijff st. i oort. 

noch geven vanden? den scholtendoeck en gaeven, xi st. 

noch Peteren geven, ix st. 

noch geven Wouter mijn swager, iiij gld. 

noch aen laecken gedaen voor ix gld. 

noch sijn huijsvrou geven, xi gld. viij st. 

noch geven mijnen broeder Haeymo, ij gld. 

rest mij? Noch, xxvi gld vij deijts?  

fol. 32r 

extract gecopiyeert uyten selven rentboeck, / toebehu-- die taeffele des heyligeest / 

inder kerk van Oisterwijck, staende? opt yerst / blat vanden selven boeck met roede 

letter / gescreven ende gejutituleert? alduss: 

Item dit is dat Rentboeck des / Heylige Geest van Oisterwijck ende waert / gescreven 

doer Adriaen Thomass, Heyligeestmeester / was inden jaer ons Heren duysent / 

vijffhondert ende twee ende vijfftich, / op Lichtmisse, luydende tselve extract / ende 

met andere int capittel / vande roghpachten onder Berckel ende / Udenhout fo. 38 als 

volght: 

Bij post 253 

abcdefg - Item Ghijb van Riel Willemssoen, vijff lopen / roggen, vander erffenissen die 

Peter Conincx / plagen te sijne, die Pauwels Hermans / te gelden plach, vander 

welcken v lopen voirscreven / Ghijb van Riel gelt die helft, te weten / ij ½ lopen - v 

lopen. 
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nu Jan van Schie, nu Denis van Schie. 

abcdefghi - Item die andere ij ½ lopen gilt Metken / Melis, ende is enen brief vanden v 

lopen - ij ½ lopen. 

oude prothocol? 1549 ende L. 

Gecollationeert tegen den voerscreven  rentboeck / in? pappier gescreven ende 

gebonden in eenen / franchynen ---, ende is daeronder?, / voir soe vele dat extract 

aengaet, / bevonden te accorderen bij mij, / D? van Hoevel. 

Extract – tot-- ut? --- voerscreven Lichtmisse?, / luyden tselve extract onder mer ander / -

-- fo. 61 als volght: 

Bij post 382 

nu Jacop van Doren, nu Willem Thijssen. 

Item Katelijn Ariaen Geritsen huysvrou, uyt / eenre heyho…  

fol. 32v 

Bij post 224 

Item671 dit is die deylinge gemaeckt / vanen chijns van xv ½ st. van Jan Meus / kynder 

hier opt ander blat gescreven ende aen / die ander sijde Agnees Cornelis Lewen 

ab - Inden yrsten gilt Em Schoenmakers kynder - ij stuiver. 

abc - Idem Lawereyns Witloxs672 gilt van / desen chijns - i ½ st. 1 ½ ort. 

abc  71 72 73 - Item Jan Goert Willems gilt van desen - ij st. 

abcdefg - Item Tonis Meus kynder gelden - iii ½ st. ½ ort. 

abc - Item Jan Priem ende Wauter Heesacker / gelden tsamen, elck iij st, facit - vi st. 

summa - xv ½ st. 

 

671  Otw,THG.3,26r en los bij folio 42a. 

672  Otw,THG.3,los bij 42a: Laureys Peters. Ook wordt hier nog genoemd Fres? Steynens? xv ½ st. 
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fol. 33r Udenhout ende Berckel 

Berckel ende Udenhout / chijns Lamberti 

222. x st. 

Nu Goessen Embrechts. 

abcd -673 Inden Yersten die kynder Jans vanden Brekel, / vanden gueden Elizabeth 

vanden Spoer x st. / paeyments, daer brieve aff zijn, / verschijnende op sunte 

Lambrechts dach, / maect iij ½ st. 

223. vi libra outs 

abcdefgh - Item674 Jan van Gorcum, Heyn Melis ende die / susteren van Oesterwijck, 

van wegen Jan Brocken, / Alet van Gorchum ende Tielman Feyts, voer Goeyart / 

Brocken, Gherit Wijnen ende Thielman die Vet, vanden / erffenissen Aert Hixpoers, vi 

libra outs, enen ouden / groot voer xvi d., daer brieve af zijn, vanden / welcken 

voerscreven chijns Jan van Gorcum gilt iij / libra outs, te weten iiij ½ rijnsgulden iij st., / 

verscijnende op sunte Martens dach, / maect ix gld. vi st. 

abcdefgh - Item675 Heyn Melis gilt van desen chijns - xxi ½ st. i ort. 

abcdefghi - Item676 die susteren van Oesterwijck gelden van desen / voerscreven chijns - 

iij ½ gulden enen st. i ort. 

1324 februari 18 Otw,THG.1,126r/v,regest- 8                                          

Elisabeth weduwe van Aart Hicspoer met haar gekoren momboor hebben aan Henrik 
 

673  Otw,THG.3,26v: Jan ende Andries, kynderen Gerit Jan Goossens. 

674  Otw,THG.3,26v. 

675  Otw,THG.3,26v: doorgehaald. Hierboven: iiij gld. xiij st. Hieraff sijn gequeten ij gld. v st. in seker / hijvelt inden noren? 

Willem Brekelmans gelt nog - ij gld. v st. Voer Gerit Jan Teeuwen? - xxiiij st. nyet? Hierin gelt Claes Boon Martini Lxxiiij 

- / iiij gld xiij st. Vergelijk Otw,THG.4,3r: Anthonisken weduwe Lenart Goossens tot Loen? Matheeus dach, xxiiij st. iij 

ort. 

676  Otw,THG.3,26v. Otw,THG.4,3r: tConvent van Oisterwijk, Mathie, hiertegen trekt tConvent enige olye - iij gld xi st i 

ort. Hierna volgen: a. Adriaen sone Adriaen Cornelis Berthens, voir derffgenamen Willem Bartholomeus Thonis, v st. 

xiiij dr. b. Jan sone Embert Peter Wouters, verschijnende als boven, iij st. xiiij d. en op folio 3v een post, die zover 

afgesleten is dat enkel nog te lezen is: ---, Martini  v --. 
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de laat (famulus) van wijlen Conegont van Karleckhoeven verkocht een erfcijns van zes 

pond in gangbare tourse groten in de munt van de koning van Frankrijk, waarvan 

zestien penningen gaan in een groot, gaande uit een hoeve in Udenhout, die Elisabet 

eens kocht van Gerit Busere, welke cijns moet worden betaald op sint Marten in de 

winter in de vrijheid Oisterwijk waar Henrik als koper wenst. 

Elisabet en haar dochter Erkenraat (Erchararda) met haar gekoren momboor, de broers 

Dirk Wanghe en Gerit, zonen van wijlen Aart Hicspoer, hebben gezamenlijk beloofd de 

koper van de erfcijns van zes pond te waren, en alle lasten van het onderpand af te 

halen en ook de hinder, met name van naderschap, uitgezonderd de heerlijke 

grondcijns en de erfpacht van een mud rogge aan de Tafel van den Heiligen Geest in 

Oisterwijk, en ook met bepaalde voorwaarden. Voordat de cijns van zes pond betaald 

is, mag oogst noch mest van de hoeve gehaald worden, uitgezonderd een-vierde voor 

zaaigoed. 

Henrik, de genoemde laat, heeft met deze beperkingen uit vroomheid de erfcijns van 

zes pond gegeven en afgestaan als schenking als aalmoes voor de armen aan de Tafel 

van de H.Geest in Oisterwijk; evenwel onder voorbehoud van Henrik, dat de 

H.Geestmeesters daarvan vijf schelling in genoemde munt aan de kerk geven, waar 

tegenover dan niet meer gekomen moet worden om betaling van een cijns van drie 

schelling, waarvoor hij van de kerk een stuk grond in handen heeft gekregen, en nog 

twintig schelling voor  wijn en hosties, nodig bij de misviering voor het vastgestelde 

jaargetijde van Henrik en zijn ouders. Wanneer de kerkmeesters de twintig schelling 

anders willen gebruiken, dan moeten de H.Geestmeesters die opeisen voor de armen. 

Bovendien moet bij het jaargetijde de investiet van de kerk achttien penningen krijgen, 

de koster zes, de bij mis en vigilie aanwezige andere priesters drie schelling, onderling 

gelijk te verdelen. 

De gebroeders Dirk Wanghe en Gerit beloven voor de overige kinderen, die recht 

hebben op de hoeve, wanneer doe mondig geworden zijn, de verkoop te laten 

bevestigen. 

Elisabet en haar dochter Erkenraat met haar gekoren momboors hebben beloofd Dirk 

en Gerit schadeloos te houden voor hun belofte. 

Millesimo tricentesimo vicesimo tercio, sabbato in septuagesimo. Schepenen in Oisterwijk: Arnoldus Barys [Aart Berys] en Hesselo de 

Castro [Hessel vander Borcht]. 
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Opschrift: Ses ponden autz.  

224. xv ½ st. 

Item677 Jan Meeus kynder, Huyb vanden Schoer ende Wyt / Willems, met hueren 

gesellen, van wegen Gerit vanden / Schoer, x sch. zwarter toernoeysen, vande chijns 

Jan / Dicbiers, uut eenen stuck lants gelegen bijder erffenissen / des heeren van 

Paerwijs daer brieve af zijn, verscijnende op sinte Thomaes dach.  

fol. 33v Udenhout ende Berckel 

225. iiij ½ st. 

Servaes Stevens. 

Van desen chijns678 gilt Agnees, Cornelis sLeeuwen / huysvrou was, dat vierendeel van 

dees xv ½ sch. ende / noch enen ouden groot. 

226. vi hollants gld. 

abcdefgh - Item679 Willem Wijten, vi hollants gulden vanden Creyten/moelen, daer 

Bosch / brieve af zijn, ende voer elcke / gulden boert men xviij st., verschijnende op sinte 

Martens dach.  

1348 januari 20 Otw,THG.1,127r/v-1,regest-10 

Jonkvrouw Christina weduwe van Jan die Jonge en haar kinderen Jan, Jacob en 

Elisabet hebben ontvangen van de investiet van de kerk van Oisterwijk, heer 

Godefridus, en van de provisoren van de Tafel van den H.Geest in die kerk, een 

windmolen genoemd Creyten bij Udenhout met de grond en met huis en hof bij de 

molen horend, door wijlen Lodewijk van den Heuvel (de Colle) aan de Tafel vermaakt 

voor de cijns aan de hertog en een erfcijns van tien pond aan Jan Watermael; en een 

cijns van drie pond en twaalf penning payments waarvan de altaren van sint Margriet, 

sint Geertrui en sint Nicolaas elk tien schelling en dat van de heilige Agatha en Katarina 

elk twee schelling, de investiet en de kapelaans bij het jaargetijde van Lodewijk 
 

677  Vervolg hiervoor op folio 32v. Later Otw,THG.3,26v met vervolg op folio 26r. 

678  Otw,THG.3,27r. 

679  Otw,THG.3,27r: Wouter Jan Hessels, nu de kynder, fecit v gld. viij st. 
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aanwezig twintig schelling, de kerkfabriek daar vijf schelling en de kerk van Geldrop 

twee schelling; en bovendien voor een cijns van zes gulden aan de kerk op sint Marten 

in de winter, met de voorwaarde dat jonkvrouw Christina en haar kinderen in het jaar 

dat ze de molen willen herstellen of er afstand van doen of de molen door een ramp 

wordt getroffen van de cijnsbetaling vrij zijn. 

Mmo CCCmo quadragesimo septimo, dominica ante conversionem beati Pauli apostoli. Schepenen in Oisterwijk : Nycholaus Nycol 

en Johannes de Ele, latijn.  

Opschrift: Ses hollants gulden op Creyten molen. 

227. iij sch. viij d. 

Nu Ariaen Aert Elyaessoen. 

ab - Item680 Herman Loer, nu Wouter Loers huysvrouv / met hueren kynderen, van wegen 

Engebrecht vanden / Niewelaer, iij sch. ende viij d. paeyments, van enen lopen/saet 

lants gelegen tot Berckel in die acker, / verscijnende op sunte Lambrechts dach, eenen 

st. een ort.  

228. i vleemschen 

Nu Jan Elsen alias Aertssoen.  

- Item681 Metken Melis, voer Heyn Coninx wijf, enen / vleemschen groten vanden erve te 

Mispelboem, / gelegen tot Berckel bij erffenisse Peters vanden Pas, / verschijnt opten 

meydach. 

fol. 34r Udenhout ende Berckel 

Hier af682 Ariaen Luer nu Ghijsbert van Vucht - i ½ ort. 

229. ij gulden iiij st. 

Nu Peter Roeters opten Winckel. 

 

680  Otw,THG.3,27r: Dierick Adriaenszoon de Decker. Jan Janszoon vande Venne. Fecit i st. i ort. Otw,THG.4,3v: Peter 

Joost Thonis voor derffgenamen Jan  vande Venne, Lamberty - i st. i ort. 

681  Otw,THG.3,27r. 

682  Otw,THG.3,27r. 
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abcdefg - Item683 Goeyaert Rembouts, van wegen Cnoeyen, / xLiiij st. van enen huyse 

ende hoeve metten erffenissen / daer aen liggende, dat Aert Storeman te behoeren / 

plach, ende welcke huys Aert Cnoeyen heeft geloeft. / In alsulcken reecke te houden 

dat weert sal wesen / xiij peter nae inhout scepenen letteren, / verscijnende op onser 

liever Vrouwen Lichtmiss dach. 

230. iiij peter 

abcdef - Item684 die halve hoeve inden Mortel gilt / tsiaers te voerlijve iiij peter ende 

verscijnende te meye. (later: vii ½ gld.) 

231. iij gulden 

abcdefghi - Item685 Henrick Roeters gilt jaerlijcks, dat hij / gevest heeft, Bamis verschijnt. 

fol. 34v  

232. iij gulden 

abcdefghi -686 Peeter Arienssen de Lepper, yerstmael verscenen / te Lichtmis anno Lvi, 

gecocht mette penningen gecomen / van Lijs Witlocx. 

1556 april 29 Otw,R.260,36 

Peter zoon van Ariaan de Lepper heeft verkocht aan Wouter Colff, meester en provisor 

van de ‘taeffelen des heyligeests’te Oisterwijk een erfcijns van drie karolusgulden op 

Lichtmis uit huis en hof met gronden en toebehoren van vier lopenzaad in de parochie 

 

683  Otw,THG.3,27r/v: Willem van Rijswijck. In de marge: hieraff gelt Willem van Rijswijck xxij st. Marie weduwe Jan Ghijb 

Berthens xi st. Claes Scheyven? ende Bastiaen van --- xi st. Otw,THG.4,3v: derffgenamen Claes Adriaen Schyven?, 

Lichtmis - ij gld. iiij st. - hierinne gelt Jan Jan Berthens - xi st. 

684  Otw,THG.3,27v: doorgehaald. 

685  Otw,THG.3,27v: Adriaen Ghijb Berthens. Adriaen Aert Thonis opt Winckel. Mogelijk Otw,THG.4,3v: Adriaen Claes 

Adriaen Scheyven en Adriaen Aert Thonis en derfgenamen Jan Martens de jonge, nu Joost Henrix, Lichtmis 

tsamen - iij gld. 

686  Otw,THG.3,27v: doorgehaald. Onderschrift: gequeten aen D[ierk van de] Wiel ende hier voir gevest? een mud 

loss. rogge ex Aert Wouter Nauwen. Hierna nieuwe post: Adriaen sone Henrick Janszoon de Decker, / voir Jan 

Gerit Elias, voir / Aert Jan Elias, verschijnende Bamis - iij gld. Deze nieuwe post vervolgt mogelijk in Otw,THG.4,3v: 

Adriaen Adriaens van Gorchom, Gertrude, iij gld. 
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Oisterwijk te Berkel ‘aende Craen’. 

fol. 35r Udenhout ende Berckel 

dit sijn die rogpachten onder / Berckel ende Udenhout 

233. iij mud xij lopen 

Inden yersten687 Jan Melis Walraven kynder, van / wegen Henrick Bax van Loen, iij mud 

rogge ende / xij lopen, vanden gueden heer Ghijsbrechts, priester, / daer brieve af zijn, 

van welcken pacht Heyn Melis / ghilt ij mud. 

Nu Em Marijnen ende Jan Tonis Brocken. 

Nu Goyart Jan Gybben, nu Goeyart Gerits. 

abcdefg - Item688 Heyn Melis gilt van desen pacht - i mud. 

Nu den jongen (Jan) Peter Faessen.  

abcdefghi - Item689 Wouter van Hees tot Loen - i mud. 

Nu Willem Verhoeven als laet, Henrick Gijb Zegerssoen. 

 

687  Otw,THG.3,28r: (gedeeltelijk in de marge) Inden yersten  (Heyn Melis), Embert Maeyens? ende Jan Thonis Brocken 

den jongen, Jan Peter Faessen, voir Wouter van Hees, (Jan) Ghijb Zegers, voir (Heyn Melis, voir Willem Verhoeven, 

voir Heyn Melis. Onderschrift: en gelt in desen pacht Wouter sone Willem Peter Geritszoon - vij lopen en quart.?; 

Henrick Gerit Henrix inden selven pacht - iiij lopen ende iij (quart). Mogelijk bij deze12 lopen: Otw,THG.4,13r: 

Jenneken weduwe (Willem) Wouter Willem Peters ende Gerit Henrick Gerits, xij lopen rogge, waerinne die 

voorscreven Jenneken gelt, verschenen Lichtmis, vij lopen i quart rogge en Wouter Aertszoon en Gerit Henrick 

Gerits Gerits gelden inde voorscreven xij lopen, iiij lopen iij quart, en in welck iiij lopen iij quart alsnu gelden Laureys 

Jan? Peter Willems en Jan Adriaen Cornelis ij lopen rogge, en Engelken dochter Wouter Aertszoon inden 

voorscreven pacht ij lopen iij quart. 

688  Otw,THG.3,28r: doorgehaald. Hieronder: Cornelis  Ghijsbertszoon van Gorchom weduwe - vi lopen; Peter 

Ghijsbertszoon van Gorchom - vi lopen. Otw,THG.4,13r: de weduwe Cornelis Gijben en Peter Gijben tsamen xij 

lopen rogge, waerinne? Peter gelt vi lopen en Adriaen Corsten?, molder, dander helft vi lopen. 

689  Otw,THG.3,28r: Adriaen? weduwe Servaes Janszoon, voir. ½ mud. Hieronder: Jan sone Bernaert Janszoon van 

Buerden, voir / Mathijs sone Adriaen Ghijb Zegerszoon, voir Henrik / Ghijb Zegers - x ½ lopen. Otw,THG.4,13r: Peter 

Faessoen, voor de weduwe Servaes Peter Faessoen, ½ mud rogge. En nog: de weduwe Jan Bernarts, x ½ lopen. 

Vergelijk ook: Gerit Berthens tot Venloen ende Gerit Claes, x ½ lopen. 
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abcdefghi - Item690 die kynder Hessel Zegers gelden hieraf van / desen voerscreven 

pacht een mud ende xij lopen - i mud xij lopen. 

1324 september 30 Otw,THG.1,119v,regest-ontbreekt 

Jan van Ele, Henricus laat van wijlen vrouwe Conegunt van Karleckhoven en Gerit 

Judais, provisoren van de tafel van den Heiligen 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 moer (paludinis) om eern erfpacht van drie mud en 

twaalf lopen rogge die Jans oudoom (patruus) 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 acht bunder toe te voegen. 

MCCCo vicesimo quarto, dominica ante festum beati Remigij confessoris. Schepenen in Oisterwijk: Hessello de Castro {Hessel van 

der Borch] en Arnoldus Barys [Aart Berys]. 

Opschrift: Drie mudden ende xij lopen in Udenhout. In de marge: gilt Jan Melis. Hieraff gilt nu Henrick Gijb Zegers cum suis i mud xij 

lopen. Jan Peter Faessen viij lopen. Aert Willemssoen xij lopen ende Willem Peter Geritssoen xij lopen. Ad pactum. Udenhout. 

 

1565 april 10 Otw,R.269,17 

Henrik zoon van wijlen Gijsbert Henrik Zegers heeft overgedragen (legittime et 

hereditarie supportavit) aan zijn broer Adriaan zoon van Gijsbert Zeeghers de helft van 

een-derde in de helft van een stede: huis hof en andere timmeringen, met rechten, 

land, zand, hei, wei, sloten (graften) en houtwassen, waar ook gelegen, waarvan de 

principale stede gelegen is in de parochie Oisterwijk te Udenhout naast grond van het 

Convent van Tongerlo; alsook de helft in een-vijfde van de wederhelft van deze stede, 

welke Henrik tegen Gijsbert zoon van wijlen Gijb Zeghers verkregen had bij opdracht 

 

690  Otw,THG.3,28r: Gerit sone [(Henrick) Ghijb Zegers]. Hieronder: Wouter sone Cornelis Peter Geritszoon - iiij lop. ende 

drye kannen; Adriaen Janszoon, / voir Huybert Mattheeuszoon - ij lopen ende ix kannen. Otw,THG.4,13r: Willem 

sone Wouter Cornelis, iiij lopen i quart rogge, en Adriaenken dochter Adriaen Janszoon vande schult?  ij lopen iij 

quart. 
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voor Oisterwijkse schepenen. 

 

1565 april 10 Otw,R.269,17 

H.Geestmeester Wouter Colff had opgewonnen wegens gebrek aan betaling van drie 

mud  in twaalf lopen rogge erfpacht op goederen die deels toebehoorden aan Henrik 

Gijb Segherss en zijn broer Ariaan  en deels aan andere personen. Bij de rechtelijke 

verkoop hadden Jan van Eerssel en Elias Ariaens daarvoor twee en twintig lopen rogge 

erfpacht en ‘de afterstelle’ geboden voor Oisterwijkse schepenen. 

Nu doen Jan van Eerssel en Elias Ariaens afstand in al hun recht ten behoeve van de 

broers Adriaan en Henrik zonen van Gijsbert Segers met uitzondering van hun verhaal 

op deze pacht van twee en twintig lopen. 

 

1565 april 10 Otw,R.269,17v 

De broers Ariaan en Henrik zonen van Gijsbert Segers doen afstand op alle goed 

‘tanderen tijde toebehorende Emberden Marijnen’ in de parochie Oisterwijk te 

Udenhout ‘aende Molenstrate’, welke goederen met de goederen van Ariaan en 

Henrik die daaraan liggen ‘tanderen tijden opgewonnen’ waren  en genoemde Ariaan 

en Henrik aangekomen zijn bij ‘vertijdenis’ van Jan van Eerssel en Elias Ariens ‘in den 

verbuet lest en meest geboden hebbende’, en wel aan Gijsbert Cornelis van Gorcum 

voor de ene helft en Willem zoon van wijlen Peter Gerit Wouters voor de andere helft, 

behoudens een mouwer rogge erfpacht in 3 mud 12 L rogge aan de H.Geest van 

Oisterwijk, die Gijsbert en Willem voortaan zullen betalen. 

234. xij lopen 

Nu Joest, / Jan Adriaen Schoenmakers. 
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abcdefg - Item691 Heyn van Vucht, voer Peter van Vucht, / van wegen Peter vanden 

Kynderen, van wegen / Lijsbetten van Kiest, xij lopen erfrogge. 

fol. 35v Udenhout ende Berckel 

235. ½ mud rogs 

Nu Peter Nelen. 

abcdefghi - Item692 Jan Brocken, van wegen Yken Peter Liben / ende huer zwager Heyn, 

een half mud roggen vanden / gueden Aert Ridders, daer brieve af zijn. 

236. ½ mud 

abcdefghi - Item693 noch die selve Jan Brocken, een half mud / rogge, welck Jan 

Brocken die oude gemaect heeft / uut alle zijnen gueden tot Berckel. 

1560 januari 24 Otw,R.264,5v 

H.Geestmeester Wouter Colff deelt met Peter Vrancken man van Margriet, Gerit Jans 

de Cock man van Joostken en Daneelken gezusters, dochters van wijlen Marten Gijb 

Goossens bij Heilken dochter van  Claas Boots twee halve mudden rogge. Aan de Tafel 

komt een half mud rogge dat Jan Brock? beloofd had aan Peter van de Pasch te 

Berkel uit een bunder beemd in de parochie van Oisterwijk te Udenhout etc.; en aan 

Peter, Gerit en Daneelken komt een half mud dat wijlen Claas Boots aan de Tafel 

leverde uit goederen in de parochie Tilburg te Looven. 

237. iij lopen 

Nu Robbrecht hoer soen, die lantmeter. 

 

691  Otw,THG.3,28r: Jan sone Jan Adriaen Schoenmakers. Waarschijnlijk Otw,THG.4,13v: Jan sone Adriaen Huenen? 

alias Roer, vi vije parten in xij lopen rogge, Lichtmis, x lopen iij ½ kan, en Adriaen Cornelis alias Engelen, 

tresterende?  7e part i ½ lopen ij ½ kan. 

692  Otw,THG.3,28r: Peter sone Jacop Peter Corneliszoon. 

693  Otw,THG.3,28v: Peter Neelen. Peter Jacops. In de marge: dit en wordt opte rekening nyet gevonden desen? 

ende v-- in text? tsjaers. Mogelijk de posten 235 en 236 in Otw,THG.4,10v: Peter sone Jacop Peters, i mud rogge, 

verschijnend Lichtmis, met v gld. 
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Nu Lambrecht Leynen, nu Heylken sijn huysvrouwe. 

abcdefghi - Item694 Claes Boet iij lopen roggen, voer Aert Loer, / welck Jan Brocken te 

Berckel uuyt zijnen gueden / te gelden plach. 

238. ij lopen 

Nu die kynderen Jan Schalcken Anthonis Claessen op Giersberghen. 

abcdefghi - Item695 Schalck opte Vriesdonck, ij lopen roggen, voer / Jan Claeus, de 

welck Mathijs vanden Vriesdonck / te gelden plach. 

fol. 36r Udenhout ende Berckel 

239. vij lopen 

abcdefghi - Item696 die susteren van Oesterwijck, voer Aeb / Hessels, vij lopen roggen, 

die Jan Brock Goeyartssoen / te ghelden plach. 

240. ix lopen 

abcdefghi - Item697 die selve noch voer Aeb Hessels, ix lopen rogge, / die welck Claes 

die Sceper heeft beset, welck Jan / Brocken in Udenhout jaerlijks plach te gelden uut 

zekeren / onderpanden, gelegen optie Gruenstraet, nae inhout / scepenen letteren 

daer op gemaect. 

241. xij lopen (sic) 

Marijken, weduwe. 

 

694  Otw,THG.3,28v: Dymphna dochter Robberts voorscreven weduwe Claes Janszoon vande Pasch. Otw,THG.4,13v: 

Aert Goyart Sterts ende consorten, voor de weduwe Claes vande Pasch, tsamen iij lopen, ende daerin Aert gelt, 

iij ve gedeelte, xxi kannen 3 ve parten van een kan. Peter Jacops kynder gelden inde voorscreven pacht een? ve 

part vij kannen en een ve part van een kanne. Peter Huybert Mathijszoon gelt het resterende? vij kannen ende 

een ve part. 

695  Otw,THG.3,28v: Henrick Henrick Breckelmans, nu de kynderen. Mogelijk Otw,THG.4,13v: Jan sone Willem Jan 

Martens, ij lopen rogge. 

696  Otw,THG.3,28v. 

697  Otw,THG.3,28v. Post 239 en 240: Otw,THG.4,13v: de susteren vanden convent tOisterwijck, i mud rogge. 
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 Peeter Cornelissen Boon. 

Nu Claes Boin ende Jan van Boexstel. 

abcdefgh - Item698 Jan van Gorcum. ix lopen roggen, die Alet / van Gorcum te gelden 

plach vanwegen der erff/genaemen Lemkens vanden Ryt, die de te gelden / plach 

van Aert Hixpoers wegen. 

242. iij mud 

(Die selve). 

abcdefgh - Item699 Jan van Gorcum voirscreven, noch iij mud roggen, / die Goeyart van 

Hulsen ende zijnen huysvrou gemaect / hebben uut zekeren onderpanden, gelegen in 

Udenhout, / nae inhout scepenen brieven van Oesterwijck, / daer oeck een instrument 

af is. 

Hier aff en boirt men maer twee mudden, waerom ende weet / ick niet, het is gelost 

gelijck in meester Jan Lombarts / boeck gescreven is. / (doorgehaald: ab - / van desen 

pacht gelt -- het ---- mud) 

 

1478 oktober 9 Otw,THG.1,127v-2/128r,regest-206 

Jan zoon van Lambrecht van Gorcum heeft beloofd en opgedragen aan Goyaart zoon 

van wijlen Goyaart van Hulsen een erfpacht van drie mud rogge op Lichtmis a. uit een 

stuk land en beemd dat daaraan ligt, ongeveer tien lopenzaad in de parochie 

Oisterwijk te Udenhout, met op een zijde grond van de Kerk en Tafel van den Heiligen 

Geest in Oisterwijk en op de andere zijde grond van Rycout de Borchgreve; b. uit een 

stuk land van twee lopenzaad of daaromtrent, tussen grond van Jan van Gorcum en 

grond van de erfgenamen van Herman Wouters; c. uit een stuk beemd van anderhalve 

bunder aldaar, met aan een zijde en een eind grond van Jan Aart Loerssone, en met 

aan de andere zijde grond van Henrik Henriks Losensoen en Jan Jan Brockensone; d. 

een stuk beemd van zes lopenzaad aldaar in een stede den Reit, met aan een zijde 
 

698  Otw,THG.3,28v. 

699  Otw,THG.3,29r: Jan van Gorcum voorscreven.  
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Henrik Melys en aan de andere zijde grond ‘sheylichs Geests vanden Bosch’. 

Duyssent vierhondert tseventich ende achte, negen dage in octobri. Schepenen in Oisterwijk: Mathijs die Gruijter en Claeus die 

Beer.  

Opschrift: Drie mudden roggen in Udenhout, waeraff anno 1527 een mud gelost is, blijft ergo mer ij mud. In de marge: iij mud 

waervan i mud gelost is ut supra, ergo ij mud. 

Naschrift: [20 februari 1489] Opdracht vanden drie mudden roggen voirscreven der taeffelen gedaen. Margriet wedue Goijaerts 

van Hulsen dochter wilner Willem Sappeels cum suo tutore heeft deese iij mudden roggen opgedragen Henricken Willem 

Embrechts sone van Riel tot behoeff der taeffelen des heijligen Geests binnen Oisterwyck, om voir dese drie mudden ende noch 

een mud roggen op Halff Vasten een ame olyen te copen voir den armen. Actum anno 1488 twentich dage in ffebruario. 

fol. 36v Udenhout ende Berckel 

243. ij lopen 

Nu Goessen Embrechts. 

abcdef - Item700 Jans kynder vanden Brekel, ij lopen rogs, van / wegen Lijsbeth Neyens, 

daer scepenen brieve af zijn. 

Dit is gequeten anno Lv, met noch meer cleyn pachten / ter sommen van xv lopen, 

ende men heeft Goesen aen / gecoft een lopen, ende is men daer voer heffende een 

/ mud rogs opt huys van Arien Gerits, daer Bosch / brieven aff zij(n), tegen dit huys 

vander taffelen / over. 

244. ij lopen 

abcdef - Item701 noch de selve kynder Jans vanden Brekel, ij / lopen roggen, die Goyart 

Back beset heeft, daer brieven af sijn. 

gequeten als voer702. 

245. ij lopen 

Nu Ariaen Aert Elyaessen, Dierck Ariaenssen de Decker. 

 

700  Otw,THG.3,29r: in de marge bij volgende twee posten (243 en 244): dese ij lopen comen? inden pacht van Peter 

van Baest smit. Mogelijk hoort hierbij ook in de marge: dese ij mud met noch ix lopen sijn vermangelt tegen een 

heyvelt ende houtvelt. 

701  Otw,THG.3,29r. 

702  Zie bij post 303. 
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- Item703 Wouter Loers huysvrou met hueren kynderen, / ij lopen rogs, voer Embrecht 

Embrechtsen vanden / Nuwelaer, ende is enen brief van dese vier lopen tzamen, / van 

wegen Goeyart Back. 

246. iiij lopen 

Nu Jan Janssen vanden Venne. 

- Item704 Wouter Hoeven, voer Jan Merien, van / wegen Jan Lathouwers wijf, iiij lopen 

rogs, van / wegen Wouter Jueten ende zijns wijfs, daer brieve / af zijn. 

fol. 37r Udenhout ende Berckel 

247. xij lopen 

Nu Gijb vanden Venne, Goyaert Lochtmans. 

abcde - Item705 Henrick Lochmans, voer Goedscalck in Uden/hout, xij lopen roggen, van 

heer Embrechts wegen / van Oesterwijck, daer brieve af zijn. 

248. i mud 

Nu Willem Witlock, nu Lijsken Henrick vander Schoer huysvrou. 

abcdefgh - Item706 Jan Vanny, voer Lauken Melis, ende voer Jan / vanden Loe, van 

wegen Wouter Priems, een mud / rogge, van Dierck Wangen wege, daer brieve af zijn. 

1359 december 10 Otw,THG.1,157r-1,regest-15 

Aart Vos, man van Connegont dochter van Didderik Wangen Hicspoers heeft verkocht 

aan Gielis Wamboysstickere een erfpacht van een mud rogge op sint Andriesdag in de 

winter, die hij verworven heeft van Makaris van den Bogaerde, en Henrik Noerkens moet 

 

703  Otw,THG.3,29r: Jan Janszoon vanden Venne. 

704  Otw,THG.3,29r: doorgehaald: Mattheeus sone Jan Mattheeuszoon de Bont. Mogelijk bij post 245 en 246: 

Otw,THG.4,13v: Andries Anthonis Woestenborch, vi lopen. 

705  Otw,THG.3,29r/v: Mattheeus sone Jan Mattheeuszoon de Bont, voir. Mogelijk Otw,THG.4,13v: Cornelis Jan Witlox, xij 

lopen. 

706  Otw,THG.3,29v: Lijsken weduwe Aert Ansems. In de marge: gequeten aan J[an van den] Hoevel. 
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betalen. Gielis heeft die erfpacht van zijn eigen geld betaald maar Aart draagt die op 

aan de Tafel van den heiligen Geest, ten behoeve waarvan Gielis gekocht heeft. 

Onderpand van de erfpacht is de waardevermeerdering (die beternisse) van het goed 

te Heyst in Udenhout bij de grond van wijlen Wouter Piggen. Aart garandeert de Tafel 

het behoud van de erfpacht en verbindt daarvoor zijn persoon en al het goed dat hij 

heeft en verkrijgen mag. 

Duysent driehondert vyftich ende negen, des dienstdaigs nae senter Claes daich bisscop inden winter. Schepenen in Oisterwijk: 

Godevaert Walraven en Willem Comen. 

Opschrift: een mud rogs. In de marge: gilt Jan Vanni. 

249. xx lopen 

Nu Em Peter Ariens gilt een mud. 

abcdefghi - Item707 Aert Houtappels Ghijsbrechtsen heeft gemaect / der taeffelen des 

Heylichs Geests xx lopen roggen / erfpacht uut enen stuck lants, xx lopensaet oft daer / 

omtrent begrijpende, gelegen te Berckel opten water/laet geheyten de Moeyen, daer 

die taeffel weder/om aff uutreycken sall onsen Vrouwen van Oesterwijck / enen sester 

rogge, ende van desen pacht gilt / Thomaes vander Elst huysvrou een mud, nu die / 

weduwe Willem Ghysbrecht Zegerssoen. 

Nu Jan Emmen, nu Henrick Emmen ende Peter Arien Goerts zijn swager. 

Nu Peter Rotarts opten Winckel. 

abcdefg - Item708 Goyaert Rembouts gilt van desen pacht van / wegen Dircks de 

Borchgreve  iiij lopen. 

fol. 37v Udenhout ende Berckel 

250. x lopen 

Nu Joerden Peter Huybensoen, nu Gijsbrecht (Lenaert) Joerdens. 

 

707  Otw,THG.3,29v: Jan de Jonghe sone Embert Peter Ariens. Onderschrift: xx lop. ende waeraff die boven gescreven 

Jan Embert Peter Ariens gelt - i mud. Otw,THG.4,13v: Jan sone Embert Peter Adriaens, i mud rogge. 

708  Otw,THG.3,29v: Jan Henrick (ende) Emmen ende Claes Adriaen Scheyven. Otw,THG.4,13v: Adriaen Scheyven, iij 

lopen iij quart rogge. Iken Goyart Priems iiij kannen rogge. 
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abcdefghi - Item709 Jan Huyben kynder x lopen roggen, die Claes / van Stralen gemaect 

heeft, nae inhout scepenen / brieven, ende is enen brief van enen mud rogge, / 

vanden welcken dat gasthuys vanden Bosch hadde / enen zester, welcken meester 

Jan Lombarts ende / Embrecht Goessens gecoft hebben, ende die Heylige / Geest van 

Haeren die andere iij lopen, ende dat gast/huys van Oesterwijck ij lopen, ende te 

Berckel totter / missen die Claes voerscreven oeck gefundeert heeft / i lopen, soe 

comen de taeffelen x lopen vanden voirscreven pacht. 

1459 januari 7 Otw,THG.1,124r/v,regest-169 

Claas van Stralen zoon van wijlen Henrik heeft opgedragen aan de H.Geestmeesters 

Jan van den Doeren en Jan van Berck ten behoeve van de Tafel, zijn erfpacht van tien 

lopen rogge op Lichtmis, die Godevaart Brock uit zijn goed vermaakte en waarin hij 

bestierf  en Claas van Stralen kocht van de legataris Claus zoon van wijlen Willem van 

den Gheyn volgens Boschbrieven en een te Oisterwijk in gebannen vierschaar tot stand 

gekomen certificatie (eene condebrief), zulks onder voorwaarde dat de 

Heiliggeestmeesters Claas zolang die leeft op Lichtmis zes lopen betalen en de 

altaristen in de kerk twee lopen ter vervanging van een lopen die hij en zijn kinderen tot 

nog toe betaalt, om op het jaargetijde van Claus te spinden. 

Duysent vierhondert vyftich ende acht, seven daigen in januario. Schepenen in Oisterwijk: Willem van Beeck en Jacop van der Elst.  

Opschrift: Opdracht van eenen malder roggen voerscreven gedaen der tafelen etcetera. In de marge: Udenhout. 

 

1477 mei 31 Otw,THG.1,123r-2/v,regest-204 

Jan zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Peter Belaerts, man van Elsabet, en Peter zoon 

van wijlen Jan Vleminx, man van Heilwig, dochters van wijlen Jan zoon van wijlen 

Hubrecht Piggen, hebben opgedragen aan meester Aart van Weillhuysen ten behoeve 

van Claas van Stralen zoon van wijlen Henrik van Stralen een mud in een erfpacht van 

drie en een halve mud rogge op Lichtmis, waartegen Hubrecht zoon van Peter 

Hubenzoen van de kinderen van wijlen Hubrecht Piggen, met name de broers Henrik en 

Jan, alsmede hun zusters Aleit, Erkenraad, Heilwig, Elisabet en de man van Geertruit, 

 

709  Otw,THG.3,29v/30r: Lenart Joirdens. voir. Willem sone Lenaert Peter Witlocx, voor. Otw,THG.4,14r: Willem sone 

Lenarts Peter Joordens, verschenen Lichtmis, x lopen rogge. 
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Dierk Fransen, hun al belaste onroerende goederen in de parochie Oisterwijk onder 

Udenhout had verkregen. Dat waren: a. huis hof grond en aanhorigheden bij de 

Creytenmolen, met een zijde grond van Jan Langerbeens en aan de andere zijde de 

erfgenamen van Henrik van der Voert, Claas Piggen en Frank Toyts; b. een stuk grond, 

die Lange Acker; c. een stuk grond, dat Swart Stucksken, tussen de grond van Elisabet 

de weduwvrouw van Peter Stevens en haar kinderen en de grond van de erfgenamen 

van wijlen Hubrecht Peter Hubensoen; d. een stuk weide (pascua), optie Ryt, met een 

zijde en een einde aan grond van de erfgenamen van wijlen Hubrecht, en met de 

andere zijde de straat; e. een stuk land, die Vlashoff, tussen de straat en de erfgenamen 

van Hubrecht; f. een stuk land, den Crommenacker, met beide zijden en de uiteinden 

aan grond van Wouter Priem; g. een stuk land, die Strepe, met aan een zijde  Peter van 

den Schoer en aan de andere zijde grond van Jan van der Rydt; h. een stuk grond, ook 

die Strepe genoemd, met grond van de erfgenamen van Wouter Priems aan beide 

zijden. 

Ultima die mensis may, sabbato post festum Penthecostes, anno Domini millesimo quadringenbtesimo septuagesimo septimo. 

Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Johannes Steenwech en Ghysbertus Pels, latijn. 

Opschrift: Een malder rogs in eenen pacht van eenen mud rogs in eenen pacht van iij ½ mudden rogs in Udenhout etcetera, 

gelden die kijnderen Jan Huyben bij Creytenmolen. 

Onderschrift: Opten voerscreven daet soe hebben die voerscreven Jan en Peter den voerscreven Claessen van Stralen een 

vidimus vanden principalen brief van Oisterwijck, daer inne desen pacht gewest is, gegeven ende geloeft uuyt te reycken alst 

noot is. 

251. ½ mud 

Nu Heylwych Peter Gyben dochter, nu (Peeter sone) Marten Teus. 

abcdefghi - Item710 Peter Ghijbben, een half mud roggen, voer / Heyn Coninx wijf, uut 

huyse ende hoeve met xi / lopensaet lants oft daer ontrent, gelegen te Berkel, / daer 

brieve af zijn. 

1440 april 26 Otw,THG.1,156r-2/v,regest-109711 

Henrik die Coninck zoon van wijlen Henrik die Coninck heeft verkocht en opgedragen 

 

710  Otw,THG.3,30r: Peter sone Goyaert (sone van?) Huybert Huybertszoon van Schoir, nomine uxoris. Otw,THG.4,12r: 

Peter Goyarts vande Schoir, ½ mud rogge, met ij gld. x st. 

711  Geprotocolleerd in Otw,R.152,30r. 
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aan de momboren (mombaren) en provisoren der Tafel des Heiligs Geests Laureins 

vander Heyden en Willem zoon van wijlen Godevaart Back een erfpacht van een half 

mud rogge op Lichtmis a. uit zijn huis en hof met grond en toebehoren, zeven 

lopenzaad, te Berkel in de parochie Oisterwijk. Ten noorden van het onderpand ligt de 

straat, ten zuiden en westen daarvan grond van Willem van Laerhoven. Aan het 

oostwaartse einde ligt grond van Aart van Benacht. b. Ten tweede is voor de erfpacht 

verbonden vier lopenzaad land van Henrik die Coninck aldaar, met noordwaarts grond 

van genoemde Willem van Laerhoven, zuidwaarts grond van Jan zoon van Jan Aart 

Langerbeen soen. Bij dit stuk land ligt grond van de kinderen van wijlen Wouter van den 

Pasch aan het ene einde en aan het andere einde grond van de erfgenamen van 

wijlen Laureins Scoemekers. 

Duysent vierhondert ende veertich des woensdaigs nae sunte Marcusdach evangelist. Schepenen in Oisterwijk: Henrick van Ethen 

en Jan van der Elst.  

Opschrift: Een half mud rogs. In de marge: gilt Peter Ghyben. Nu Peeter Marten Theeus. 

252. iiij lopen 

Nu Wouter, die molder tot Creyten. 

Nu Margriet weduwe Cornelis Stevens. 

abcdefg - Item712 Neel Stevens, voer Heyn Stevens, van wegen / Claes vander Voert, iiij 

lopen rogs, uut eenre / erffenisse die Wouter Witbol te besitten plach, die / Wouter 

Herman Neyens beset heeft, daer brieve af zijn. 

1413 januari 30 Otw,THG.1,122r-1,regest-58 

Wijtman zoon van wijlen Willem Grieten heeft beloofd te geven en te betalen aan 

Gerard Heyman Smollaertssoen een erfpacht van vier lopen rogge uit twee stukken 

land in de parochie Oisterwijk te Udenhout, het ene ‘in zaet vyftalf lopen rogs of daer 

omtrent’, tussen Aart Loedens en de kinderen van Jan Smollers, met een einde aan de 

grond van Claus van Baerle; het andere stuk tussen grond van Heilwig Cortten en haar 

kinderen en grond van Jan Smolners kinderen, en ‘hodende opten gemeynnen pat als 

hij sede’. Tot meer zekerheid heeft Wijtman samen met de twee stukken land de helft 

van anderhalve lopenzaad land ondergezet, gelegen in de genoemde parochie 
 

712  Otw,THG.3,30r: nu derffgenamen. Otw,THG.4,14r: Adriaen Jacop Hessels, molder, iiij lopen.  
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Oisterwijk, tussen grond van het godshuis van Tongerlo en grond van Wijtman zelf. 

Duysent vierhondert ende twelve, des sondaigs nae sinte Pouwelsdaich conversio, Schepenen in Oisterwijk : Jan van den Eynde en 

Jacop van Ele Aert Houtappelszoen. 

Opschrift: vier lopen rogs. In de marge: dat Neel Stevens gilt. 

 

1446 maart 2 Otw,THG.1,122r-2/123r-1,regest-126 

Juut dochter van wijlen Wijtman van den Dael, geheten die rademeker, met een 

gekoren momboor, heeft  samen met de vordering van een jaar pacht overgegeven 

en opgedragen aan Laureins van der Heyden zoon van wijlen Willem van der Heyden 

ten behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest in de kerk van Oisterwijk een erfpacht 

van vier lopen rogge op sint Andries apostel uit twee stukken land in de parochie 

Oisterwijk te Udenhout, het ene stuk vier en een halve lopenzaad, tussen Aart Loeders 

en de kinderen Jan Smolers, met een einde aan de grond van Claas van Baerl; het 

andere stuk tussen grond van Heilwig Koyten (sic) en haar kinderen en grond van Jan 

Smolers kinderen, met een einde op het gemene pad; en uit de helft van anderhalf 

lopenzaad land in genoemde parochie tussen grond van het godshuis van Tongerlo en 

grond van Wijtman Willem Grietenzoen, zoals in Oisterwijkse brieven vermeld, welke 

erfpacht wijlen Gerit Herman Smolerszoen, Juuts man, aan de Tafel vermaakt heeft. 

Duysent vierhondert veertich ende vive, opten Aswoensden dach, twee daige in marte. Schepenen in Oisterwijk: Jan Jan 

Wijtmanssoen en Jan Poynenborch Peterszoen. 

Opschrift: Opdracht van den voerscreven vier lopen rogs de tafelen gedaen. 

fol. 38r Udenhout ende Berckel 

253. v lopen 

abcdefg - Item713 Gijb van Riel Willemssoen, v loepen roggen, vander / erffenissen die 

Peter Conincx plagen te zijn, die Pau/wels Hermans te gelden plach, vander welcken v 

/ lopen voerscreven Gijb van Riel gilt die helft, te weten / ij ½ lopen. 

Nu Jan van Schie, nu Denis van Schie. 

 

713  Otw,THG.3,30r: Wijtman Joosten van Yerssel. Nu Peter de sone. in de marge: Peter Wijten gelt viij ½ lopen rogge? 

inde register? - (iij) ij ½ lopen, rest? alsdan? vi lopen. Vergelijk Otw,THG.4,12r: Marie d. Peter Wyt Joosten, viij ½ 

lopen, xxx st. 
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abcdefghi - Item714 die andere ij ½ lopen gilt Metken Melis, ende is / enen brief vanden v 

lopen - ij ½ lopen. 

1564 juli 5 Otw,R.268,31 

Wouter Colff, meester en provisor van de H.Geesttafel in Oisterwijk heeft met 

toestemming van de Oisterwijkse schepenen overgedragen aan Jan Joost van Eerssel 

de jonge een stukje land van twee (of anderhalve?) lopenzaad in de parochie 

Oisterwijk te Berckel bij de Creyten Moolen, aangekomen wegens  gebrek aan betaling 

van een erfpacht van vijf lopen voor Oisterwijkse schepenen. 

254. i mud 

Adriaen sone. 

Nu Jan Martens. 

Nu Cornelis Bartholomeeusen Wagemeeckers zoon. 

Nu Margriet weduwe wilner Anthonis vander Loe, dochter Meeus Wagemeeckers.  

abcdefgh - Item715 Kathelijn Meeus Wagemeeckers wijf met / hueren kynderen, van 

wegen Jacop Hessels, een mud / rogs, dat Jan Brocken ten Bosch opten dijck gemaect 

/ heeft, daer brieve af zijn. 

Van welcken pacht Katelijn, / weduwe Peters die Wagemeecker, gilt met hueren / 

kynderen - iiij lopen, Jan Martens gilt het ½ mud. 

 

abcdefghi 

 

714  Otw,THG.3,30v. Vergelijk Otw,THG.4,14r: Denysken van Schye, iij lopen rogge. 

715  Otw,THG.3,30v: in de marge: gequeten aan J[an van den] Hoevel. Onderschrift: gilt het halff mud --, ½ mud. 

Vergelijk Otw,THG.4,12r: 254 Steven Jan Stevens ende de weduwe Steven Faeszoon? tsamen een ½ mud rogge, 

ende is gespleten ende sijn  tegenwoordige gelders: Jacob Gerit Stevens gelt inde viij lopen, ij lopen met xv st. 

Adriaen Jan Wouters ende Marie weduwe Anthonis Stevens? oyck ij lopen, xv st. Jan Adriaen Emmen, oyck ij 

lopen, xv st. Jan Peter Adriaen Jan Martens ende Joost Jan Peters vande Voirt, de resterende ij lopen, xv st. 
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Van desen pacht716 gilt Jan Emmen - iiij lopen. 

 

Nu Daem Wagemakers die andere helfft te weten - iiij lopen. 

Nu Cornelis Bertholomeeus Wagemaeckerssoen.  

abcd - Item717 Margriet vander Loe, Thonis huysvrouwe vander / Loe, gilt van desen 

pacht dander xij lopen. 

fol. 38v Udenhout ende Berckel 

255. ½ mud 

Nu Jacop Loeyen. 

Nu Aert Priem, nu Ariaen sijn huysvrouv. 

abcdefgh - Item718 Heyn Loeyen. voer Jacop van Vucht. van wegen / Kathelijn 

Waegemeeckers. een half mud roggen. / welck Gerit van Meyensvoert beset heft, daer 

/ brieve af zijn. 

256. iiij lopen 

Nu Gherit Aert Appels opt Winckel. 

Nu Heylwych weduwe Jan Roetarts. 

abcdefgh - Item719 Dirck die Borchgreve ende Heylwijch Roeters. iiij / lopen rogge, die 

Roeloff van Oeckel gemaect heeft / uut enen beempt gelegen in Udenhout opten / 

Goemelaer neven Aert Houtappels beempt. 

257. ½ mud 

 

716  Otw,THG.3,30v: Adriaen Jan Emmen. Mogelijk Otw,THG.4,14r: Anthonis Embert Henrix en consorten tsamen iiij 

lopen. Anthonis, deze helft ij lopen, en Peter Lambert Mathijss, dandere helft ij lopen. 

717  Otw,THG.3,30v: Steven sone Servaes Stevens ende Steven Jan Stevens tsamen? iiij lopen. 

718  Otw,THG.3,30v: Cornelia weduwe Jan Martenszoon. in de marge: gequeten aen J[an van den] Hoevel. 

719  Otw,THG.3,30v: Peter Willem Franszoon ende? Peter Cornelis Vendricx?, voir Frans Wouterszoon, voir. 
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Nu Dirck Lamberts van Roey. 

Nu Andries Cornelis Canterssoen. 

abcde - Item720 Cornelis die Canter alias Steenkens, een half / mud rogs, van wegen 

Jans van Spul, dat Jan / van Cuyck gemaect heeft uut enen beempt, / gelegen after 

zijnen huysinge bij Roelkens dijck. 

258. x lopen 

Nu Jan die Molder inde Cuyl, nu Willem Gyb Segers zoen. 

abcdefghi - Item721 Peter Vannis kynder inden Cuyl. voer Peter Vannis. / van wegen Jans 

Bonten wijf. x lopen roggen, daer / brieve af zijn. 

fol. 39r Udenhout ende Berckel 

259. iiij lopen 

Nu Jan die Molder voerscreven, nu die selve Willem voerscreven. 

abcdefghi - Item722 die selve Peters Vannis kynderen, van wegen / Jan Bonten wijf, iiij 

lopen rogs, daer brieve aff zijn. 

260. (vi ½ mud) 

abcdef - Item723 die halve hoeve in de Mortel724 gilt nu in pach/tingen sjaers 

(doorgehaald: 6 ½ mud roggen) viij (1/2?) mud.  

 

720  Otw,THG.3,31r: Jan Henrick Jan Willems voir deen helft ende viselken? als erffgenamen van Dierck van Roy voir 

dander helft. Mogelijk Otw,THG.4,12r: Peter Seberts ten Bosch, voir Dierck van Roy ende Cornelis Willem Huyberts, 

gelden tsamen viij lopen rogge, en? daerinne Peter gelt iiij lopen, met xxx st. en Cornelis Willem Huyberts, dander 

helft, met xxx st. 

721  Otw,THG.3,31r: Jan vande Pasch de jonge. Adriaen Jan Martens. 

722  Otw,THG.3,31r: Jan vande Pasch de jonge. Adriaen Jan Martens. Bij post 258 en 259: Otw,THG.4,12r: Wouter 

Adriaen Jan Martens, xiiij lopen rogge, met iiij gld. x st. 

723  Otw,THG.3,31r: doorgehaald. 

724  Zie bij post 84 en 85. 
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abcdefghi - Item725 noch gilt die halve hoeve voerscreven tjaers der / tafelen vanden 

vlas iij steen vlas 

abcdefg - Item726 noch gilt die halve hoeve voerscreven tjaers der / taeffelen vanden 

voerlyf, die helft (doorgehaald: van acht peters loept / iiij peter ix gld. vii (1/2?) gld. - (iiij 

peter ix gld.) 

261. ½ mud 

Nu Lambert Henricks van Hees. 

Nu Stijnken weduwe Joest Zegers ten Bosch. 

abcdefg - Item727 Lambrecht vanden Heesacker ten Bosch, voer / Lambrecht Leynen in 

de Plas, vanwegen Wouters vanden / Heesacker, uut eender stede metten 

toebehoerten, gelegen inden / Plas, daer Lambrecht Leynen opte wonen plach, daer 

een / instrument af is, een half mud roggen. 

fol. 39v Udenhout ende Berckel 

262. x lopen 

Nu Gerit Heynen vanden Wau. 

abcdefgh - Item728 noch dieselve, voer Embrecht vanden Pasch, x / lopen rogs, welck 

heer Claes Bock beset heeft, ende / plach te gelden Claes vanden Amervoert uut allen 

/ zijnen gueden, daer brieve af zijn. 

263. ½ mud 

 

725  Otw,THG.3,31r: doorgehaald. 

726  Otw,THG.3,31r: doorgehaald. 

727  Otw,THG.3,31r: Adriaen Lambertszoon van Heze. Lambert ende Henrick, gebroederen, sonen. Otw,THG.4,14r: heer 

Henrick van Heysens, Lambert sijnen brueder, ½ mud rogge. 

728  Otw,THG.3,31v: Gerit Heynen vanden (Wau) Wouwe. Claes Peter Eliaes. Corstiaen, sone. Otw,THG.4,14r: Jan 

Janssz. van Besauwen, voor Corst Claes Elyas, x lopen. 
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Nu Herman Luer, nu Gerit Aert Appels729 opten Winckel. 

abcdefg - Item730 noch de selve Heyn Backs huysvrou, een / half mud roggen, van 

wegen Aleth Laureys scoe/maeckers, daer Beatrix vanden Hamme mede het / 

onderpand af heeft, van eender weyen, gelegen tot / Berckel, daer scepenen brieve 

ende een instrument af zijn. 

264. ½ mud 

Mayken weduwe. 

Nu Jan Gyb Zegers zoen. nu Jan Arts. 

Nu Mathijs Anthonis Meeussen, nu Jan Stevens kynder. 

abcdef - Item731 Jan Stevens kynder, een half mud roggen, van / wegen Steven Henrick 

Stevens soen, uut eenre hoeven, / daer Steven op te woenen plach, ende is enen brief 

/ van enen mud roggen, dat heer Dirck Boest, persoen / van Oesterwijck, beset heeft. 

abcdefghi -732 Steven. 

van desen pacht gilt Maes ende is eenen brieff - iiij lopen. 

 

Nu Willem Loyen, nu Steven Loeijen. 

 

729  Op 1544 juni 13 in Otw,R.248,28v heeft Gerit Appels zoon van wijlen Arnt Appels verkocht aan Elisabet weduwe 

van Huibert van Riel een erfcijns van twintig stuiver en ½ braspenning op Sacramentsdag uit een stuk lant van 

twaalf lopenzaad, deels akkerland en deels weiland met een sloot (graft) tussenbeiden in de parochie Oisterwijk 

te Berkel etc., onder meer belast met een mouder rogge aan ‘den Heyligen Geest tot Berkel’ [!]. 

730  Otw,THG.3,31v: Frans Wouterszoon. Peter Willem Franszoon ende Peter Cornelis? Vendicx (voor) eeve? voor ? 

dochter? [Frans Wouterzoon}? Mogelijk Otw,THG.4,14r: 263? Anthonis Lambert? Henrix ende Peter Lamberts, viij 

lopen, waerinne Anthonis gelt iiij lopen en Peter Lamberts, dander helft, iiij lopen. 

731  Otw,THG.3,31v: Jan  Ghijsbert Jan Goyaertszoon. Onderschrift: ende hieraff gelt (Steven) Ghijsbert Jan 

Goyartssoen - iiij lopen. Otw,THG.4,12r: Cornelis Goyart Faessen, voir Robert Jan Gijben, tsamen? viij lopen, 

Cornelis iiij lopen, met xxx st.  

732  Otw,THG.3,31v: doorgehaald. Hierboven: Steven Maes gelt inden brieff van een mud boven genoempt iiij lopen. 

Otw,THG.4,12v: Thomas Cornelis Thomas en Jan Henrick Lamberts, dandere helft met xxx st. 
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abcdefghi - Item733 Kathelijn Stevens gilt vanden half mud uut / erffenissen die gedeylt 

zijn vander voerscreven onderpande - ½ mud. 

fol. 40r Udenhout ende Berckel 

265. iij lop. i vierde 

Nu Henrick Jan Berthouts, nu Lucas Hermenszoen. 

abcd - Item734 noch Jan Stevens kynder iij lop. rogs een vierde / vat uut enen stuck lants 

dat Jan Stevens vande Heyli/gegeest meesters gehuert hadde xxx jaer lanck duerende. 

(Later v lopen). 

die Heylige Geest heeft dit stuck lant uut/gegeven voer eenen pacht van vijff lopen / 

roggen, daer Oesterwijkse brieven aff zijn. 

266. iiij lopen 

Nu Heyman de Molder. 

Nu die kynderen van Peter Langerbeens. 

abcdefghi - Item735 Jan Loeyen, van wegen Gerits kynderen vanden / Schoer, iiij lopen 

roggen. 

1454 maart 29 Otw,THG.1,119r,regest-153 

Steven zoon van wijlen Henrik Stevenssoen vander Amervoert heeft  beloofd aan de 

Heilieg Geestmeesters Wouter van Ele, Thomaas Hesselszoen en Aart Godevaart 

Backszoen te geven aan de Tafel en te betalen na de dood van hemzelf en zijn vrouw 

Elisabet dochter van wijlen Peter vander Schoer een erfpacht van vier lopen rogge uit 

zijn huis en hof met grond en toebehoren en met aanliggende grond, ongeveer acht 

lopenzaad, binnen de parochie Oisterwijk te Berkel, met oost en noord de straat, en 

 

733  Otw,THG.3,31v: Joostken weduwe Thomas Adriaen Geritszoon. Mogelijk Otw,THG.4,14r: Henrick Cornelis Thomas? 

ende Anthonis Jan Adriaens Vermeer, viij lopen rogge, Henrick iiij lopen en Anthonis Jans oyck iiij lopen rogge. 

734  Otw,THG.3,31v: in de marge: dat en wordt op eghene rekening bevonden. 

735  Otw,THG.3,32r: Jan de jongste sone Embert Peter Adriaenszoon. Otw,THG.4,14r: Jan Embert Peter Adriaens, iiij 

lopen rogge. 
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westwaarts grond van  het goed van Perweis (Parweys). 

Duysent vierhondert vyftich ende drie, den dienstdaegs na Beloepen (sic) Pincxtendach, negen ende twentich daigen in merte. 

Schepenen in Oisterwijk: Jan van der Elst en Jan Poynenborch Peterszoen. 

Opschrift: Vier lopen rogs. In de marge: gilt Jan Loyen. 

267. ½ mud 

Nu Peter Ariaen Stertsoen, Jan zijn zone. 

abcdef - Item736 Jan Piggen in Udenhout, een half mud rogge, / dat Jan Ghyben zoen 

beset heeft, daer scepenen brieve / af zijn ende een testament. 

1415 februari 1 Otw,THG.1,159r-1,regest-61 

Herman zoon van wijlen Wijtman Loeders heeft verkocht en opgedragen aan Elisabet 

Diderick-Aertssoens-wijf een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit een half 

mudzaad land in de parochie Oisterwijk te Berkel, tussen grond van de verkoper en 

grond van Claas Aertssoen. 

Duysent voerhondert ende veerthien, op onser Vrouwen avent alsmen keerssen dreecht. Schepenen in Oisterwijk: Jacop van Ele 

Aert Houtappelszoen en Claes Ackerman. 

Opschrift: Een half mud rogs. In de marge: gilt ---. Jan Joist V--?  -- sch---?.  

 

1434 maart 1 Otw,THG.1,159r-2/v,regest-96 

Jan zoon van wijlen Diderik Piggen heeft een erfpacht van een half mud rogge op 

Lichtmis, die ‘nu totten voerscreven Jannen alingen gecomen is’, opgedragen aan Jan 

zoon van wijlen Gijsbert Hannenzoen, en ook voor zijn mede-erfgenamen beloofd die 

overgifte en opdracht en daarmee gepaard gaande afstand ‘euwelijc’ gestand te 

doen. Onderpand van de erfpacht is een half mudzaad land in de parochie Oisterwijk 

te Berkel met aan een zijde grond van Herman zoon van wijlen Wijtman Loeders en aan 

de andere zijde grond van Claas Aertssoen, welke erfpacht Elisabet Diderycke 

Aertssoen wijf kocht van Herman zoon van wijlen  Wijtman Loeders volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven. 

 

736  Otw,THG.3,32r: Adriaen sone Jans voirscreven ende Jan Joosten vanden Broeck tsamen, voir. Otw,THG.4,12v: Jan 

Joost vanden Broeck, viij lopen rogge, met ij gld. xv st. 
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Duysent vierhondert dertich ende drie, opten iersten daich der maent van merte. Schepenen in Oisterwijk: Wytman Wouterzoen 

vanden Dael en Aert Roekeloes.  

Opschrift: Opdracht vanden selven halve mud rogs. 

Onderschrift: [29 mei 1430] Anno M iiijC ende xxx, xxix daige in meye heeft Lambert Rutgers op desen pacht vertegen tot behoef 

Henrix van Heerlaer. 

268. i mud 

solvit 58 59 60 61 62 -737 Claes Jan Symonssen gelt i mud roggen uut eender stede / tot 

Berkel, van wegen Servaes Wouterszoen. 

1559 januari 20 Otw,R.263,2v 

Claas zoon van Jan Symons heeft verkocht aan de secretaris ten behoeve van de Tafel 

van de H.Geest in Oisterwijk een erfpacht van een mud rogge Oisterwijkse maat op 

Lichtmis uit zijn drie lopenzaad akkerland in de parochie Oisterwijk te Berkel etc.  

269. vi lopen 

Nu Jan Symon Theeus, nu Peter Hermans. 

Nu Herman Willems Neckerssoen. 

abcde - Item738 Jan Laureys vi lopen rogs, die joffrou Margriet / Houtappels gemaect 

ende beset heeft uut zekeren / onderpanden, die Jan Laureys Schoemeeckers soen / 

besittende was, nae inhout eens testaments daer op / gemaeckt. 

fol. 40v Udenhout ende Berckel 

270. iiij lopen 

Nu Jan Berthouts. 

 

737  Otw,THG.3,32r: Lambert Jan Symonszoon, voir. Lambert sone Peter Mathijs Vuchts. Otw,THG.4,12v: Peter Lambert 

Mathijszoon, i mud rogge, iij gld. ij ½ st. 

738  Otw,THG.3,32r: Jan Cornelis Janszoon, nomine uxoris. Henrick Jan Pauwelszoon. In de marge: dese vi lopen sijn 

begrepen inde pacht van 28 (lopen) daeraff Henrick Jan Pauwels alnoch xiiij lopen is geldende. Foult? ende en 

sijn dese vi lopen nyet begrepen inde pacht van 28 lopen. Idem schijnt dat Peter Wijt Joosten deselve gelt met 

noch ij ½ lopen tsjaers. viij ½ lopen ende is heel dese vi lop. --- nyet te doen. Otw,THG.4,14r: Henrick Jan Pauwels, 

vi lopen rogge. 
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abcdef - Item739 Jan Langerbeen, voer Ghijsbrecht Brievincks, / iiij lopen rogs, uut enen 

acker lants gelegen tot Berckel / in die Ackere, daer scepenen brieve af zijn. 

1439 augustus 11 Otw,THG.1,121r-1,regest-104 

Gijsbrecht Bryevinck zoon van wijlen Gerit Brievincks heeft beloofd te geven en te 

betalen aan Peter zoon van wijlen Henrik van den Woude een erfpacht van vier lopen 

rogge op Lichtmis uit een stuk land int Heyvelt, dat van Jan zoon van wijlen Aart 

Langerbeen te wezen placht, in de parochie Oisterwijk te Berkel in die Sesshoeven, met 

noordwaarts grond van Willem Gijsberts Brievincks en zuidwaarts Gijsbrecht Vryevinck en 

Willem van Laerhoven, met het einde westwaarts aan grond van Jan van Craendonc 

en van genoemde Gijsbrecht Bryevinck en met het andere einde oostwaarts aan grond 

van Jan zoon van Jan Aart Langerbeens, dat Gijsbrecht Bryevinck juist kocht van Peter 

Henrikszoon van den Woude als man van Marie dochter van Jan zoon van wijlen Aart 

Langerbeen, zoals in Oisterwijkse schepenbrieven staat. 

Duysent vierhondert dertich ende negen, des anderen daigs nae sinte Laureyns dach martelers. Schepenen in Oisterwijk: Jan van 

Catwyck en Willem van Kuyck.  

Opschrift: Vier lopen rogs in Udenhout. In de marge: Gilt Jan Langerbeen. Udenhout Breckel. 

 

1453 april 4 Otw,THG.1,121r-2/v,regest-150 

Peter van den Woude zoon van wijlen Henrik van den Woude heeft beloofd en 

overgedragen aan de H.Geestmeesters Wouter van Ele en Thomaas Hesselszoon van 

Ele een erfpacht van vier lopen rogge, die Gijsbrecht Bryevinck zoon van wijlen Gerit 

Bryevinck beloofd had op Lichtmis te betalen uit een stuk land int Heydevelt, dat Jan 

zoon van wijlen Aart Langerbeen placht toe te behoren, in de parochie Oisterwijk te 

Berkel in die Sesshoeven, tussen Gijsbert Brievinck voorschreven aan de noordzijde en 

Gijsbert voorschreven en Willem van Laerhoven aan de andere zijde zuidwaarts, met 

een einde westwaarts aan grond van Jan van Craendonck en meergenoemde Gijsbert 

en met het andere einde aan grond van Jan zoon van Jan Aart Langerbeenssoen, 

zoals vermeld in Oisterwijkse schepenbrieven. 

Duysent vierhondert vyftich ende drie, des woensdach naden heiligen Paschdach, vier dagen in aprille. Schepenen in Oisterwijk: 
 

739  Otw,THG.3,32r: Jan Janszoon Mutsarts. Jan sone Claes Andries Peynenborchs. Otw,THG.4,12v: Peterken weduwe 

Jan Claes Drieszoon, iiij lopen, verschenen Lichtmis, met xxv st. 



 

 

 

Renteboek   282      

 

Jan van der Elst en Mathys die Gruyter. 

Opschrift: Opdracht der tafelen gedaen vanden voerscreven vier lopen rogs. 

271. ½ mud 

Nu Wilboert van Schie. 

abcdefghi - Item740 Neel Maes Willemsoen, voer Juet Zwevers, / van wegen Peter Toeyts 

erfgenaemen, ½ mud rogge, / uut zekeren huyse ende hoeve metter erffenissen daer / 

aen liggende, gelegen in Udenhout, tusschen erffenisse / des goedshuys van Tongerloe 

optie een zijde, ende / der erffenisse Symons Toeyts optie ander zijde. Item / noch uut 

enen beempde aldaer ge(g)legen tussen / erffenisse des voerscreven goedshuys deen 

zijde, ende / des heeren van Parwys die andere zijde. Item noch uut / eenre weyen 

oeck gelegen aldaer, tussen des voerscreven / godshuys ende sheeren van Paerwys 

erffenissen / gelegen, welck half mud roggen voerscreven Jan / Emonts zoen vanden 

Eynde ende Lijsbeth Peter Toeyts / dochter, sijn wijf, beset hebben, daer een instrument 

/ af is. 

272.  i mud 

Jan Joosten van Eerssel de jonge. 

Nu Willem Huenen, nu Mathijs Henrickssoen. 

abcdefghi - Item741 Wijtman Willem Gherit Willems ende Eys vanden Schoer, / voer 

Henrick vanden Staeck, een mud roggen, van / wegen Jan Jacops, ende is comen van 

Wijtman vanden Eynde. 

fol. 41r Udenhout ende Berckel 

273. iiij mud 

Item742 Jan van Berckel ten Bosch, van wegen meester / Henrick van Kessel, iiij mud 

roggen, die heer / Ghysbrecht van Eel, priester, overgegeven heeft uut / enen beempt, 
 

740  Otw,THG.3,32r/v: Emken naegelaten weduwe Jan Wilborts. Otw,THG.4,14v: Emken Wilb.? van Schie, ½ mud rogge. 

741  Otw,THG.3,32v: Claes sone Jan Joosten. Adriaen Jan Jan Goyaerssoen, bij cope. Jan sone Laureys Jan 

Symonszoon, nomine uxoris. Mogelijk Otw,THG.4,12v: Willem sone Adriaen Goyarts, i mud rogge, vi gld. 

742  Otw,THG.3,32v/33r: Jan Elias cum suis. Hieronder: iiij mud rogge gelt hier inne: daeraff Gerit Jan Teeuwen gelt - ½ 

mud. Voir Jan Elias,  (Steven Maes? en) Lambert Peter Mathijszoen Vuchts ende de Peterssoen - ½ mud. Vergelijk 
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gelegen in Udenhout, geheyten opt / tSchoer, gheheyten sWijsen beempt, welck Willem 

/ die Zegher plach te gelden, daer Bossbrieven aff sijn / in date xiijC xCvi, ende is 

erffrogge. 

Nu Jan Elias ende Lawereyns (doorgehaald: tsamen) Peeterssoen tsamen - i mud. 

abcdefg -743 Gherit Elyaes kynder gelden hier aff - ij mud. 

 

Willem Janss van Heze gebruycker Jan Janssen tot Berkel met? halff. 

abcdefg -744 van desen pacht gilt Peter Jacops - een mud. 

Claesken dr. Jan Goyaertssz. -745 ½ mud. 

 

abcdefghi -746 Wouter Loers kynder dander, nu Jan vanden Pas - ij mud 

inden Cuyll gilt xxij lopen - xxij lopen. 

 

Otw,THG.4,14v: Cornelis Peter Gijsberts Lichtmis en? in iiij mud rogge, met? ½ mud rogge. Peter Lambert 

Mathijszoon ende Adriana dochter Steven Thomas gelden tsamen inden voorscreven pacht van iiij mud, viiij 

lopen, Peter iiij lopen en Ariken weduwe Adriaen Joost van Sprangh, oyck iiij lopen rogge. Jan Peter Willems in de 

voorscreven pacht ½ mud. Adriaen? de Meyer in de voorscreven pacht vi lopen. Peterken Wijt (--) Pee? Wijten, 

oyck vi lopen. Lijsken weduwe Adriaen? Jacob Huyben, oyck vi lopen. De weduwe Wijt Peter Wijten voornoemd? 

met? x lopen. Peterken weduwe Jan Peter Adams en Marie Stoeldreyers inde voorscreven pacht, vi lopen viij 

kannen. Gijsbert Wijten, voor Adriaen Joesten, inde selver pacht iij lopen iiij kannen. Cornelis Jan Gerits het 

resterende? ij lopen.  

743  Otw,THG.3,32v: Weduwe Steven Thomas tsamen voir Laureys - i mud. 

744  Otw,THG.3,32v: Cornelis Wilboirtssoen, Jan sone Peter Willem Goossens. 

745  Otw,THG.3,33r: Peter Thomas van Roy man en momboir van Claesken dochtere Jan Goyaertszoon. Nu Claesken 

weduwe Peters voerscreven - i mud ij lopen rogge. 

746  Otw,THG.3,33r: Jan Peter Adriaens (Meriken? Claes? Cornelis?) sjaers - x lopen. Peter Wijt Joost, voir Jan vande 

Pasch - x lopen. In de marge: d..... van xxij lopen. Lana weduwe Wouter vande Pasch - ij lopen. 
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abcdefg -747 Jan Goerts gilt van dese twee mud - x lop. 

1396 mei 24 Otw,THG.1,117r-1,regest-32 

Willem Glaviman heeft beloofd aan Henrik Wyse zoon van wijlen Elias van den 

Hezeacker een erfpacht van vier mud rogge Bossche maat op Lichtmis in den Bosch te 

leveren uit een beemd (ex quodam prato) in de parochie Oisterwijk te Udenhout ter 

plaatse ‘Cleppenshoer’ (sic), met op een zijde grond van wijlen Mette Palarts, en op de 

andere zijde de goederen geheten Strijthoeven, welke beemd Willem Glaviman door 

koop van Henrik Wyse heeft verworven. 

Feria quarta post festum Penthecostes anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo sexto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: dominus 

Goeswinus de Aa, miles, en Martinus Berwout, latijn.  

Opschrift: Van vier mudden roggen in Udenhout, 

Naschrift: [6 mei 1450] Opten sesten daich in meye int jaer duysent vierhondert ende vyftich heeft Henrick Wytmans als mombaer 

Mechte(l)den sijns wyfs, dochter Henricx die Wyse vierscreven twee mud roggen inde voerscreven vier mudden opgedragen 

heeren Ghysbrechte geheyten van Ele, deken tot Tongeren, etcetera. 

 

1457 februari 22 Otw,THG.1,117r-2/v,regest-164 

Heer Gijsbert van Ele, priester, kanunnik in de Oonze-Lieve-Vrouwekerk van Heyen-

Tongeren, zoon van wijlen Jacob Gijsbert Jacopszoen heeft overgegeven en 

opgedragen aan Jan Wytman ten behoeve van de Tafel van den Heilige Geest in de 

kerk van Oisterwijk zijn erfpacht van vier mud rogge, die Willem die Zegher jaarlijks moet 

betalen uit een beemd in de parochie Oisterwijk te Udenhout ópt Clappende Schoer’, 

geheten Zwijsenbeempt, met als voorwaarde dat de altaristen in de kerk van Oisterwijk 

residerende daarvan jaarlijks een lopen rogge (erfroggen) beuren en verder op 

voorwaarde dat de HeiligGeestmeesters aan Willem van der Hoeven als hij in nood zit 

en dat wil zijn leven lang de toelage (provande) van de Tafel krijgt en ander goed zoals 

andere proveniers. 

Duysent vierhondert ende sessenvyftich, twe ende twintich daigen in februario. Schepenen in Oisterwijk: Willem Luwe en Aert 

Appels Jacopssoene.  

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven vier mudden roggen gedaen der tafelen van heeren Ghijsbrechten voerscreven. 

 

747  Otw,THG.3,33r: doorgehaald. In de marge: dese x lopen sjaers gevuycht bij de half mud hier voir tsjaers - xviij 

lopen. 
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Van een rechtsgeding betreffende deze erfpacht zijn een drietal akten uit 1484: een certificatie over het onderpand, een 

vonnisbrief in een proces om uitwinning en een certificatie in de te ’s-Hertogenbosch gediend hebbende (beroeps)zaak. 

[8 februari 1484] Een scepen conde daer inne die onderpande betuycht ende beleydt zyn voer scepenen van Oisterwijck de date 

viija februarij anno xiiijC Lxxxiij. 

[29 april 1484] Eenen vonnisbrieff van Oisterwijck daer mede die onderpande overmits gebreck van betalinge des voirscreven 

pachts van vier mudden roggen opgewonnen zijn vanden daet xxixa aprilis anno xiiijC Lxxxiij. 

[24 juli 1484] Een scepenen conde vanden Bosch vanden process bedingt tussen den HeiligenGeestmeester ter eenre ende 

meester Henricken van Kessel ter ander zijde, aengaende der voerscreven pacht, vandendaet xxiiij julij anno xiiijC Lxxxiiij. 

274. xij lopen 

Nu Wouter Theeuwen Beyenssoen, nu Willem Thijs Geldenssoen van Tylborch. 

abcdefgh - Item748 Theeuwen Bey, xij lopen rogge, die Aert / Appels ende Embrecht 

Goessens gecoft hebben, die / Jan Langerbeens wijf te gelden plach, daer scepenen / 

brieve af zijn. 

1440 juni 20 Otw,THG.1,120r-1,regest-110 

Jan zoon van wijlen Aart Langerbeen heeft beloofd te geven en te betalen na de dood 

van Juut weduwe van Aart Doermans aan zijn neef Aart zoon van wijlen Henrik Tielkens 

een erfpacht van negen lopen rogge 1. uit een huis en hof waarin Aart Doermans is 

bestorven, dat is geworden van genoemde Jan Aart Langerbeens, in de parochie 

Oisterwijk te Berkel, met in het oosten grond van Henrik Meliszoen en in het westen 

grond van Henrik van den Brekel zoon van Jan van den Brekel, strekkend van de straat 

tot grond van Jan Brocken; 2. uit een stuk land van Jan Aart Langerbeenssoen, aldaar, 

dat van Aart Doermans ‘placht te wezen’, met oostwaarts grond van Henrik van den 

Brekel en westwaarts grond van de erfgenamen van wijlen Engbrecht van den Yvelaer, 

met het noordeinde aan een weg. 

Duysent vierhondert ende veertich, des maendaigs, twintich daigen in junio. Schepenen in Oisterwijk: Gerit van Meyensvoert en 

Jan Ghijsbert Hannensoen.  

Opschrift: ix lopen rogs in Udenhout. In de marge: Udenhout ende Berckel. Gilt Willeken Tijs Geldens. Gilt Theuwen Bey. D’opdracht 

luijt van xij lopen ut infra sequitur. Item van dese iij lopen is eenen bysonderen principalen brieff, vide supra folio Cxviij. 

 

 

748  Otw,THG.3,33r: Wouter Willem Thyszoon, nu sijn kynder. 
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1447 maart 6 Otw,THG.1,118r,regest-129 

Jan Langerbeen zoon van wijlen Aart Langerbeens heeft beloofd aan zijn neef (neve) 

Art zoon van wijlen Henrik Tielkens een erfpacht van drie lopen rogge op Lichtmis uit zijn 

huis hof grond en toebehoren in de parochie Oisterwijk te Berkel, met oostwaarts grond 

van Henrik Melis Bontenzoen, en westwaarts grond van Henrik van den Brekel (Brekelen), 

zuidwaarts aan de gemeint. Genoemde Henrik van den Brekel Janszoon moet als 

erfpacht een mud rogge betalen uit een stuk grond van wijlen Marie Doremans, die 

deze grond voor een erfpacht heeft gekregen van Aart Doeremans. Jan Langerbeen 

heeft een deel daarvan. Uit die erfpacht moeten de drie lopen voor Aart Henrik Tielkens 

komen. 

Duysent vierhondert veertich ende sess, des maendaigs naden sondach als men singt Reminiscere, ses daigen in merten. 

Schepenen in Oisterwijk: Rembout Henrick Reymboutssoen van Kuyck en Aert Godevaert Bacszoen.  

Opschrift: Drie loepen rogs in Udenhout. In de marge: Dese drie lopen rogs behoeren by negen lopen folio Cxx (zie reg.nr.110). Gilt 

(doorgehaald: Claes Boet), Willeken Tijs Geldens. 

 

1461 september 28 Otw,THG.1,120r-2/v,regest-174 

Jonkvrouw Johan dochter van wijlen heer Dirk van der Merwen, ridder, met haar 

gekoren momboor voor zichzelf, en voor Lambrecht zoon van wijlen Aart Tielkens en 

Peter zoon van wijlen Jacob Willem Elenssoen als man van Adriaan dochter van wijlen 

Aart Tielens (sic) voornoemd, hebben opgedragen aan Jacob Jans van der Elst ten 

behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest te Oisterwijk een erfpacht van twaalf 

lopen rogge op Lichtmis 1. uit huis en hof, grond en toebehoren waarin Aart Doerman in 

bestierf in de parochie Oisterwijk te Berkel tussen Henrik Meliszoen en Henrik van (sic) 

Brekelenen Janssoen; 2. uit een stuk land van wijlen Aart Doermans aldaar tussen Henrik 

van den Brekelen en Embrecht vanden Uevelaer, welke erfpacht Aart Tielkens zoon van 

Henrik Tielkens kocht van Jan Langerbeen zoon van wijlen Aart Langerbeen, en 

jonkvrouw Johan volgens Oisterwijkse schepenbrieven gekregen heeft van Aart de zoon 

van wijlen Aart Tiels, die, ook handelend voor zijn broer Lambrecht, de rechten van 

Goyaart zoon van wijlen Aart Tiels en Antonis dochter van Aart Tiels door overgifte had 

verkregen. Een vijfde van de erfpacht heeft Peter bij het overlijden van zijn 

schoonvader (zweer) Aart Tiels in handen gekregen. 

M iiijC Lxi op sinte Michiels avont. Schepenen in Oisterwijk: Aert Appels Jacopszoen en Embrecht Goeswijnssoen. 
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Opschrift: Opdracht vanden voerscreven ix lopen rogs gedaen der tafelen, etcetera. In de marge: ende noch drie lopen - 

tsaemen xij lopen ut supra folio Cxviij. 

fol. 41v Udenhout ende Berckel 

275. vi lopen 

abcdefg - Item749 Willem die Lathouwer, voer Cornelis die / Lathouwer, zijn vaeder, van 

wegen Aert Joerdens, / vi lopen roggen, welck Jan Vendicks wijf beset heeft, / nae 

inhout scepenen brieven van Oesterwijck. 

Mogelijk bij post 275. 

1470 februari 3 Otw,THG.1,160v,regest-188 

Aart zoon van Jan Joerdens als man en momboor van Luitgart dochter van Claas van 

Stralen heeft beloofd en opgedragen aan Henrik van den Hout zoon van wijlen Peter 

van der Hout een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis a. uit vijf gedeelten van 

een huis en hof met grond en toebehoren in de parochie Oisterwijk te Berkel, met aan 

een zijde grond van Katelijn van den Brekel en aan de andere zijde grond van Heilwig, 

Jan Cuypers weduwe, en haar kinderen, met beide einden aan de gemeint; alsmede 

b. uit vijf vijfdegedeelten van een stuk land, dat Sestersaet, aldaar, met op beide zijden 

grond van Herman Loers en strekkend van ‘het goed van Parwijs’ tot een gemene weg; 

en ook nog c. uit vijf vijfdegedeelten van een stuk land, Truyen geloect, aldaar met op 

een zijde Heilwig, weduwe van Jan Cuypers met haar kinderen en op de andere zijde 

Kathelijn Wolfs, met een einde aan grond van Jan Beckers de jonge en met het andere 

einde aan grond van Yde Vannys. 

Duysent vierhondert tsestich ende negen, drie daegen in februario. Schepenen in Oisterwijk: Jan Wijtmans en Peter van Laerhoven. 

Opschrift: Ses lopen rogs in een pacht van acht lopen.  

 

1470 december 1 Otw,THG.1,161r,regest-190 

Henrik van den Hout zoon van wijlen Peter van den Hout heeft opgedragen aan 

Heessel zoon van wijlen Goyaart Heessels als momboor en provisoor van de Tafel van 

den Heiligen Geest in de kerk van Oisterwijk ten behoeve van de Tafel de erfpacht van 

 

749  Otw,THG.3,33r: Adriaen Jan Kuysten. In de marge: gequeten aen Embert Goossens. 
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zes lopen rogge uit zijn erfpacht van acht lopen op Lichtmis uit vijf vijfde gedeelten van 

a. een huis en hof grond en toebehoren te Berkel, b. ‘dat Sestersaet’ en c. 

Truyengeloect - alle aangeduid met dezelfde belendingen als eerder dat jaar op 3 

februari 1470 -, welke erfpacht van zes lopen Aart Jan Joerdens als man van Luitgaart 

dochter van Claas van Stralen had beloofd aan zijn  ‘mede-zwager’ Henrik van den 

Hout volgens Oisterwijkse schepenbrieven. 

MCCCC ende Lxx, den yersten dach van decembri. Schepenen in Oisterwijk: Mathys die Gruyter en Berthout vanden Dyck. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven ses lopen der tafelen gedaen. In de marge: Udenhout.  

276. xiiij lopen 

Nu Jan sijn soen, nu Wyt Joest van Irsel. 

Nu Willem Heymans, wonende inder stadt vanden Bosch. 

abcdefghi - Item750 Jan Priem heeft gemaect der taeffelen xiiij / lopen rogge, die welck 

Beatrix vanden Hamme ende / huer dochter geldende zijn uut hueren gueden te 

Berckel, / daer scepenen brieve ende eene testament af zijn. 

277. ij lopen 

Nu Toenken Comans. 

 Aert Laureys Stevenssoen, nu Ariaen Jan Priemssoen.  

abcdefghi - Item751 Jan die Canter, voer Jan van Oekel, van wegen / Peters de Cock, 

voer Truyken Daems, ij lopen rogs, / van Jan Emmen wegen tot Huyculum. 

278. iiij lopen 

Nu Ariaen de Meyer, Jacop Huyben752. 

 

750  Otw,THG.3,33r: Jan Meeuszoon ten Bosch. Willem Jan Meuszoon. 

751  Otw,THG.3,33r. Otw,THG.4,14v: Peter Goyarts vande Schoer, voer Thoenken Comans, ij lopen. 

752  Zie J. van Gils, De afstammelingen van Goessen Wijnsouwen, ’s-Hertogenbosch 2000, p. 122. 
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abcdefghi - Item753 Andries vande Wouwe, iiij lopen rogs, die Aert / Ghyben 

overgegeven heeft ende gecoft voerden Heyligen / Geest, daer brieve aff zijn. 

1475 juni 11 Otw,THG.1,124v-2/125r,regest-199 

Andries zoon van wijlen Jan van den Wou heeft beloofd te geven en opgedragen ten 

behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest in de kerk van Oisterwijk aan Adriaan 

zoon van wijlen Gijsbert Aertssoen een erfpacht van vier lopen rogge op Lichtmis uit een 

stuk land van vijf lopenzaad of daar omtrent in de parochie Oisterwijk te Berkel, met 

genoemde Aart Ghyben op een zijde en een einde en met de grond van Peter 

Ghysbaertssoen op de andere zijde en het andere einde, met de voorwaarde dat 

Andries aan deze vest niet gehouden blijft, wanneer hij een ander zeker onderpand 

aan de Tafel kan bieden en ‘desen zijnen brief weder in zijnen handen hebben sal’ om 

terug te geven. 

Duysent vier hondert tseventich ende vier, elf daige in junio. Schepenen in Oisterwijk: Jacop van der Elst en Embrecht Henrick 

Emmensoen. 

Opschrift: Vier lopen rogs in Udenhout. In de marge: gilt Dries van Wou. 

fol. 42r Udenhout ende Berckel 

279. xvij lopen 

Nu Cornelis Jan Schomeeckers soen. 

abc - Item754 Jan Hermans met zijnen gesellen op Hoech/hout, xvij lopen rogs, die 

Margriet vanden / Nuwenhuys gemaect heeft, uut eenre steden / metter 

toebehoerten, gelegen op Hoechout, tussen / erffenisse des Heylichs Geest vanden 

Bosch ende / Jan Horkens, daer brieve af zijn. 

Nu Cornelis Jan Gybben soen, Adriaen Aert Gevertssoen. 

 

753  Otw,THG.3,33v: Jan Peterszoon van Besaeyewen, nomine uxoris dochtere [Jacop Huyben]. Mogelijk 

Otw,THG.4,14v: Huybert Jacob Huyben, iiij lopen. 

754  Otw,THG.3,33v: Adriaen Aert Gevaertszoon. In de marge: hieraff gelden de Cathuysers tot Vucht vi lopen, Geraert 

Adriaens sjaers xi lopen. Vergelijk Otw,THG.4,15r: Embert Jacops van Rijswijck cum suis?, xvij lopen rogge, 

verschijnende Lichtmis, waer in Embert gelt vi lopen rogge. De kynder Lambert Lambert Robben, ij ½ lopen. Peter 

Willem Rijswyx, ij ½ lopen. De Cathusers tot Vucht inde voorscreven pacht, vi lopen. 
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abcdefg -755 hieraff ghilt Anthonis Jan Hermans wijf - xi lopen. 

Nu Gysbert Goeyaerts. 

abcdefghi -756 die Carthuyseren van Vucht gelden hieraff - vi lopen. 

280. iiij lopen 

Nu Kathelyn Luers, nu Ariaen Goeyartssen, nu Wouter. 

abcdefgh - Item757 Jan Loer Aertssen heeft gemaect den Heyligen / Geest iiij lopen rogs 

uut zijnen guede, te ghelden alle jaer / onsen Vrouwen dach Lichtmisse, ende hebben 

zijne erff/genaemen die bewesen op Kathelyn Loers, die welck / heeft overgegeven 

eenen brief van eenen mud rogs op / die gueden Jans die Yeger spreeckende, 

welcken brief / is inder cumme van onser Vrouwen brieven der fabryke / ne--, welc mud 

rogs onsen Vrouwe is bewesen iiij lopen, sinte / Sebastiaen oic iiij lopen, ende sinte 

Katherynen gulde oic iiij lopen, / die welck Jan Loer voerscreven oick gemaect heeft. 

fol. 42v Udenhout ende Berckel 

281. ½ mud 

Nu Lawereys Tonis Wolffs. 

abcdefgh - Item758 Cornelis Wolfaertssoen vander Heyen, een / halff mud rogge 

erfpacht uut eenen stuck beemps, een / buenre of daer omtrent begrijpende, gelegen 

in Uden/hout inden Brant, tussen der erffenissen Wolferts / kynder voerscreven deen 

zijde ende metten enen eynde, / ende tussen der erffenissen Eliaes Glavyman ende der 

/ erfgenaemen Herman Boems, streckende metten / anderen eynde totter erffenissen 

Elyas Glavyman / ende Herman Boem voerscreven, welck Jacop vander / Elst ende 
 

755  Otw,THG.3,33v: Geraert sone ende dander kynder. Mogelijk Otw,THG.4,12v: de weduwe Laureys Joosten, xi lopen 

rogge, iij gld. 

756  Otw,THG.3,33v: doorgehaald. Hierboven: de Cathuseren tot Vucht ende wordt / bijde pachter van hunne? 

hoeve op Hoochout. 

757  Otw,THG.3,33v: Willem sone Adriaen Jan Jan Goyaertszoon. Mogelijk Otw,THG.4,12v: [mogelijk Willem sone 

Adriaen Goyarts] noch iiij lopen rogge, xxx st. 

758  Otw,THG.3,34r: Peter Andrieszoon die Cuyper. Jenneken, weduwe. Vergelijk Otw,THG.4,15r: Peter Peters op 

Giersbergen, viij lopen.  
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Alet zijn huysvrou gemaect hebben, / daer Bosch brieve ende eenen testament af sijn, 

ende / hier uut is men schuldich te gelden jaerlycks den / cappellaen oft den pastoer 

eenen sester. 

1463 oktober 15 Otw,THG.1,116r,regest-179 

Willem van Vrolaer zoon van wijlen Wouter van Vrolaer, Matijs zoon van wijlen Michiel 

Janssoen en Peter Bey zoon van Jan Bey hebben tegen een erfpacht gegeven aan 

Aart Wolfaert een stuk beemd (prati) van ongeveer een bunder in de parochie 

Oisterwijk in Udenhout ‘in den Brant, met op een zijde Elias Glavyman en de 

erfgenamen van wijlen Herman Boems, en aan de andere zijde en een einde grond 

van Aart Wolfaert zoon van wijlen Laureins van der Heyden, met het andere eind aan 

grond van Elias Glavyman en de erfgenamen van wijlen Herman Boems. De erfpacht 

gaat bedragen een half mud rogge Bossche maat te betalen aan Willem van Vrolaer in 

den Bosch op Lichtmis. 

Decima quinta die mensis octobris anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Symon de Gheel en Johannes Ghysselen filius Johannis, latijn. 

Opschrift: Een malder rogs in Udenhout van wegen Jacops vander Elst. In de marge: ad pactum. 

 

1484 januari 15 Otw,THG.1,116v,regest-213 

Willem van Vrolaer zoon van wijlen Wouter van Vrolaer heeft opgedragen aan Frank 

van Langel ten behoeve van Jacob vander Elst Janssoen een erfpacht van een half 

mud rogge Bossche maat op Lichtmis in den Bosch te leveren, welke erfpacht Aart 

Wolfart zoon van wijlen Laureins vander Heyden beloofd had Willem te betalen uit een 

stuk beemd van een bunder in de parochie Oisterwijk te Udenhout in den Brant, met 

aan een zijde Elias Glavyman en de erfgenamen van wijlen Herman Boems, en aan de 

andere zijde Aart Wolfaert, dat Aart Wolfaert van Willem van Vrolaer, Matijs zoon van 

wijlen Michiel Janssoen en Peter Bey zoon van Jan Bey om die erfpacht en andere 

lasten had verworven, volgens Boschbrieven. 

Decima quinta die mensis januarij anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Petrus Pels en Johannes Monix filius Martini, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden malder rogs voirscreven. 

282. x lopen 
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Ariaen Nouwen tot Loen, Michiel Willemssoen. 

abcdefgh - Item759 Ariaen Wynen wyf, x lopen roggen erfpacht, van / ende uut enen 

stuck lants, sestalff lopensaet lants oft / daer omtrent begrypende, gelegen inder 

prochien van / Tilborch, ter stede geheyten bijden dreyboom optie / Houtse straet, 

tussen erffenissen Engel Moers ende / huer kynder deen eynde / zuytwaert, streckende 

metten / anderen eynde noortwaert aen die Cromstraet, / ende tussen erffenissen der 

erfgenaemen wilner Jannes / Coelboerns optie een zijde weestwaert, ende tussen die / 

gemeyn straet aen dander zijde oestwaert, welck / meester Henrick van Ethen ende 

Mechtelt sijn moeder / gemaect hebben den zusteren van Oesterwijck met / zekeren 

last die zij daer voer begheert hebben, met / oeck een gedeelt oft xiiij lopen erfpacht 

van eenen stuck lants / tot Huyculum gelegen, welck Griet Joerdens toelt / of gilt, ende 

oft de susteren den last nyet aennemen / en wouden, hebben zij dit gemaect tzamen 

totter / taeffelen, dwelck de susteren nyet aennemen en / wouden, mer hebben dit ter 

taeffelen gelaten, gelyck / dat in huer testament gespecificeert staet, daer / 

Oesterwyckse brieve af zijn ende een testament. 

1447 april 16 Otw,THG.1,90r-1,regest-130 

Lambrecht zoon van wijlen Jan Wynensoen van den Gheyn heeft beloofd ‘synre 

nychten’ Engelberen dochter van Wynrik zoon van wijlen Jan Wynensoen van den 

Gheyn een erfpacht van tien lopen rogge op Lichtmis uit zijn stuk land van vijf en een 

halve (zestalf) lopenzaad in de parochie van Westilborch ‘byden dreyboem optie 

Houtsche straet’, met zuidwaarts Engel Mors en haar kinderen, en met het andere einde 

noordwaarts aan ‘die Cromstraet’, verder westwaarts aan de grond van wijlen Jannes 

Coelborens en oostwaarts de straat. 

Duysent vierhondert vertich ende seven, des sondaegs opten Beloken Paeschdach, sestyen dage in aprill. Schepenen in Oisterwijk: 

Rembout Henric Remboutssoen van Kuyck en Matheus die Gruyter. 

Opschrift: Thien lopen rogs byden dreyboem vanwegen Mechtelts van Ethen. 

 

1448 februari 14 Otw,THG.1,90r-2/v,regest-133 

Engelberen dochter van Wynrik zoon van wijlen Jan Wynensoen van den Gheyn, met 

 

759  Otw,THG.3,34r/v: in de marge: gequeten aen Embert Goessenszoon. 
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haar gekoren momboor,  heeft opgedragen aan Laureins van der Heyden zoon van 

wijlen Willem van der Heyden, haar erfpacht van tien lopen rogge, die Lambrecht zoon 

van Jan Wynensoen vanden Gheyn haar beloofde te betalen op Lichtmis uit zijn stuk 

land van ‘sestalf ‘ lopenzaad in de parochie Westilborch ‘bij den dreiboem optie 

Houtsche straet’, met Engelberen Moers en haar kinderen zuidwaarts, noordwaarts aan 

de Cromstraat, westwaarts de erfgenamen van Jannes Colbornts, en oostwaarts de 

straat. 

Duysent vyerhondert veertich ende seven, des woensdaechs nae den sondach als men synght Invocavit, veertien dage in 

februario. Schepenen in Oisterwijk: Henrick van Ethen en Aert Aert Hermanssoen. 

Onderschrift: Opten xiiijen dach van februario anno xiiijC xLvij voerscreven soe heeft Rembout Henrick Reymboutssoen van Kuyck 

dese voerscreven thien lopen roggen vernaerderscapt ende die selve weder opgedragen Laureynsen vander Heyden 

voerscreven.  

fol. 43r Udenhout ende Berckel 

283. i mud 

Anthonis Jan Meeussoen, Jan Aertssoen. 

abcdefghi - Item760 Joest Claes Joest soen heeft gemaect, ende / Cristyn zyn 

huysvrouwe hebben gemaect, een mud / roggen erfpacht, welck nu geldende is 

Anthonis Meeus, / uut zekeren onderpanden, gelegen aen die Creyten/moelen, daer 

scepenen brieven aff zijn. 

1470 oktober 1 Otw,THG.1,157r-2/158r,regest-189 

Jan zoon van wijlen Bartolomeeus Stevenszoon van der Amervoert heeft ten behoeve 

van zijn kinderen Aart en Jan, en hun zuster Agnees, afstand gedaan van het recht van 

tocht dat hij bezit in twee huizen en hoven met grond en toebehoren in de parochie 

Oisterwijk te Udenhout bij de Creytenmolen, een windmolen, met op een zijde grond 

van Jan Huben, en op de andere zijde Jan Meyers grond, grond van Gerit van den 

Schoer, Barthout Wouterszoen en Dingen weduwe van Jan Peters; voorts de tocht in 

een stuk beemd in de parochie Oisterwijk te Aschot tussen Berthout voornoemd en Jan 

Meyers en tussen Aart Goyaertssoen te Enschot (Enschit), strekkend van grond van Jan 

 

760  Otw,THG.3,34v: Jenneken dochtere Anthonis Meeuszoon. Mogelijk Otw,THG.4,12v: Joost Jo? Emmen ende 

Adriaen Gerits i mud rogge, met v gulden; ende is anno 1651 bij schepenen geaccordeert dat de  gelders deze 

pacht voirtaen souden betalen met iiij gld.  
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van Haren tot die van Berthout en Jan Meyers zo even vermeld; en ten derde de tocht 

in een stuk beemd in de parochie Helvoirt (Helvoert) ter plaatse die Leendonck, met 

aan een zijde grond ‘der Tafelen des Heylichs Geests vanden Bosch’, en aan de andere 

zijde grond van het Bossche Heer-Daems-gasthuis, met beide einden aan grond aldaar 

van Gerit van den Schoer.  

Daarop heeft Jan met de kinderen en de gekoren moomboor van Agnees een 

erfpacht uit alle genoemde goederen van een mud rogge op Lichtmis verkocht en 

opgedragen aan Joest Claessoen. 

Duysent vierhondert ende tseventich, den iersten dach van octobri. Schepenen in Oisterwijk: Mathys die Gruyter en Jan die Loeze. 

Opschrift: Een mudde rogs. In de marge: gilt Thonis Meeus. 

284. i mud 

Nu Joest van Vucht, Jan Adriaen Scoenmakerssoen. 

abcdefg - Item761 Henrick van Vucht gilt de taeffelen voerscreven / een mud roggen 

jaerlycks ende erffelycks pachts / allen jaer erffelyck op onser liever Vrouwen/dach 

Lichtmisse van ende uut ander halven buender / ackerlants, gelegen inder prochien 

van Oesterwyck / in een stede geheyten Udenhout, tussen erffenissen / Hessel Jacops 

optie een zijde, ende tussen erffenissen / der hoeven tot Heyst optie ander zijde, 

streckende met / beyden eynden aen de erffenissen Hessel Jacopsen, nae / inhout 

scepenen brieven van Oesterwijck daerop gemaect, / ende welck mud roggen 

erffpacht voerscreven heer Ariaen / Anschems, priester, de voerscreven tafelen in sijnen 

/ testament gemaect ende gelaeten heeft, etcetera. 

1364 maart 11 Otw,THG.1,113r-1,regest-16 

Jacob zoon van wijlen Hessel Snabben heeft verkocht en opgedragen aan Hessel zoon 

van Godevaart Gobelen een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit anderhalve 

bunder akkerland in de parochie Oisterwijk te Udenhout, met op een zijde de grond 

van Hessel Jacobssoen, en op de andere zijde de Hoeve tot Heyst, strekkend met beide 

einden aan de grond van Hessel Jacobssoen, met belofte alle lasten van het 

onderpand voor Hessel af te doen ‘des hertoghen chijns uutghesceyden’. 

 

761  Otw,THG.3,34v. 



 

 

 

 295  Renteboek 

 

Dusent dryehondert tsestich ende drye, op sunte Gregorys avont die pauwes was. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Eel en Willem 

die Becker.  

Opschrift: Een mud roggen in Udenhout van wegen heeren Adriaen Ansems priester gilt. 

 

1385 januari 7 Otw,THG.1,113r-2/v-1,regest-24 

Hessel zoon van wijlen Godevaart Gobelens heeft verkocht en opgedragen aan 

Elisabet dochter van wijlen Henrik Costers een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis 

uit ánderhalf buenre ackerlands’ in de parochie Oisterwijk te Udenhout, met op een 

zijde grond van Hessel Jacobszoen, en op de andere zijde de Hoeve tot Heyst, 

strekkend met beide einden aan de grond van Hessel Jacobssoen, die hij volgens 

schepenbrieven van Oisterwijk heeft gekocht van wijlen Jacob zoon van Hessel 

Snabben. 

Dusent dryhondert tachtendich ende vier, des anders dachs na dertyendach ons Heren. Schepenen in Oisterwijk: Henric 

Mathyssoen en Jan die Smit. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven mudde rogs gedaen Lysbetten dochter Henrix Costers.  

 

1457 februari 16 Otw,THG.1,113v-2/114r-1,regest-163 

Willem Lucaszoen, zoon van Lucas van Erpe heeft aan zijn schoonzoon overgedragen 

de tocht die hij bezat in een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis, die Jacob zoon 

van wijlen Hessel Snabben verkocht aan Hessel zoon van Godevaart Gobelen uit 

anderhalve bunder akkerland in de parochie Oisterwijk te Udenhout, met op een zijde 

grond van Hessel Jacopssoen, en op de andere zijde de Hoeve tot Heyst, met beide 

einden aan grond van Hessel Jacopssoen voornoemd, welke erfpacht Elizabet dochter 

van wijlen Henrik Costers van Hessel kocht, waarna die volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven bij versterf hem -Willem- is aangekomen als man van Elisabet dochter 

van wijlen Jacob van Ele Aart Houtappelssoen, namelijk aan Gerit zoon van wijlen Jan 

van Houtum (sinen zwager), getrouwd met Elizabet dochter van Willem Lucaszoen, ‘die 

hi wittelyc gewonnen ende gecregen had bij wilner Elizabetten’, welke schoonzoon de 

erfpacht vervolgens heeft ‘vercoeft heeren Adriaen, priester, zoen wilneer Anch den 

Moldere’. 

Dusent vierhondert sesenvyftich, sestien daege in februario. Schepenen in Oisterwijk: Heyman vanden Eck en Embrecht 

Goeswynssoen.  
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285. xxviij lopen rogge 

Nu Gielken, tegen Jan Celen over. 

Nu Herman Willems Neckerssoen ende Ariaen Herman Loerssoen.  

- Item762 Hessel van Riel ende Jan Laureyssen tot Berckel / ghelden der taeffelen 

voerscreven tsamen xxviij lopen rogge / jaerlycks erffpachts, der maeten van 

Oesterwyck, / ende opten onderpande ondergescreven te leveren, / allen jaer 

erffelyck op onser liever Vrouwen / dach purificatie, van ende uut enen stuck lants, / 

twelf lopensaet oft daer omtrent begrypende, gelegen / 

fol. 43v Udenhout ende Berckel 

in Udenhout, tussen erffenissen Jans van Baerle optie / een zijde, ende tussen erffenissen 

Herman geheyten / Lemkens optie ander zijde, nae inhout scepenen letteren, / heer 

Ariaen Anschems, priester, der voerscreven tafelen / in synen testament gemaect ende 

gelaeten hadde, etcetera. 

Nu Peter Hermens. 

abcde -763 Herman Willem Neckerssoen voerscreven gilt van / desen pacht, nu Jan 

Symon Theeussoen - xiiij lopen. 

abcdefg -764 Ghijsbrecht Janssen van Vucht ende Ariaen voerscreven / gelden hier af 

oeck van desen pacht, gilt Jan - xiiij lopen. 

Gyb Verelst vi lopen ende Willem Tijsen ½ [mud], ende / Jan gilt noch ii ½ lopen van 

wegen Gyb van Riel, / daer Denis van Schie die ander helft aff gilt.  

 

762  Otw,THG.3,34v/35r: Peter Hermans, nu Jan Melis Janszoon. Heil Jan Pauwels cum suis. Deselve Jan Adriaen 

Schoenmakers inde name als voir - ½ mud rogge. Bij post 284 en 285: Otw,THG.4,10v/12r: Jan sone Adriaen 

Emmen alias Roeren, voir Jan Adriaen Schoenmakers, vi vij parten in i mud rogge, deselve noch in een ½ mud 

rogge, betaald met voorscreven part v gld. 5 ½ st? Adriaen Cornelis alias Gelen, het resterende vije part, met xix 

st. ij ort. 

763  Otw,THG.3,35r: Jan Cornelis Janszoon, nomine uxoris. Henrick Jan Pauwels voir. Otw,THG.4,15r: Henrick Jan 

Pauwels, xiiij lopen. 

764  Otw,THG.3,35r. Mogelijk Otw,THG.4,12v: Dierick Aert Nauwen en Adriaen  Cornelis Adriaens, voir Willem Jan  

Meeus, vij lopen rogge, ij gld. v st. en Adriaen Cornelis Adriaens, oyck vij lopen, ij gld. v st. 
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1399 mei 22 Otw,THG.1,114r-2/v-1,regest-37 

Henrik zoon van wijlen Peter van den Passe belooft Jan zoon van wijlen Claus van Baerle 

een erfpacht van 28 lopen rogge Oisterwijkse maat op Lichtmis op het onderpand te 

leveren uit een stuk land van twaalf lopenzaad in de parochie Oisterwijk te Udenhout, 

met aan een zijde grond van Jan, en aan de andere zijde grond van Herman Lemkens, 

welk stuk land Henrik van den Pas om een erfcijns had verworven, namelijk tien schelling 

payments aan Gobel de Brouwer. Henrik moest als oude last ook nog twee oude groot 

opbrengen aan de kerk van Oisterwijk. 

Feria quinta post festum Penthecostes anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo nono. Schepenen in Oisterwijk: Johannes de 

Doerdrech765 en Goeswinus Moedel filius Bertoldi, latijn.  

Opschrift: xxviij loppen rogs in Udenhout van wegen heeren Adrianen Ansems voerscreven. In de marge: ad pactum. 

Onderschrift: [20 november 1428] Jan Buckinck Geritszoen als mombaer Lysbetten zijns wyfs, dochter wilner Jans van Baerle. Een 

sestendeel hem toebehoerende indie voerscreven xxviij lopen roggen heeft hij opgedragen Henricken van Baerle soen wijlen Jans 

van Baerle, etcetera, gelijck in scepenbrieven vanden Bosch begrepen is vanden daet xxa novembris anno xiiijC xxviij. 

[28 januari 1429] Peter die Groeve als mombaer van Katerijne zijn huisvrouw, dochter Jan van Baerle. Een sestendeel in de 

voerscreven xxviij lopen roggen heeft hij opgedragen Henricken van Baerle, etcetera. xxviijen dach januarij anno xiiijC xxviij. 

[17 mei 1431] Peter van der Schueren als man ende mombaer Engelen zijns wyfs Jans van Baerle. Een sestendeel inde voerscreven 

xxviij lopen roggen heeft hij opgedragen Henricken van Baerle, xvij may anno xiiijC xxxi. 

 

1478 april 4 Otw,THG.1,114v-2/115r-1,regest-205 

Daniel en zijn zuster Jacoba, kinderen van wijlen Henrik van Baerle zoon van wijlen Jan 

zoon van wijlen Claus van Baerle, met de gekoren momboor van Jacoba, hebben 

opgedragen aan heer Adriaan, priester, zoon van wijlen Ancem (Anselmi) Mulders een 

erfpacht van 28 lopen rogge, Oisterwijkse maat, op Lichtmis te leveren op het 

onderpand, die Henrik zoon van wijlen Peter van den Passe beloofd had aan Jan zoon 

van Claus van Baerle, gaande uit twaalf lopenzaad land in de parochie Oisterwijk te 

Udenhout, met aan een zijde grond van Jan van Baerle voornoemd, en aan de andere 

zijde grond van Herman Lemkens, van welke erfpacht Henrik van Baerle zoon van Jan 

van Baerle een-zesde van Jan Buckinck zoon van wijlen Gerit Buckinck en zijn vrouw 

 

765  Jan van Dordrecht bezit onder Oisterwijk een leengoed van de hertog van Brabant. 
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Elizabet dochter van wijlen Jan van Baerle, en een ander zesde deel van Peter die 

Greve (sic) en Peter van der Schueren verwierf, volgens Boschbrieven. Uitdrukkelijk is 

vermeld dat de erfpacht  ‘staen sal te scoet te loet ende ten lantrecht’. 

Quarta die mensis aprilis, sabbato post dominicam qua cantatur Quasimodo, anno Domini millesimo quadringentesimo 

septuagesimo octavo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Henricus Sanders en Gerardus de Vladeracken, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven xxviij lopen rogs, gedaen heeren Adriaen Ansems, priester. 

 

1506 maart 3 Otw,THG.1,115r-2/v,regest-253 

Jan Laureyns heeft bekend schuldig te zijn aan heer Ariaan zoon van wijlen Anschem 

Smolders, priester, te betalen de helft van een erfpacht van 28 lopen rogge uit een stuk 

land, deels wei (weyen), deels akkerland, ‘liggende tsamen seven lopensaet oft daer 

omtrent’, in de parochie Oisterwijk te Berkel, rond 1506 tussen grond van Henrik Qwap 

op een zijde, en aan de andere zijde en met een einde grond van Hessel van Riel, met 

het andere einde de straat. 

Wel achttien jaar en langer heeft eerst zijn broer Jan Bax en daarna hijzelf de helft van 

de erfpacht betaald. 

Hessel van Riel heeft ook bekend de andere helft van de erfpacht aan heer Adriaan 

schuldig te zijn uit een hem toebehorend stuk land ‘eensdeels daer oeck tot weyen 

ende eensdeels daeraff tot saeylant liggende’, met op een zijde Jan Lauwreys en op 

de andere zijde en een eind Peter Langerbeen, met het andere einde aan de straat. 

Wel meer dan twintig jaar  heeft eerst zijn vader Willem van Riel, en naderhand hijzelf 

aan heer Adriaan betaald. 

Duysent vijfhondert ende vive, drie daige in meert. Schepenen in Oisterwijk: Wouter Thomaes Wouterssoen en Henric Willem 

Emmensoen. 

Opschrift: Kennisse gedaen vanden voerscreven rogge ende onderpande. 

286. ix lopen 

Nu Jan Andriessen, nu vrou Lombarts ten Bosch. 
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abcdef - Item766 heer Rembout Goeyart Remboutssen, priester, gilt de tafelen / 

voerscreven negen lopen roggen erfpachts allen jaer erffelyc op onser / liever Vrouwen 

dach Purificatie uut enen stuck lants, / tot weyen liggende, vyftien lopensaet oft daer 

omtrent / begripende, gelegen in Udenhout, tussen erffenissen Goessens / vanden 

Heesacker optie een zijde, ende tussen erffenissen / Lambrecht Leynen met meer 

anderen optie andere zijde, welcken / erfpacht Mari dochter wilner Henric Toyts der 

taeffelen / 

fol. 44r Udenhout ende Berckel 

voerscreven voer schepenen van Oesterwyck overgegeven / ende opgedraegen 

heeft, gelyck als dat in scepenen / brieven van Oesterwyck daerop gemaect / 

volcomelycker begrepen is. 

Dese negen lopen zijn gemangelt anno / Lviij op x ½ lopen op vrou Verbort, ende vrou 

Verbort heeft der / taeffelen hier voer opgedragen xij lopen op Art Scheijven goet / te 

Belveren, daer brieff aff zijn de dato xiiijC xLviij, ende heeft die / geloft te waeren, ende 

in soe verre die taeffel dese mangelinge / niet en hout met noch die andere, soe sullen 

zij den rogge / op Jan Doermans goet weeder mogen nemen ende dan niet / spijnden. 

 

1476 februari 12 Otw,THG.1,154r-2/v-1,regest-201 

Henrik zoon van wijlen Willem Wyten, ‘diemen heyt Willem Cortten’, heeft beloofd aan 

de kinderen van wijlen Willem, zoon van genoemde Willem Wyten, met name Wijtman, 

mede ten behoeve van de gebroeders Henrik en Peter, en de gezusters  Katelijn en 

Engelbeer, een erfpacht van negen lopen rogge op Lichtmis uit een wei van 15 

lopenzaad in de parochie Oisterwijk te Udenhout, gelegen tussen grond van Gooswijn 

van den Heesacker en grond van Lambrecht Leinen, Jan van Vucht en anderen, 

strekkend van de Schoerstraat tot grond van de kinderen van voorschreven Willem 

Willem Wijten. 

Dusent vierhondert tseventich ende vive, twelf dage in februario. Schepenen in Oisterwijk: Henrick Aert Hermanssone en Henrick 

Heer.  

 

766  Otw,THG.3,35r/v. 
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Opschrft: Negen lopen rogs in Udenhout van wegen Mary Toyts. 

 

1491 september 6 Otw,THG.1,154v-2/155r-1,regest-231 

De gebroeders Wijtman zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Willem Wythen, Henrik 

en  Peter, de gezusters Katerijn (Katharina) en Engelbeer (Engelberta), kinderen van 

wijlen Willem zoon van wijlen Willem Wythen, met de momboren der gezusters hebben 

overgedragen aan Marie dochter van wijlen Henrik Toyts, de erfpacht van negen lopen 

rogge, die Henrik zoon van wijlen Willem Wijten ‘alias Corten’ hun had beloofd te 

betalen op Lichtmis uit een stuk weide (pascua) van 15 lopenzaad te Udenhout in de 

parochie Oisterwijk, tussen Gooswijn van den Hezeacker aan de ene zijde en aan de 

andere zijde Lambert Liennen (sic), Jan van Vuch en anderen. 

Millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, sexta die mensis septembris. Schepenen in ’s-Hertogenbosch Arnoldus Keymp en 

Johannes de Achel. 

Opschrft: Opdracht vanden voerscreven negen lopen roggen gedaen Marie Henrick Toyts.767 

 

1558 december 5 Otw,R.262,52v 

Elisabet weduwe van meester Jan Lombaerts heeft met Wouter Kolff als meester en 

provisor van de tafel van de H.Geest binnen Oisterwijk met ‘consent’ van schout en 

schepenen der vrijheid een erfmengeling gemaakt van een erfpacht van negen lopen 

rogge tegen een erfpacht van tien en een halve lopen rogge.  

Elisabet verkrijgt de erfpacht van negen lopen rogge die Marij Toeyts aan de tafel in 

haar testament vermaakt had en door Elisabet wordt betaald uit haar goederen in 

Udenhout.  

De Tafel ontvangt van Elisabet de erfpacht van tien en een halve lopen rogge die 

wijlen Jacob Ommaten en nu zijn erfgenamen aan Elisabet leveren.768  

287. ½ mud 

 

767  Zie ook in 1506 bij post 205. 

768  Zie ook in 1559 bij post 122. 
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Nu Joest van Vucht. 

abcdefg -769 Henrick van Vucht, van wegen Meeus die / Raeymaecker. 

288. i mud 

Jan Joosten van Eerssel de jonghe. 

abcdefghi -770 Item Jan Dinghens, van wegen Alet Wangen, / verschenen Purificatio 

anno xLij. 

1540 maart 16 Otw,R.244,18 

‘Alsoe Aleyt Wangen, een oude vrouwe out sijnde hondert ende vier jaeren off daer 

ontrent, haer overmidts haer groote outhout selver nyet en kan behelpen ende 

gereynugen? mer doer groote cranckheid ende gebreckelijcheijt moet bij eenre 

dienstmaecht geholpen werdden, gecleet, geschott? op ende aff, ende daer toe soe 

mechtich nyet en is van goede om dat bij haer selven te mogen opbrengen, so is op 

huyden date van dese gestaen voir schepenen, die voirscreven Aleyt ende heeft met 

gouden voirraet ende verstande alst scheen noch hebbende, alle haer gueden die zij 

heeft nu tegenwoirdich off vercrygen sall tzij have erve renthen chijnsen en erfffelijck 

pachten en alle anderen huer goederen hoedanich die zijn ende bijsunder eenen 

erfpacht van een mud rogge als die voorsceven Aleyt heffende is uit zeker guede in 

parochie Oisterwijck tot Berkel, toebehorende Jannen Dingens, opgedragen Thomas 

Martens meester der tafel van de H.Geest binnen Oisterwijck, waartegen door de 

H.Geest aan Aleyt een betamelijck camerken met eenen maecht voirtdaen naer 

notdruft van spijs dranck lyne ende wullen ende alles sgeens des sy nae haeren staet 

haeren leven lanck duerende behoeven sall’.  

289. iiij mud v sester 

Nu Cornelis Hessels. 

 

769  Otw,THG.3,35v: Adriaen Ghijb Zegerszoon. Jenneken weduwe Mattijs Adriaen Ghijb Zegerszoon. Otw,THG.4,15r: 

Adriana dochter van? Jenneke Mathijs Adriaen Gijben, ½ mud rogge. 

770  Otw,THG.3,35v: Claes Jan Joosten, nu de kynder. Otw,THG.4,12v: de weduwe Claes Jan Joosten, i mud rogge, 

verschenen Lichtmis, v gld. 
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abcdefgh -771 Jacop Hessels, voer Wouter opte Heye, dat Goyaert / van Hulsel beset 

heeft. 

1411 oktober 9 Otw,THG.1,161v/162v,regest-11,22 en 57 

Jan Heyme heeft openlijk erkend twee hierna omschreven boschbrieven 

ongeschonden in bewaring te hebben voor zichzelf en voor Peter, Jacob, Jan en 

Heilwig, kinderen van wijlen Jacob Steenwech, met de belofte ze tevoorschijn te halen, 

over te geven en te gunnen zo vaak ze die nodig hebben, onder voorwaarde van 

teruggaaf in bewaring bij Jan. Bossche schepenen hebben die brieven gezien. 

Volgens de eerste van 25 april 1352, ‘in die beati Marchi evangeliste anno Domini 

millesimo quinqugesimo secundo, zijn Godescalcus van Bladel en Jacobus Tyt als 

schepenen van ’s-Hertogenbosch er getuigen van dat Henrik Coert zoon van Tielken 

van Boschehoven belooft, dat hij betalen zal aan Willem van Langelaer een erfpacht 

van negen mud en twee zester rogge in Bossche maat in ’s-Hertogenbosch te leveren 

uit in Udenhout in de parochie Oisterwijk gelegen goederen tussen wijlen Gerit Coptiten 

en Hessel Snabbe en wat er maar bijhoort zowel in nat als in droog en in hard als in 

week. 

Volgens de tweede van 6 juli 1377, in octavis beatorum Petri et Pauli apostolorum anno 

Domini millesimo tricentesimo septuagesimo septimo, zijn Simon de Mirabello en 

Ghyselbertus Lyscop junior er als schepenen van ’s-Hertogenbosch getuigen van dat 

Willem zoon van wijlen Willemus van Langelaer heeft verkocht aan Wouter van Erpe een 

erfpacht van negen mud en twee zester rogge in Bossche maat, in ’s-Hertogenbosch te 

leveren, welke erfpacht Henrik Coert zoon van wijlen Tielken heeft beloofd uit goederen 

te Udenhout in de parochie Oisterwijk tussen grond van wijlen Gerit Coptiten en Hessel 

Snab, en wat er maar bij hoort, zowel in nat als in droog en in hard als in week. 

Millesimo quadringentesimo undecimo, in festo beati Dionisi episcopi et martiris. Schepenen in ’s-Hertogenbosch, die van vidimus 

getuigen, Gerardus de Aa en Johannes Dicbier, latijn. 

De bij de Raad van Brabant geadmitteerde notarissen Dirk van den Velde en Adriaan Nicolaas Nijhoff hebben gelijkluidendheid 

 

771  Otw,THG.3,35v: Henrick Adriaens vande Pasch --. In de marge: hieraff gelt Henrick Jans vande Pasch xiiij lopen 

ende iij vierdel vat stijff Jacop van Rijswijck gelt de rest. Otw,THG.4,15r: Willem Dierix? alias Haes cum suis gelden 

tsamen iiij mud x lopen rogge, waerin Willem gelt xiiij lopen iij quart, Peter Willem Rijswijcx inde voorscreven pacht 

iij mud i lopen i quart, Jan Janss van Rijswijck inde voorscreven pacht x lopen. 
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der akten vastgesteld. 

Opschrift: Van iiij mud ende v sester roggen in eenen pacht (van) ix mud ende ij sester roggen. In de marge: Ad pactum. Jan 

Steven Hessels cum suis in Udenhout. 

Onderschrift: Concordat presens copia cum sua authentica copia, quod ego notarius infrascriptus attestor. D. v. Hoevel. 

290. i mud 

Reyken dochtere. 

abcdefg -772 Adriaen Aert Elyassen, ij mud, de welcke de Heyligeest / bij mangelinge 

vercregen heeft tegen Elisabeth / dochtere Jacop Emmen, daeraff Peeter zijn zoen / 

gelt nu - (doorgehaald: ij mud). 

Adriaen Gyb Zegerss ende Henrick Vendix / gelden hier aff - i mud.773 

 

1440 augustus 3 Otw,THG.1,118v,regest-111 

Willem van Laerhoven zoon van wijlen Aart van Laerhoven heeft gegeven aan Gerit 

zoon van Gerit van Boerden om een erfpacht van twee mud rogge Oisterwijkse maat 

op Lichtmis binnen de vrijheid van Oisterwijk te leveren uit twee stukken grond van 

Willem, a. een stuk grond van ongeveer zeven lopenzaad in de parochie Oisterwijk te 

Berkel in die Zesshoven, met aan een zijde grond van Gijb Brievinck en Peter van den 

Pas, en aan de andere zijde en een eind ook grond van Gijb Brievinck, met het andere 

eind aan de straat; en b. een stuk land met aanliggende weide (pascua) van ongeveer 

 

772  Otw,THG.3,35v. Onderschrift: hieraff (is) gelt Jan Adriaen Nauwen, Adriaen Piggen - ½ mud. Joost Adriaen Joosten 

ende Cornelis Jans Wouters Vermeer tsamen - ½ mud rogge. Otw,THG.4,15v: Henrick Janszoon de Ridder, voer 

Cornelis Adriaen Wouters Vermeer en consorten, gelden tsamen ij mud rogge, waerinne Henrick gelt, verschenen 

Lichtmis, ½ mud rogge, en Helena weduwe Jan Adriaen Nauwen insgelijcx? ½ mud rogge. Hierbij nog een los 

papier bij folio 17: Henrick Janszoon de Riddere versoeckt  omtden? sijne groote aermoede ende noode hem te 

mogen werden geremitteert ende quijtgeschouwen om Godts wille viij lopen roggen jaerlijcx, waer van mij 

ondergeschreven rest? vier jaeren achterstels lopen, ende vier jaeren twee mudden achter?, den ixen januari 

1652, Adriaen van Esch. 

773  Otw,THG.3,36r. Onderschrift: hieraff gelden de kinderen? Adriaen Lambert Thonis alias Jacops, voir Henrix? Vendix 

- x lopen. Peter Claes Elias, (voir) ende de kynderen van Peter Adriaen Ghijb Zegerszoon tsamen - vi lopen 

daeraff? Peter Claes Elias gelt - iiij lopen. De kynder Peter Adriaen Ghijb Zegerszoon - ij lopen. Otw,THG.4,15v: de 

kynder Peter Adriaen Ghijb insgelijcx? inde vvoorscreven pacht ij lopen. Michiel vande Sande inde voorscreven 

pacht iiij lopen. Peter Willem Franszoon de resterende x lopen. 
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zes lopenzaad, met aan alle kanten grond van wijlen Henrik van den Eynde (de Fine). 

Tertia die mensis augusti anno Domini millesimo CCCCmo quadragesimo. Subsignatum sub plica Boest. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch Arnoldus Stamelaert de Uden en Johannes Balyart, latijn.  

Opschrift: Twee mudden roggen op derffgenamen aen Aert Eliaes, Aert Arien Piggen voir Arien Gyb Zegers ende Heijn Vendicx voir 

Daniel Jans. In de marge: Ad pactum. 

Naschrift: [14 april 1477] 2. Engbert sone wilner Goessens Beijmer als wittige man ende ende momboir als hij zeijde Elizabeth zijnder 

huijsbrouwe dochter wilner Willem geheijten van Laerhoven aertssoen heeft desen pacht van ii mud roggen boven gecreven 

opgedragen heeren Jannen Appels, presbyter, tot behoeff Aert Appels syns vaders, alst blyckt in scepenen brieve vanden Bossche 

vander date 14die mensis aprilis fferia secunda post dominicam qua cantatur Quasimodo anno Domini 1477. 

[27 november 1486] 3. Heer Jan Appels voirscreven heeft dese ii mudden roggen opgedragen Henricken Engberts Henricxssoen 

voir scepenen van Tsertogenbossche Geraert Kuijst ende Henrick van Uden, 27 novembris anno 1486. 

[2 juni 1511] 4. Item dese pacht van ii mudden roggen voirscreven is Jacoppen Emmen Henricssoen met recht van versterve ende 

successie aengecomen ende heeft denselven wederom opgedragen heeren Jannen Appels, presbyter, sijnen oom ut in libris de 

Oisterwyck vanden date 1511, 2a junij. 

[13 februari 1558] 5. Elizabeth dochter Jacob Emmen Henricxssoen voirscreven heeft desen pacht van ii mud roggen 

bovengescreven by tyde Wouter Colff in maniere van erffmangelinge opgedragen der taeffelen des Heijligen Geests binnen 

Oisterwijck opten xiijen ffebruarij anno 1558 ende was dese opdracht geteeckent DHovel.774 

fol. 44v  [leeg] 

fol. 45r Huyculum 

den chijns onder Huyculum 

291. i libra paeyment 

Nu Geerlick Back tot Enschot775, nu Arien Dekens. 

abcdefgh - Inden yersten776 Jan Goeyart Thyssoen een pont payment, / welck Ariaen 

Heyen beset heeft, ende is eenen brief / van iij libra paeyments, vande welcken deen 
 

774  Zie ook in 1559 onder post 122. 

775  Op 1536 februari 7, in Otw,R.240,8 heeft Marten zoon van wijlen Jan Goyarts opgedragen aan Geerlaak Back een 

huis en hof met gronden en erf daaraan, groot vier en een halve lopenzaad in de parochie Oisterwijk te Leegh 

Huculum omtrent den watermolen aldaar, met westwaarts grond van Goyart Jans van Diessen en oostwaarts een 

gemene weg, Marten aangekomen van Adriaan Willems Geridts in schepenbrieven van Oisterwijk. Dit goed is 

belast met 2 pond erfcijns aan Onze Lieve Vrouwebroederschap te Oisterwijk, een pond payment aan de 

H.Geest te Oisterwijk, 1/2 lopen rogge aan de H.Geest in den Bosch, nog 1/2 vueryser hertogcijns, en nog een 

mud rogge aan Adriaan Willems. Daarna heeft Geerlak aan genoemde Adriaan Willems beloofd 40 gulden te 

betalen. 

776  Otw,THG.3,36v: Lucas Barthen?, nu Adriaen Peter Ghijszoon. Jan sone Peter Jan Emmen. Fecit vij st. Otw,THG.4,3v: 

Jan Peter Jan Emmen voir Adriaen Peter Thijssen, Martini - vij st. 
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behoert / der fabryken van Oesterwyck, dander totten loeve / vanden heyligen Cruys, 

ende tdorde totter taeffelen / vanden Heylige Geest, welck Jan voerscreven gilt uut 

syne / huyse ende hoeve metter erffenissen daer aen liggende, / tzamen v lopensaet of 

daer omtrent begrijpende, / gelegen te Huculum, bynae aen die watermoelen, / 

daermen gaet int Wertvenne, ende verschijnen / op sunte Martens dach. 

1495 juni 18 Otw,THG.1,188v-2,regest-236 

Adriaan zoon van wijlen Gijsbrecht Heyen heeft opgedragen aan meester Jan 

Lombaerts ten behoeve van de H.Geesttafel van Oisterwijk, een erfcijns van een pond 

payments uit een erfcijns van drie pond payments van Adriaan, waarvan hij een pond 

opgedragen heeft aan de kerkfabriek van Oisterwijk en het derde pond gelaten heeft 

aan het Onze-Lieve-Vrouwenlof. Zekere onderpanden (te Heukelom) worden in 

schepenbrieven vermeld. 

Duysent vierhondert tngentich ende vyff, den achtsten dach junij. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Henrick Emmensoen en 

Adriaen Heyen.  

Opschrift: Van eenen ponde payments dwelck gemact heeft Adriaen Heyen ende gilt ---. 

292. vij st. 

Wouter Colff. 

abcdefg - Item777 Huybert die Schoemaecker, verschijnende tot Lichtmisse, daer brieff 

aff zijn vander/ date dusent vC ende xxvij, den xxixe january. 

293. xiiij st. 

abcd -778 Henrick de Ruyter, voir Lenaert Coremans, / dat Goyaert van Hulsel beset 

heeft, ij libra. 

[zie in 1486 regest 219, onder nummer 193] 

294. iij gld. x st. 

 

777  Otw,THG.3,36v: Cornelis dochtere wijlen Adriaens van Dijck. 

778  Otw,THG.3,36v: Adriaen sone Lenaert Henrixzoon. Otw,THG.4,3v: Adriaen Lenarts de Ruyter, Martini - xiiij st. 
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Nu Jan Schoenmaker, Peter Gijssen swager. 

abcdefg -779 Wouter Brocken, iij ½ gulden, uut een stuck lants, / genoempt den Bygaert, 

desen chijns gecocht metten / penningen, gecomen vande huyse dat heer Rombaut  

Frederix / toe te behoiren plach, Lichtmisse onder Enschot / gelegen. 

1557 mei 14 Otw,R.261,54 

Godevaert Andries Vermoelen man van Lucia dochter van wijlen Jan Jacops de 

Brouwer heeft overgedragen aan Wouter Colff meester en provisor van de H.Geesttafel 

in Oisterwijk een erfcijns van drie en een halve carolusgulden die Jan zoon van Wouter 

Brocken geloofd had aan Henrik Jans Wijtmans uit een stuk akkerland den Bijgaert, 

groot twaalf lopenzaad, in de parochie Oisterwijk te Huyckelem, met enerzijds grond 

van Peter Gijssen, en anderzijds grond van Henrik Jan Wijtmans volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven en welke cijns Godevaart als man als voor in deling verkregen had.  

fol. 45v  

295. xij st. 

abcdefg -780 Dierick Panis, dat heer Rombout beset heeft. 

296. xxx st. 

abcdefghi -781 Goyaert Henric Goyaerts, voir Engel de Bont, dat / deselve heer Rombout 

beset heeft.  

297. iij gulden 

 

779  Otw,THG.3,36v: Gielis de Weer. In de marge: gequeten aen Goossen vander Borcht soe gepretendeert wordt. 

780  Otw,THG.3,36v: Denis die Zeger. Jan Denis Pauwels Reynkens. Waarschijnlijk Otw,THG.4,3v/4r: Adriaen Lenarts 

voorscreven voor Jan Denis Pauwels, Lichtmis - iiij st. Huyckelem, Willem Mathijssoen van Esch - iiij st. de weduwe 

Jan Jan Denis - iiij st. 

781  Otw,THG.3,37r: Wouter Colff. Cornelis dochtere wijlen Adriaens van Dijck. 
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abcdefghi -782 Peeter Huyben, dat Frans Jan Rutten gemaect / heeft, daermen een 

spynde voer moet doen. 

1561 december 24  Otw,R.265,53 

Henrik Henrikszoon van Boxtel, man van Adriana weduwe van Frans zoon van wijlen Jan 

Rutten heeft op grond van een testament overgedragen aan de secretaris ten 

behoeve van de H.Geesttafel van Oisterwijk een erfcijns van drie karolusgulden die 

Peter zoon van wijlen Hubert Janszoon geloofd had aan Frans Jan Rutten uit een huis 

hof schuur gronden en toebehoren met nog een stuk akkerland daaraan, groot tien 

lopenzaad, in de parochie Oisterwijk te Huyckelem, met enerzijds de straat en 

anderzijds een andere straat, strekkend tot grond van Wouter Cornelis, volgens 

Boschbrieven. 

298. drie gld. 

 - Item783 Adam van Riel heeft der taeffelen op/gedragen een schijns van drie gld. jaers 

op / Denis Pauwels Reynkens goet om nae / sijn doot een spynde te doen ende soe 

lange / sal die taeffel hem gelden drie gld. ende verschynt / te Sinxsten anno (15)69. 

1570 januari 26 Otw,R.274,4v 

Adam Janszoon van Riel heeft overgedragen aan de H.Geestmeester Wouter Colff een 

erfelijke loscijns van drie karolusgulden, die Dierk zoon van wijlen Jan Panis verkocht had 

aan Elisabet weduwe Huibrecht van Riel op Pinksteren (Pinxten) uit een huis en hof, 

gronden en schuur daarbij van vier lopenzaad in de parochie Oisterwijk te Huyckelem 

met enerzijds grond van Goris van Eerssel, en anderzijds grond van de weduwe van 

Henrik Goyaerts; nog uit een stuk akkerland van negen lopenzaad aldaar, zoals Adam 

van Elisabet weduwe van Huibrecht van Riel bij opdracht voor Oisterwijkse schepenen 

verkregen had, waarna Wouter Colff en Aart van Eerssel Joosten als provisors van de 

Tafel van de H.Geest in de vrijheid Oisterwijk, met ‘consent’ van de Oisterwijkse 

schepenen aan Adam Janszoon van Riel, die ongeveer 51 jaar oud is, en Geertruit zijn 
 

782  Otw,THG.3,37r: Adriaen Peter Huyben. (Adriaen) Willemszoon Adriaens de Decker ende Teuwen? weduwe Jan 

Jan Peter Ghijszoon tsamen. Otw,THG.4,4r: Willem sone Adriaen Willems de Decker, de helft in iij gld., Lichtmis - xxx 

st. Jenneken weduwe Jan Peter Thijsszoon, dander helft - xxx st. 

783  Otw,THG.3,37r. In de marge: hieraff salmen naerder ondersoek? doen. 
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tegenwoordige huisvrouw, die 50 jaar oud is, een jaarlijkse lijfrente beloven van drie 

karolusgulden ‘ten lijve van Adam en Geertruydt’ op Lichtmis. 

299. xxx st. 

abcdefgh -784 Peter die Helt, een bemdeken / tot Huculum, gecomen van Wouter / 

Maes, jaerlyck in hueringe voer xxx st.   

fol. 46r Huyculum 

die rogpachten onder Huyculum 

300. i lopen 

 - Item785 Ariaen Peters, voer Wouter Pig, van wegen / Peter Pig, een lopen rogs uut den 

huyse ende hoeve / Wouters vander Stegen, gelegen tot Huculum aen / dat Hecken. 

301. xiiij lopen 

Nu Wouter Cornelissoen. 

abcdefghi - Item786 Jan vanden Wouwe, voer Henrick vanden Wouwe, / van wegen 

Aert Andries kyndere, xiiij lopen rogs, van / enen stuck lants gelegen te Huyculum, daer 

brieve / af zijn. 

302. ½ mud 

Nu Jan ende Andries, gebroederen, sonen Gerit Jan Goessens. 

Heer Frans vander Borcht. 

Nu Goesen Emmen. 

Aelbrecht Willemssen, nu heer Claes Emmen, priester. 

 

784  Otw,THG.3,37r. In de marge: nu Peter Claes -- Scelen? - iij ½ gld. Dit heeft nu Gijsbert Cauwenberchs. 

785  Otw,THG.3,37v. In de marge: is inden ouden register gecasseert. 

786  Otw,THG.3,37v: Bartholomeeus Aert Lombaerts. Aert sone Hermans sone Bartholomeeus Lombaerts, voir. 

Otw,THG.4,16r: de weduwe Peter Bernarts, voer Aert Lombaerts, Lichtmis, xiiij lopen rogge. 
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abcdefgh - Item787 Willem Peynenborch Janssen. van wegen / Maes Ommaten. ende 

van Emmeken Molners erfgena/men wegen. een half mud rogge uut zijnre / stede 

gelegen tot Huyculum daermen gaet / int Wertvenne bij tHecken. daer brieve af zijn. 

Desen pacht is bleven? ende Goesen moeten gelden788. 

303. iij lopen 

Nu Goesen Emmen. 

abcde - Item789 noch deselve Willem Peynenborch, vanwegen / Maes Ommaeten, van 

eenen hoeve die Tielmans / Hantscoemeekers te wesen plach, iij lopen rogge, / daer 

brieve af zijn. 

Desen pacht is gemangelt, / ende met hier voer ende alle die ander / cleyn pachten 

heeft die taeffel een mud rogs / opt huys van Arien die vorster, hier liggende / over opt 

de hoeck, ende is eenen Bosch brieff. 

 

1556 april 24 Otw,R.260,34 

H.Geestmeester Wouter Colff maakt met Goossen Embrecht Goossens een erfwisseling 

van erfpachten. 

Aan de tafel komt een erfpacht van een mud rogge790 die Wouter van Buel geloofd had 

aan zijn broer Henrik op Lichtmis uit een huis en hof in de vrijheid Oisterwijk met enerzijds 

grond van Heilken Aben en anderzijds de straat, nog de Peetersecker in de parochie 

Oisterwijk te Huyckelem met enerzijds grond van wijlen Aalbert de Keescoper en 

anderzijds grond van Jan de Vrient, welke pacht Peter zoon van wijlen Jan Bey 

verkregen had van het Convent in Oisterwijk bij opdracht en Goossen na de dood van 

zijn ouders bij successie.  

 

787  Otw,THG.3,37v. Otw,THG.4,15v: Jan en Andries Gerit Goossens, verschenen Lichtmis, ½ mud rogge, met iij gld. 

788  Zie bij post 303. 

789  Otw,THG.3,37v. In de marge: desen pacht is vermangelt. 

790  Zie post 220. 
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Aan Goossen komen erfpachten die hij jaarlijks aan de H.Geest betaalt, behalve een 

erfpacht van een mouwer rogge791 die Willem Peynenborch vanwegen Maas Ommaten 

volgens het register van de H.Geest jaarlijks betaalde, welke niet in deze ‘mangelinge’ is 

begrepen. Die verkregen erfpachten zijn: a. drie lopen rogge792, welke Willem 

Peynenborchs vanwegen Maas Ommaten ‘te gelden plach’ uit de hoeve ‘die 

Thielmans Hantscoenmakers te wesen plach’; nog b. twee lopen rogge erfpacht793 

welke dezelfde Willem ‘te gelden plach’ uit een erf aan zijn hoeve; nog c. twee lopen 

rogge erfpacht794 als Jacob Corstiaan Bonten ‘te gelden plach’ uit dit ‘lest’ voornoemde 

erf, ‘gedeylt tot Huyckelem’; nog d. vier lopen rogge erfpacht795 als Aalbrecht Willems 

man van Jenneken dochter van Willem Peynenborchs ‘te gelden plach’; nog e. vier 

lopen rogge erfpacht796 die de kinderen van Jan van den Brekel ‘te vergelden plagen’.  

fol. 46v Huyculum 

304. ij lopen 

Nu Goesen Emmen. 

abcde - Item797 noch die selve Willem Poeynenborch, ij lopen / roggen, van eenre 

erffenis aen zijne hoeve gelegen, / ende is enen brief van iiij lopen roggen . 

Desen pacht is gemangelt798, ergo hier niet. 

305. ij lopen 

Nu Goesen Emmen. 

 

791  Zie post 302. 

792  Zie post 303. 

793  Zie post 304. 

794  Zie post 305. 

795  Zie bij post 346. 

796  Zie post 244. 

797  Otw,THG.3,37v/38r. In de marge: ad 1 mud? 

798  Zie bij post 303. 
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Nu Dirck die Zager of Panis, nu Frans Aelberts.  

abcde - Item799 Jacop Corstiaens Bonten soen gilt, ij lopen  / roggen vande voerscreven 

iiij lopen van eenre erffe/nisse vanden voerscreven erffenisse gedeylt, oick tot / 

Huyculum gelegen.  

Desen pacht is oeck als voer800. 

306. iiij lopen 

Nu Huyb Huyben. 

abcdefg - Item801 Willem Wyten, van wegen Aert Andries / kynder, iiij lopen rogge uut 

huys ende hoff, dat / Peter Judas te wesen plach, ende deselve Peter / beset hevet. 

307. x lopen ende twee deel van enen lopen 

Nu Lenart Coremans, nu Hanrick die Ruter. 

abcdefgh - Item802 Gherit van Dun, vanweghen Maes Buc/kinck, die twee deelen van 

enen mud rogs, die / Wouter Willen te gelden plach uut zijnen gueden, / daer brieve af 

zijn. 

fol. 46a-r Huyculum 

308. ½ mud 

Nu Aert Jacopssen, nu Eel Theeus, nu Jan Vrients. 

 

799  Otw,THG.3,38r. In de marge: ad 1 mud. 

800  Zie bij post 303. 

801  Otw,THG.3,38r: Huybert sone Henrick Peter Huyben alias Joncker. Jan se[nior?], Jan en Cornelis sonen. Frans 

Willemszoon inde vijff bell. Jan Jan Andrieszoon, nomine uxoris. In de marge: gequeten aen D[ierk van de] Wiel. 

802  Otw,THG.3,38r: Lenaert Henrick Coremans alias de Ruyter. Adriaen sone. Otw,THG.4,16r: 307 Adriaen Lenaerts de 

Ruyter, x lopen en ij delen van een lopen. 
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abcdefgh - Item803 noch deselve Gerit van Dun, voer Wouter / Willen, van wegen Else 

des Bonten, een half mud / rogge op haer huys ende hoff te Huculum, ende is / gecoft 

tegen Claes Heyen, ende Claes hevet geloeft / te waren op zijnen guet, daer brieve af 

zijn. 

1406 maart 28 Otw,THG.1,189r/v-1,regest-45 

Jan zoon van wijlen Jan Feytmans heeft verkocht aan Laureins natuurlijke zoon van 

wijlen Peter Laureynszoen een erfpacht van een half mud rogge op sint Martensdag 

(bisscop) uit zijn woonhuis en hof in de parochie Oisterwijk te Hoculem tussen aan een 

zijde grond van ‘Yde die was dochter wilner Aert tMolners’ en aan de andere zijde 

grond toebehorende aan het sinte Margrietenaltaar in de kerk van Oisterwijk. 

Ingevolge ‘des gescreven coeps’ heeft Jan Janszoon Feytmans deze erfpacht van een 

half mud rogge aan de voorschreven koper overgegeven en opgedragen. 

Duysent vierhondert ende vyve, des sondaigs nae onser vrouwendaich annunciacio. Schepenen in Oisterwijk: Jan Sappeel en 

Wouter die Gruyter.  

Opschrift: Een half mud rogs. In de marge: Hoculem, gilt Jan van Duyn. 

Onderschrift: [6 juli 1459] Anno xiiijC Lix, ses daigen julio soe hebben Jan ende Laurens, gebruederen, soenen wilner Laurens Groys 

ende Jacop Janssoen tvoerscreven half mud rogs opgedragen Lijsbetten haerder suster. 

[6 juli 1459] Opten voorscreven daet heeft Lysbeth voerscreven tvoerscreven half mud rogs met meer ander goeden wederomme 

opgedragen horen broederen ende zwager voerscreven. 

[29 januari 1463] Anno xiiijC Lxij, xxix daigen in januario heeft Elisabeth Groys voerscreven dit selve halve mud rogs [opgedragen] 

Laureynssoen soen wilner Laureyns Groys. 

[29 januari 1463] Opten voerscreven daet heeft Jacop Janssoen heur zwager tselve halve mud rogs vernaederscapt ende die 

selve naderscap wederomme opgedragen Laureynssen voerscreven. 

 

1505 april 6 Otw,THG.1,189v-2,regest-249 

Jan zoon van wijlen Gerit van Dunne bekent dat hij schuldig is te betalen aan Laureins 

zoon van wijlen Laureins Groeys een erfpacht van een half mud rogge op ‘sinte Martens 

dach inden winter’ uit huis en hof met grond en toebehoren, samen 24 lopenzaad land 

min twee roeden in de parochie Oisterwijk te Hoculem met aan de noordwaartse zijde 

 

803  Otw,THG.3,38r: Marcelis Teeuwens? Goyaert Hicxpoers, na? Adriaen Michielszoon. Jan Anthonis Albert Appels. 

Peter Wouter Otten nomine uxoris. Waarschijnlijk Otw,THG.4,16r: Aert Aerts Cruepels, snijder, ½ mud rogge. 
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grond van Wouter Thomaas Wouterszoen en zuidwaarts grond van Laureins Vrancken 

met zijn kinderen, strekkend met een einde aan de straat en met het andere einde aan 

grond van Jenneken weduwe van Jan van der Stegen, volgens Oisterwijkse 

schepenbrieven die Laureins heeft. 

Duysent vyffhondert ende vive, ses daegen in april, des maendaigs naden Palmsondach. Schepenen in Oisterwijk; Dirck Sapeels en 

Wouter Thomaes Wouterzoen. 

Opschrift: Kennisse vanden onderpanden des voerscreven half mudden rogs.  

 

1506 april 6 Otw,THG.1,189v-3/190r,regest-250 

Laureins zoon van wijlen Laureins Groys heeft een opdracht gedaan aan heer Reiner 

Croes als procureur van de persoon en altaristen, residerende in de kerk van Oisterwijk, 

ten behoeve van de persoon en altaristen voor de ene helft en voor de andere helft 

ten behoeve van Henrik Willem Emmensoen als meester en provisor van de H.Geesttafel 

in de kerk van Oisterwijk van een erfpacht van tweemaal vier lopen roggen als Peter 

Tielmans en zijn vrouw in hun testament aan de persoon en altaristen en aan de Tafel 

hebben vermaakt, waarvan kwijting wordt gegeven aan de erfgenamen. 

Laureins levert een hem toebehorende erfpacht van een half mud rogge, te betalen 

op sint Martensdag in de winter, uit een huis en hof met zijn grond en toebehoren in de 

parochie Oisterwijk te Hoculem met aan een zijde grond van Yde die een dochter was 

van Arnt Molder en op de andere zijde grond van het sint Margrietenaltaar in de kerk 

van Oisterwijk, welke erfpacht voorschreven Laureins natuurlijke zoon van wijlen Peter 

Laureyns kocht van van Jan zoon van wijlen Jan Feytman, en Elisabet dochter van 

wijlen Laureins door overgeven door de kinderen van wijlen Laureins, te weten de 

gebroeders Jan en Laureins en Jacob Janssoen, als man van Aleit dochter van Laureins, 

had verkregen. Volgens schepenbrieven van Oisterwijk kreeg Laureins zoon van wijlen 

Laureins Groys de erfpacht in handen door een met Elisabet gesloten erfkoop. 

Duysent vyffhondert ende vive, ses daigen inden aprille, des maendaig naden Palmsondach. Schepenen in Oisterwijk: Dirck 

Sappeels en Wouter Thomaes Wouterszoen. 

Opschrift: opdracht vanden selven ½ mud rogs gedaen den altaristen ende der tafelen. 

309. i mud 

Meester Dominicus vande Nyeuwenhuyse. 
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Nu Jan Geritssoen van Dunne, nu Corst Gerits soen804.   

- Item805 noch deselve Gerit van Dun, een mud roggen / uut eender steden metter 

toebehoerten, die Wouter / Willen plach te behoeren, gelegen hier voere te / 

Huyculum aen dat Hecken, welck meester Henrick / van Ethen ende Mechtelt zijne 

moeder gemaect / hebben, nae inhout van enen testament bij hen / gemaect. 

310. een half mud rogs 

Doorgehaald: Nel Vendics. 

- Noch806 Jan, van een half mud rogs, dat Laureys / Groeys overgegeven heeft der 

taeffelen (doorgehaald: dit halff / mud hoert bij een ½ mud die achter onder Haaren / 

volght, Nel Vendicks). 

311. xiiij lopen 

In marge: Jacop vander Elst heeft vi lopen aff gecoft. 

 

804  Op 1540 maart 22 [1a post palmer..] in Otw,R.244,19v  draagt Jan zoon van wijlen Gerit van Dunne over aan 

Corstiaen Gerit Brocken een stede met haeren gronde en toebehoren en erff daeraen tsamen 24 lopenzaad in 

de parochie Oisterwijk ter stede Huculem, enerzijds naast grond van Laureins Vrancken met meer anderen en 

anderzijds grond van Wouter Thomas met meer anderen en nog aldaar een weiken, met een zijde en een eind 

aan de gemeint van Haaren, anderzijds voornoemd erf, alles afkomstig van de vader van Jan van Dunne bij 

versterf in deling voor Oisterwijkse schepenen. Deze goederen zijn belast met aan de H.Geesttafel van Oisterwijk 

een mud rogge, nog aan Henrik Willem Emmen 14 lopen rogge, aan Laureins Groys 1/2 mud rogge, nog aan Jan 

die Loze 1/2 mud rogge, de rector van St. Margriet altaar in de Oisterwijkse kerk 20 lopen rogge, Jan van der Voirt 

10 lopen rogge, nog een erfcijns van 18 st. aan joffrouw van Erp, nog 2 willelmusthuyn aan de altaristen in de 

Oisterwijkse kerk, aan Jan Palen een erfpacht van 2 zester rogge losbaar met 8 1/2 peter van 18 st, nog 1/2 mud 

rogge aan Peter Bey losbaar met 20 ka gld, nog heer Gosen Hessels 20 st losbaar met 17 gld, en nog aan Jan 

Staeckman i mouder rogge losbaar met 24 ka gld. 

805  Otw,THG.3,38v: Adriaen Jan Adriaenszoon bij cope tegen meester Henrick vander (van Cluesen?) Clusen. 

Hieronder: Deselve Adriaen inden name ende van wegen als voir - iiij lopen rogge. Otw,THG.4,16r: 309 Adriaen 

Jan Adriaens, i mud rogge. 

806  Otw,THG.3,38v. 
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- Item807 die erfgenamen Anneken [Emmeken?] Molners, xiiij / lopen rogs, die Berthout de 

Voecht besetten. 

312. v lopen. 

Nu heer Rembout zijn soen, priester, nu Art Reijmbouts tot Boexstel. 

abcde - Item808 van desen pacht gilt Goeyart Rembouts, voer / Herman Backs. 

fol. 46a-v Huyculum 

313. iij lopen 

Meester Dominicus van Nyeuwenhuyse. 

Nu Jan Andries zoen, nu Mariken sijn wijff. 

Nu Gerit Aert Andriess die steenbecker. 

abcdefgh - Item809 Peter vanden Steghen stede, nu Heyl Verdiesen / gilt van desen 

pacht iij lopen roggen. 

314. iiij lopen 

Nu Dielis Wijns 

abcdef - Item810 Jans van Goerle huysvrou, voer Denis Buckincks, / van wegen Aert 

Buckincks, vander Diesen, iiij lopen rogs, / uut hunnen huyse ende hoeve tot Huculum 

gelegen, / welck Aert Doremans wijf beset heeft, daer brieve / aff zijn. 

315. vi lopen 

Nu die selve Dielis voerscreven. 

 

807  Otw,THG.3,38v. in marge: Jacop vander Elst heeft vi lopen affgecocht. De rest en wordt in egene rekening 

bevonden. 

808  Otw,THG.3,38v: heer Embert Aertszoon. Jan van Riel. In de marge: dit staet noch eens onder Oisterwijk ende is aen 

D[ierk van de] Wiel gequeten. 

809  Otw,THG.3,38v: Marie van Gameren. In de marge: naer dit? onders-- te doen. 

810  Otw,THG.3,38v: Mathijs Gielis Wijns, nu de kynder. 
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abcdef - Item811 noch deselve huysvrou Jans van Goerle, uut / zekeren onderpanden 

gelegen tot Huyculum, voer / Denis Buckincks, vi lopen roggen, welck Claes Vrients / 

beset heeft, daer scepenen brieve aff zijn. 

316. eenen halven mud 

Nu Wouter Colff. 

Nu Adriaen die Bont, nu Enghel Goeens, onder Enschot.  

abcdefghi - Item812 Jan Michiels, iiij lopen roggen, van wegen / Michiels de Haerde, 

welck Henrick Brocken beset / heeft uut enen stuck lants gelegen tot Huyculum, / ende 

is enen pacht van eenen halven mud, ende is tzamen / enen brief - iiij lopen 

Dit is vermangelt op vier lopen/ rogs, die Wouter Colff heffende was op die / goeden 

van Claes Hanricxs te Caerchoven, / daer die taeffel in hadde vier lopen, ende / is 

eenen brieff van een ½ mud, anno (15)70 iest? / geschiet met consent vander wet. 

fol. 47r Huyculum 

Nu Gerit van Oeckel onder Enschot. 

abcdefghi - Item813 Gherit Willemsen gilt die andere iiij lopen / vande voerscreven pacht, 

ende plagen te gelden Herman / vanden Ham ende Kathelyn Laureys - iiij lopen 

1573 maart 14 Otw,R.277,22v 

Peeter Hovelmans en Embert Goossens als provisors van de  tafel van de H.Geest te 

Oisterwijk maken met Wouter Colff ‘wegens zichzelf’ een erfwisseling van erfpachten. 

Aan Wouter Colff komen a. een halve mud rogge erfpach814t, die hij, Wouter Colff de 

 

811  Otw,THG.3,38v/39r: Deselve Mathijs, voir Gielis sijn vader. 

812  Otw,THG.3,39r. In de marge: dit salmen vuytten nyew register laten. 

813  Otw,THG.3,39r. In de marge: dit ende wordt inde rekening nyet bevonden, dan schijnt? onder Enschot -- gestelt te 

sijn. 

814  Post 316. 
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tafel betaalt uit een erf te Huyckelem ; b. een half mud rogge815 die Wouter Colff de 

tafel ook betaalt uit een huis en hof te Huyckelem, welke pachten heer Adriaan 

Anchems de tafel bij testament vermaakte. 

Aan de Tafel van de H.Geest komt: c. een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit 

een stuk land genaamd ‘tGeloeckt’ in de parochie Oisterwijk te Huyckelem en een stuk 

land de Houtsbosch in deze parochie, welke Jan, Wouter en Willem zonen van wijlen 

Jan Vrient en hun zwager Jan van de Loo in  pacht verkregen van Denis Aart van 

Dyessen in Oisterwijkse schepenbrieven van 1432, 16 dagen in februari. 

317. x lopen 

Nu Peter Peters Huben. 

Nu Henrick Wouters, nu Aert Engelen. 

abcdefghi - Item816 Willem Ghenen wijf met hueren kynderen, / x lopen rogs, van 

weghen Claes van Aerl, die / provisoers gecoft hebben tegen Denis Buckinck / uut 

eenen stuck lants gelegen tot Huyculum, / tussen erffenissen Aleth Caters optie een 

zijde ende / tussen erffenissen Mathijs Walravens optie ander / zijde, v lopensen oft daer 

ontrent begrijpende, daer / Bosch brieve af zijn. 

1444 januari 9 Otw,THG,I,187r-2,regest-118 

Denys (Dionisius) zoon van Aart van der Diesen heeft een stuk grond van ongeveer vijf 

lopenzaad in de parochie Oisterwijk te Huculem, met op de ene zijde grond van Aleit 

Skaters en aan de andere zijde grond van Matijs Walravens, opgedragen aan Claas 

zoon van Giselbert van Aerle om een erfpacht van vijf zester rogge op Pinksteren boven 

de oudere cijns van drie penning. 

Nona die mensis januarij anno Domini millesimo CCCCmo quadragesimo tertio. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Arnoldus Heym en 

Ricoldus die Borchgreve, In de marge: subsignatum [Aart van] Weilhusen 1443, latijn. 

In de marge: Hier volght den principalen brieff. 

 

815  Zie post 328 

816  Otw,THG.3,39r: Peter sone Peter Claes Elias. Peter Jan Schoenmakers. Peter Bernaert Peterszoon. Mogelijk 

Otw,THG.4,15v: Lambert Adriaens pachter Jan Fredrix?, Lichtmis, x lopen, met iij gld. x st.  



 

 

 

Renteboek   318      

 

 

1445 maart 24  Otw,THG.1,187r-1,regest-123 

Denijs zoon van Aart van der Diesen heeft opgedragen aan de Heilig Geestmeesters 

Laureins van der Heyden zoon van wijlen Willem van der Heyden, Henrik zoon van wijlen 

Jan Wytmans, en Jan Brock zoon van wijlen Wouter Brock, zijn erfpacht van vijf zester 

rogge op Lichtmis uit een stuk land van vijf lopenzaad ongeveer in de parochie 

Oisterwijk te Hubelen (sic), met op een zijde grond van Aleit Skaters en aan de andere 

zijde grond van Matijs Walravens, welk stuk land aan Claas zoon van Gijsbrecht van 

Aerle door Denis Aarts van Diesen is opgedragen voor deze erfpacht en de oudere 

lasten daarop, zoals Boschbrieven vermelden. 

Duysent vierhondert veertich ende vier, des woensdaigs na Palmsondach, vierentwentich dage in maart. Schepenen in Oisterwijk: 

Henrick van Ethen en Willem die Becker. 

Opschrift: Opdracht van vijf sester rogs tot Hoculem. In de marge: die gelt Willem Genen wyff, nu Aert Engelen. Den principalen 

brieff volcht hier beneden, nu anno 1576 den jongen Peter Huyben. Ad pactum. 

318. vij lopen 

Nuu dieselve. 

Nu Peter Huben Sachtsoen geheijten Peter.  

abcdefghi - Item817 noch gilt die selve Willem Ghenen wijff / van enen stuck lants, 

gepacht vanden provisoeren, / iij lopensaet oft daeromtrent begrijpende, geheyten / 

den Schelfacker, vij lopen rogs. 

319. ½ mud 

Wouter Colff. 

Nu Nel Vendicxs. 

Nu Huyb die Schomeecker - i ½ lopen, ende Claes Meynen - vi ½ lopen.  

 

817  Otw,THG.3,39v: deselve Peter Bernaert Peterszoon, inden name ende van wegen als voir. Vergelijk Otw,THG.4,16r: 

Deselve [de weduwe Peter Bernarts] voer Adriaen Peter Ghijszoon vij lopen, ende voer Peter Elyas xvij lopen, 

tsamen i mud vi lopen. 
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abcdefghi - Item818 Maes Meynen kynderen, een half mud roggen, dat / Geertruyt 

Scobben beset heeft uut zekeren erffenissen / gelegen tot Huyculum, daer scepenen 

brieve af zijn. 

fol. 47v Huyculum 

320. iiij lopen 

Nu Peter Huyben, Nu Hubrecht ende Hanrick, zijn sonen. 

abcdefg - Item819 Jan vanden Wouwe, van wegen Peters vanden / Wouwe, iiij lopen 

rogge, die Mari vanden Wouwe / beset heeft. 

321. ij lopen 

Nu die selve. 

Nu Peter Huyben.  

abcdefg - Item820 noch die selve Jan vanden Wouwe, voer Peter / vanden Wouwe, van 

wegen der erfgenaemen / Jans Papen, ij lopen rogs, die welck Delie Heynen / dochter 

vande Reynen beset heeft. 

322. v lopen 

Claes Jheronen.  

- Item821 Aen Wijten wijff met hueren kynderen gilt / v lopen rogge, van wegen Willem 

Goeyart Bax, van / erve gelegen tot Huyculum. 

1480 mei 24 Otw,THG.1,187v,regest-208 

Jan zoon van wijlen Wouter Vrients heeft beloofd aan Aart Appels Jacopszoen ten 

 

818  Otw,THG.3,39v. in marge: dit en wordt inde rekening vande jaere (15)74 ende (15)75 nyet bevonden ende schijnt 

dat Wouter Colff in plaetse van dit ½ ? ende noch van ½ mud (op) van Neel Vendix hierna folio 40 verso een 

pacht op Peter Lenaert inne? gemangelt te hebben. 

819  Otw,THG.3,39v: Huybert sone Henrick Peter Huyben alias Joncker. Jan ende Cornelis, gebroederen, sonen. 

820  Otw,THG.3,39v: deselve Jan ende Cornelis inde name als voir. 

821  Otw,THG.3,39v: Adriaen Peter Ghijsbert Wagenmakerszoon. Peter Bernaert Peterszoon. 
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behoeve van de H.Geesttafel te Oisterwijk een erfpacht van vijf lopen rogge op 

Lichtmis uit huis en hof in de parochie Oisterwijk te Huculem met op een zijde Jan Jan 

Vrients en op de andere zijde en een einde de straat, en met het andere einde aan 

grond van Engbrecht Jan Hermanszoen. Om te voldoen aan het legaat van vier lopen 

rogge die wijlen Willem Goyaart Bacs ‘den heuligen Geest gemact hadde’, en een 

lopen die Willem aan de altaristen had vermaakt. 

Duysent vierhondert ende tachentich, vier ende twintich daigen inden meye. Schepenen in Oisterwijk: Peter van den Eynde en 

Gerijt van Berck. 

Opschrift: Vyf lopen rogs tot Hoculem, gilt --. 

Mogelijk bij post 322. 

1525 maart 27 Otw,THG.1,190v/191r,regest-262 

Claas zoon van wijlen Jacob Hoeffs heeft als meester en provisoor van de H.Geesttafel 

uitgegeven aan Geerlak zoon van wijlen Dirk Backs een huis en hof met grond en 

toebehoorten van de Tafel in de parochie Oisterwijk te Leechhuyculem, aan de zijde 

zuidwaarts Antonis die Molder, noordwaarts en met het oosteind aan de straat, en met 

het einde westwaarts Herman weduwe van Ariaan Vrients met haar kinderen om een 

erfpacht van 5 lopen rogge op Lichtmis. 

Duysent vijfhondert vier ende twintich, seventwintich dage inden merte des maendaighs naden sondach alsmen singht Letare 

Jherusalem. Schepenen in Oisterwijk Willem Cornelis Bacxsoen en Ghijsbrecht Loenissoen van Megen.  

Opschrift: Vijf lopen roggen tot Leechhuyculem. In de marge: gilt Geerlick Dirck Bax. Ad pactum. 

323. ½ mud 

Nu Jan Gerit die Cort. 

Nu die weduwe Jans van Wijck.  

abcdefgh - Item822 Jan die Bont heeft gemaect een half mud / rogge den Heylige Geest 

ende den altaristen, welck / Jacop Loenarts jaerlycks gilt, welck die Heyligeest/meesters 

jaerlijcks weder uutreycken sullen / Luytgaert Aert Molders dochter Gerits Beye / wijff, 

 

822  Otw,THG.3,39v/40r: Anthonis Janszoon de Cort. Jan Jan Denis ende Adriaen Lenaert Coremans. Otw,THG.4,16v: 

Anthonis Peters vande Pasch ende Adriaen Lenart Henrix, voer Jan Denys Pauwels, tsamen viij lopen rogge, 

waerin Anthonis gelt v lopen iiij kan. en Adriaen Lenarts de resterende ij lopen 8? kannen. 
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alsoe langhe als zij leven zall, ende nae / huere doot sullent tzamen heffen ende bueren 

die / Heyligeestmeesters ende die altaristen yegelijck / iiij lopen. 

1455 mei 9 Otw,THG.1,192r,los papier,regest-157 

Aart van Hedel zoon van wijlen Mathijs die Graeuwe heeft beloofd heeft te betalen aan 

Alart zoon van Lonis van Megen een erfpacht van vier mud rogge Bossche maat, in ’s-

Hertogenbosch te leveren op Lichtmis, voor het eerst in 1457, uit een hoeve die vroeger 

van Lonis was in de parochie Oisterwijk te Huculem, alsmede uit een beemd van drie 

bunder ongeveer in de parochie Helvoirt, met aan een zijde Jan die Yonge en aan de 

andere zijde Ancelm Lucas, waarvan Aart twee-derde toebehoort door verkrijging 

vanaf heden ten dage van Alart en Jan van Kriekenbeke zoon van wijlen Jan. 

Nona die mensis may, feria sexta post dominicam qua cantatur Cantate anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 

quinto,. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Symon die Hoesch en Johannes Spiker, latijn. 

In de marge: Copia, den originale beseghelden brieff is berustende onder meester Jacop van Berchem, dyen in desen heeft iij ½ 

mud ende den Heyligeest tresterende ½ mud rogs, ende wordt nu betaelt by Anthonis Janssoen die Cort anno (15)97 uut sijnen 

goederen tot Huykelem. Signatum Rutger. 

fol. 48r Huyculum 

324. i mud 

Nu Hubrecht ende Hanrick sijn soenen. 

Nu Peter Huyben i mud, Peter hevet erffelijck gecoft ende gilt een mud daeruut.  

abcdefg - Item823 Margriet Joerdens voer enen acker / lants, xiiij lopen, die meester 

Henrick van Ethen / ende Mechtelt zijn moeder gemaect hebben in forme / ende 

maniere als hier voer onder den pacht van / Udenhout in dit boeck claerlijcke 

gescreven / staet, in welcken ackere Jan Knoep then / Bosch eenen gedeelt heeft als 

hij seegt, ende den / gehelen acker gilt jaerlijcks xx lopen roggen. / Jan Cnoep heeft vi 

lopen ende de tafel xiiij lopen. 

1520 maart 31 Otw,THG.1,150r/v,regest-260 

Henrik Willem Emmensoen heeft in zijn hoedanigheid van meester en provisor van de 
 

823  Otw,THG.3,40r: Huybert sone Henrick Peter Huyben alias Joncker. Jan ende Cornelis, gebruederen, sonen. Bij de 

posten 320, 321 en 324: Otw,THG.4,16r: deselve [de weduwe Peter Bernarts] voor derffgenamen Jan Huybert 

Henrix 1 mud vi lopen. 
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Tafel van den Heiligen Geest in de kerk van Oisterwijk om een erfpacht van een mud 

rogge in de maat van Oisterwijk daar op Lichtmis binnen de vrijheid te betalen, 

gegeven aan Peter Huibrecht Janssoen, een stuk land van ongeveer vijf lopenzaad 

binnen de parochie Oisterwijk te Huyculem in de Huyculumse eckeren, daar tussen de 

heerbaan (gemeyn herbaen) aan een zijde en op de andere zijde en een einde grond 

van de kinderen van wijlen Willem Geritszoen, en met het andere einde aan grond van 

Jan Henrikszoon van der Wouw. 

Duysent vijfhondert ende negenthien, den lesten dach in den merte opten saterdach voer Palmsondaich. Schepenen in Oisterwijk: 

Aelbrecht Willem Aelbrechtszoen en Embrecht van den Brekel Janssoen. 

Opschrift: Een mud rogs dwelck Peter Huyberts Janssoen geloeft heeft uuyt vyf lopensaet lants tot Huculem, hem te pacht 

uuytgegeven. In de marge: ad pactum.  

Naschrift: [20 april 1504] Opten xxsten dach optie sabbato post dominicam  Quasimodo anno xvC vier heeft Katherijn Knoep 

weduwe Jans Knoep haer tocht haer toebehoerende in een derdendeel vanden vijf lopensaet lants voerscreven opgedragen 

Willemen die Meester als mombaer Aleiden zijnre huysvrouwen dochter Katherijnen ende Jans Knoep voerscreven cum suis. 

[20 april 1504] Opten selven daet heeft Willem voerscreven met zijnen mede erfgenamen opdracht gedaen vanden voerscreven 

derdendeel etcetera Willemen Poynenborch Jansszoen prout in litteris de Buscoducis. 

[14 augustus 1515] Opten xiiijsten dach in augusto anno xvC xv heeft Jan Willem Poynenborch soen ende Aelbert Willems 

tvoerscreven dordendeel opgedragen der tafelen voerscreven prout in litteris de Oisterwijck. 

Dese drie brieven zijn gebonden bijden voerscreven erfbrief vanden voerscreven mud rogs. 824 

325. iiij lopen 

Nu Corst Rams, Jan Scoenmakers. 

Ariaen Jan Joerdens, nu Heynken van Gorp.  

abcdefg - Item825 Juet vanden Wouwe. die suster was van / Margrieten voerscreven, 

heeft gemaect uut hueren / gedeelt van haere vaderlijcken gueden iiij lopen / 

erfroggen, waer aff Ariaen, haer neve, Ariaens / vander Hoeven soene, zijnen leven 

lanck sal hebben / iij lopen ende de tafel een lopen, ende nae doet / van Ariaen 

voerscreven zullen dese iij lopen oick / comen totter voerscreven taeffelen, ende hier is 

een / testament aff, desen pacht gilt oick Gerit Joerdens. 

 

824  Vergelijk Oisterwijk R.225. 

825  Otw,THG.3,40r: Gielis Janszoon de Weer. Otw,THG.4,16v: Gielis Janszoon de Weer, voer Jan Schoenmakers, 

Lichtmis, iiij lopen rogge. 
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326. iiij lopen 

abcdefghi - Item826 Jan van Dun, nu Corst Geritssoen.827 

327. vi lopen 

abcdefg - Item828 Joest Vrients, van weghen meester Jan / Lombaerts829. 

fol. 48v Huyculum 

328. ½ mud 

Nu Neel Vendicks. 

Nu Huybrecht Wouter Schoemeekerssen.  

abcdefghi - Item830 Wouter Maes Meynen soen gilt der / taefelen voerscreven een half 

mud rogs erffpachts allen / jaer erffelijck op onser liever Vrouwen dach / purificatie van 

ende uut enen huyse ende hoeve / met zijnen gronde ende toebehoerten gelegen tot 

/ Huyculum, tussen erffenissen Willem Wyten optie / een sijde, ende tussen erffenissen 

Jan Michiels optie / ander zijde. Item noch uut enen stuck lants / gelegen aldaer, tussen 

erffenissen die gemeyn / straet optie een zijde ende metten enen eynde, / ende tussen 

erffenissen Ariaen Goessen Bertrums soen / optie ander zijde, nae inhout scepenen 

brieven van / Oesterwijck daer op gemaect, welck half mud / rogge erfpacht heer 

Ariaen Anschems priester der / voerscreven taeffelen in sijnen testament gemaect / 

ende gelaeten hadde, etcetera. 

329. i mud rogs 

 

826  Otw,THG.3,40v. In de marge: dit is hier voir gestelt folio 38 verso. 

827  Vergelijk regest 86 bij post 136 en 137. 

828  Otw,THG.3,40v: Adriaen Corneliszoon van Baest. Jan Beyherts Jacopszoon. Otw,THG.4,15v: derffgenamen Johan 

Beyherts, vi lopen, met (vi lop.) ij gld. x st. 

829  Zie bij post 438. 

830  Otw,THG.3,40v. In de marge: vide -- folio 39 verso. Post 319 en 328: Otw,THG.4,16v: Laureys sone Jan Claes 

Drieszoon,  i mud rogge. 
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abcdef - Item831 dat cloester vanden Ulenborch gelegen inder / stadt vanden Bosch gilt 

der taeffelen voerscreven een / mud rogs erffpachts uut enen stuck lants gelegen / tot 

Huyculum, geheyten Lemmens acker, welcken / erffpacht Embrecht Henrick 

Emmenzoen vercoft hadde / Marien dochter wilnere Henrick Toeyts uut eenre / hoeven 

gelegen optie Hupperinghe met hoer toe/behoirten, tsamen xxvi lopensen lants oft 

daeromtrent / begrijpende, gelegen tussen erffenissen Aleyt weduwe / wilner Goeyart 

Remboutssen optie een zijde, ende / tussen den Berckelssen pat optie ander zijde, tot / 

welcker hoeve dit voirscreven stuck toe behoeren plach, / ende daer af vercoft is den 

cloester voerscreven, ende / welcken erfpacht die selve Mari der taeffelen voerscreven 

/ voer scepenen van Oesterwijck overgegheven hadde, / nae inhout scepenen brieven 

van Oesterwijck daerop gemaect. 

1463 september 9 Otw,THG.1,153r-1,regest-177 

Aleit dochter van wijlen Wouter Vrancken, met haar gekoren momboor, erkent verplicht 

te zijn tot betaling aan Aart zoon van wijlen Aart Back Wijnszoon van een erfcijns van 

‘een vleemsch plack’ en een erfpacht van zes ‘loepen’ rogge ‘opten heiligen 

Corsdach’ uit een huis en hof met grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk te 

Karchoeven, met op een zijde Jan Wevers grond, en op de andere zijde grond van 

Geertruut van der Eyken. 

Aart Back zoon van wijlen Jan Winen heeft het genoemde huis met hof om de erfpacht 

gegeven aan Engelberen dochter van wijlen Wouter Ymmen, maar de brief over de 

erfpacht en de cijns is in het ongerede geraakt (ongebruyck worden was), Daarom is 

bedongen dat als hij weer in handen komt of blijkt aan een ander overgereikt te zijn, 

dat de onderhavige erkentenis van geen betekenis (werde) zal wezen. 

Duysent vierhondert tsestich ende drie, negen daige in septembri. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Goeswynssoene en Henrick 

Peterszoene. 

Opschrift: Een vlemsche plack ende ses lopen rogs tot Carichoven van wegen Mary Henrick Toyts dochter. In de marge: videtur 

esse ad pactum. Kersmisse. 

 

1502 december 10 Otw,THG.1,153r-2/v-1,regest-244 

 

831  Otw,THG.3,40v/41r. Otw,THG.4,16r: tClooster vande Uulenborch, verschijnende Lichtmis, i mud rogge, met v gld. 
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De gebroeders Wijtman, Henrik en Peter, kinderen van wijlen Willem Coeyten, en Peter 

Jan Vanissoen als man van Engelberen dochter van wijlen Willem Coeyten hebben 

verkocht en opgedragen aan Marie dochter van wijlen Henrik Toeyts een erfcijns 

‘geheten een vleemsche plack’ en hun erfpacht van zes lopen rogge ‘opten heyligen 

Korsdach’ uit een huis en hof met grond en toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk te 

Carchoeven, met aan een zijde grond van wijlen Jan Werners (sic), die is geworden van 

heer Jan Back, ridder, en aan de andere zijde grond van wijlen Gertruit van der Eycken, 

die van Jan Blanckaert is geworden, strekkende van de straat tot grond van jonkvrouw 

Elisabet van Ameroey. 

Duysent veffhondert ende twe, thien daegen in decembri. Schepenen in Oisterwijk: Joest Roeloffs en Aert Nulant. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven chijns ende pacht.832 

fol. 49r  

330. ix lopen 

Nu Denis die Zeger. 

abcdefg -833 Dierick Panis, voir Engel de Bont, dat heer / Rombout Frederix [Henrick 

Rembouts?] beset heeft. 

331. iiii ½ lopen 

abcde - Item834 Wouter Colff gilt van desen pacht. 

Dit is gelost, ende Denis gilt desen pacht gehelijck / ende is geschiet anno (15)59, daer 

eenen brieff / aff is aenden selven daet.  

 

1560 maart 26 Otw,R.264,17 

 

832  Zie ook in 1506 onder post 205. 

833  Otw,THG.3,41r: Jan sone Denis Pauwels Reynkes? voir. Otw,THG.4,16r: de kynder Jan Denis Pauwels gelden tsamen 

ix lopen rogge, met xxxij st., waerinne Huybert Jan Denys gelt x st. x dr., Jan Janszoon Latten inde voorscreven 

pacht x st. x dr., Jan Adams inde voorscreven pacht x st. x dr. 

834  Ontbreekt in Otw,THG.3. 



 

 

 

Renteboek   326      

 

Denis zoon van wijlen Pauwels Reynkens heeft verkocht aan Wouter Colff ten behoeve 

van (ad opus) ‘der taeffelen des Heyligeests binnen Oisterwijck’ een erfpacht van 

negen lopen rogge op Lichtmis uit huis en hof met gronden en toebehoren van zeven 

lopenzaad in de parochie Oisterwijk te Huyckelem, met enerzijds grond van Wouter 

Colff en anderzijds en met een einde aan grond van Peter Gerit Huenen, en met het 

andere einde aan de straat, losbaar met 24 karolusgulden.  

fol. 49v  [leeg] 

fol. 50r Haren ende Belveren 

Onder Haren ende Belveren den chijns 

332. x placken 

Nu Heyn Demers, nuu Jan Vreysen. 

Nu die kynder Gerits vanden Heesacker.  

abcde - Item835 Wouter vanden Heesacker tot Belveren, iiij ½ / d. outs, vanden Block 

dwelck Michiel vanden Rode / toebehoren was, den ouden groten gerekent voer / xij 

d. verscynende op sinte Remeys dach. 

333. xij plack 

Nu Aert Maes, nu Arien Goirts. 

abcd - Item836 Aert Loeyen tot Belveren, van wegen / Jans van Stralen, vi ½ d., dwelck 

Jan die Meyer / vanden Heesacker te gelden plach, / verschijnende oeck op sunte 

Remeys dach. 

1420 september 25 Otw,R.143,63v-3 

Henrik van Eten als provisor van de H.Geest had opgewonnen wegens het zes jaar niet 

betaald zijn van van een erfcijns van zes en een halve penning, met vonnis der 

schepenen van Oisterwijk een stuk land in Haaren te Belveren aan de Hoge Heesakker, 

met enerzijds Jan natuurlijke zoon van Jan van Haren, ‘dat hij nu hantplicht’, en 

 

835  Otw,THG.3,42r: Lauers Janszoon alias Langers, nu de weduwe. Otw,THG.4,4r: Gijsbert Laureys Langens - iij ort. 

836  Otw,THG.3,42r: Peter Andries Priem. 
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anderzijds de kinderen van Jacob van Laerhoven, en hij verkocht dit aan Aalbrecht 

Lambrechts van Lucel. 

334. v st. (ij placke) 

Nu Peter Huenen als laet. 

Nu Laureys vande Voert. 

- Item837 Jan Stevens te Belveren, dat Aert Boenen te / gelden plach vanden Grooten 

acker, vij ½ d., / den ouden grooten voer xij d., van Stoermans / gueden, daer brieve aff 

zijn, verschijnende op sinte Remeys dach. 

Item dit is gelost anno sestich ende is / gerelient? anno (15)59. 

335. i ½ st. ij plack 

 - Item838 noch die selve, iiij ½ d., maecken tsamen metten / vij ½ d., xij d. facunt ene 

oude groot, / verschijnende oick op sinte Remeys dach. 

Idem gelost. 

fol. 50v Haren ende Belveren 

336. xxxix st. i ort 

Bartholomeus Lombaerts. 

Nu Loey die Lepper, nu Geertruyt die weduwe, van Wouter Peynenborchs.  

abcdefgh - Item839 Marye Heynen kynder, weduwe Jan Heynen, vande / gueden Jans 

metten Baerde, welck Wouter / Wouters te wesen plach, xxv st. outs ende / iij ½ d., den 

ouden groeten voer xvi d., daer / brieve af zijn, verschijnende op sunte Mertens 

[Mattheeus] dach. 

 

837  Otw,THG.3,42r. In de marge: gequeten anno (15)59. 

838  Otw,THG.3,42r. In de marge: gequeten ut supra. 

839  Otw,THG.3,42r/v: Albert Ruth Adriaenszoon. Otw,THG.4,4r: Albert Rutten, voir Bartholomeeus Lombarts, Martini - 

xxxix st. i ort. 
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337. xLvi ½ st. 

abcdefg - Item840 Aert vanden Venne, Gerit van Laerhoeven / tot Belveren, van wegen 

der erfgenamen heeren Jans / vande Venne, priester, xxx st. outs, den ouden / groten 

voer xvi d., daer brieve aff zijn, / verscijnende oick op sinte Mertens dach. 

338. xxiij st i ort 

Nu den Jongen Art die Meyer. 

Nu Thonis, Pete,r Jenneken, kynder Jans van Laerhoven. 

Nu Mari weduwe Jan Wytmans.  

abcdefghi - Item841 die kercke van Haeren, voer Em Venmans, / van wegen Kathelijn 

Vredericks Scepers dochter / ende Aleth Reynsken Stijnen wijf, vanden gueden / 

Corstijnen vanden Rode, xv st. outs, den ouden / groten voer xvi d., ende des chijns 

plach te / gelden Herberth Roeter ij oude groet, daer / brieve af zijn, verschijnende 

oeck op sunte Mertens dach. 

fol. 51r Haren ende Belveren 

339. ix ½ plack 

abcdefg - Item842 Jacop Ghijben, van weghen Jans kynder van / Vucht, ende 

Scerppenborchs kynder, van enen stuck / lants, ij st. paeyments, verscijnende op sunt 

Thomaes dach. 

Dits gelost anno (15)63, want men noeyt / nyet en buerden, nae vuytwijsen der / 

rekeninge. 

340. ij oude groten 

 

840  Otw,THG.3,42v: ij gld. vi ½ st. In de marge: hierinne gelt Henrick Meeus iij -- stuvers. Peter Wouters Rouw lijff ? xi ½ st. 

Arien Brocken (voor) xi ½ st. Herbert Stevens, Wouter Brocken ende H---? de vorster vij ½ st. Embert Jacops ix st. 

Otw,THG.4,4r: Laureys Huybert voir Peter Wouters Rouwlijff, Martini - xi st. ij ort. Embert Jacops vande Voirt 

erffgenamen, Martini - ix st. 

841  Otw,THG.3,42v: Elisabeth dochter Aert voorschreven, huysvrouw Jan Covels. 

842  Otw,THG.3,42v. In de marge: gequiteert anno (15)63. 
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Nu Jan Pieren. 

abcdefghi - Item843 Lambrecht Millincks guet te Haren, van/wegen Willems van Haren 

ende Jans kynder / vande Ryt, voer Berthout van Aerl, van wegen / Henricks van 

Doncks, van twee buenre beemps / int Noertbroeck, die Laureys Deckers waren, / ij 

ouden groten, verschijnende op sunt Thomaes dach. 

341. i ½ st. i ort 

Nu Mechtelt ende Lijsken, zijn dochteren. 

abcde - Item844 Jan Gerits tot Haren, van wegen Aert vanden / Broeck, ende van wegen 

Aletten vanden Voert, / v st. paeyments, van twee stucken lants, dat / een geheyten 

Scernacker, ende dat ander stuck gehey/ten die Valsche stege, verscijnende op sunte 

Lambrechts dach. 

342. vi gld 

abcdefgh - Item845 Jan Henrickssoen, wonende ten Bosch opten Dijck, / verschijnende 

den xxij dach van meye. 

1534 november 13 Otw,R.238,57v 

De broers Jan en Antonis, Anne en Jan Peters als man van Borchte hun zusters, wettige 

kinderen van wijlen Jan de Beer Michiels bij wijlen Lijsken dochter van wijlen Embrecht 

H..mans hebben overgedragen aan Cornelis [doorgehaald en Juut] zoon van wijlen 

Michiel zoon van wijlen Jan de Beer en Juutken dochter van genoemde wijlen Jan de 

Beer bij wijlen Geertruit, zijn ‘nahuysvrouw’ een erfcijns van twee en een halve 

karolusgulden die Gerit zoon van wijlen Willem Vendix beloofd had aan Heilwig 

weduwe van Claus Vercammen op Lichtmis uit een akker van vier lopenzaad in de 

parochie Oisterwijk te Udenhout etc. volgens Oisterwijkse schepenbrieven en hen na de 

 

843  Otw,THG.3,42a-r: Jouffrouw Leonore van Vlierden. Jonker Godevaert de Jeger qs? facit iij ½ st. Otw,THG.4,4v: 

jouffrouw Lonora van Vlierden uut haer hoeve in Haren --- hoeve? - iij st. ij ort. 

844  Otw,THG.3,42a-r: Cornelis de Snyder. Cornelis Herbertszoon van Laerhoven. Otw,THG.4,4v: Heylwich? en 

Anthonisken, dochters Anthonis Gijb Reyners, Lambert - i st. iij ort. 

845  Otw,THG.3,42a-r. In de marge: gelost anno (15)77 --- dicebatur? videatur? inde rekening. 
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dood Heilwig ‘hender moye’ aanbestorven;  

aan Claas Jacob Hoefs als meester van de Tafel van de H.Geest te Oisterwijk voor die 

Tafel een erfcijns van zes karolusgulden die Goyart zoon van wijlen Wouter Stickarts 

beloofd had aan Heilwig weduwe van Claas vande Cammen, en dochter van wijlen 

Michiel de Beer op 22 mei uit huis en hof met gronden en toebehoren en een erf 

daaraan van vier lopenzaad in de parochie Haaren ‘aenden Hoevel’ met rondom de 

gemeint van Haeren etc.; en nog aan heer Heiman van Hec, priester, ten behoeve van 

de heren persoon en altaristen te Oisterwijk een erfcijns van 37 1/2 brabantse stuiver die 

Gijb Peter Zegers beloofd had aan Heilken weduwe van genoemde Claas op Lichtmis 

uit een huis hof schuur met gronden en toebehoren en erf daaraan van achttien 

lopenzaad in de parochie Tilburg etc. alles volgens Oisterwijkse schepenbrieven. 

fol. 51v Haren ende Belveren 

343. ij gulden v st. 

Nu heer Bartholomeus tot Helvoert. 

Nu Joest Claes Beyenssen tot Berckel, nu Jan Priem. 

abcdefg - Item846 Jan Priem, van wegen Margrieten vande / Wiel, verschenen op sint 

Joris dach anno xLiij. 

344. xxi st. 

abcd -847 de heere van Geffen uut sijnen goeden tot Haren, / dat Goyaert van Hulsel 

beset heeft iij libra.  

[zie in 1486 regest 219, onder nummer 193] 

345. iij gld 

 

846  Otw,THG.3,42a-r. In de marge: gelost anno (15)71 --- int? manuael Gielis Goossens. 

847  Otw,THG.3,42a-r: Joncker Niclaes van Vladeracken. Joncker Caerl van Vladeracken. Otw,THG.4,4v: jonker Caerl 

van Vladeracken, Joannis - xxi st. 
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abcdef -848 Em Peynenborchs, voir Andries van Uden, dat heer/ Rombout Frederix beset 

heeft.  

1550 mei 9 Otw,R.254,46v 

Henrik zoon van wijlen Jan Witlock heeft verkocht aan de secretaris ten behoeve van 

heer en meester Rombout (Rumundi?) Fredericks, priester, een erfcijns van drie gulden 

op 1 mei uit zijn huis en hof met gronden en toebehoren van twee mudzaad in de 

parochie Haaren bij Oisterwijk in den Gever, met enerzijds de heerbaan en anderzijds 

de straat, strekkend van grond van Peterken weduwe van Jan Witlock tot grond van 

Pauwels Elens, losbaar met 50 carolusgulden.  

In de marge: ‘Dezen brief is bij Henrick gelost aan Wouter Colff H.Geestmeester 17 

maart 1556 stilo brabantie [o.s.] en de penningen zijn beleet met 1 mud rogge849 aan 

Anthonis Jan Arien Smolders. 

fol. 52r [leeg] 

fol. 52v [leeg] 

fol. 52a-r Haren ende Belveren 

346. i mud 

 - Item850 Roelof Peynenborchs kynder ende Willem / Peynenborch gelden der 

voerscreven tafelen tsamen een / mud roggen jaerlijcks ende erffelijcks pachts allen / 

jaer erffelijck op onser liever Vrouwen dach puri/ficatie uut enen stuck lants, vier 

lopensen off daer / omtrent begrijpende, gelegen inde prochien van / Haeren, tussen 

erffenissen Aert Peter Coelen soens / op beyden sijden. Item noch uut enen stuck lants, 

/ geheyten den Heetacker, een lopensaet oft daer omtrent / begrijpende, gelegen 

tussen erffenissen Aerts kynder / van Laerhoeven optie een zijde, ende tussen erffenisse 

/ Heylwygen van Laerhoeven optie ander zijde. / Item noch van ende uut meer 

anderen onderpanden inde / prochien van Haeren voerscreven gelegen, nae inhout / 

scepenen brieven van Oesterwijck daer op gemaeckt, / ende welck mud roggen 
 

848  Otw,THG.3,42a-v: Bartholomeeus Lombaertszoon. Albert Ruth Adriaenszoon. Otw,THG.4,4r: Deselve [Albert Rutten] 

noch verschijnende v--- - iij gld. 

849  Zie post 441. 

850  Otw,THG.3,43r. 
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erfpacht voerscreven heer Ariaen / Anschems, priester, der voerscreven fabryken in 

sijnen / testament gemaect ende gelaeten hadde, etcetera. 

Nu Jan Willemssoen ten Bosch. 

abcdefghi - Item851 van desen mud rogs erfpachts gilt nu Engel / weduwe Roeloff 

Peynenborchs xij lopen - xij lopen.852 

Heer Claes Emmen, priester, nu Goesen Emmen. 

a - Item853 Aelbrecht Willemsen als man ende momboer / van Jenneken zijnre 

huysvrouwen, dochter Willem / Poeynenborchs gilt daer aff iiij lopen - iiij lopen. 

dit is oeck gelost als voer gemangelt854 

 

1409 oktober 13 Otw,THG.1,166v/167r-1,regest-52 

Aart zoon van wijlen Peter Toelenzoen heeft ontvangen van Henrik Crillaert zoon van 

wijlen Gerit Crillaerts als man van Marie855 om een erfpacht van twee mud rogge op 

Lichtmis boven de oudere lasten: a. ‘Eenrehande erffenisse’ in de parochie Haaren, een 

stuk land van vier lopenzaad of daaromtrent, als een gelookt (geloect) gelegen, met 

Aarts eigen grond aan beide zijden; b. een stuk land aldaar van een lopenzaad, die 

Heetacker, met op een zijde grond van Aart van Laerhoven en op de andere zijde van 

Heilwig van Laerhoven; c. een stuk land van ongeveer anderhalve lopenzaad in die 

Brake, met op een zijde grond van  Elisabet dochter van wijlen Henrik Costers en aan de 

andere zijde grond van Heilwig van Laerhoven; d. een stuk land van anderhalve 

lopenzaad in de ‘Hofstadt’, met op een zijde Aart zoon van wijlen Jan van Laerhoven 

en op de andere zijde Heilwig van Laerhoven; e. een stuk land van ongeveer een 
 

851  Otw,THG.3,43r: Dierck Jacop sFilters. 

852  Vergelijk Nedervonder 066A. 

853  Otw,THG.3,43r. In de marge: dit salmen opten register setten en nyetten? cesseren? 

854  Zie bij post 303. 

855  Zie post 347: Henrik leeft nog op 6 november 1434. Hij is dan nog getrouwd met Marie dochter van Jan van 

Laerhoven. 
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lopenzaad in den Rijdacker, tussen grond van Heilwig van Laerhoven op een zijde en 

grond van Willem Poynenborchs; f. zijn deel in dat Steenbroecke ‘by den huse ten 

Emelaer’; g. zijn deel in dat Connicsbroeck; h. zijn deel in een beemd, ter Stegenroet; i. 

zijn deel in een stuk beemd, Braeckmansbeempt; j. zijn ‘gedeelt in die Else’; k. zijn deel in 

dat Hoeghe Weer; l. zijn deel in ‘den Werdel after den Gansbeempt’; m. zijn deel in 

‘enen stucxken tot eenre weyen gelegen, dat Horstken’; en de helft van hetgeen op 

Jacob van Laerhoven is verstorven van zijn moeder Aleit en Henrik Crillaert gekregen 

heeft van ‘zijnen zwager’ Jan van Laerhoven; en zijn ‘gedeelt in alsulcke chijnse ende 

pacht alsmen wilner te gelden plach Jan van Laerhoven zijnen zweer’, dat is 

schoonvader, met uitzondering van zijn deel in de hei voor Bautsvoert, en dat 

‘Eydestuck’.  

Duysent vierhondert ende negen, des sondaigs nae sente Denys dach martelers. Schepenen in Oisterwijk: Jacop van Ele Aert 

Houtappels en Jan Jan Wijtmanszoen. 

Opschrift: Van een (verbeterd:) twee mud roggen tot Haren. In de marge: ad pactum. 

 

1459 november 2 Otw,THG.1,167r-2/168r,regest-171 

Henrik zoon van wijlen Aart Herman Noyenszoen en Antonis dochter van wijlen Aart 

Herman Noyenszoen, ook voor de niet tegenwoordig zijnde Marie dochter van wijlen 

Aart Herman Noyenszoen, voor welke haar broer heeft beloofd, hebben opgedragen 

aan heer Adriaan, priester, zoon van wijlen Ansem Molneers met de brieven die gewag 

maken van verzuim van betaling, een mud in een erfpacht van twee mud rogge, te 

voldoen op Lichtmis. Onderpand van deze erfpacht van twee mud rogge zijn: a. een 

stuk land van vier lopenzaad in de parochie Haaren met aan beide zijden grond van 

Aart Peter Tolensoen; b. een stuk land, den Heetacker, een lopenzaad ongeveer in de 

parochie Haaren, met aan beide zijden aanliggende grond van Aart Peter Tolensoen; 

c. Den Heetacker, een lopenzaad, tussen de kinderen van Aart van Laerhoven en 

Heilwig van Laerhoven; d. anderhalve lopenzaad in die ‘Hofstat’, met op een zijde 

grond van Aart van Laerhoven zoon van wijlen Jan en aan de andere zijde Heilwig; e. 

een stuk land van anderhalf lopenzaad in die Brake, tussen grond van Elisabet wijlen 

Henrik Costersdochter aan een zijde en Heilwig van Laerhoven aan de andere zijde; f. 

een lopenzaad in der Rijacker, met aan een zijde Heilwig van Laerhoven en aan de 

andere zijde ‘der erfenis wilner Poinenborch’; g. het gedeelte van een stuk beemd dat 

Steenbroeck ‘by den huyse ten Emelaer gelegen’; h. een gedeelte in dat 
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Connicxbroeck; i. een deel van een stuk beemd der Steghe-roet; j. een gedeelte van 

Bracmansbeempt; k. een gedeelte in die Elst; l. een gedeelte in dat Hoge Weer; m. een 

gedeelte van ‘den Werdel after den Gansbeempt’; n. een gedeelte van een stuk erf 

‘tot weyen liggende geheiten dat Horstken’; en de helft van de goederen die op 

Jacob van Laerhoeven verstorven zijn van zijn moeder Aleit, gelijk wijlen Henrik Crillaert 

die verkregen heeft van zijn zwager Jan van Laerhoven; met uitzondering van (hierin 

uutghenomen) het gedeelte in de hoeven voor Bautsvoert gelegen, en in dat Eyckstuc, 

schepenbrieven van Oisterwijk maken hiervan gewag. 

Dusent vierhondert vyftich ende negen, twee dage in novembri. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Elst en Aert Appel Jacopsone. 

Opschrift: Opdracht van eenen mudde rogs gedaen heeren Adriaen Anchems Smolders vanden voorscreven twee mudden rogs.  

fol. 52a-v Haren ende Belveren 

347. i ½ mud 

abcdefg - Item856 Jan van Spaendoncks kynder tot Haeren inde / Gever gelden der 

voerschreven taeffelen anderhalf mud / rogs erfpachts allen jaer erffelijck op onsen 

liever / Vrouwen dach alsmen kerssen dreeght uut eenen / stuck lants geheyten die 

Cleyn Braeck, vier / lopensen oft daer omtrent begrijpende, gelegen inde / prochien 

van Haeren inden Gever aldaer, met / beyden zijden neven die gemeyn straeten, 

streckende / metten eenen eynde aen der erffenissen behoerende / tot sunte 

Kathelijnen altaer inder kercken van / Oesterwijck, noch uut meer onderpanden 

gelegen / aldaer, nae inhout scepenen brieven van Oesterwijck / daerop gemaect, 

welcken erfpacht voerschreven heer / Ariaen Anschems priester den voerscreven 

fabryken / in sijnen testament gemaeckt ende gelaten hadde. 

1434 november 6 Otw,THG.1,165r/v-1,regest-97 

Jacob zoon van wijlen Jacob Gijb Sthevenssoen heeft om een erfpacht op Lichtmis van 

anderhalve mud rogge boven de oude lasten ontvangen van Henrik Cryllart zoon van 

wijlen Gerit Cryllarts als man van ‘Mathye’ dochter van wijlen Jan van Lairhoven een 

drietal stukken grond: a. een stuk land van ongeveer vier lopenzaad, die Cleyn Braeck, 

in de parochie Haaren aan den Ghever, ‘neffen die ghemeijn straet aen beyden 

siden’, westwaarts aan de grond van Heilwig Moytyns en met het oosteinde aan grond 

 

856  Otw,THG.3,43v: Jan Aertszoon? inden Gever? Goossen Huybertszoon van Laerhoven, nu de kynder. 
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van het ‘Sente-Katelinen’altaar in de kerk van Oisterwijk en grond van Aleit Gijb-Loders-

wijf en haar kinderen; b. het achtste (achtende) deel van een beemd, die 

Ymmendonck, in de parochie Haaren ter plaatse dat Roet, met aan een zijde grond 

van Jan die Roever en aan de andere zijde ‘den Moelenstroem’; c. het achtste deel in 

een beemd, dat Vrouwenroet, ook in de parochie Haaren in dat Roet, bij welke beemd 

in het geheel (den alyngen beempt) grond van Jacob Monyck oostwaarts ligt, en der 

Steghenroet, waarvan Jacob Jacob Gijb Stevenssoen al een deel heeft, westwaarts. 

De oude lasten op deze goederen zijn: een erfpacht van twee lopen rogge 

verschuldigd aan de Tafel van den Heiligen Geest in Oisterwijk, een erfcijns van twee 

hoender aan ‘onsen heer den hertoge van Brabant’, een cijns aan Gerit van Berck, en 

het derde deel van een erfcijns van vijf schilling aan de kerk van Haaren. 

Dusent vyerhondert dertych ende vier, op sente Leonarts dach confessoris. Schepenen in Oisterwijk: Willem die Becker en Arnt van 

der Heyden.  

Opschrift: i ½ mud rogs tot Haeren vanwegen heeren Adriaenen Ansems. In de marge: ende gilt nu Jan Aertssoen in den Gever, nu 

Goessen Huyberts van Laerhoven. Ad pactum. 

 

1456 oktober 19 Otw,THG.1,165v-2/166r,regest-161 

Henrik zoon van wijlen Aart Herman Noiens van der Hoeven heeft verkocht en 

opgedragen aan zijn zwager heer Adriaan, priester, zoon van wijlen Ansem Molders, 

een van zijn vader geërfde erfpacht van anderhalf mud rogge op Lichtmis die Cornelis 

Claessoen moet betalen en in het verleden Jacob zoon van wijlen Gijb Sthevenssoen. 

Onderpand van deze erfpacht zijn drie stukken grond. Ten eerste een stuk land in de 

parochie Haaren, die Clein Braec, ongeveer vier lopenzaad, in den Ghever, met beide 

zijden aan de straat en strekkend van de grond van Heilwig Moitincs tot grond van het 

‘Sente-Katelinen-autaer’ in de kerk van Oisterwijk en grond van Aleit Gijb-Loders-wijf en 

haar kinderen; ten tweede een achtste van een beemd, die Ymmedonck, in de 

parochie van Haaren, ter plaatse dat Roet, tussen Jan Roevers grond en den 

Molenstroom; ten derde uit een achtste van een beemd aldaar, dat Vrouwenroet, de 

hele beemd met op een zijde Jacob Monyck en der-Stegenroet, waarvan een 

gedeelte is van Jacob Jacob Gijb Stevenssoen op de andere zijde. 

Dusent vierhondert sesenvyftich, neghetien dage in octobri. Schepenen in Oisterwijk: Jan Wijtmans en Jan vander Dyc.  

348. i mud 
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Nu Vranck Brocken. 

abcdefghi - Item857 Dirck Stempels, voer Gerit Loer, van wegen Jan / Berkelman 

Geritssoen, ende voer Willem Jan Priemszoen, / een mud roggen in prochie van Haren, 

welck Aleth / Borchmans te wesen plach. 

349. i lopen 

Claes Neel Vendincks, nu Ariaen Laureys Smolderssoen. 

abcdef - Item858 Willem Heynen, van wegen Herman Neesen, / een lopen rogs uut huys 

en hof gelegen te Haren bijden / steenoeven. 

Dit is gelost anno (15)59 nae uutwijsen / der rekeninge, want het pant waert 

opgewonnen, / ende daer en was er geen bescheet aff, ende en was / in langen tijt 

niet gebuert. 

 

1560 januari 22 Otw,R.264,4v 

Wouter Colff, namens de tafel van de H.Geest van Oisterwijk, verklaart dat Aart Joost 

van Eerssel c.s. als erfgenamen van wijlen Ariaan Laureis sMolders gelost heeft een 

lopen rogge, die de tafel hief op zekere stede te Haaren, ‘tanderen tijde bij Ariaen 

vercoft Peeteren Jans de Molder’.  

fol. 53r Haren ende Belveren 

350. iiij lopen 

Nu Hubert Verlaerhoeven als laet. 

Nu Wouter Poeynenborchs.  

 

857  Otw,THG.3,43v: Franck Brocken Janszoon. Jan ende Henrick, gebroederen sonen. Vergelijk Otw,THG.4,16v: Jan 

Peter Jacops vande Voort weduwe ende Steven Adriaen Nelen, voer derffgenamen Franck Brocken, gelden 

tsamen i mud, waerinne die voorscreven weduwe gelt xv lopen ij ½ kannen, xxxvi st. Deselve weduwe noch een 

half mud, met ij gld. Steven Adriaen Nelen gelt de resterende? ix ½ kannen met iiij st. 

858  Otw,THG.3,43v. In de marge: Staet inden ouden register gelost te sijn ende daerom? vuyt? en? dit? register te 

laeten. 
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abcdefghi - Item859 Jan Moninck, van wegen Wouters van / Haren iiij lopen rogs. 

351. xiiij lopen 

Die selve Hubert. 

Noch deselve Jan Monicx.  

abcdefgh - Item860 Gerit Aert Brocken soen te Haren, vanwegen / Aert Brocken, sijns gelt 

iij ½ mud, van welcken / pacht Jan Moninck gilt nu xiiij lopen rogs, / ende is enen brief 

vanden voerscreven iij ½ mud. 

Nu Rochus Laukens. 

Nu Jan Peynenborch, zijn soen. 

abcdefgh - Item861 Peter Peynenborch kynder te Haren gelden / vanden selven pacht 

xviij lopen rogs - xviij lopen. 

Nu Jan Art als laet. 

Nu Claes zijn soen, nu mijnheer van Gheffen.  

abcdefgh - Item862 Willem van Boechoeven vanden selven pacht - ½ mud. 

Nu Peter Jan Geritssen, nu Jan Pieren. 

 

859  Otw,THG.3,43a-r: (doorgehaald: Hubert van Laerhoven als laet voor Wouter Peynenborchs voor). Joncker N. 

Halmale. Adriaen Corneliszoon van Buerden. 

860  Otw,THG.3,43a-r: Deselve Adriaen van Buerden inden name ende van wegen als (van) boven voir joncker [N. 

Halmale]. In de marge voor de volgende vijf posten (allen onder 351): 3 ½ mud? Post 350 met dit deel van post 

351: Otw,THG.4,16v: Joorden van Beurden ende Mayken (--) weduwe Willem Jan Lamberts, iiij lopen rogge, 

deselve noch xiiij lopen rogge, tsamen xviij lopen, waerinne die voorscreven Joorden ende Mayken gelden 

tsamen ix lopen, met iij gld., en Adriaen Joachims van Esch ende Adriaen Jan Melis gelden dander helft, Lichtmis, 

iij gld. 

861  Otw,THG.3,43a-r: Henrick Rochus ende Peter Huyberts, voir. Vergelijk Otw,THG.4,17r: Adriaen sone Adriaen 

Anthonis de Cort ende de kinder Peter Huybert van Laerhoven gelden tsamen 18 lopen rogge, waerinne die 

voorscreven Adriaen gelt ix lopen met ij gld. x st. en Rochus Peter Huyberts dander helft met ij gld. x st. 

862  Otw,THG.3,43a-r: Joncker Claes van Vladeracken. Joncker Caerl van Vladeracken. De weduwe. Otw,THG.4,16v: 

de weduwe jonker Caerl van Vladracken, Lichtmis, ½ mud rogge, met iij gld. 
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abcdefg - Item863 Peter Eelens gilt oock van desen pacht / een half mud - ½ mud. 

fol. 53v Haren ende Belveren 

Nu die weduwe Jan Peynenborchs, nu Elen Stijnen. 

abcdefgh - Item864 Jan Peynenborch, voer Wouter Peynenborch, / gilt van desen pacht 

oeck een halff mud - ½ mud. 

Mogelijk bij post 351 

1317 augustus 18 Otw,THG.1,163r,regest-6 

Heer Gerardus, investiet van de kerk van Haaren, heeft beloofd aan de kinderen van 

wijlen Jan zoon van wijlen Lambrecht van Gorshalven, Jan, Ingram en Geerwing, een 

erfpacht van vier en een halve mud rogge Bossche maat op sint Andriesdag waarvoor 

heer Gerardus hun goederen in Haaren zijn gegeven volgens Boschbrieven. 

Tot meerdere zekerheid inzake de betaling heeft hij een erfpacht van een mud rogge 

ondergezet gaande uit zijn hele huizing, waarvoor een ander onderpand dat de 

schepenen ter plaatse, van ’s-Hertogenbosch of die van Oisterwijk voldoende oordelen, 

in de plaats kan worden gesteld. 

MCCCmo decimo septimo, feria quinta ante festum beati Bartholomei apostoli. Schepenen in den Bosch: Johannes Dicbier junior 

en Ghysselbertus Lyscop, latijn.  

Opschrift: Vier ende een half mudden rog tot Haren. 

Onderschrft: [29 juli 1324] Int jaer MCCC xxiiij, sondaigs nae sint Jacopsdach heeft die voerscreven Geerwingis vercoft den 

voerscreven heeren Gerarden een malder rogs vanden voerscreven iiij ½ mud rogs. 

 

1542 mei 8 Otw,R.246,33 

Barbara weduwe van Cornelis Kievits heet op grond van een testament overgedragen 

aan meester Andries sGrooten zoon van wijlen Johannes een huis hof en schuur met 

 

863  Otw,THG.3,43a-r. Symon Martenszoon van Hove nomine uxoris. Jan Adriaenszoon Termeer. Otw,THG.4,17v: Jan 

Termeer, voer Symen van Hove, ½ mud rogge. 

864  Otw,THG.3,43a-r. Lambert Emberts Peynenborchs. Vergelijk Otw,THG.4,17r: Jan Adriaen Lamberts ende Engelken 

weduwe Peter Peynenborch, tsamen viij lop. (met) waerinne in gelt iiij lopen met xxx st. en Engelken weduwe 

Peter Peynenborch dander helft, xxx st. 
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grond en toebehoren, samen 2 mudzaad, in parochie Haaren in den legen Gever 

tussen een erf ‘des groeten gasthuys van den Bosch’ en Jan Monix Janss, strekkend van 

erf van het genoemde Gasthuis ; een wei aldaar tussen een erf van Claas van 

Bockhoven en de Aa; een beemd van een bunder in genoemde parochie op het 

Ruedt tussen een erf van de erfgenamen van wijlen Gerit van Berck en de Aa volgens 

schepenbrieven van Oisterwijk waaruit betaald moet worden twee mud rogge aan het  

godshuis van Tongerlo, nog aan de H.Geestttafel van Haaren 22 lopen rogge, nog 

‘totter vroemisse inder kerck van Haeren’ een mud rogge, nog aan de H.Geesttafel van 

Oisterwijk vier lopen rogge, nog een malder rogge aan ‘den Groten Gasthuys van den 

Bosch, nog ‘den godshuys van Sint Geertruydt tot Loeven’ 14 st., nog de fabriek van de 

kerk van Haaren 1 1/2 oude grote en 2 1/2 penning ouds, nog aan de persoon van 

Haaren 1 oude grote, de koster 1/2 oude grote,  nog het onderhoud van een roede dijk 

‘opten Helvoirtschen dijck’, nog het onderhoud van twee roeden dijk ‘opten 

Belverschen dijck’, waarna meester Andries aan Barbara 125 keizersgld. belooft. 

352. iiij lopen 

Willem Ariaenssoen. 

Nu Cornelis Kievits, nu meester Andries sGroten.  

abcdefgh - Item865 die joffrou sRoevers met hue(re)n kynderen / iiij lopen rogs, die welck 

heer Willem, persoen van / Essche, beset heeft. 

353. ½ mud 

Nuu Lijsken inden Paepegaey ten Bosch, nuu Gerit Verhoeven als laet. 

abcdefgh - Item866 Jacop Gybben soen .. vanden Ghever een / halff mud roggen uuyt 

eenre hoeven gelegen / inden Ghever. 

354. iiij lopen 

 

865  Otw,THG.3,43a-v: Jan sone [Willem Ariaenssoen]. In de marge: gequeten aen J[an van den] Hoevel. 

866  Otw,THG.3,43a-v: Cristina Kemp. Lambert Kemp, voir. In de marge: a--? pactum? Vergelijk Otw,THG.4,18r: Adriaen 

en Anshem van Thuijl tsamen viij lopen, waerinne Adriaen gelt, verschenen Lichtmis, iiij lopen rogge. Anshem van 

Thuijl, dander helft, (met) iiij lopen rogge. 
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Nu Jan Aert Willemssen, nu Lijnken zijn dochter. 

abcdefghi - Item867 noch deselve Jacop, voer Lijsbeth zijn moeder, iiij / lopen rogs uuyt 

twee stucken lants gelegen in die / Braeck inder prochien van Haren, tussen erffenisse / 

Luytgaert Stevens optie een zijde, ende tussen die / erffenisse Claes Goselens optie 

ander zijde, daer / brieve af zijn. 

fol. 54r Haren ende Belveren 

355. vi lopen 

Nu Wouter Brocken ende Peter zijn bruer. 

abcdef - Item868 Cornelis vande Meer, van wegen Jans / van Loen  te Belveren, welck 

Jan vande Rubossche / besetten, vi lop. roggen. 

356. i mud 

 - Item869 Heyn Thijs heeft beset een mud roggen, daer scepenen brieve vanden Bosch 

af zijn. 

Nu Henrick sijn soen, nu Dries (doorgehaald: die Leer?maker) tot Helvort. 

abcdefghi - Item870 van desen mud gilt nu Willem Appels een / half mud - ½ mud. 

Nu Jan Noijen?. 

Nu Aelbrecht Mombers kynder tot Boextel. 

 

867  Otw,THG.3,43a-v: Henrick Anthoniszoon van Zomeren nomine uxoris. Otw,THG.4,18r: Anthonis Henrix van Someren, 

iiij lopen rogge. 

868  Otw,THG.3,43a-v: Cornelis sone Wouter Brock. voir. Otw,THG.4,18r: Willem Peter Jan Lamberts, voer Cornelis 

Wouter Brocken, Lichtmis, iiij lopen rogge, en  Jan Wouter Brocken inde voorscreven pacht ij lopen. 

869  Otw,THG.3,43a-v: onderschrift: ende gelt dairinne als volgt. 

870  Otw,THG.3,44r: Cornelis Andriess? de Witt. Andries de Wever. Jan sone Wouter Aertszoon van Brechom? 
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abcdefg - Item871 dander half mud gilt nu Willem Vos, welcken / pacht plagen te gelden 

Jan vande Venne ende Willem Vos - ½ mud. 

357. ½ mud 

Nu Aert van Zon. 

abcdefg - Item872 Peter Loeyen, voer Peter Lemmens, een half mud / roggen, voer Aert 

Storemans, van wegen Embrecht / Smeets soen, vanden Krekelhoeven op die Rame, 

daer / scepenen brieve aff zijn. 

fol. 54v Haren ende Belveren 

358. vij lopen 

Nu Hanrick Witloxs. 

Nu Geertruyt sijn huysvrou, nu Aert Meeus.  

abcdefghi - Item873 Goessen van Uden, voer Jan van Haren, van / wegen sijns vaders, vij 

lopen rogs van twee / stucken lants gelegen in die prochie van Haren, / dat een stuck 

tussen erffenis Jacop Ghijben kynderen / optie een zijde, ende tussen erffenis Claes 

Goeselens / optie ander zijde, dander stuck gelegen binnen / erffenis .. Claes Goselens 

voirscreven, daer brieve / aff zijn de data 1414 ipso Mathei. 

359. vij lopen 

 

871  Otw,THG.3,44r: Wouter Jan Brocken, Jan Ghijsbert Hex?zoon (ende Jan Albertszoon) van Jan Aelbertszoon. In de 

marge: No? Vergelijk Otw,THG.4,17r: Jan Gijsberts vande Schoot, ½ mud rogge, waerinne die voorscreven Jan 

betaelt xxij ½ st. en Wouter Jan Brocken in de voorscreven pacht v st. iij ort. en [mogelijk] het Groot Gasthuys 

vanden Bosch v st. iij ort. en Adriaen Lambert Jans, voir Dingen Huyberts inden voorscreven pacht v st. iij ort. en 

Henrick Lambert Jans --- v st. iij ort. 

872  Otw,THG.3,44r: Deselve Wouter ende Jan Ghijsbertszoon ende consorten, voir Jan Nuyen? In de marge: Jan sone 

Reyners voirscreven, confratres? Reyner Janszoon van Haren? en Jacop de Potter tsamen. Mogelijk 

Otw,THG.4,17v: Reynder Jan Reynen, voor Henrick Rochus, ½ mud rogge, deselve noch ½ mud,  tsamen i mud, 

met v gld. Otw,THG.4,18r: de kynder Reyner Jan Reynen, Laureys Clinckers ende Anthonis Bastiaens tsamen  vi ½ 

lopen [en mogelijk] derffgenamen Jan Symons ende weduwe Demer Willems? i ½ lopen. 

873  Otw,THG.3,44r: Jan Thonis Willemszoon van wegen sijne huysvrouw dochtere [Henrick Witloxs]. Mogelijk: 

Otw,THG.4,18r: de kynder Aert Burg? voer Jan Thonis Willems, vij lopen. 
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Nu die weduwe Heylken Storemans. 

Nu Agnees Vermeer, nu Aert Peter Storemanssen.  

abcdefgh - Item874 Cornelis vande Meer, van wegen Peter / Witlocks, vij lopen rogge 

van twee stucken bemps / die wilner Meerten Stevens toebehoerden, dat / een stuck 

geheyten den Wolfs beempt gelegen / in die prochie van Haeren, tussen erffenisse 

joncker / Dircks Roevers optie een zijde, ende tussen die gemeyn / Aa optie ander zijde, 

daer brieve aff zijn. 

360. ij lopen 

Nu Lemmen Belious. 

abcdefgh - Item875 Jan van Spaendonck, voer Theeuken, Jacop / Ghyben swager tot 

Haren, enen zester roggen uut / enen stuck lants, dat hy bruyckende is van Aert / Jans 

soen van Laerhoeven, gelegen inde Ghever. 

361. ix lopen 

Nu Wouter die Raeymeecker Wouterszoen 

abcdefgh - Item876 Ariaens kynder vande Loe ix lopen rogge, die Engel / Beren Smeets, 

Aert Walravens wijff besette, daer / brieve af zijn. 

1389 mei 1 Otw,THG.1,164r-1,regest-26 

Gijsbrecht Holle heeft ontvangen van Aart Walraven om een erfpacht van ‘negendalff 

lopen rogs’ op Lichtmis, een stuk land in de parochie Haaren, met aan een zijde Gielis 

 

874  Otw,THG.3,44r/v: Peter Aert Storemans. Jan sone Aert Wouter Brocken gelt sess lopen rogge in plaetse van seven 

lopen soe deen lopen aen Embert gequeten is. Ende nu alleen vi lopen. Vergelijk Otw,THG.4,18v: -- Aert Brock? 

Lichtmis, vi lopen. 

875  Otw,THG.3,44v: Goossen Huybertszoon van Laerhoven. Henrick sone Adriaen Wouterszoon Vermeer ende de 

weduwe Peter Anthoniszoon van Zomeren. Mogelijk vervolgen post 347 en 360 met Otw,THG.4,17v: Jan Janszoon 

van Moergestel ende Jacob Wouter Snijers tsamen i ½ mud rogge, gelden noch tsamen ij lopen rogge, waerinne 

Jan gelt xiij lopen en Jacob Wouter Snijers dander helft xiij lopen. 

876  Otw,THG.3,44v: Laureys Peter Geritszoon. Adriaen Jan Witlox. In de marge voor de drie volgende posten (361, 362, 

363): tsamen i mud iij ½ lopen rogge.  Vermangelt opte stede tot Carchoven. 
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vanden Dorne en aan de andere zijde Hessel Gobelens, met een einde aan grond van 

Aleit van Laerhoven en met het andere eind aan de Gruenstraet, onder voorwaarde 

dat Gijsbrecht dit stuk land later mag opgeven met betaling van de dubbele 

jaarpacht.  

Duysent driehondert tachtentich ende negen, op sente Philips ende Jacobsdach der apostelen. Schepenen in Oisterwijk: 

Gijsbrecht Jacobssoen en Gijsbrecht vander Stegen. 

Opschrift: Van viij 1/2 lopen roggen tot Haren, ende gilt Arijken weduwe Laureys Peter Geritssoen alias Bloemkens ex bonis aen 

tHolleneynde, daer Wouter de Raijmaecker te wonen plach; nu Adriaen Witlox. In de marge: ad pactum. 

 

1397 april 1 Otw,THG.1,164r-2,regest-33 

De gebroeders Wouter en Peter, zonen van wijlen Wouter van den Loe, hebben 

ontvangen om een erfpacht van acht en een halve lopen rogge op Lichtmis van Aart 

Walraven, een stuk land in de parochie Haaren bij die Gruenstraet, met aan een zijde 

grond van Hessel Goebelens en aan de andere zijde grond van Gielis van den Dorne, 

met een einde aan de Gruenstraet en met het andere einde aan de grond van Aleit 

van Laerhoven. Aart zal de oude lasten van het goed wegnemen en als Wouter en 

Peter het weer willen opgeven mogen ze dat doen met betaling van ‘dobbelen 

pacht’. 

Duijsent dryhondert tnegentich ende ses, opten sondach van Halffvasten. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Ele en  Mathys van 

Hukulum.  

Opschrift: Noch van negendalff gelijcke lopen roggen op Arijken voirscreven. In de marge: nu Ariaen Witlox. Ad pactum. 

 

1422 maart 1 Otw,THG.1,164v,regest-71 

Aart Walraven en zijn vrouw Engelberen hebben een erfpacht van acht en een halve 

(negendalff) lopen rogge nagelaten, die door de gebroeders Wouter en Peter zonen 

van wijlen Wouter vanden Loe op Lichtmis moeten voldaan worden. Hun erfgenamen 

hebben die overgegeven en opgedragen aan hun mede-erfgenaam Gerit van 

Meyensvoert in zijn hoedanigheid van provisor van de Tafel van den Heiligen Geest. Als 

handelende erfgenamen worden vermeld: Aart Andrieszoon van Hukulum; Diderik 

Wange zoon van wijlen Aart Wangen; zijn neef (neve) Wouter Back zoon van wijlen 

Geerlick Backs; Margriet Putkupe dochter van wijlen Hillegont van den Poel, die is 

vergezeld van haar gekoren momboor; en Gerit van Meyensvoert zoon van wijlen 



 

 

 

Renteboek   344      

 

Wouter van Meyensvoert; de gebroeders Aart, Jan en Peter de Beer, zonen van wijlen 

Wouter Beren, en hun zusters Heilwig vrouw van Peter Gerits Beyensoen, Hillegont vrouw 

van Jan die Vet, Angnees vrouw van Bartolomeeus Rode-Geritssoen, Katelijn vrouw van 

Willem Aartszoon van Broechoven; en Claus zoon van Jan Claus Vrients. Ze treden ook 

op voor Henrik Willemszoon van Gelder, voor de gebroeders Henrik en Aart, zonen van 

wijlen Henrik Emmen, en Conegont dochter van wijlen Willem Loeders. 

Het onderpand van de erfpacht wordt nog steeds beschreven als een stuk land in de 

parochie Haaren bij de Gruenstraet tussen grond van Hessel Gobelens en grond van 

Gielis van Dorne. Aan het ene eind ervan ligt de Groenstraat en aan het andere eind 

grond van Aleit van Laerhoven. 

Duijsent vierhondert twentich ende een, opten sondach alsmen singt Invocavit. Schepenen in Oisterwijk: Gerit van Meijensvoert en 

Willem die Becker. 

Opschrift: Opdracht van de leste negendalff lopen roggen der taeffelen des Heyligen Geest gedaen. 

fol. 55r Haren ende Belveren 

362. ½ mud 

Nu deselve Wouter. 

abcdefgh - Item877 noch deselve Ariaens kynder vande Loe, van / wegen Wouters 

vande Loe, een half mud roggen, / welck Michiel vande Oerde ende Aleth sijn huysvrou 

/ beset hebben, daer scepenen brieve aff zijn. 

363. ij ½ lop 

Noch deselve Wouter. 

abcdefgh - Item878 noch deselve kynder Ariaens vande Loe ij ½ lopen / rogge, van 

wegen Wouters vande Loe, die Jacop / van Brakel ende Margriet sijn huysvrouwe beset 

/ hebben. 

364. ½ mud 

 

877  Otw,THG.3,44v: Laureys Peter Geritszoon. Adriaen Jan Witlox. 

878  Otw,THG.3,44v: Laureys Peter Geritszoon. Adriaen Jan Witlox. 
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Nu Lambrecht zijn swager, nu Vranck Brocken. 

abcdefg - Item879 Goeyart Jan Goeyartssen, van wegen Goyarts / Langheynen soen, 

een half mud roggen welck / Jacop Francken soen van Gestel Gestel [sic] ende Cristyn 

/ sijn wyff gemaect hebben uut enen stuck beempts, / geheyten dat Broexken, daer 

scepenen brieve af sijn. 

Gelost anno (vijftienhonderd) 2 a 3 ende sestich. 

365. ij lopen 

 - Item880 noch de selve Goeyart ij lopen, die Met Maes / beset heeft, ende is eenen 

testament aff, mer den ouden / brieff hebben die kynder Wouters de Decker te 

Carc/hoeven, nichil. 

fol. 55v Haren ende Belveren 

366. ij lopen 

[Aanvankelijk één post die door strepen in twee gedeeld is]  

Dese letteren zijn vande ij lopen op Elen Stijnen, / Andries Cornelis Peynenborchs / ende 

Elen Stijnen - abcdefghi881 

367. i mud 

Nu Wouter Vermeer - vi lopen - abcdefg  

[beide posten 366 en 367 verder:] Item882 Steven Wouter Peynenborchs soen ende 

Cornelis / vande Meer, een mud rogge van wegen Wouter / Poeynenborchs, welck 

 

879  Otw,THG.3,45r. In de marge: gelost anno (15)62 ende (15)63 pvt? inden ouden register. 

880  Otw,THG.3,45r. In de marge: nihil. 

881  Zie verder bij post 367. 

882  Otw,THG.3,45r. i mud, van dit mud gelt Peter Huyberts van Laerhoven ende Henrick Rochus, voir (Yken Hu) Laureys 

Peter Geritszoon tsamen ? voir Yken Huybertssz. tsamen iiij lopen. Mogelijk Otw,THG.4,18r: Rochus Peter 

Huyberts, -- derffgenamen Henrick Rochus, in xiiij lopen rogge, ij lopen, en Jacob Peter Huyberts cum suis? in 

voorscreven pacht, ij lopen. 
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meester Jan van Tygelt / gemaect heeft uut ende van eenen buenre beempts / 

geheyten tGoerbroeck. 

Jan van Laerhoven. 

abcdefg -883 van desen pacht gilt Peter Bloemkens - ½ mud. 

368. ½ mud 

Nu Jan Loijen. 

Nu die kynder Aelbrechts die Momber, wonende tot Boxtel.  

abcdefg - Item884 Willem Vos een halff mud rogge, welck / Mechtelt Cupers gemaect 

heeft, nae inhout / eens testaments ende scepenen brieven daerop gemaect. 

369. ½ mud 

Nu Goesen van Uden als laet. 

Nu Henrick zijn soen, Thonis Storemans, nu Hessell.  

abcdefgh - Item885 Em Stijn Witlocks soen ende Ariaen Berthen met / hueren gesellen, 

voer Peter van Riel met zijnen / gesellen, van wegen Willem Witlocks, een half / mud 

roggen dat Kathelijn Weyhasen gemaect / heeft, geldende uut hueren gueden te 

Ghesel. 

370. ½ mud 

 

883  Otw,THG.3,45r: Jan sone Henrick Jan Willemszoon nomine uxoris. Bovendien nog: Andries Cornelis Peynenborch. 

Jan Steven Leyten nomine uxoris. In den selven pacht - ij lopen. De resterende ij lopen sijn vermangelt bij Adriaen 

Jan Witlox tegen de stede tot Carchoven. Vergelijk: Otw,THG.4,18v: Jan Steven Leyten kynder oyck, ij lopen. de 

weduwe Cornelis van Laerhoven, ½ mud rogge. 

884  Otw,THG.3,45r. In de marge: Wouter Jan Brocken ende Jan Ghijsbertszoon vande Schoot tsamen voir Jan 

Albertszoon voir – No? 

885  Otw,THG.3,45v: Coenraert Kemps. Vijver Aert Thonis ende Jan Reynerszoon. Henrick sone Rochus Henricx. In de 

marge: vendidit? 
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abdcefghi - Item886 die selve een ½ mud, dat vermangelt / is tegen Jacop Verheyen, 

anno (15)61, den tweede / januarij, ende verschijnt te Lichtmis daer nae.887 

371. vi lopen 

Nu Kathelijn die weduwe.  

- Item888 die tafel heeft opgewonnen in tijden vorleden een stuck / lants gelegen in die 

Belversse ackeren bij Ste Mertens ca/pelle voer den pacht van ix lopen roggen, die 

Truyken / natuerlijck dochter Jan geheyten Gruyters der taeffelen / gemaect heeft, als 

dat in brieven daerop gemaect / volcomelijcke begrepen is, welcke stuc erfs plach / te 

hebben in hueringe Jan Gerits, ende nu heeft Cornelis / Gerits Janssen om vi lopen 

roggen. 

fol. 56r Haren ende Belveren 

372. x lopen 

Nu Joris van Spaendonck, nu Jan Artssen, nu Arien Joris. 

abcdefgh - Item889 dit stuck lants heeft nu in pachtinge / Henrick die Decker, wonende 

tot Belveren, viij / jaer lanck, alle jaer om ix lopen rogs, verschijnende / tot Lichtmisse, 

ende den yersten pacht sal verschijnen / tot Lichtmisse anno xxi. 

373. i mud 

Nu Art van Laerhoven, nu Antonis vanden Boer. 

Mari weduwe Jan Wytmans, nu Thonis, Peter, Jenneken, kynderen Jans van Laerhoven.  

 

886  Otw,THG.3,45v: Deselve Henrick Rochus, voir (--) Vijver Aert Thonis, voir Jan Reynerssoen, voir Coenraert Kemp, 

dwelck Wouter Colff (voir) tegen Jacop Verheyen anno 61 den ijden januarij bij mangelinge vercregen heeft.. In 

marge: vendidit? 

887  Zie post 125. 

888  Otw,THG.3,45v. In de marge: dit lant wordt nu verhuert ende sal van dlant ende besnel? text (register af) 

(cappittel) ? gemaeckt wordt ? 

889  Otw,THG.3,45v. 
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abcdefghi - Item890 Jan Wijtmans i mud roggen, welck Kate/lijn Clercks overgegeven 

heeft, waer af men is scul/dich uut te reycken den heeren vanden kercken op de / 

jaergetijt huers vaders ende moeders, omme dat / zij souden singen vigilie van negen 

lessen, tgelt / van iiij lopen rogs, ende noch den selven heeren een / lopen rogs, voer 

dat voerschreven jaergetijt in de heeren/boeck gescreven staet omme opten stoel 

gecundicht te / werden, van welcken gelde die schoel meester / sall hebben ij st., ende 

die thien lopen roggen / salmen spynden opt voerscreven jaergetijt, welck / altijt sal 

wesen des anderen daechs nae sunte / Peter ad vincula, ende is den ouden brief enen 

/ boschbrieff. 

1408 februari 1 Otw,THG.1,168v,regest-48 

Jan Witlock van Belver heeft verkocht aan Gijb zoon van wijlen Jan Everaertssoen van 

Hyntham een erfpacht van een mud rogge Bossche maat op Kerstmis, in ’s-

Hertogenbosch te leveren uit een bunder beemd in de parochie Haaren, te Belver, met 

aan een zijde Jan Peterszoen en aan de andere zijde de erfgenamen van wijlen Jan 

van der Teynden, en uit een zesterzaad land aldaar, met aan een zijde de erfgenamen 

van wijlen Zib van der Schueren, en aan de andere zijde Johannes van der Teynden en 

de verkoper, en uit een erfpacht van zes lopen rogge die Martine dochter (sic) van 

wijlen Peter Hannenzoen aan de verkoper moet betalen uit huis en hof aldaar, met aan 

een zijde de kinderen van wijlen Jan van der Teynden, en op de andere zijde de grond 

van Jan van den Venne en mede-erfgenamen, die van de verkoper is geworden. De 

oude last die verkoper niet afdoet zijn twee-en-een-halve oude groot. 

In prefesto Purificationis beate Marie virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo. Schepenen in ‘s-Hertogenbosch: 

Theodoricus Rover en Henricus de Uden.  

Opschrift: Een mud rogs, gilt Jan Wytmans. 

 

1427 januari 23 Otw,THG.1,169r-1,regest-82 

Gijb zoon van wijlen Jan Everaertssoen uit Hintham heeft opgedragen aan Gerit zoon 

van wijlen Wouter van Meyelsfoert een erfpacht van een mud rogge Bossche maat op 

Kerstmis in ’s-Hertogenbosch te leveren uit een bunder beemd in de parochie Haaren 
 

890  Otw,THG.3,46r: Henrick Lenaert Heesters. Vergelijk Otw,THG.4,17v: Henrick Henrick Lenarts, i mud rogge, met  iiij 

gld. x st. 
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te Belver, met aan een zijde Jan Peterszoen en aan de andere zijde grond van de 

erfgenamen van Jan van der Teynden, en uit een zesterzaad land aldaar, met aan een 

zijde grond van de erfgenamen van Zib van der Schueren en aan de andere zijde 

grond van Jan Witloc van Belver, en uit een erfpacht van zes lopen rogge die Marten 

zoon van wijlen Peter Hannensoen aan Jan Witlox van Belver moet betalen uit huis 

enhof aldaar, met aan een zijde de erfgenamen van Jan vander Teynden en aan de 

andere zijde het huis van Jan van den Venne en mede-erfgenamen, dat van Jan Witlox 

is geworden, welke erfpacht van een mud rogge Gijb van Jan Witlox heeft gekocht bij 

Boschbrieven. 

Vicesima tercia die mensis januarij anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Theodoricus die Lu en Godefridus de Dommelen, latijn.  

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven mud rogs gedaen Geritten van Meyelsfoert. 

 

1449 mei 15 Otw,THG.1,169r-2/169v-1,regest-137 

Gerit zoon van wijlen Wouter van Meyensvoert (Meyelsfoert), heeft opgedragen aan 

Aart van der Heyden zoon van wijlen Willem een erfpacht van een mud rogge Bossche 

maat op Kerstmis in ’s-Hertogenbosch te leveren uit een bunder beemd in de parochie 

Haaren te Belver, met aan een zijde Jan Peterszoen en aan de andere zijde grond van 

de erfgenamen van Jan van der Teynden, en uit een zesterzaad land aldaar, met aan 

een zijde grond van de erfgenamen van Zib van der Schueren en aan de andere zijde 

grond van Jan van der Teynden en Jan Witlox, en uit een erfpacht van zes lopen rogge 

die Marten zoon van wijlen Peter Hannensoen moet betalen, welke erfpacht van een 

mud rogge Gerit zoon van wijlen Wouter van Meyelsffoert van Gijb zoon van wijlen Jan 

Everaertssoen van Hyntham verkreeg volgens Boschbrieven. 

Decima quinta die mensis may, feria quinta post dominicam qua cantatur Cantate, anno Domini millesimo quadringentesimo 

quadragesimo nono. Schepenen in ’s-Hertogenbosch Wolterus de Vught en Petrus de Arennest, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden selve mud rogge. 

 

1496 mei 4 Otw,THG.1,169v-2/170v,regest-238 

Katelijn, dochter van wijlen Jan die Clerck en haar man Jan die Keyser hebben 

overgegeven en opgedragen aan meester Jan Lombaerts ten behoeve van de ‘Tafel 

des heylich Geests inder kercken van Oisterwyck’ een erfpacht van een mud rogge 
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Bossche maat in den Bosch te leveren op Kerstmis (opten heyligen Corsdach) uit een 

bunder beemd in de parochie Haaren te Belveren, met aan een zijde Jan Peterszoen, 

en aan de andere zijde de erfgenamen van Jan van der Teynden, en uit een 

zesterzaad aldaar, met aan een zijde de erfgenamen van Zibrech van der Schueren en 

aan de andere zijde Jan van der Teynden en Jan Witloc, en uit een erfpacht van zes 

lopen rogge die Marten  zoon van wijlen Peter Hannensoen moet betalen uit een  huis 

en hof aldaar, welk mud rogge Katelijn is aangekomen met recht van naderschap van 

Henrik Willem Emmensoen. Aart van der Heyden kreeg dat mud van Gerit van 

Meyelsvoert, en die Gijb Bonen Jan Evertssoen van Hyntham volgens Boschbrieven. De 

overdracht geschiedt op voorwaarde dat de provisoren van de Tafel op het jaargetijde 

van Jan die Clerck en Lijsbet haar moeder ’s-Anderendaags na sint Peters banden voor 

de armen tien lopen rogge spinden, en doen zingen vigilie van negen lessen en een mis 

van requiem, waarvoor de altaristen zullen hebben het geld van vier lopen, de 

schoolmeester twee stuver. Voor het aankondigen van het jaargetijde en plaatsing in 

het zielboek krijgen de altaristen ook nog een lopen. Bij verzuim wordt alle geld besteed 

aan spinden onder de armen.  

Duysent vierhondert [tnegentich] ende sess, den vierden dach inden meye. Schepenen in Oisterwijk: Henrick Embrechszoen en 

Goessen Emmen. 

Opschrift: Opdracht vanden selven mudde rogs gedaen der tafelen. 

374. xxij ½? lopen 

Nu Gerit van Giffen, nu Jochum van Esch. 

abcdefgh - Item891 Goessen Rutten diemen heyt den langen / Goessen, van lanthueren. 

375. xxij lopen 

Die selve Gerit, nu die selve. 

abcdefgh - Item892 Lijsken sMolders van lanthueren. 

fol. 56v  

 

891  Otw,THG.3,46r: doorgehaald. 

892  Otw,THG.3,46r: doorgehaald. 
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376. xij lopen 

Michiel Jan Pieren. 

abcdefg - Item893 Art Beljous gilt der taeffelen / xij lopen rogs, die gemangelt zijn / op 

negen lopen rogs, die Lijsken / Lombarts ten Bosch der taeffelen / geldende was, ende 

Lijsken gout / vrou Verbort x ½ lopensaet, ende / is alsoe tegen malcanderen doot / 

gedaen, ende Lijsken Verbort heeft / desen pacht der taeffelen op/gedragen ende 

den ouden brieff gelevert.894 

1558 december 5 Otw,R.262,52v 

Elisabet weduwe van meester Jan Lombaerts en Wouter Kolff meester en provisor van 

de H.Geesttafel binnen Oisterwijk, met consent van schoutet en schepenen der vrijheid 

Oisterwijk ruilen een erfpacht van negen lopen rogge tegen een erfpacht van 10½ 

lopen rogge. De provisor draagt over aan Elisabet negen lopen rogge als Marij Toetts 

aan de Tafel in haar testament vermaakte en Elisabet betaalt uit haar goederen in 

Udenhout. De Tafel verkrijgt van Elisabet 10½ lopen rogge, die wijlen Jacob Omma(t)en 

en nu zijn erfgenamen aan Elisabet leveren.  

 [fol. 57 en 58 zijn leeg] 

fol. 59r Helvoert 

377. vi lopen 

 

893  Otw,THG.3,46r: de kynder Michiel. Otw,THG.4,17v: derffgenamen Michiel Jan Pieren, xij lopen rogge, met  iiij gld. In 

Otw,THG.3,46v komt als nieuwe post: Peter sone, (daarvoor) Everaert sone Adriaen Evertszoon, verschijnende 

Lichtmis - i mud xi lopen rogge. Deze nieuwe post vervolgt in Otw,THG.4,18v: Evert Peter Everts, tsamen? i mud xi 

lopen. In Otw,THG.3,47r nog twee nieuwe cijnsposten uit Helvoirt. De eerste: met in de marge: gequeten anno 

(15)64, Wouter Jan Symonszoon, voor Jan Symons, voor Gerit Floeren, Jan Symons swager, van wegen Goedeken 

de Coster vande gueden Henrick Storemans - iij st. ende vi d. payements, daer brieve af zijn, verschijnende op 

sinte Lambrechts dach - v st een oort. Gelost anno 1564 nae wtwijsen der rekening. De tweede: met in de  marge: 

gequeten aen D. Wiel, Peter Gommerszoon tot Helvoirt, voor Adriaen Zweyman, voor Jan vande Leempoel, 

vande guede dat Aleth Brocken te wesen plach - xx st. oudts, eenen ouden conincx groten voir xvi d., daer 

brieve aff zijn, verschijnende oyck op sinte Lamberts dach - xxxi st. 

894  Zie post 286. Van de cijnzen te ‘Haren reductie’, die tevoren als pacht geleverd werden is in Otw,THG.4,17v nog 

aangetroffen: Peter Peter Drieszoon, alias cuyper, ½ mud, Lichtmis, met ij gld. x st. Bij de ‘Roghpachten onder 

Haren’ staan nog op folio 17v: Wouter Embert Metselaer, verschenen Lichtmis, vi lopen rogge. Jenneken dochter 

Cornelis Jan Berthens, vi lopen. Op folio 18r: tGasthuys vanden Bosch, ij lopen.  
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Nu Herman Jan Hesselssoen, nu Jan Willemsoen tot Haeren. 

abcdef - Item895 Heyl Willekens, voer Aert Goe-ens, vi lopen rogge, / die heer Willem 

Brocken gemaect heeft op sunte / Andries dach te vergelden, die Goeyart zijn swager / 

geloeft heeft in scepenen brieven te gelden uut enen / stuck lants gelegen inne die 

prochie van Helvoert. 

1450 april 17 Otw,THG.1,108r,regest-140 

Godevaart zoon van wijlen Aart Leyten heeft beloofd aan Aart Appels zoon van wijlen 

Jacob van Ele en Jan van den Doeren Henriks zoon als momboren en provisoren der 

‘Tafel des heiligen Geests inder kercken van Oisterwijck’ een erfpacht van zes lopen 

rogge op Lichtmis uit een akkerland van ongeveer zeven lopenzaad in de parochie 

Helvoirt, tussen grond van Claas Brocken en grond van Dirk Gijb Hannensoen, strekkend 

van de straat tot Godevaart Leyten voornoemd. 

Duysent vierhondert en vyftich, des vrydaigs naden sondach als men singt Quasimodo, zeventhien daige in april. Schepenen in 

Oisterwijk: Willem Andries Sapeels en Jan Buckinck Janszoen.  

Opschrift: (doorgestreept: Een malder rogs) Ses lopen rogs. In de marge: gilt Herman Hessels. 

378. ½ mud 

Nu Herman voerscreven. 

abcdef - Item896 noch gilt deselve Heyl een half mud rogge, / datmen plach te gelden 

sunte Margrieten altaer / inder kercken van Oesterwijck, dat oick heer Willem / Brocken 

beset heeft, waer voer die rectoer den / last nyet doenen ende woude, want hem 

enen andere / half mud roggen afgegaen was, ende alsoe dit / totter taeffelen 

gecomen is. 

379. ½ mud 

 

895  Otw,THG.3,47v: Henrick Francken Brocken, confratres? Henrick Francken Brocken, confratres? In de marge bij 

twee volgende posten (377 en 278): tsamen xiiij lopen. 

896  Otw,THG.3,47v: Henrick Franck Brocken. Herman Aert Hermans. Post 377 en 378: Otw,THG.4,18v: Herman Aert 

Hermans xiiij lopen rogge, waerinne gelt de weduwe Peter Vreyss? xxij ½ st. Aert Huyberts inde voorscreven pacht, 

xxij ½ st. en de heer van Helvoirt in de voorscreven pacht,  ij gld. v st. 
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Willem Jan Aert Lochtmans. 

Nu Jan Schuermans. 

abcdefgh - Item897 Jan Willem Goessenssoen, een half mud roggen, voer / Goessen van 

Uden te Helvoert, ende is comen voer / ij lopensaet lants als Aert vanden Voer te 

behoeren / plach, ende nu toebehoren Henrick van Deventer, / daer heeft Jan 

Goeyart Bax van wegen Henrix / voerschreven voer gevest dit voerschreven halff mud 

rogge uut / eenen beemde gelegen tot Helvoert, ter stede geheyten / het Lange 

Donck, ter eender zijde bij erffenis / Lambrecht Leynen, ter andere zijde bij erffenis des / 

Goedshuys vande Cameren, daer brieven af zijn, ende / tot Oesterwijck te leveren. 

1391 februari 16 Otw,THG.1,105r-1,regest-27 

Willem Witloc zoon van wijlen Jan Witloc heeft verkocht en opgedragen aan Jan van 

Hal, raaimaker, een erfpacht van een mud rogge Bossche maat op Lichtmis in den 

Bosch te leveren uit Willems achtste deel van een beemd van wijlen Jan Witloc, zijn 

vader, in de parochie Helvoirt (Helvort) ter plaatse die Lancdonc, met aan een zijde 

grond van Lambrecht wijlen Lizen zoen en aan de andere zijde grond van het godshuis 

van ter Kameren, alleen belast met de heerlijke cijns. 

Feria quinta post dominicam qua cantatur Invocavit anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Johannes de Erpe en Gerardus de Aa.  

Opschrift: Een half mud rogs van eenen mud rogs tot Helvoert, van wegen Goyaert Bax. 

 

1435 juli 23 Otw,THG.1,105r-2/v-1,regest-99 

Van de erfpacht die wijlen Jan van Hal kocht van Willem Witlock heeft Elisabet weduwe 

van Henrik zoon van Jan van Hal, rademaker, het recht van tocht op een mud rogge 

Bossche maat op Lichtmis in ’s-Hertogenbosch te leveren uit een achtste deel van 

Willem Witlock zoon van wijlen Jan Witlock in een beemd van wijlen Jan Witlock in de 

parochie Helvoirt ter plaatse die Langedonck, tussen grond van Lambrecht Lysensoen 

en grond van het convent van ter Kameren, overgedragen aan meester Aart van 

Weilhuysen ten behoeve van broeder Rodolf, kloosterling van het klooster Porta Celi bij 
 

897  Otw,THG.3,47v: Joris Lochtmans, voir. Willem Joris Hochmans? Waarschijnlijk Otw,THG.4,18v: Gerit Janssoon van 

Sichel, ½ mud iij gld. 
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's-Hertogenbosch, en zijn broeders Jacob en Henrik, kinderen van Elisabet en wijlen 

Henrik Jan van Hal, zoals Boschbrieven uitvoeriger behelzen. 

Daarop hebben broeder Rodolf, met uitdrukkelijke instemming van de prior van zijn 

klooster, Jacob en Henrik deze erfpacht overgedragen aan meester Aart ten behoeve 

van Aart Stamelaert, kremer (institor). 

Vicesima tercia die mensis julij anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Theodoricus de Os en Tielmannus de Spina. 

 

1475 februari 1 Otw,THG.1,105v-2/106r-1,regest-196 

Gooswijn vanden Heseacker en Christiaan vanden Meeracker als uitvoerders van de 

uiterste wil van wijlen Aart Stamelaert Henrikszoon hebben opgedragen aan Frank van 

Langel ten behoeve van de gezusters Agnes en Engel, dochters van Claas vander 

Staeck, een erfpacht van een mud rogge in Bossche maat op Lichtmis in den Bosch te 

leveren uit een achtste deel dat Willem Witlock heeft in de beemd van zijn vader Jan 

Witlock in de parochie Helvoert op die Langedonck, tussen grond van Lambrecht Lijzen 

en grond van het convent van ter Kameren, welke erfpacht meester Aart van 

Weilhuysen ten behoeve van de kremer Aart Stamelaert volgens Boschbrieven heeft 

verworven van frater Rodolf, kloosterling van het klooster der Hemelser Poorte bij den 

Bosch, en zijn broers Jacob en Henrik, kinderen van wijlen Henrik Jan van Hal, raaimaker. 

Er is achterstand in de betaling en de vorderingen ter zake daarvan zijn in de 

overdracht inbegrepen. 

Prima die mensis februarij anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Amelius 

van Boechem en Goeswinus van den Hezeacker, latijn.  

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven mud rogs gedaen Agnesen ende Engelen kynderen Claes van den Staeck etcetera. 

Onderschrift: Int jaer ons Heeren M iiijC Lxxxiij, den xxiijten dach in novembri soe heeft Agnes, wittige huysvrou Jans Goyaert Bax 

etcetera gemaict haer testament voer Walteren Doereman als notaris ende voer getuygen etcetera daer zij onder meer andere 

legaten gemaict heeft den voerscreven haeren man dat hij sal moigen vercopen ende veranderen een half mud erfs rogs om sijn 

sculde daer mede te betalen etcetera, gelijck tselve testament begrijpt ende is getekent signo [cirkel waardoor kruisje, met het 

onderste deel erdoor]. 

 

1487 maart 14 Otw,THG.1,106r-2/v,regest-224 

Als weduwnaar van Agnes dochter van Claas van den Staeck heeft Jan zoon van 

wijlen Willem Goyaart Baxsoene opgedragen aan de H.Geestmeester Jan zoon van Jan 
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Poynenborch zijn helft in een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit een achtste 

(achtendeel) van Willem Jan Witlock in een stuk beemd in de parochie van Helvoirt ter 

stede die Langedonck, tussen grond van Lambrecht Lijzensoen en ‘den erffenis des 

goidshuys vander Cameren’, ten aanzien van welke helft Agnees aan Jan macht 

gegeven had te verkopen naar inhoud en strekking van haar testament, welke 

erfpacht van een mud rogge Frank van Langel ten behoeve van Agnees en 

Engelberen, kinderen van Claas van den Staeck met overgifte gekregen had. 

Duysent vierhondert ende sessen tachtentich, veerthien daigen in merte voer Paesschen. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Henrik 

Emmensoen en Jan van Eygen. 

Opschrift: Opdracht van eenen halven mudde roggen gedaen der tafelen vanden voerscreven mud rogs bij Jannen Goyaert Bax.  

fol. 59v  [leeg] 

fol. 60r Cromvoert 

380. i mud 

Jan Peeter Thonis, rademaker, vanden huyse? opten Vuchterendijck. 

Hubert van Laerhoven. 

Nu Lijsken Goessen van Uden huysvrouwe. 

abcdefgh - Item898 Willem Witlock te Cromvoert, i mud / roggen uut eenen huyse ende 

hoeve gelegen te / Cromvoert tussen erffenis Ghybecote? deen zijde, / ende tussen 

erffenis Ludekens geheyten Luyken Hagen / dander zijde, ende uut allen den erffenissen 

Ghijsbrecht / soen wilner Ghijsbrecht Hessels, ende noch uut enen / huyse ende hoeve 

dat mede onderpant is vanden / voerscreven mud roggen, gelegen ten Bosch aenden 

/ Vuchteren dijck, ende welck mud rogge Peter / Quaps, wonende ten Bosch inde 

Heyligeest, over/gegheven heeft, ende sijnen Bosch brieve ende ten / Bosch te leveren, 

ende desen rog gilt men den / voerscreven Peter Quap, ten Bosch in den Heyligeest / 

woenende, zijnen leven lanck, ende is yerst comen / van Wouter Maes ouders. 

1471 maart 19 Otw,THG.1,107r/v,regest-191 

Wouter zoon van Aart Wouters, man van Aleit dochter van wijlen Wouter zoon van 

 

898  Otw,THG.3,47a-r: Lijntken Raymakers weduwe Jans Peter Thonis, voir den selven. Otw,THG.4,19r: Peter Gerits van 

Boxtel, i mud rogge, Lichtmis, iij gld. x st. 
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wijlen Wouter Ghibe Oeyenzoen, heeft opgedragen aan Katerijn weduwe van Jan 

Quap ten behoeve van haarzelf en ten behoeve van de gebroeders Peter en Gerit, 

kinderen van haar en wijlen Jan Quap, en ten behoeve van de Tafel van den Heiligen 

Geest in Oisterwijk na de dood van hen drieën, een erfpacht van een mud rogge op 

Lichtmis in den Bosch te leveren uit alle gronden die Gyselbrecht zoon van Giselbrecht 

Hesselszoen had verworven van de gezusters Christiana en Elisabet, dochters van wijlen 

Wouter voornoemd en uit huis en hof in Cromvoirt, tussen de grond van Gijb Cote en de 

grond van Ludeken Luik Hogen, welke erfpacht de gezusters Christina en Elisabet 

volgens schepenbrieven van Vught kochten van Gijselbrecht zoon van Gijselbrecht 

Hesselszoen, en ingevolge de uiterste wil van Eilsabet dochter van Wouter Nennen 

Boyszoen, Wouter toebehoort. 

De verkoper stelt mede ten onderpand een huis, erf en hof, gelegen te 's-

Hertogenbosch aan de Vuchterdijk tussen Wouter van Gestel en Henrik zoon van Matijs 

Beerwinckel, strekkend van deze dijk tot ‘der stat grave’. 

Decima nona die mensis marcij, feria tercia post dominicam qu cantatur Oculi anno Domini millesimo quadringentesimo 

septuagesimo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Martinus Monic en Amelius de Bochem, latijn.  

Opschrift: Een mud rogs tot Cromvoert. In de marge: gilt Willem Witlocx. 

fol. 60v Vucht 

381. xij gld. 

Nu den commanduer Massereel uut den huyse ten Bosch. 

abcdefghi -899 De kerck van Vucht gelt xij gld., die heer/ Wouter Doremans beset heeft, 

daer brieven / vanden Bosch aff zijn de date (15)59. 

fol. 61r Ghestel chijns 

382. xv ½ st. 

Nu Claes Denis. 

Nu Denys Jacop Janszoen. 

Nu Jacop van Doren, nu Willem Thijssen.  

 

899  Otw,THG.3,47a-r. Otw,THG.4,4v: Marten Aerts van Horenbeeck, voor den commandeur van Vucht, Lichtmis, xij gld. 
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abcdefg - Item900 Kathelijn Ariaen Gerits huysvrou, uut / eenre heyhoeven die wilner 

Goeyart Cnoep / te wesen plach, x st. outs, enen coninx/groten voer xvi d. gerekent, 

welcke Wouter / Janssen vanden Kerckhoeve te wesen plach, daer / brieve van 

Oesterwijck aff zijn, ende verschij/nen op sunte Lambrechts dach. 

Nu die selve Willem Tijs. 

abcdefghik - Item901 Thonis Roeffen gilt van desen chijns - v st i ort. 

383. ij ½ st. i ½ ort 

Desen pacht is goet maer is overhuets uutgedaen. 

Nu die selve Willem Tijs, desen pacht is goet, is over huers uutgedaen. 

abcdef - Item902 Lambrecht Thonis Roessen brueder.  

Dese drie zijn tsamen een, want dit is / affgeleet anno xxxix, ergo niet. 

384. ij blancken 

- Item903 Henrick Vos ende Peter de Soelmeecker ten / Bosch gelden uut 

enen beemde, voer Engel Moers / kynder, van wegen Henrick Moers Vos 

soen, / iij st. paeyments, welcken beempt is gelegen te Gestel, / ende is 

comen van Henrick vanden Brande 

- . 

fol. 61v  [leeg] 

fol. 62r Ghestel 

385. ij mud 

 

900  Otw,THG.3,47a-v: nu Claes Denis Mutsaerts. 

901  Otw,THG.3,47a-v: Henrick Rosen. Aryken weduwe. Gerit Jacop Geritszoon, voir Jan Henric? Rosen? Otw,THG.4,4v: 

Jacob Jan Jacops ---, Bartholomei - v st. i ort. 

902  Ontbreekt in Otw,THG.3. 

903  Otw,THG.3,47a-v. In de marge: dit is nyet vyntbair als in L jaer nyet betaelt wesende. Hieronder als nieuwe post: 

Lambert Thonis Rosen. Cornelis Michielssz. Barthij --. Adriaen Cornelis Michielszoon - ij st. xiiij --. 
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abcdefghi - Item904 die wyntmoelen van Gestel, ij mud / rogge, die gecoft sijn tegen 

Henrick van Vucht, / daer Bosch brieve aff zijn, ende ten Bossche te leveren. 

1394 juni 25 Otw,THG.1,205r-1,regest-30 

Peter van den Steenwege, man van Elsken905 dochter van Lambrecht zoon van wijlen 

Jan Baten soen, heeft overgedragen aan Reiner zoon van wijlen Jan Nellekens, verver, 

een erfpacht van twee mud rogge Bossche maat op Lichtmis, in ’s-Hertogenbosch te 

leveren uit de windmolen van Henrik van Broeckhoven in de parochie Gestel bij 

Oisterwijk en uit twee watermolens van die Henrik de Broechoven. Wijlen Jacob van 

den Wiel, Elskens grootvader (avus) kocht de erfpacht van Henrik van Broechoven 

volgens Boschbrieven en bij versterf kwam die bij Peter en Elsken bij een erfdeling. 

In crastino nativitatis Johannis baptiste, anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo quarto. Schepenen in ‘s-Hertogenbosch 

Arnoldus Stamelaert de Spanck en Goeswinus Steewech, latijn.  

Opschrift: Opdracht van twee mudden roggen uuyten wijntmolen ende watermoelen tot Gestel. 

 

1411 april 17 Otw,THG.1,205r-2/206r-1,regest-55 

Jan Nellekens zoon van Reiner zoon van wijlen Jan Nellekens, verver, heeft verkocht 

aan Henrik van Vucht, bakker, een erfpacht van twee mud rogge, Bossche maat, te 

leveren op Lichtmis in ’s-Hertogenbosch, uit de windmolen van Henrik van Broechoven 

in de parochie Gestel bij Oisterwijk en uit twee watermolens van genoemde Henrik in de 

parochie Gestel, aan Reiner overgedragen door Peter van den Steweghe, man van 

Elsbena, dochter van Lambrecht zoon van wijlen Jan Bathensoen volgens 

Boschbrieven. 

Vervolgens hebben Nella, weduwe van Aart van Vladeracken, wettige zuster van 

Reiner, en Gerit zoon van wijlen Aart en Nella, hun recht uit versterf van Reiner en zijn 

zoon Jan en Reiners echtgenote Aleit aan de koper Henrik van Vucht overgedragen en 

met halmwerping afgestaan. Bovendien heeft Petra dochter van wijlen Goeswijn 

Moedels, wettige zuster van Aleit, ook voor haar erfgenamen en nakomelingen haar 

recht van versterf na de dood van Reiner, Aleit en hun zoon Jan verworven, aan 
 

904  Otw,THG.3,47b-r. In de marge: beleent bij den molder aldaer. 

905  W.A. Fasel noemt Elsken een dochter van Lambertus Jansz. Back. 
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genoemde Henrik van Vucht overgedragen en met halmwerping afgestaan. 

Feria sexta post festum Pasche, anno Domini millesimo CCCCmo undecimo. Schepenen in ‘s-Hertogenbosch Jacobus van den Wyel 

en Johannes Heyme, latijn. 

Opschrift: Opdracht vander ij mudden roggen voirscreven, gedaen bij Jannen Reyner Nellekens 

, / Henricken van Vucht, becker. 

 

1419 februari 4 Otw,THG.1,206r-2,regest-64906 

Henrik van Vuch, bakker (pistor), heeft opgedragen aan de Heilige Geestmeesters Jan 

Sappeel en Gerit zoon van wijlen Wouter van Meyelsvoert een erfpacht van twee mud 

rogge in Bossche maat , op Lichtmis in ’s-Hertogenbosch te leveren uit de windmolen 

van Henrik van Broechoven in de parochie Gestel bij Oisterwijk en uit twee watermolens 

van die Henrik in genoemde parochie Gestel, welke erfpacht werd verkocht aan Henrik 

van Vuch door Jan Nellekens zoon van Reiner zoon van wijlen Jan Nellekens, verver, 

volgens Boschbrieven. De erfpacht is met gerede penningen van de H.Geesttafel 

aangeschaft. 

Quarta die mensis february anno Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Hubertus 

de Gemert en Gerardus Monic, latijn. 

Opschrift: Opdracht gedaen der tafelen vanden voerscreven twee mud roggen. 

 

1537 april 11 zaterdag post quasi modo Otw,R.241,31v 

Mark zoon van wijlen Willem Wytmans wednuwnaar van  Mechteld dochter van wijlen 

Wouter vande Staeck doet afstand van zijn tocht aan zijn dochter Mechtelt bij Mechtelt 

in 1/5 in een wyntmolen met alle rechten en toebehoirten in parochie Gestel bij 

Oisterwick, eertijts toebehorende Wouter die Bie; ook 1/5 in zekere delen land gelegen 

in voornoemd dorp van Gestel, aangekomen van Cornelis Kievits zoon van wijlen Jan 

Kievit bij opdracht voor schepenen van Helvoirt. 

Mechtelt dochter van Mark en wijlen Mechtelt draagt dit alles over aan Anthonis zoon 

van Jan Anthoniszoon Molder, die hieruit 1/5 moet betalen van de grondcijns van 4 

capuynen aan Jan van Brecht, van een erfpacht van 8 1/2  mud rogge aan Servaas 
 

906  Geprotocolleerd in sH,R.1191,69. 
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Schilders,  nog een erfpacht van 5 1/2 mud rogge ‘mense st Spiritus in Buscoducis’, nog 

een erfpacht van 2 mud rogge ‘mense St Spiritus’ in Oisterwijk, nog een erfpacht van 4 

open rogge aan de kerk van Gestel bij Oisterwijk, waarna Anthonis aan Marck 6 

keizersgld. belooft, etc.  

386. iiij lopen 

Nu Wouter vanden Boer die jonge. 

Nu Cornelis van Roey, nu Frans Bogarts.  

abcdefgh - Item907 Jan die Haze, iiij lopen rogge, van enen / halven mud dat Jan van 

Catwijck beset heeft, / ende is enen brief vanden halven mudde, ende hier / aff is enen 

zester rogs verloeren, want die / onderpande nyet goet genoch en waren. 

Item908 die andere ij lopen vanden voerscreven halven / mudde gilt Goeyart Hixpoers, 

wonende aende / Hoevel, van wegen Henricks Hixpoer - ij lopen. 

1468 februari 15 Otw,THG.1,212v/213r-1,regest-186 

Jan zoon van wijlen Peter Belaertssoene, Corstiaan (Koerstiaen) zoon van Reiner Byts als 

man van Hadewig dochter van wijlen Jan (sic) Peter Belaertssoens (voerscreven) voor 

zichzelf handelend en ook voor de erfgenamen en rechtsopvolgers (nacomelingen) 

van wijlen Laureis zoon van wijlen Claus Beelaert zoon van wijlen Peter Beelaert hebben 

opgedragen aan Godevaart zoon van wijlen Godevaart van Hulsen in zijn 

hoedanigheid van ‘mombor ende provisoer’ van de Tafel van den Heiligen Geest in de 

kerk van Oisterwijk gelegen en ten behoeve ‘des rectoers der Noet Goeds’ en ten 

derde ‘der gulden van sunte Kathelynen inder kercken voirscreven’ onderscheidenlijk 

een erfpacht van half mud zes lopen en twee lopen rogge bijgevolg een erfpacht van 

één mud op Lichtmis. Onderpand voor de betaling zijn ‘allen een yegelyken gueden 

Lambrechten, Willems, Peters ende Jan, gebruederen sonen Peters geheyten Beelaerts. 

De erfpacht van een mud rogge heeft [Oisterwijks secretaris] Hubrecht van Oesterhout 

Godevaartszoon ten behoeve van Laureins zoon van wijlen Claus Beelaerts van de 

 

907  Otw,THG.3,47b-r: Jacop Jan Pluym. 

908  Otw,THG.3,47b-r. 
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zojuist genoemde broers verkregen, zoals Oisterwijkse schepenbrieven vermelden. 

Duysent vierhondert tsestich ende seven, vijffthien daige in februario. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Henric Embrechtssoen en 

Joerden vander Heyen.  

Onderschrift: Opdracht van eenen mud rogs daeraf die tafel heeft deen helft ende dander helft onser Vrouwen altaer ter noet 

ende sinte Katherijnen gulde. In de marge: gilt Jan Hicspoer, Wouter van den Boer.  

387. ij mud iiij lopen 

abcdef - Item909 vanden erffenissen Goeyaert Walravens / diemen heyt van Oeteren tot 

Gestel, gelegen / byder erffenissen wilner Boude Luyten soens, / ij mud ende iiij lopen, 

ende sijn hier af Oesterwijckse / brieven, ende Oesterwijckse maet, ende tOesterwijck / 

te leveren. 

fol. 62v Ghestel 

Nu Aert Corstkens. 

abcdefgh - Item910 van desen pacht gilt Griet Huyben / ½ mud iiij lopen - xij lopen. 

Vergelijk post 387 

1366 oktober 7 Otw,THG.I,207r-2/v-1,regest-18 

Godevaart natuurlijke zoon van wijlen Godevaart Walraven  heeft opgedragen aan de 

H.Geestmeesters en de kerk van Oisterwijk al zijn roerende en onroerende goederen 

onder voorbehoud van het recht die te gebruiken voor zijn moeder Lucije als lijftocht, 

om die goederen samen te delen om helften. 

Dusent dryehondert tsestich ende ses, des woensdaechs voer sente Denysdach. Schepenen in Oisterwijk (Oesterwijck): Willem 

Coman en Willem die Becker.  

 

 

909  Otw,THG.3,47b-r: Cornelis Goyaertszoon de Brouwer. Jan sone. Otw,THG.4,19v/20r: Jan Cornelis de Brouwer -- ij 

mud rogge, iiij lopen rogge, sijn de gelders: Adam sone Jan Aert Nelen, iij lopen iij quart, Michiel Cornelis Ansems, 

iij lopen iij quart, Adriaen Jan Nelen, i lopen i quart, Aert Wouter Jan Nelen, i lopen iij quart een halff --, Adriaen 

Wouter Jan Nelen, iij lopen i ½ kan, Peter ? Coen ? inde voorscreven pacht, i lopen 1 quart, Lijsken Jans vande 

Lusdonck, iiij lopen, Jan Janssz. van de Lusdonck, iiij lopen, Willem Josten? inde voorscreven pacht, iiij lopen, 

Daniel Janszoon, de resterende iiij lopen. 

910  Otw,THG.3,47b-r. Vergelijk Otw,THG.4,19r: Willem Jan Cornelis Verachter, xij lopen rogge, met  iij gld. x st. 
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1400 april 21 Otw,THG.1,206r-3/v,regest-38 

De gebroeders Boudewijn, Jan en Peter, zonen van wijlen Aart Stert bij Heilwig zijn 

tweede vrouw (na wyve) hebben, ook voor hun nog onmondige broer Aart uitgegeven 

om een erfpacht van een half mud rogge boven een cijns ‘diemen der vryeheit van 

Oesterwyck daer af geldende is’, en oudere cijns, aan Godevaart Walraven, drie 

stukken land in de parochie Gestel [boven Oisterwijk], a. een geheten Boudens hofstat 

tussen grond van hun tante (meyen) Margriet en grond van Godevaart Walraven 

natuurlijke zoon van Godevaart Walraven; b. het tweede stuk tussen grond van Snel 

Haets en genoemde Godevaart; c. het derde stuk tussen grond van Godevaart op de 

westzijde (westerzide) en Snel voorschreven oostwaarts (optie oesterzide). Voor de 

onmondige Aart Stert wordt door de broers beloofd dat ze hem instemming zullen laten 

geven wanneer hij ‘tot sijnen mondighen dagen coemt’, tot zekerheid waarvoor de 

tegendelende stukken land met de in erfpacht uitgegeven stukken tot één onderpand 

gezet worden en daarmee vast verbonden. 

Dusent ende vierhondert, des woendaigs na Paesch daich. Schepenen in Oisterwijk: Helsel van Ele en Antthen911 die Wale. 

Opschrift: Een half mud rogs tot Gestel. In de marge: Ad pactum. 

 

1411 april 20 Otw,THG.1,207v-2/208r,regest-56 

Godevaart natuurlijke zoon van wijlen Godevaart Walravens heeft al zijn roerende en 

onroerend goed in de parochies Oisterwijk en Gestel overgedragen aan Michiel van 

den Oerde ten behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest in de kerk van Oisterwijk 

om een lijfpensie van twee mud rogge op Lichtmis boven de jaarlijkse lasten (commer 

en onraet), een ‘provende’ in de kerk van Oisterwijk zoals die zondags op het Heilige 

Geestaltaar wordt uitgereikt, en elk van hen alle jaar drie el grauw laken en een ‘paer 

scoen’, zolang Godevaart en zijn vrouw Katelijn dochter van wijlen Bouden Lutensoen in 

leven zijn (beyden leven sullen off die een van hen beyden).912 

Dusent vierhondert ende elve, des maendaghs na Beloken Paeschdagh. Schepenen in Oisterwijk: Jacop van Ele Aert 

 

911  Anders bij Fasel: Rutthen. 

912  W.A. Fasel vestigt er de aandacht op dat al veel eerder, op 7 oktober 1366, Godevaart de helft van zijn goederen 

aan de kerk te Oisterwijk opdroeg, en de andere helft aan de H.Geesttafel, maar dan onder behoud van een 

lijftocht voor zijn moeder Lucije. 
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Houtappelszoen en Thomas Hesselssoen.  

 

1413 september 17 Otw,THG.1,221r,regest-59 

Jan Boudens zoon van wijlen Jan Ridders uit Vucht heeft ontvangen van de 

H.Geestmeesters Jacob van Ele Aart Houtappels en Laureins van der Heyden een stuk 

onroerend goed van de Tafel in de parochie Gestel, te weten a. een huis en hof met 

grond en toebehoren, tussen Jans grond op een zijde en op de andere zijde grond van 

Elisabet de weduwvrouw van Jan Delyen en haar kinderen, b. een stuk land van vier 

lopenzaad of daaromtrent tussen Snel Boudens en Jan Boudens, c. een heideveld 

tussen Jan Boudens en Snel Boudens, d. een ‘beempdeken’, ook tussen Jan Boudens en 

Snel Boudens, zoals Godevaart Walravens natuurlijke zoon van wijlen Godevaart 

Walravens bezat voor de rechtmatig verschuldigde cijns en een erfpacht van een half 

mud rogge aan Aart Stert en zijn kinderen als oude lasten en bovendien voor een 

erfpacht van twee mud en twaalf lopen rogge op Lichtmis aan de Tafel, die echter 

Godevaart Walraven en zijn vrouw Katelijn mogen heffen en beuren zolang zij leven. Tot 

meerdere zekerheid voor de betaling heeft Jan Boudens het erfdeel van zijn vader 

ondergezet en ook nog hetgeen hij te verwachten heeft van zijn moeder samen met 

het ontvangen onroerende goed aan de Tafel tot onderpand verstrekt. 

Duysent vierhondert ende derthien, des sondaechs nae des heylich Cruysdach exaltatio. Schepenen in Oisterwijk: Jacop van Ele 

Aert Houtappels en Thomas Hesselszoen. 

Opschrift: Van twee mudden ende xij lopen rogghen op Cornelis Goyaertssoen de Brouwer ende meer anderen. In de marge: ad 

pactum. 

 

1414 juni 24 Otw,THG.1,207r-1,regest-60 

De gebroeders Aart, Peter en Jan, zonen van Aart Sterts hebben verkocht en 

opgedragen aan Jacob van Ele Aart Houtappelszoon ten behoeve van de Tafel van 

den Heiligen Geest van Oisterwijk (Oesterwijc) hun erfpacht van een half mud rogge 

die hun moet betalen Godevaart Walraven natuurlijke zoon van wijlen Godevaart 

Walraven op Lichtmis uit drie stukken land in de parochie Gestel: ten eerste het stuk 

land Boudens hofstat met op een zijde grond van Margriet ‘horen moeye’ en op de 

andere zijde grond van Godevaart Walraven; het tweede stuk tussen grond van Snel 

Haecs op de ene zijde en Godevaarts grond op de andere zijde; ten derde het stuk 
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tussen Godevaarts grond ‘optie westerzide’ en grond van Snel Haecs ‘optie oesterzide’. 

De verkopers beloven ‘gesamenderhant ende onghesceyden’ de vervreemding 

gestand te doen. 

Dusent vierhondert ende veertyen, op sente Jansdach baptist te midde soemer. Schepenen in Oisterwijk: Jan Sappeel en Wouter 

die Grueter. 

Opschrift: Opdracht van den halven mud rogs der taeffelen gedaen. 

388. een halff mud 

Nu Jan Naelden. 

Nu Peter Boeyens, nu Huyb Costers, nu Heyn Vermeer.  

abcdefghi - Item913 Lijsbeth Boeyens. 

389.  

Nu Jan Naelden. 

abcdefghi - Item914 Peter Boeyens haer sone een halff mud 

390. ½ mud 

Nu Art Corstkens. 

nu Corstiaen Peter Corstiaenssen, nu Aert Corstkens. 

abcdefgh - Item915 Thonis Theeus, van wegen Willem Aerts, / een halff mud. 

391. i mud 

Nu Yken wedue Jan Pluym, nu Emont van Roey op de Hoeven. 

Nu Henrick Pluym, nu Claes Loenarts.  

 

913  Otw,THG.3,47b-v. 

914  Otw,THG.3,47b-v. 

915  Otw,THG.3,47b-v. Vergelijk Otw,THG.4,19r: Peter Thomas weduwe, ½ mud rogge, met iij gld. 
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abc - Item916 Goyart Pluymen huysvrou met hueren / kynderen, voer Heijn Pluymen 

kynderen, i mud rogge / welck gecoft is van Gerit van Meyensvoert vuyt / 

onderpanden gelegen te Ghestel, dat Gerit voerscreven / geloeft heeft te waeren, 

ende tot Oesterwijck te / leveren, daer scepenen brieven aff zijn van Oesterwijck. 

1431 april 11 Otw,THG.1,217r,regest-89 

Gerit van Meyensvoert zoon van wijlen Wouter van Meyensvoert heeft verkocht aan de 

H.Geestmeesters Aart van der Heyden en Wijtman Wouterszoon van den Dael ten 

behoeve van de Tafel zijn erfpacht van een mud rogge welke hem Elisabet weduwe 

van Tielman Hoyfts en haar kinderen van het eerste bed uit een erfpacht van twee mud 

rogge verkocht. Godevaart Michielszoen moet de erfpacht betalen uit een huis schuur 

en hof met grond  en toebehoren, vroeger toebehorend aan Peter van Stock, gelegen 

in de parochie Gestel te Stock met aan een zijde grond van wijlen Gerit van den Stock 

en aan de andere zijde de gemeint; alsmede uit andere onderpanden volgens 

Gestelse schepenbrieven. Gerit van Meyensvoert kreeg zijn erfpacht van een mud door 

koop van Tielman, zoon van wijlen Tielman Hoyfts, Lijsbet weduwe van Tielman 

voornoemd en haar dochters Weindermoet en Sofie, die hem kochten van Engbrecht 

Jan Wouterszoen. 

Duysent vierhondert dertich ende een, des woensdags na Beloken Paeschdach, elf daigen in april. Schepenen in Oisterwijk: Gerit 

van Meyensvoert en Henrick Laureyns Vannys.  

Opschrift: Een mud rogs. In de marge: gilt Goyaert Pluym, nu Gijsbert Henricssoen. 

fol. 63r Ghestel 

392. ½ mud 

Nu Jan Appels, nu Willem Borchmans. 

Nu Gerit Huyben, nu Willem Vos, nu Ariaen Gerits Roey.  

abcdefg - Item917 Aleth Vossen, van wegen Neesken vanden / Donck, een halff mud 

rogge welck Dierck / Luys Bodeluwes beset heeft uut huyse ende / hoeve gelegen in 

 

916  Otw,THG.3,47b-v. Vergelijk Otw,THG.4,19r: Pauwels Jan Thonis, i mud rogge, v gld x st. 

917  Otw,THG.3,47b-v. Vergelijk Otw,THG.4,19r: Lambert Jan Willems, ½ mud rogge, iij gld. 
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Gestel te Heysen, daer / Dirck Boede voerschreven inne te wonen plach, / daer eenen 

instrument aff is. 

393. i mud 

Nu Wouter, haer soen. 

abcdefghi - Item918 Lijsbeth Timmers, dat Wouter Poperinx / kynder te Gestel te gelden 

plagen, een mud / roggen, welck Aleth Michiels Sapeels wijf / beset heeft, daer brieven 

aff zijn ende testament.  

1441 oktober 8 Otw,THG.1,214r-1,regest-114 

Cornelis Heyen, coadjutor van de investiet bij de bediening van de parochiekerk van 

Oisterwijk, komt voor het woonhuis van Aleit weduwe van Michiel Sappeels, die ziek te 

bed ligt en haar uiterste wil heeft gemaakt. 

Zij vermaakt aan de kerkfabriek van sint Lambrecht – te Luik – een cromstert, en twee 

aan de priester die zondags de dienst doet en een cromstert aan de koster. 

Behalve de eerder vermaakte legaten vermaakt ze nu ook nog aan de H.Geesttafel te 

Oisterwijk een erfpacht van twaalf lopen rogge die betaald moet worden door Wouter 

Popering, inwoner van Gestel volgens Gestelse schepenbrieven.  

Millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, mensis octobris, die octava, circa sextam horam de nocte. Getuigen: magister 

Johannes Wytmans, clericus, Laurencius vander Heyen en Henricus Wytmans de oude, poorters in Oisterwijk en meer andere buren. 

Deels latijn. 

Opschrift: van [doorgehaald: Een mud rogs]  xij lopen rogs op Lysbeth Tymmermans van Popperingen tot Gestel. 

 

1442 april 11 Otw,THG.1,114r-2/214v,regest-117 

Godevaart van Boemel weduwnaar van Aleit vrouw (wittich wyf) van Michiel van 

Oerde919, heeft er mee ingestemd aan Henrik van Ethen, H.Geestmeester af te staan de 

erfpacht van twaalf lopen, die Aleit in haar testament vermaakt heeft aan de 

H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk, afgesplitst van een erfpacht van twee mud 
 

918  Otw,THG.3,48r: Wouter Vossen? haer? soen, voor Lijsbeth Timmers. 

919  Michiel van Oerde behoort tot het geslacht Sapeel. 



 

 

 

 367  Renteboek 

 

rogge, waarvan een mud door Tymmer Poperinck te Gestel geleverd wordt uit goed in 

de parochie Gestel bij Oisterwijk en het andere mud door Wouter Huben uit zijn grond 

onder de parochie Oisterwijk te Udenhout op die Winckel in Brabantshoeve, volgens 

verscheidene schepenbrieven. 

Duysent vierhondert ende twee ende veertich, des woensdaigs na Beloken Paesch daich, elf dagen in aprill. Schepenen in 

Oisterwijk: Geryt van Meyensvoert en Jan van der Elst. 

Opschrift: Consent ende vertyenisse op die voersceven xij lopen rogs. 

394. ½ mud 

Jan Willem Aeb?. 

Nu Jan? Borchmans. 

Nu Gerit Roy Ariaens, nu Corst Ariaens. 

abcdefg - Item920 die weduwe Gerit Dircks met hueren / kynderen, van wegen Jan 

Ansems, een halff / mud roggen welck Gherit van Meyensvoert / beset heeft, dat Jan 

vanden Velde te gelden / plach uut twee stucken lants gelegen / in die ackeren tot 

Heysen, deen stuck ge/heyten den Leempoel, tussen erffenis Anchem / Jan Goessens 

soene deen zijde, ende tussen / erffenis Willem Borchmans dander zijde, / daer brieve 

aff sijn. 

fol. 63v Ghestel 

395. ½ mud 

Nu Scuermans, nu Ghijb Thonis, nu Peter van Herlaer. 

abcdefgh - Item921 Corstken Huyben te Gestel, een halff mud roggen, welck Willem die 

Becker die oude / gemaect heeft, ende welck plach te gelden / Wouter Wouterssen 

Wouter Ancems, daer / brieve af zijn. 

1426 september 21 Otw,THG.1,216r,regest-81 

Wouter zoon van wijlen Wouter Anchemssoen uit Gestel heeft verkocht aan Willem den 

 

920  Otw,THG.3,48r: Jan Aeb Borchmans, voor Gerit Roy Ariaens. 

921  Otw,THG.3,48r: Jan Schuermans. 
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Becker den ouden, zoon van wijlen Willem Beckers van het eerste bed, een erfpacht 

van een half mud rogge op Lichtmis uit een beemd van twee dagmaat (dagmaal) 

ongeveer in de parochie Gestel met aan een zijde grond van Griet weduwe van 

Wouter Anchems en haar kinderen en Katelijn Corstiaens-wyf en haar kinderen aan het 

een eind, met de andere zijde naast ‘dat Ekelbosch’ van Jan van der Heyden 

Henrikszoon en zijn zusters, en met het andere einde tot aan de Aa, die door de grond 

van Wouter loopt, met de belofte het onderpand voor de erfpacht altijd goed en zeker 

te maken, met dien verstande dat op het stuk beemd dat Wouter heeft in Wippenhout 

blijvend de belofte van waarschap geen betrekking heeft. 

Duysent vierhondert twentich ende sess, op sinte Mathijs dach des apostels. Schepenen in Oisterwijk: Michiel van den Oerde en 

Jacop van Brakel. 

Opschrift: Een half mud rogs. In de marge: A. Dit is den ouden brieff vande halven mud ende desen anderen in precedente latere 

is die opdracht. gilt Peter van Herlaer. 

 

1451 april 26 Otw,THG.1,215v,regest-142 

Willem die Becker die oude zoon van wijlen Willem en zijn zoon Jan die Becker hebben 

opgedragen aan Henrik Kepken ten behoeve van de H.Geesttafel een erfpacht van 

een half mud rogge op Lichtmis die Willem die Becker die oude heeft gekocht van 

Wouter zoon van wijlen Wouter Anchemssoen uit Gestel, gaande uit een stuk beemd 

van twee dagmaal (sic) ongeveer in de parochie Gestel met aan een zijde grond van 

Griet weduwe van Wouter Anchems en haar kinderen, aan een einde Katelijn 

Corstiaens-wijf en haar kinderen, aan de andere zijde ‘dat Ekelbosch’ van Jan van der 

Heyden Henrikszoon en zijn zusters en aan het andere einde op de Aa die door Wouters 

grond loopt. 

Duysent vierhondert vyftich ende een, des dienstdaigs naeden heiligen Paeschdach. Schepenen in Oisterwijk: Aert Appels 

Jacopssoen van Ele en Jan die Becker. 

Opschrift: Opdracht van eenen halven mud rogs hierna volgende. In de marge: B.  

396. tweemaal ½ mud 

Nu Eelen die Wit, nu Wouter die Wit. 
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abcdefghi - Item922 Lijsbeth sLeeuwen een halff mud roggen, / dat Heyn Ghyboeys, die 

wilner tot Aert Andries / te wonen plach, gemaect heeft van enen / mud rogs 

erfpachts, ende is enen brieff van eenen / helen mudde vanden Bosch ende tot 

Oesterwijck / te leveren. 

abcdefghi - Item923 noch deselve, dander halff mudde, welck / welck Heynen wijf 

vanden Wiele beset heeft, / ende heeft Goessen Henrick Emmen soen desen ouden / 

brieff overgegeven vanden voerschreven mud roggen / omme daer mede te voldoen 

dat testament, / spreeckende vande halven mudde dat Henrick / vanden Wiel 

huysvrou had gemaect, / ende staat dit mud rogge voerscreven op eenen beempt / 

gelegen te Gestel, geheyten die Cattendonck. 

1467 juli 12 Otw,THG.1,204r/v,regest-185 

Andries zoon van wijlen Aart Andries van Huculem heeft opgedragen aan de 

H.Geestmeester Goyaart zoon van wijlen Goyaart van Hulsen ten behoeve van de 

H.Geesttafel zijn helft in een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit een stuk 

beemd, die Cattendonck, in de parochie Gestel bij Oisterwijk met enerzijds de Aa en 

anderzijds Goyaart Beeris en Jan Leeuwen, welke erfpacht Henrik zoon van wijlen Gijb 

Boys van Gerit van Meynsvoert zoon van wijlen Wouter van Meynsvoert gekregen had 

volgens Boschbrieven, en waarvan de helft door Henrik in zijn testament vermaakt was 

aan Gerit zoon van wijlen Aarnt Andrieszoen en Gerit in zijn testamenten aan zijn broer 

Gerit vermaakte. 

Deze helft van de erfpacht van een mud rogge heeft Gooswijn van der Borcht, zoon 

van wijlen Henrik Emmensone van Riele (sic) met zijn eigen geld gekocht en betaald, 

om het testament uit te voeren van Katelijn, wettige huisvrouw van Henrik van den Viele 

(sic), dochter van wijlen Henrik Emmen van Riele, die deze erfpacht aan de 

H.Geesttafel in haar testament had beloofd uit huis en hof en grond in de parochie 

Oisterwijk, met op een zijde grond van heer Floris Ghysbertszoen en op de andere zijde 

Jacop van der Heyden. Hier heeft bijgestaan Jan zoon van wijlen Lambrecht Neven, 

die van de helft van de erfpacht afstand heeft gedaan (helmelinge heeft vertegen). 

 

922  Otw,THG.3,48r. 

923  Otw,THG.3,48v. 
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Duysent vierhondert tsestich ende seven, twelf daigen in julio. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Goeswijnszoen en Henrick Aert 

Hermans. 

Opschrift: Opdracht van een half mud roggen in een mud roggen tot Gestel. 

fol. 64r Ghestel 

397. ½ mud 

Nu Truyken Peter Wuestenborchs huysvrou. 

Nu Geryt Huyben, nu Willem Vos nu Ariaen Roy Gerits.  

abcdefgh - Item924 Jan Daems een halff mud roggen, welck / Kathelijn Henrick Toeyts 

dochter gemaect / heeft, daer scepenen brieven van Oesterwijck af zijn, / ende 

tOesterwijck te leveren. 

1483 juni 8 Otw,THG.1,213r-2/v,regest-212 

Jan zoon van wijlen Goris Daemssoene heeft beloofd te geven en overgedragen aan 

Katelijn dochter van wijlen Henrik Toyts een erfpacht van een half mud rogge op 

Lichtmis, met zes lopen op de nabije Lichtmis, uit een huis en hof met grond en 

toebehoren en daaraan gelegen grond, twaalf lopenzaad, in de parochie van Gestel 

bij Oisterwijk tussen het erf ‘die Byesen’ van Geerlic die Roever aan de ene zijde en 

grond van Mathijs van der Heyden en Michiel Cost aan de andere zijde, strekkend van 

de straat tot Gobel van den Bosch, en ook nog uit de erfenis die Jan bezit door de 

dood van Henrik Toyt, zijn schoonvader (zweer), en nog zal krijgen door de dood van  

Henrik Toyts weduwe Agnees. 

Duysent vierhondert drie ende tachtentich, acht daigen in junio. Schepenen in Oisterwijk: Peter van den Einde en Wouter Thomaes.  

Opschrift: Een half mud rogs geloeft Kathelyn Henrick Toyts. In de marge: gelt Aert zone Willem Aelbert Appels. 

398. vi lopen 

Nu die weduwe Anthonis Brievinckx. 

 

924  Otw,THG.3,48v. 
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abcdefg - Item925 Lauken Corstkens vi lopen roggen, welck / Meeus Heynen beset heeft, 

ende Cathelyn Corsti/aens met hueren kynderen te gelden plach, / uut zekeren 

onderpanden gelegen tot Gestel / aen die Aesscuer, daer brieve af zijn. 

399. ½ mud 

Nu Wouter vanden Boer. 

Nu Aert Rutten ende Wouter vanden Boer. 

abcdefghi - Item926 Jan Hixpoer, Gerit Toeyts ende Goyarts / Bogarts huysvrou, gelden 

tsamen een mud / rogs, vanden welcken die tafel heeft een half / mud, die rectoer van 

onsen liever Vrouwen / altaer ter noet Goets vi lopen, ende sunte / Katherijnen gulde ij 

lopen, welck Lauken / Belaerts ende zijne moeder beset hebben, als / dat in brieven 

daerop gemaect volco/melijck begrepen is. 

fol. 64v Ghestel 

400. iiij lopen 

Nu Art Amervoert. 

Nu Lambrecht die Decker Peterssoen die schoemeecker.  

abcdefgh - Item927 Metken van Spelput i ½ lopen ende ij ½ lopen / facitunt iiij lopen, die 

Jan die mesmeecker vande / Hoeven gemaect heeft ende tot Oesterwijck te / leveren, 

daer scepenen brieven aff zijn van Oesterwijck. 

1408 januari 17 Otw,THG.1,218r-2,regest-47 

Jan van Ghylse heeft ontvangen van Gerit Wouterszoen van Meyensvoert een stuk land 

van twee lopenzaad zoals afgepaald (gepeelt leecht) in de parochie van Gestel met 

aan een zijde grond van Gerit zoon van wijlen Henrik Goberts928 en met aan de andere 
 

925  Otw,THG.3,48v. 

926  Otw,THG.3,48v. 

927  Otw,THG.3,49r. Mogelijk: Otw,THG.4,19r: Wirinck Hoppenbrouwer zijn part in vier lopen, xij ½ st. Gijsbert Janszoon, 

insgelijcx xij ½ st. Willem Jan Cornelis, tresterende, xij ½ st. 

928  Mogelijk verkeerde lezing van de schrijver van het cartularium voor Goverts. 
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zijde grond van Willem van den Pol om een erfpacht van anderhalve lopen rogge op 

Lichtmis, met het beding dat Jan dit stuk land in het vervolg mag opgeven met betaling 

van viervoudige jaarpacht. 

Duysent vierhondert ende zeven, op sente Anthonis avont die abt was. Schepenen in Oisterwijk: Aert Walraven en Jan Sappeel. 

Opschrift: Anderhalf lopen roggen. In de marge: gilt Lambert Peters voerscreven. Wouter Brocken. Ad pactum.  

Onderschrift: [4 maart 1433] Die voerscreven Geryt van Meyensvoert heeft desen pacht van anderhalf lopen roggen opgedragen 

Ghysbrechten die Mesmeker voerscreven opten selven daet van M CCCC xxxij vier daigen in merte. 

401. enen ouden zwarten 

a - Item929 noch deselve, die oeck deselve Jan gemaect / heeft, enen ouden zwarten. 

Dit is gelost anno / (15)59, ende men sal die niet meer manen. 

Bij de posten 400 en 401. 

1408 januari 17 Otw,THG.1,217v-1,regest-46 

Jan van Gilse heeft ontvangen van Gerit zoon van wijlen Henrik Godevaerts een stuk 

land van twee lopenzaad in de parochie Gestel tussen Jan vander Amervoert en Jan 

Bolleken om een erfcijns van een oude zwart en en een erfpacht van 2½ (dordehalf) 

lopen rogge op Lichtmis, met voorwaarde dat Jan dit stuk land mag opgeven met 

betaling van viervoudige jaarpacht. 

Duysent vierhondert ende zeven, op sente Anthonis avont, die abt was. Schepenen in Oisterwijk: Aert Walraven en Jan Sappeel.  

Opschrift: Eenen ouden zwartten ende derdalf lopen rogs. In de marge: gilt Lambert Peters bij de Lijnde, Wouter Brocken. Desen 

chijns van eenen ouden swartten is gelost anno (15)59 aen handen van Wouter Colff te weeten den ouden swarten ende anders 

niet want sy hadden vergeten dien te groeten ende daer was twyst om. 

 

1433 maart 4 Otw,THG.1,217v-2/218r-1,regest-93 

Gerit van Meyensvoert zoon van wijlen Wouter van Meyensvoert heeft opgedragen 

aan Gijsbrecht die mesmeker van der Hoeven zoon van wijlen Aart van der Hoeven een 

erfcijns van ‘eenen ouden zwertten’ en een erfpacht van 2½ lopen rogge die Jan van 

Gilze placht te betalen aan Gerit zoon van wijlen Henrik Godevaerts op Lichtmis uit een 

stuk land van twee lopenzaad in de parochie  van Gestel met op een zijde grond van 
 

929  Otw,THG.3,49r. 
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Jan van der Amervoert en op de andere zijde grond van Jan Bollekens, welke erfcijns 

en erfpacht blijvend van Gerit zijn geworden en waarvan hij afstand gedaan heeft met 

belofte er alle lasten en aanspraken vanwege hemzelf en wijlen Gerit Henrik 

Godevaertszoen af te doen. 

Duysent vierhondert dertich ende twee, des woensdaichs naden sondach als men singt Invocavit. Schepenen in Oisterwijk: Gerit 

van Meyensvoert en Willem van Kuyck. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven chijns ende pacht. 

402. ½ mud 

Nu Gijsbert Hoppen ende Art Rutten wijff. 

Nu Wouter vanden Boer, nu Aert Hoppenbrouwer. 

abcde - Item930 Jan die Loese ende zijne huysvrouwe hebben / gemaect der tafelen 

een halff mud roggen / welck Margriet vanden Boer jaerlijcks sculdich / is te gelden uut 

eender hoeven gelegen te / Gestel te Stockt nae tenuer van eenen scepenen/brieve 

ende is Gestelse maet ende te Gestel te / leveren. 

abcdefghi -931 van desen pacht gilt Wauter vanden / Boer - iiij lopen. 

fol. 65r Ghestel 

403. i mud rogs 

Nu Jacop. 

abcdefghi - Item932 Jan -- van Gilsse gilt der taeffelen een mud / roggen erfpachts uut 

zekeren onderpanden gelegen / tot Gestel, wetende uut huysinghe ende hoevinge / 

metter erffenissen in die welcke Aert vanden / Veldacker te wonen plach gelegen inde 

pro/chien voerschreven ter steden geheyten aenden Hoevel / tussen erffenissen 

Goeyaerts vander Stegen optie een / zijde ende tussen een gemeyn straet optie ander 

/ zijde, der maeten van Gestel, verschijnende allen / jaer erffelijck op sunte Andries 

 

930  Otw,THG.3,49r. 

931  Otw,THG.3,49r. 

932  Otw,THG.3,49r/v. 
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dach apostell, / ende is den ouden brief eenen scepenen brief van Gestel, / ende tot 

Gestel te leveren de dato 1358, ipso Andree. 

1358 november 30 Otw,THG.1,209r-1,regest-14 

Jan Solbol Jans Solbolszone uit Hilvarenbeek (van Beke) heeft gekocht van Aart van 

den Veltacker een erfpacht van een mud rogge op sint Andries apostel in de winter in 

de maat van het dorp Gestel uit het onroerend goed (erffelyckheyt) waarop hij woont, 

huizing en hofstede in de parochie Gestel ‘aenden Hoevel’ met aan een zijde Goyaart 

van der Stegen en met de andere zijde aan de straat. Aart heeft beloofd alle hinderlijke 

aanspraken en lasten (calaengie ende auden voercommer) weg te nemen met 

uitzondering van drie zwarte tournooisen. 

Duysent driehondert vyftich ende acht, op sinte Andriesdach apostel in den wijnter. Schepenen in Gestel (bij Oisterwijk): Henrick 

die Bruyne, Lambrecht van Gilse en Willem die Brouwer. De schepenen zegelen ‘met onsen gemeynenen segel’.  

Opschrift: Van eenen mud roggen tot Gestel van wegen Marij Toyts. In de marge: Jan van Gilsse, Cornelis Janssoen de Lathouwer. 

 

1461 november 26 Otw,THG.1,209v-2/210r-1,regest-176 

De vier wettige zonen van Hubrecht zoon van wijlen Herman Solbolssoen, Godschalk, 

Herman, Peter en Hubrecht, alsmede hun zwager Jan van der Stegen, man van Katelijn 

dochter van Hubrecht Hermanszoon hebben een erfpacht die hun vader na de dood 

van hun grootvader Herman Solbolssoen is toebedeeld, opgedragen aan Godevaart 

zoon van wijlen Jan van der Stegen. Deze erfpacht van een mud rogge gestelse maat 

op sint Andriesdag gaat uit de huizing hoving en grond waar Aart van der Veltacker 

woonde aan den Heuvel tussen Godevaart van der Stegen en de straat, en is door Aart 

verkocht aan Jan Jan Solbolssoen van Beke volgens een Gestelse schepenbrief. 

Herman de zoon van Hubrecht belooft dat zijn vader nimmer meer aanspraak zal 

maken op de erfpacht krachtens zijn recht van tocht. 

Duysent vierhondert tsestich ende een, des anderen daigs nae sente Kathelinen dach. Schepenen in Gestel: Henrick Jan 

Lambrechtssoen van Ghilse en Willem Borchmans. 

Opschrift: Opdracht gedaen Godevarden vander Stegen van den voerscreven mud roggen.  

 

1462 mei 30 Otw,THG.1,209r-2/v-1,regest-175 

Jan Hixspoers heeft openlijk erkend dat hij aan de erfgenamen van wijlen Jan zoon van 
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wijlen Jan Solbols betaalt en placht te betalen op sint Andriesdag een erfpacht van 

een mud rogge Gestelse maat uit een stuk grond met een schuur daarop in Gestel aan 

den Hoevele, ongeveer zeven lopenzaad, naast Jans eigen grond die van Jan heer-

Goeswijns was, en naast een uitvang (uutvanck) van de gemeint afgehaald die Jan 

ook toebehoort, met het ene eind aan de straat en het andere eind aan grond van de 

erfgenamen van wijlen Jan van Son, welke erfpacht in het verleden aan Jan Solbols is 

beloofd door Aart van den Veltacker, en nu van de erfgenamen van wijlen Herman 

Solbols, volgens Gestelse schepenbrieven, is gekomen aan Godevaart van der Stegen. 

Duysent vierhondert ende twee ende tsestich, dertich daigen inden mey. Schepenen in ‘Gestel by Oisterwyck’: Willem van Haeren, 

Jan vander Donck, Henrick Jan Lambertszoen van Gilse, Adriaen Brievinx, Godevaert Pluyme en Willem Borchmans. 

Opschrift: Een kennisse gedaen vanden voerscreven mudde rogge bij Jannen Hispoers (sic) als dat hij tvoerscreven mud roggen 

jaerlix sculdich is te gelden etcetera.  

 

1486 april 27 Otw,THG.1,210r-2/211r-1,regest-218 

I. Godstouwe dochter van wijlen Goyaart zoon van wijlen Jan vander Stegen en 

weduwe van Henrik Kuylman wijlen Peterszoon heeft overgedragen aan hun zonen 

Goyaart en Jan, haar recht van tocht dat zij heeft in een erfpacht van een mud rogge 

gestelse maat op sint Andriesdag uit huizingen hovingen en gronden waarop Aart van 

Veldacker woonde aan den Heuvel (Hovele), tussen Goyaart van der Stegen en de 

straat, met inbegrip van de over twee jaar achterstallige pacht. Deze erfpacht heeft 

Goyaart zoon van Jan van der Stegen verkregen van Godschalk, Herman, Peter en 

Hubrecht, kinderen van wijlen Hubrecht zoon van wijlen Herman Solbol en hun 

schoonbroer Jan van der Stegen, zoals blijkt uit Gestelse brieven. 

II. Nadat dit door Godstouwe is gedaan hebben haar zonen Goyaart en Jan die 

erfpacht met de achterstallige rente overgedragen aan heer Jan van den Dijck, 

priester, Henrikszoon. 

Vicesima septima die, mensis aprilis, feria quinta post dominicam qua cantatur Cantate, anno Domini millesimo quadringentesimo 

octuagesimo sexto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Willelmus Pyckevet en Rutgerus de Erpe, 2 akten, latijn.  

 

1487 februari 15 Otw,THG.1,211r-2/v,regest-222 

Heer Jan van den Dijck, priester, zoon van wijlen Henrik heeft overgedragen aan 

meester Aart van Weylhusen ten behoeve van Marij dochter van wijlen Henrik Toyt een 
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erfpacht van een mud rogge gestelse maat op sint Andriesdag uit huizingen hovingen 

en gronden waar Aart vanden Veldacker woonde aan den Hoevel tussen Goyaart van 

der Stegen en de straat, welke erfpacht heer Jan van de gebroeders Goyaart en Jan, 

kinderen van wijlen Henrik Kuijlman verkreeg volgens Boschbrieven. 

Decima quinta die mensis februarij, anno Domini millesimo quadragesimo (sic) octuagesimo sexto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch 

Martinus de Rode en Gerardus de Eyck, latijn.  

Onderschrift: [17 januari 1505 sic] Int jaer ons heren duysent vyfhondert ende vier, op sint Anthonisdach, heeft Mary Toyts 

voerscreven tvoerscreven mud roggen met meer ander pachten opgedragen der tafelen gelijck blijckt byden brieven geinsereert 

folio -- [155v].933 

404. ½ mud 

Nu Daniel van Vlierden, nu Willem die Kort. 

abcdefgh -934 Item Jan Heselman, voer Aert Heselman, ½ mud / rogge erfpachts dat 

Agnees Henrick Toeyts dochter der / taeffelen in haeren testament gemaect ende 

gelaten / hadde ende welcken erfpacht voerschreven Aert voerschreven / vercoft 

hadde Agnesen voerschreven te vergelden allen / jaer erffelijck op onsen liever 

Vrouwen dach / purificatie ende tot Oesterwijck te leveren uut / huys ende hoff ende 

uut enen stuck lants daer aen/liggende ende daer toe behorende tsamen thien 

lopen/saet lants oft daer omtrent begrijpende gelegen / inder prochien van Gestel bij 

Oesterwijck tussen / erffenissen der erfgenamen wilner Ariaens van / Haren op beyde 

sijden aenliggende streckende vande / erffenissen Goyaerts die Becker totter 

gemeynder / straten toe gelijck als dat in scepenenen brieven vanden / Bosch daer op 

gemaect volcomelijcker begrepen / is vander date xiiijC xCi, xvija Augusti. 

1491 augustus 17 Otw,THG.1,203r,regest-230 

Aart zoon van wijlen Jan Keselmans935 heeft verkocht aan Agnees dochter van wijlen 
 

933  Zie latere akte van 1506 regest 252 onder post 205. 

934  Otw,THG.3,49v. 

935  Otw,R.203,22r: Op 28 augustus 1499 hebben Jan die Brouwer en Willem Cornelis [de Loeze] als ‘dekens ende 

mombooren en provisoers van den Wollen Ambacht van sinte Severijsen inder vrijheit van Oesterwijck’ een erfcijns 

van twee pond ‘bossgelts’ op sint Mertensdach uit een huis en hof in de parochie van Gestel ‘ter stede gheheiten 

Stockt’, tussen enerzijds grond van Aert Keeselmans en anderzijds grond van de kinderen van Laureis Coelen, 

strekkend van de straat tot Peter Beckers, welke twee pond payments Goyaert die Becker verkocht aan dit 

genoemde ‘gulde van sinte Severys’, overgedragen aan Jacob Buckinck. 
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Henrik Toeyt een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis in Oisterwijk te leveren uit 

huis erf hof en aanliggend stuk land, ongeveer tien lopenzaad, in de parochie van 

Gestel bij Oisterwijk, met aan beide zijden grond van Adriaan van Haeren, en zich 

uitstrekkend van de grond van Goyaart (Goedefridus) die Becker tot de straat. 

Decima septima die mensis augusti, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch 

Johannes Kannapert filius Johannis en Arnoldus Keymp, latijn.  

Opschrift: Een malder roggen tot Gestel beset van Agnees Toyts. In de marge: Daniel van Vlierden. Gestel 

fol. 65v Ghestel 

405. i mud rogs 

abcdefg - Item936 Lijn Thonis, van weghen Pauwels Heyen. 

406. i mud rogge 

Nu Wouter die Cort. 

abcdefg - Item937 Jan Luyten, van wegen heer Lauwreys / vanden Venne, dier yerstwerff 

verschenen sijn anno --. 

Bij de posten 406 en 407 

1539 december 24 Otw,R.243,61 

‘Inden name ons Heren amen. Allen een yegelijcken die dit tegenwerdige gemeyn 

instrument sullen sien oft horen lesen zij kenlijck ende openbaer dat inden jaere der 

heyliger geboirten ons Heren Jhesu Cristi duysent vijfhondert negen ende dartich den 

vier ende twintichsten dach van december in tegenwordicheyt van ons scepenen 

ondergeschreven tot desen naevolgende zicken geroepen ende gebeden sijn 

verschenen lijflijck in hennen propren persone die eersame ende discrete man en wijff 

Laureyns Wouter sGrevenss en Yken dochter wijlen Goessen Rutten sijn wittige 

huysvrouw, gaende ende staende gesont bijde gratien goedts van herten ende hender 

sinnen reden ende memorien over all wel mechtich sijnde ….’  

 

936  Otw,THG.3,49v. 

937  Otw,THG.3,49v. Bij de posten 406 en 407 mogelijk: Otw,THG.4,19v: Neelken weduwe Anthonis Henrick Luyten ende 

Goyart Anshems, ij mud rogge, met viij gld waerinne Neelken gelt v gld v st. en Goyart Anshems ij gld v st. 
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Zij maken een mutueel testament, doch bij hertrouwen behoudt de langstlevende 

alleen de tocht. 

Jan, ‘hen beyder soen’ tbv zijn kinderen bij Catharijn Cornelis dochter of bij enige 

andere zijn wittige huisvrouw krijgen allen even veel behalve Meriken Jans.  

Katarijn ‘onse dochter voirvuyt sal hebben’ een erfmud rogge dat Ariaan Pauwels 

Mathijss jaarlijks betaalt.  

Ariaan ‘haerder beyder soen aengenomen heeft der prediker orden gelegen in de stad 

sBosch ende aldaer professyt in puerder aelmisse ende in goede willen’ zal krijgen een 

erfcijns van 12 karolusgld., een derde op het  jaargetijde van Yken, het ander 1/3 op het 

jaargetijde van Laureins en het derde op het jaargetijde van ‘brueder Ariaen’ 

voornoemd tot ‘eenre pitantie in wijn en in schoen broot’, welke 12 gld losbaar is met 

200 gelijke karolusgld. 

De H.Geest te Oisterwijk verkrijgt een erfpacht van een mud rogge ‘dat testateuren 

geldende is tot Gestel in de Caterstraet, daer heer Laureyns vanden Ven die weergay 

aff heeft, tot spijnden aan de armen op hun jaargetijde voor huer en hun ouders zielen’. 

Deze erfpacht mag gelost worden door de erfgenamen van Jan zijn zoon met 80 

karolusgld.  

Aan persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk komt 16 st. brabants voor een mis 

van requiem. 

Aan het convent van de derde regel van St Franciscus binnen Oisterwijk twee karolusgld 

jaarlijks uit al hun goederen om op hun jaargetijde een portie van vlees of vis en een 

‘eens schoen broet’. 

Nog drie waskaarsen in de Oisterwijkse kerk: een voor het H. Sacrament, een voor Onze 

Lieve Vrouw en een voor de H. Drievuldigheid voor St. Anna, waarvoor een erfcijns  van 

21 st. uit hun huis naast Margriet van de Wiel. 

Aan Gosen van Riel, zoon van genoemde  Yken en ‘Jans Ykens soens kynder’ een 

erfpacht van twee mud rogge uit een stede te Karckhoven, welke nu betaald wordt 

door Gosen, hun oom. 

Nog aan Gosen en Jans kinderen een erfpacht van twee mouder rogge die geheven 
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wordt in de vrijheid Oisterwijk, het ene mouwer ‘gelt Jan Ar Nulants’, het andere staat 

op de erfenis van Joost van Eersel en Willem die Smit.  

Aan Gosen met ‘sijns bruers kynderen’ komt nog ‘voor die verkregen goederen’ 100 

karolusgld eens en nog 1 mouwer rogge dat Jan van Uden of zijn erfgenamen 

‘geldende sijn tot Belveren’.  

Nog krijgt Gosen van Riel vooruit ‘een kyst die zij gehaelt hebben van Pauwels Heyen’.  

407. i mud rogge 

Nu die selve. 

abcdefg - Item938 noch deselve, van wegen Lauwreys die / Kemerlinck, dat yerstwerf 

verschenen is anno --. 

408. i mud rogge 

Nu Heyl Vendicx. 

abcdefg -939 Henrick Gijssen tot Gestel bijde Leemsputten, / uut zijn stede aldaer, dat 

Cornelis de Looze / gemaect heeft ende daer brieff aff zijn. 

1550 augustus 29 Otw,R.256,119 

Cornelis zoon van Willem de Loze en Juetken dochter van  Pauwels Huysmans hebben 

voor Oisterwijkse schepenen een testament gemaakt. 

Aan de H.Geesttafel van Oisterwijk komt een mud rogge waarvoor ieder jaar een 

spijnde op de eerste vrijdag ‘nae heylichcruys dach inventionis’ en het jaargetijde 

‘opten stoel te doen vercundigen’.  

De langstlevende moet de helft van de ‘hooffstoel’ binnen het jaar beleggen, de 

langstlevende ter tocht en de kinderen ten erve.  

fol. 66r  

 

938  Otw,THG.3,49v. 

939  Otw,THG.3,50r. 
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409. ½ mud rogs 

Nu (Jan) Lambert Nys nu die kynderen van Jan voerscreven. 

abcdefgh - Item940 Thomis Dircks oft Ermgarde een / halff mud rogs. 

1367 juni 14 Otw,THG.1,219r,regest-19 

Willem die Brouwer als erfgenaam van zijn vader Peter Snallaert heeft getuigd dat zijn 

vader van Wijtman den Molenner een erfpacht kocht van een half mud rogge op sint 

Andriesdag uit Wijtmans huis en hof met aan een zijde de dijk van de grond van het 

Gasthuis en aan de andere zijde het erf van Henrik zoon van Henrik Tymmermans. 

Wijtman was toen getrouwd met Aleit ‘in ghehelen bedde’. 

Duysent dryhondert tsestich ende seven, des maendaigs naeder octaven van Pinxten. Schepenen in Gestel: Lambrecht van Ghilse, 

Pauwels van beke, Ghysbrecht vander Berten, Bartholomeus van Amervoert, Jan die Laet. Zij zegelen ‘met onsen gemeynen 

zegel’. 

Opschrift: Van eenen halven mud roggen.  

Onderschrift: d. [? december 1481] In jaer ons Heeren duysent vierhondert een en tachtentich, -- daege in decembri: Claes soen 

wilner Eryts Beeren heeft opgedragen Willemen soene wilner Peter Beeren. 

c. [13 december 1463] Denselven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende drie en tsestich, op sunte Lucie dach [13 

december]: Anchem wilner Janssoen van Gilse heeft opgedragen Claissen wilner Eryts Beerensoen. 

b. [1430] Noch des woensdaigs na sente –ertens dach941 bisscop inden wijnter, int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende 

dertich: Aert Wouter Nouwen zoen heeft opgedragen Jannne geheyten van Gylse hoeren swager zoen Willems van Ghilse 

voerscreven. 

a. [13 juli 1420] Den xiij daich in julio, anno Domini duysent vierhondert ende twintich: Willem ende Margariet syn suster kynderen 

wilner Joest die Beer, van Joesten voerscreven ende uuyt wilner Kathelynen zyn huysvrouwe dochter wilner Goeyart 

Reynboutssoen tsamen wittelycken vercregen mitten momboer van Margrieten voerscreven daer toe van haer gecoren ende haer 

vanden richter als recht is gegeven hebben opgedragen Jannen Andries Lambrechtssoen tot behoeff der structueren der kerken 

van Oesterwyck.  

Noch bevonden enen scepenbrief aengaende den halven mud roggen ende luydende aldus ---. 

 

1525 juni 25 Otw,THG.1,219v/220r,regest-263 

De ‘provisoers ende mesters’ van de Oisterwijkse kerkfabriek Jan Andries Lambrechts en 

 

940  Otw,THG.3,50r: Jan Lambert Nys. 

941  Fasel gaat uit van sint Maarten en geeft 15 november 1430. 
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Willem Cornelis Baxsoen hebben een onbeschadigde schepenbrief van Gestel 

getoond, gezegeld met waarachtig zegel van schepenen van Gestel. De inhoud 

daarvan is: Voor Lambrecht van Ghilse, Pauwels van Beeck, Ghijsbrecht vander 

Berthen, Bartholomeus vander Amervoert en Jan die Laet als schepenen is gekomen 

Willem die Brouwer als erfgenaam van Peter Snellaerts, zijn vader, om te getuigen dat 

zijn vader kocht een erfpacht van een half mud rogge, altijd op sint Andriesdag in de 

winter te betalen door Wijtman den Moelener uit Wijtmans huis en hof met aan een 

zijde de dijk van de grond van het Gasthuis en aan de andere zijde het erf van Henrik 

Tymmermans.  

Willem heeft verder getuigd dat Wijtman de erfpacht aan Peter toevertrouwde 

(hovede ende truede), voor zover het dorpsrecht is en gewoonlijk toen Wijtman ‘in 

gehelen bedde sat met Aleyten synen wive’. 

Dit is bezegeld met het gemene zegel in ‘duysent driehondert tsestich ende seven des 

maendaigs naeder octaven van Pinxten’. Tomas Dirk Henrickssoen heeft erkend dat hij 

de erfpacht die de schepenbrief vermeldt geldt uit zijn huis en hof in de parochie Gestel 

aan die Heysen met aan de zuidzijde Daniel van Vlierden en aan de noordzijde Willem 

Henrik Nenertssoen, met het oosteneind aan de straat en met het westeneind aan 

grond van Daniel van Vlierden. 

Tot zekerheid van de fabriek zijn ook als onderpand gezet: a. een stuk land van acht 

lopenzaad, geheten de Molenacker, in de parochie van Gestel in die Heysense Eckere 

tussen de heerbaan en een gemeen voetpad, strekkend oostwaarts van Aart Appels 

tot westwaarts aan grond van de rector van het altaar van ‘onser liever Vrouwen’ in de 

kerk van Gestel; b. een stuk land van ongeveer vier lopenzaad, geheten die Keele, 

gelegen aan sWillenbocht met oostwaarts een weg geheten die Keele en westwaarts 

Henrik Moenen, strekkend zuidwaarts van grond van de erfgenamen van wijlen Willem 

Gielis tot noordwaarts aan grond van Jan Claas942. 

Duysent vyfhondert vyff ende twentich, opten vyffentwintichsten dach junij. Schepenen in Gestel: Jan Jacops Beeren en Jan Jan 

Wustenberchssoen, met ‘onsen gemeynen segel’. 

Opschrift: Vanden ½ mud rogge aen dander zijde voirscreven. 

 

942  Fasel leest Clercx. 
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410. ½ mud 

abcdefghi - Item943 Dingen Beckers, van weegen heer / Rombout Fredericxs. 

fol 67v  [leeg] 

fol. 68r Tilborch 

411. iij gulden 

abcdefg - Item944 Wouter Gerit Zibben gilt der taeffelen / drie gld. jaers, gecomen van 

heer Goesen / Groeys, nae uutwijsen seker brieven / de dato xvC ende vertich met een 

opdracht, / erst verschenen anno een ende sestich styl / brabancie. 

1561 december 1 Otw,R.265,47v 

Lenaart zoon van wijlen Laureis Jan Groys, Wouter zoon van Ariaan van Esch bij  Marie 

dochter van Laureis Groys en Jan zoon van Ariaan Peynenborch bij Aleit dochter van 

Laureis Groys, ook voor Jenneken en Anna, dochters van Laureis Groys en voor Ariaan 

Dierk Luerinx man van Aleit dochter van Adriaan Peynenborchs hebben overgedragen 

aan de secretaris ten behoeve van de H.Geesttafel van Oisterwijk een erfcijns van drie 

karolusgld. die Wouter zoon van wijlen Gerit Zibben geloofd had aan heer Goossen 

zoon van wijlen Laureis Groys, priester, op Lichtmis uit huis hof schuur grond toebehoren 

en erf daaraan, groot  5 lopenzaad, in de parochie Tilburg te Corvel etc. 

412. iiij ½ plack 

Nu Peter Corstkens die timmerman. 

 

943  Otw,THG.3,50r. In Otw,THG.4 volgen nog enkele posten die niet plaatsbaar waren. Als reductieposten, folio 19r: 

Adriaen Aertszoon, ½ mud rogge, ij gld. x st. derffgenamen Corst Marcus, vi lopen rogge. Noch i mud, met v gld. 

Folio 19v. Jan sone Cornelis Janszoon Lathouwers, i mud rogge, Lichtmis, met iiij gld. Willem ende Cornelis kinderen 

Adriaen Willems de Scheper, tsamen ½ mud, met ij gld. x st. Peter Jan Thonis Roesen, ½ mud rogge, met iij gld. 

Onder de ‘Roghpachten [van] Moergestel’ folio 20r. Adriaen Jan Cornelis Scheper, ½ mud. en ---- Henrix vande 

Poll, iiij lopen. 

944  Otw,THG.3,50v. In de marge: gelost aen J[an van den] Hoevel. 
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abcdef - Item945 Aert Aert Nouwen soen, voer Ariaen Aert / Emmen soen, van wegen 

Lijsbetten van Hulsen, / xij d. paeyments i ½ ort. 

413. iiij lopen 

Nu Heyliger Jan Berys. 

abcdefghi - Item946 Jan van Gestel, voer Jan Alaertssoen, van / wegen Dirck Geritssoen 

vande Laer ende Ghijb / Peterssoen vanden Gheyn, iiij lopen Rogge. 

414. ij mud 

Nu Gheritken die weduwe van Jan van Boerden. 

abcdefghi - Item947 Jan van Boerden, voer Willem Denis ende / voer Daniel Nouwen 

kynder, van wegen Denis / Willem Reynkens soen van Gestel, ij mud / rogge die welck 

heer Willem de Coster / besetten, daer brieve aff zijn. 

abcdefgh -948 Cornelis gilt die helft - een mud. 

1347 september 29 Otw,THG.1,65-1,regest-9 

De hoeve ten Poel in de parochie Westilborch is in drieën gedeeld en voor eenderde 

deel van Henrik, zoon van wijlen Henrik Godevaarts (Godefridi). Uit de twee andere 

delen van Henrik Mom moet op Lichtmis zes mud rogge worden betaald door Henrik 

zoon van wijlen Henrik de Mulder uit Westilborch. 

Voor Oisterwijkse schepenen heeft Henrik Mom, schoonzoon (gener) van wijlen Henrik 

Godevaarts een erfpacht van twee mud rogge op Lichtmis verkocht aan Katarina, 

weduwe van Jan Coster, uit zijn twee delen van de hoeve of uit zijn recht op zes mud 

 

945  Otw,THG.3,50v. Hierna een nieuwe post tussengevoegd: Heer Floris van Lieffdale, heer tot Duffel, [tevoren] joncker 

Ysbrant van Merode, verschijnende de x? meye - xij gld. x st. Mogelijk later Otw,THG.4,4v: Huybert Peter Thonis 

ende Peter Stevens ende? jonker Floris van Leefdale, Martini - xij gld. In dit register was de volgende post onder 

Tilburg niet aan vroegere gegevens te verbinden: Adriaen Janszoon de Buele?, Lichtmis, iij gld. 

946  Otw,THG.3,50v. 

947  Otw,THG.3,50v. 

948  Otw,THG.3,50v. 



 

 

 

Renteboek   384      

 

rogge uit deze twee delen, ingevolge aankondigingen in de kerk van Tilburg en 

gerechtelijke aanzeggingen (rechtstreeks) te voldoen aan Jan van Tyghelt ten behoeve 

van zijn moeder, Katarina, weduwe van Jan Coster. 

Mmo CCCmo quadragesimo septimo, sabbato ante festum beati Remigii confessoris. Schepenen in Oisterwijk: Jacobus Jacobi en 

Petrus Judas, latijn949. 

Opschrift: Twe mudden rogs tot Tilborch. In de marge: Jan van Boerden. Tilborch 

fol. 68v Tilborch 

415. ½ mud 

Nu Henrick Quaps, nu Marten Pauwels. 

abcdefg - Item950 Peter Blanckarts, voer Willem vander Staeck, / van wegen Jan Starts 

kynder, Tilborch, een halff / mud rogge welck heer Willem de Coster / oick gemaect 

heeft zijnen jaergetijde mede te / doene, daer oick brieve aff zijn. 

416. ½ mud 

Nu Corst Lenarts,. 

Nu Cornelis sijn soen, nu Corst Neel Janen. 

abcdefghi - Item951 Ariaen Gerit Smolders soen een half mud / roggen, daer brieve aff 

zijn. 

417. ½ mud 

Henrick Jan Vendix, lathouwer. 

Nu Peter Pauwels. 

Nu Jan Henricksoen vander Hoeven, nu den jongen Jan Aerts.  

 

949  Een unicum in dit cartularium bij Oisterwijkse schepenen. 

950  Otw,THG.3,50v/51r. 

951  Otw,THG.3,51r. 
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abcdefghi - [in de marge: promsit] - Item952 Heyn vander Hoeven ende Anna Jan Borts / 

dochter aen die Hasselt, voer Willem Reyntkens / ende Aert Huyben, dat Herman Jan 

Weverssoen / ende Mari vander Hoeven te gelden plaegen, / een half mud rogge, van 

wegen Jacops van / Maerle, van den gueden Peters de Snyders, daer / brieve af zijn, 

ende gilt Heyn vander Hoeven, / van desen iiij lopen. 

Henrick. 

Nuu die selve Peter Pauwels. 

Nu Jan Henrickssoen vander Hoeven, nu den jongen Jan Aerts. 

abcdefgh - Item953 Anna Jan Boets dochter, aen die Hasselt gilt / dandere iiij lopen. 

fol. 69r Tilborch 

418. xij lopen 

Nu Ariaen Gerit Beykens, nu Aen Grootarts. 

abcdefgh - Item954 Peter van Boerden Ghyben soen van Boerden, / van wegen Geryts 

van Boerden, xij lopen roggen / welck Gerit beset ende gemaect heeft uut sijnre / 

hoeven aen dat Hangende Rijs, daer een instru/ment aff is; hier af gilt Peter 

voerschreven xij lopen. 

419. ½ mud 

abcdefghi - Item955 meester Janne van Vlaederacken, voer Jan / Leyten, van wegen 

Willem Borchman, een / halff mud rogge dat gecoft is tegen Willem / de Sticker uut 

sijnen gueden gelegen inne / de prochie van Tilborch, daer brieve aff zijn. 

420. i mud 

 

952  Otw,THG.3,51r. 

953  Otw,THG.3,51r. 

954  Otw,THG.3,51r/v. 

955  Otw,THG.3,51v. 



 

 

 

Renteboek   386      

 

Nu Joest Laureys Mutssaerts, nu Jan Aertssoen Verhoeven. 

abcdefgh - Item956 Heyn Willekens, voer Henrick Jan Lemmens, / van wegen Jans die 

Bont, een mud roggen dat / is gecoft tegen Geryt Huybrechts Betten soen / ende 

tegen Jan Jans Wevers soen, welck Gerit / Jans Bonten soen te ghelden plach uut den / 

gueden Huybrechts Betten gelegen in de / prochie van Tilborch, daer brieve aff zijn. 

1409 september 17 Otw,THG.1,66r-1,regest-51 

Gerit die Bont zoon van wijlen Jan sBonten heeft ontvangen van Gerit zoon van wijlen 

Hubrecht Betten, van Jan den Wever wijlen Jan Weverszoon als man en momboor van 

Agnees, en Eliaas Engbrecht Eliaessoen als man van Katelijn, alle goederen die zij 

geërfd mogen hebben van Hubrecht Betthen, en op deze verstorven zijn van zijn 

grootvader Gerit die Bont (den Bonten) in de parochie Westilborch, tussen de grond 

van Wouter Bacs Maeszoen en de straat, met een einde aan grond van Wouter 

Laudengods en met het andere einde aan de grond van Willem heer van Dongen, 

door Gerit te bezitten voor de cijns die daaruit jaarlijks rechtmatig wordt geheven en 

voorts om een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis, onder belofte voor de cijns en 

de erfpacht te garanderen en alle andere oude lasten (voercommer) af te doen, en 

onder voorwaarde dat Gerit met betaling van dubbele jaarpacht de erfpacht mag 

opgeven. 

Duysent vierhondert ende negen op sinte Lambrechtsdach biscop ende mertelers. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Ele en 

Thomaes Hesselssoen.  

Opschrift: Een mud rogs uuyten erfenissen voertijts Gerits die Bont. In de marge: nu Jan Willekens. Latere hand: nu Jan Aertssoen 

Verhoeven; nu Jan Willemssoen de Pier. Ad pactum. 

 

1425 maart 30 Otw,THG.1,66r-2/v,regest-78 

Gerit zoon van wijlen Hubrecht Betthen en Jan die Wever zoon wijlen Jans Wevers als 

man van Agnees hebben verkocht en opgedragen aan de H.Geestmeester Wijtman 

Wouterszoon vanden Dael een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit het goed 

dat zij met Claas (sic) Engbrecht Elyaessoen als man van Katelijn geërfd hebben van 

Hubrecht Betthen voorschreven en Hubrecht verstorven mag zijn van zijn grootvader 

 

956  Otw,THG.3,51v. 
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Gerit de Bont (Gerijt den Bonden sijnen oudervader). Gelijk Oisterwijkse schepenbrieven 

vermelden ligt dit goed in de parochie Westilborch tussen Wouter Back Maeszoen en 

tussen de straat, met een eind aan de grond van Wouter Laudengods en met het 

andere aan grond van Willem heer van Dongen. De verkopers beloven te waren en de 

voorkommer en aanspraken af te doen ‘gesamenderhant’. 

Duysent vierhondert twintich ende vier, des vrijdaegs nae onser Vrouwendach annunciatio. Schepenen in Oisterwijk: Michiel van 

den Oerde en Jacob van Brakel. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven mud roggen gedaen der tafelen.  

fol. 69v Tilborch 

421. vi lopen 

Nu Ariaen Crillaerts den schouthet. 

abcdefgh - Item957 Ariaen Reynkens, van wegen Peter Beris, / vi lopen rogs uut huys 

ende hof Gheenken sLeyten / tot Tilborch, die ghewisselt zijn tegen Claes van / Aerl om 

iij ½ lopen roggen, daer brieve af zijn, / ende zijn Bosch brieve ende Tilborch te leveren 

ende / Tilborchse maet. 

1401 juni 9 Otw,THG.1,69v-1,regest-40 

Vrank zoon van wijlen Jan Wannaerts heeft tegen een erfpacht uitgegeven aan Jan 

van Aerle zoon van wijlen Claas van Aerle een huis en hof aan den Hoevel in de 

parochie Tilburg, tussen het erf van Claas Lewenzoen958 en het erf van Engel her-Ghys en 

haar kinderen, voor een penning cijns aan Elisabet Zwertincs, en de erfpacht van zes 

lopen rogge Tilburgse maat op Lichtmis. Vrank belooft te waren en alle overige lasten 

van het goed af te doen. 

Millesimo quadringentesimo primo, in octavis sancti Sacramenti. Schepenen in ‘s-Hertogenbosch Johannes de Bruheze en 

Jordanus filius Arnoldi Tielkini, latijn.   

Opschrift: Ses (doorgehaald: sester) lopen rogs tot Tilborch uuter Craen. In de marge: dat Lucretia wedue Dierix van Zon geldende 

is anno 1567".  

Dubbel ingeschreven, zie fol.83r-2, waar in de marge: Ses lopen roggen ex  domo et attinentijs quondam Adriani Reynkers 

genoemt In den Vos ende Craen, dwelck nu anno 1569 gilt Lucretia weduwe Dircx van Zon. Item men zal dese brieven oyck 

 

957  Otw,THG.3,51v. 

958  Op fol;io 83r-2 worden ook vermeldt: Claas Lewenzoen met zijn kinderen. 
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vijnden filio 69 ende men hadde alsoe de zelve niet derven alhier scrijven, sed factum est per errorem. 

 

1404 september 25 Otw,THG.1,69v-2/70r-1,regest-44 

Vrank zoon van wijlen Jan Wannaerts heeft opgedragen aan Claas van Aerle zoon van 

wijlen Claas van Aerle een erfpacht van zes lopen rogge in Tilburgse maat, die Jan van 

Aerle zoon van wijlen Claas van Aerle op Lichtmis had op te brengen en af te dragen 

uit huis en hof in de parochie Tilburg ‘aen den Hoevel’, met aan een zijde grond van 

Claas Lewen en zijn kinderen en aan de andere zijde grond van Engel her-Ghijs en haar 

kinderen, waarvan Boschbrieven uitgebreider gewag maken. 

Feria quinta post festum beati Mathei apostoli anno Domini millesimo quadringentesimo quarto, schepenen in ‘s-Hertogenbosch: 

Henricus Dicbier filius Godefridi en Henricus Becker, latijn.  

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven ses lopen rogs gedaen Claessen van Aerle. 

Ook vermeld op filio 83r-3 evenals de vorige akte. 

 

1432 februari 21 Otw,THG.1,70r-2/v,regest-91 

Claas van Aerle zoon van wijlen Claas van Aerle, heeft opgedragen aan Wijtman zoon 

van wijlen Wouter van den Dael ten behoeve van de Tafel van den Heiligen Geest in 

Oisterwijk wegens een ruiling tussen de Heiliggeestmeesters en Claas, een erfpacht van 

zes lopen rogge Tilburgse maat op Lichtmis uit huis en hof in de parochie Tilburg ‘aen 

den Hoevel’, tussen Claas Lewen en Engel heer-Ghijs en haar kinderen, welke erfpacht 

Jan van Aerle zoon van wijlen Claas gehouden was te betalen aan Vrank zoon van 

wijlen Jan Wannaerts, en Claas van Vrank volgens Boschbrieven verkregen heeft; 

waarop Wijtman vanden Dael en Aart vander Heyden als Heiliggeestmeesters twee 

stukjes grond in de parochie Oisterwijk te Huculem aan Claas zoon van wijlen Claas van 

Aerle hebben opgedragen, het ene tussen Claas van Aerle en Wouter Maes, met een 

eind aan de weg, en het andere stuk tussen Claas van Aerle en Denis Wijten, van welke 

stukjes land alle lasten zijn afgelegd, met voorwaarde dat deze ruiling bij uitwinning 

wegens gebrek aan betaling van de pacht ongedaan wordt geacht. 

Anno millesimo quadringentesimo tricesimo primo, vicesima prima die, mensis februarij. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Johannes 



 

 

 

 389  Renteboek 

 

Bathensoen en Johannes Noden959 filius Henrici, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden selven ses lopen rogs, gedaen der tafelen bij maniere van mangelinge. 

Dubbel ingeschreven, zie fol.83v-1 in een andere hand. Hierbij als opschrift: Opdracht der taeffelen gedaen vanden zes lopen 

roggen voirscreven via permutationis. In de marge: subsignatum Go. Boest. 

422. i mud 

Nu Alyt van Luet, nu Aert van Luet. 

abcdefgh - Item960 Marcelis van Vessem een mud roggen dat / Janne de Clerck 

bewesen heeft uut sijnen huyse / ende hoeve gelegen Tilborch aenden Hoevel, / dat 

Lauwreys de Molder te wesen plach, welck / men schuldich is tot Oesterwijck te leveren 

ende / Oesterwycksse maet, nae innehout der brieven. 

1439 augustus 23 Otw,THG.1,68r,regest-106 

Jan die Clerck zoon van wijlen Engbrecht van Riel heeft opgedragen aan de 

H.Geestmeester Peter die Greve een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit een 

huis en hof, grond en toebehoren en aanliggende grond, tesamen ongeveer vijf 

lopenzaad, in de parochie Westilborch ‘aenden Hoevel van Tilborch’, met noordwaarts 

grond van Jan Leyten en zuidwaarts Coman Wouters grond, oostwaarts strekkend van 

grond van Symon moeder-Yden tot westwaarts aan grond van Willem Stelaerts, die Jan 

die Clerck kocht van Denys, Aleit en Engelbeer, kinderen van wijlen Tomaas zoon van 

wijlen Laureins sMoelneers, volgens Oisterwijkse schepenbrieven. 

Duysent vierhondert dertich ende negen, op sinte Bartholomeeusavont apostels. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Catwijck en 

Gerijt Bock Leonaertssoen.  

Opschrift: Opdracht van eenen mud rogs gedaen der taefelen van Jannen die Clerck. In de marge: gilt Marcelis van Vessem. 

423. iij lopen 

Nu Herman Janssoen vander Hoeven, nu Wouter Michiel Quaps. 

 

959  In het afschrift op folio 83v staat Noeden. 

960  Otw,THG.3,51v/52r. 
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abcdefgh - Item961 Jans soen vander Hoeven, voer Jan Hermans / Wevers soen, van 

wegen Gerits Betten, iij lopen / roggen die welck Engelberen Gerit Hermans / wijf beset 

heeft uut sekeren gueden gelegen / Tilborch, daer instrumenten aff zijn, tot Loeven. 

fol. 70r Tilborch 

424. iiij lopen 

- Item962 Dirck Tielmans, voer Jan vander Hoeven / ende Jan Cleynen, iiij lopen rogge die 

Henrick / Peter Sterts soen diemen heyt Henrick die Paep / gemaect heeft uut iiij 

lopensaet lants gelegen / tot Tilborch byder wyntmoelen staende op die / heyde, daer 

brieve aff zijn. 

425. xij lopen 

Nu Jan Denys Meynaerts. 

Nu Ariaen dochter Ariaen sMolders aent Rillaer.  

abcdefgh - Item963 Wouter Gerit Lemmens soen vanden Laer / xij lopen rogge die Ariaen 

Denis Meynaertssoen / heeft overgegeven ende op gedragen der taeffelen, / ende sijn 

gewisselt voer een halff mud roggen / dat Aert Scuyten te gelden plach, ende noch 

voer / iiij lopen die Gerit Joest te gelden plach, ende / dese xij lopen zijn Tilborch te 

leveren ende Tilborchsen / maet, ende Ariaen Denis voerschreven heeft se geloeft / te 

waren gelijck dat in scepenen brieven van Oester/wijck ende Tilborch begrepen is. 

1488 augustus 24 Otw,THG.1,71r-1,regest-225 

De gebroeders Wouter en Vrank, kinderen van wijlen Gerit Lambrechssoen vanden 

Lare, hebben beloofd en opgedragen aan Adriaan zoon van wijlen Denis Meinaerts 

een erfpacht van twaalf lopen rogge op Lichtmis uit huis en hof met grond en 

toebehoren, en aangelegen grond die erbij hoort, ongeveer twaalf lopenzaad groot, 

 

961  Otw,THG.3,52r. 

962  Otw,THG.3,52r. 

963  Otw,THG.3,52r/v. 
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binnen de parochie Tilburg ter plaatse Kylaer964, met aan een zijde grond van Vrank 

Lemmens en kinderen, en aan de andere zijde grond van Gerit Lemmens kinderen met 

‘sommigen anderen’, strekkend van de grond van Sophie Lemmens en haar kinderen 

tot de straat. 

Dusent vierhondert ende acht ende tachtentich, vier ende twintig daigen in augusto. Schepenen in Tilburg en Goirle, Jan Peyman 

en Adriaen Crillaerts.  

Opschrift: Twelf lopen rogs tot Tilborch. In de marge: gilt Wouter Gerit Lemmens. 

 

1493 december 26 Otw,THG.1,71r-2/v,regest-232 

Adriaan zoon van wijlen Denijs Meynaerts heeft ten behoeve van de Tafel van de 

Heilige Geest van Oisterwijk opgedragen aan Henrik Willem Emmensoen zijn erfpacht 

van twaalf lopen rogge op Lichtmis uit een huis en hof met grond en toebehoren in de 

parochie Tilburg ter plaatse die Rijlaer, met op een zijde grond van Vrank Lemmens en 

zijn kinderen en op de andere zijde de kinderen van Gerit Lemmens en meer anderen, 

strekkend van de grond van Sophie Leenaerts (sic) en haar kinderen tot de gemene 

straat, met één achterstallige termijn (afterstellige pacht). Adriaan kocht volgens 

schepenbrieven die erfpacht van twaalf lopen van de gebroeders Wouter en Vrank, 

kinderen van wijlen Gerit Lambrechsoen van Lare. 

Dusent vierhondert tnegentich ende drie op sinte Stevensdach. Schepenen in Oisterwijk: Embrecht Henrick Emmensoen en Wouter 

Thomaes Wouterssoen. 

Opschrift: Opdracht vanden vorscreven twelf lopen rogs gedaen der tafelen van Adriaenen Meinaerts voerscreven. 

426. vij lopen 

Nu Gerit Thomaessz. 

abcdefgh - Item965 Dierck vanden Laer, Gerit Dircks swager, / voer Gerit Dircks, van 

wegen Aert sCuyten, / ende van wegen meester Jannen Wytmans, / vij lopen roggen 

uut zekeren onderpanden Tilborch, / daer instrumenten ende brieven aff zijn. 

 

964  Dat Rijlaer, zie J. en M. Trommelen, Tilburgse Toponiemen in de 16e eeuw. Een tentatieve reconstructie en 

naamsverklaring, Tilburg 1994. 

965  Otw,THG.3,52v. 
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1418 september 20 Otw,THG.1,76r-2/v-1,regest-63 

Wouter zoon van wijlen Jan Jacopszoen heeft bij opdracht ontvangen tegen een 

erfpacht van zijn zwager Wijtman zoon van wijlen Jan Wijtmans, als man van Engelbeer, 

een zesde in de huizing en aangelegen hof, grond en toebehoren die van wijlen Jacob 

Wouterszoen was in de parochie Westilborch te Oerle, tussen Heilwig Blockmans en de 

straat, alsook zijn een zesde deel in een beemd ‘dat Gagelbroeck’ in voormelde 

parochie tussen Jan Blics en op de andere zijde die gemeynt, welk een zesde deel 

Wijtman aangekomen is bij erfopvolging van zijn – Wouterszoen (zweer voerscreven). 

Behalve de cijns en oude lasten die daarvoor rechtmatig moeten worden gedragen, 

moet Wouter als erfpacht opbrengen zeven lopen rogge op Lichtmis. Hij heeft tot 

meerdere zekerheid van de betaling zijn eigen helft van de voor het zesde deel 

uitgegeven goederen ondergezet, om ten eeuwigen dage onderpand te blijven. 

Duysent vierhondert ende achtyen, op sinte Matheeus avont apostel ende evangelists. Schepenen in Oisterwijk: Jan Brabant en 

Jan Henrixsoen van der Avoert.  

Opschrift: Seven lopen rogs tot Tilborch. In de marge: gilt Dirck van Luer; gilt Adriaen Willems Greelspaen. Ad pactum. 

 

1448 mei 10 Otw,THG.1,76v-2/77v,regest-135 

De gebroeders Wijtman en Lambrecht, zonen van wijlen Henrik van den Nuwenhuys bij 

zijn echtgenote wijlen Aleit dochter van wijlen Wijtman Jan Wijtmans, hebben 

opgedragen aan de H.Geestmeester Dirk Nellen zoon van wijlen Henrik Nellen ten 

behoeve van de Tafel van de H.Geest hun erfpacht van zeven lopen rogge op Lichtmis 

uit een zesde in de huizing en de aangelegen hof in de parochie Westilborch te Oerle, 

met op een zijde Heilwig Blockmans en op de andere zijde de gemeint, en uit een 

zesde deel in een beemd dat Gagelbroeck in de parochie Westilborch, met op de een 

zijde Jan Blics en op de andere zijde de gemeint. Voor die erfpacht van zeven lopen en 

andere kommer kreeg ‘Wouter soen wilner Jacopsoen’ een zesde van Wijtman zoon 

van wijlen Jan Wijtmans als man van Engelbeer. Tot meerdere zekerheid heeft Wouter 

tot onderpand voor de betaling van de erfpacht ondergezet de helft die Wouter van 

de huizing, aangelegen hof, en het Gagelbroeck bezit, blijvende verbonden met het 

tegen een erfpacht verkregen een zesde deel. Zij bedingen evenwel dat de 

HeiligeGeestmeesteren te Oisterwijk jaarlijks de persoon en altaristen in de kerk aldaar 

op Lichtmis twee lopen rogge geven, en in brood aan de armen spinden van vier lopen 
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rogge zoals is bepaald in de uiterste wil van wijlen heer Jan Wijtmans, priester. 

Duysent vierhondert veertich ende acht, des vrijdaigs nae die octave van den heiligen Ascensie dach, thien daige in meye. 

Schepenen in Oisterwijk: Dirck Henrick Nellenzoen en Aert Aert Hermanssoen. 

Opschrift: Opdracht gedaen der tafelen vanden voerscreven seven lopen rogs op zekere conditien in desen opdracht begrepen. 

fol. 70v Tilborch 

427. iiij lopen 

Nu Joest Nelen. 

nu Anthonis sHeerden, nu Pauwels Neel Hermanssoen.  

abcdefghi - Item966 Gerit Beykens kynder, voer Hadewych Peter / Beykens wyf met 

hueren kynderen, een half / mud roggen welck Elizabeth Daems gemaect / heeft half 

den Heyligeest van Oesterwijck ende / half den rectoer des Heylichs Cruys altaer / inder 

kercken van Oesterwijck, welck half / mud roggen Embrecht die Greve bewesen / heeft 

te vergelden uut enen acker lants gehey/ten den Breden Acker gelegen Tilborch in 

eener / stede geheyten die Haenberch, daer scepenen brieve / ende testamenten aff 

zijn. 

1431 augustus 29 Otw,THG,1,72r-1,regest-90 

Jan Stert Jan Stertssoen heeft verkocht en opgedragen aan Wijtman zoon van wijlen 

Wouter van den Dael een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit den Breden 

Acker in de parochie Westilborch, groot negen lopenzaad, op den Haenberch, hem 

toebehorende, noordwaarts en met beiden zijden aan grond van Gerit van Boerden, 

en met het andere einde, zuidwaarts, aan grond van Aart sBeren. 

Duysent vierhondert dertich ende een, op sint Jansdach baptiste decollacio. Schepenen in Oisterwijk: Willem van Kuyck en Henrick 

Embrechssoen van Riel. 

Opschrift: Van eenen mud roghs. In de marge: Neelken (weduwe) Joest Pauwels. 

 

1444 februari 8  Otw,THG,1,72r-2/73r-1,regest-119 

Embrecht die Greve zoon van wijlen Aart die Greve heeft opgedragen aan Aart van 

 

966  Otw,THG.3,52v. 
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der Heyden als momboor en provisor der Tafel van den heiligen Geest in de kerk van 

Oisterwijk, voor de ene helft voor de rector van het heilig Kruisaltaar in de kerk van 

Oisterwijk, en voor de andere helft tesamen met de schepenbrieven en akten ten 

behoeve van de Tafel, zijn erfpacht van een half mud in een mud rogge op Lichtmis, 

die Wijtman zoon van wijlen Wouter van den Dael kocht en verkregen heeft van de 

bezitter daarvan Jan Sterts Jan Stertssoen, uit een stuk land van ongeveer negen 

lopenzaad in de parochie Westilborch ter plaatse den Haenberch, met een zijde en 

beide einden aan grond van Gerit van Boerden, zoals Oisterwijkse schepenbrieven 

volkomener beschrijven.  

De helft van dat mud rogge erfpacht is vermaakt aan Henrik die Vet natuurlijke zoon 

van Henrik die Smyter door wijlen Wijtman Wouters vanden Dael en wijlen Katelijn967, 

diens vrouw, en deze helft heeft Engbrecht zoon van wijlen Engbrecht van Riel bij 

gerechtelijke verkoop van Ghijsbrecht zoon van wijlen Dirk Belen verkregen, en 

opgedragen aan Elisabet dochter van wijlen Adaam die Weder. Elisabet vermaakte 

deze aan Embrecht die Greve. 

Duysent vierhondert veertich ende drie, des saterdaigs na sint Aichten daich der maigt,  acht daigen in februario. Schepenen in 

Oisterwijk: Willem Andries Sappeelssoen en Jan Jan Wytmanssoen die jonge. 

Opschrift: Opdracht van eenen half mud roggen gedaen der tafelen voer deen helft ende den rectoer des heilichs cruys altaer 

voer dander helft int voerscreven heel mudde rogs. 

428. ½ mud 

Nu Anthonis sHeeren. 

abcdefghi - Item968 noch deselve Gerit Beykens kynderen een / halff mud rogge uut den 

selven onderpande, / ende welck half mud roggen Jan die Becker / ende Jannis 

Goessens gecoft hebben tegen Jacop / van Laerhoeven, ende is eenen brief vande 

voerschreven / twee halven mudden spreeckende van enen / gehelen mud roggen 

welck Jan Starts vercoft / heeft Wyten Wouter Wyten. 

1455 maart 7 Otw,THG.1,73r-3/v,regest-156 

Jan geheten van Laerhoven, zoon van wijlen Jacob van Laerhoven, als wettige man en 
 

967  Zie dit Cartularium, folio 73-3 bij post 428. 

968  Otw,THG.3,52v. 
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momboor van Heilwig dochter van wijlen Henrik die Smyter, heeft opgedragen aan Jan 

zoon van wijlen Gosen vander Beerthen, als momboor en provisor der Tafel van de 

heilige Geest, de helft van een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis, die Wijtman 

zoon van wijlen Wouter van den Dael kocht van Jan Sterts Jan Stertszoen, gaande uit 

een akker, den Breden acker, ongeveer negen lopenzaad groot, in de parochie 

Westilborch op den Haenberch, met aan het noordwaartse einde en aan beide zijden 

grond van Gerit van Boerden en met aan het andere einde grond van Aart die Beer, 

welke erfpacht Wijtman zoon van wijlen Wouter van den Dael en zijn vrouw Katelijn 

dochter van wijlen Godevaart Costers in hun testament als aalmoes hebben vermaakt 

aan Henrik die Vet in Oisterwijk en zijn wettige zuster Heilwig in Haaren, om na de dood 

van Wijtman en Katelijn samen gelijk te delen. 

Duysent vierhondert vyftich ende vier, des vrijdaigs naden sondach alsmen sint Reminiscere, zeven daghe in merte. Schepenen in 

Oisterwijk: Ghysbrecht Korstiaen Ghijsbrechts soen en Henrick Jansoen van Son. 

Opschrift: Opdracht vander ander helft des voerscreven mud rogs gedaen der tafelen. 

429. iiij ½ lopen 

Nu Gerit Denen. 

Nu Peter Mutsaerts, nu Cornelis Mutsaerts.  

abcdefghi - Item969 Jan Reynen, voer Jan Soemers, iiij ½ lopen / roggen die Henrick van 

Buedel overgegeven / heeft, daer brieve af zijn. 

1435 februari 14 Otw,THG.1,74r/v-1,regest-98 

Jan Stert die jonge Jan Stertszoen heeft ontvangen van Willem zoon van wijlen Henrik 

Priems als man en momboor van Oda dochter van Jan Sterts twee stukken land in de 

parochie van Westilborch aan de heide, het ene aan ‘die Cromstraet’ tussen grond van 

Margriet Jan Stertsdochter op een zijde en op het zuidwaarts einde, en grond van Gerit 

van Boerden aan de andere zijde, strekkend van Wouter Claas Wouter Hubenzoon ook 

zuidwaarts, tot het andere einde noordwaarts aan de Cromstraat; het andere stuk, 

geheten in den Groten acker, ligt met de oostzijde naast de lijkweg en aan de westzijde 

naast de jonge Jan Sterts, die ook met grond aan een eind ligt. Terwijl het andere einde 

grenst aan de gemeint. Voor de verkrijger van deze stukken land is een erfpacht 
 

969  Otw,THG.3,53r. 
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bedongen van vier lopen rogge Bossche maat in de oude pacht vanwege Willem, 

diens deel in de hertogcijns voorzover die Willem raakt, en boven deze oude lasten vier 

en een halve (vijftalf) lopen rogge op Lichtmis. Jan Stert heeft van zijn kant beloofd 

Willem Henrik Priems zoon en zijn nakomelingen die erfpacht van vier en een halve 

lopen te betalen. 

Duysent vierhonderd dertich ende vier, op sinte Valentijnsdach martelaers. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Catwyck en Jan Jan 

Wytmans junior. 

Opschrift: Vyftalf lopen rogs tot Tilborch. In de marge: gilt Jan Reyners. Peeter Peeter Mutsaerts. Ad pactum. 

 

1439 april 9 Otw,THG.1,74v-2/75r-1,regest-103 

Willem zoon van wijlen Henrik Pryem heeft opgedragen aan Henrik van Buedel zoon van 

wijlen Jan van Buedel een erfpacht van vier en een halve lopen rogge die Jan Stert de 

jonge zoon van Jan Sterts beloofd had aan Willem op Lichtmis te betalen uit twee 

stukken land in de parochie Westilborch naast de hei, waarvan een is gelegen aan die 

Cromstraet met ene zijde Margriet dochter van Jan Sterts de jonge en anderzijds grond 

van Gerit van Boerden; en het ander, die Grotenacker, ligt tussen de Lijckwech en Jan 

Sterts de jonge. 

Millesimo quadringentesimo tricesimo nono, nona die mensis aprilis, feria quinta post 

festum Pasche. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Jacobus Monix en Johannes de 

Ouden Willemszoon, latijn. 

Datum nona die mense aprilis feria quinta post festum Pasche anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono. 

Schepenen in 's-Hertogenbosch Jacobus Monic en Johannes de Ouden filius Willelmi. 

Opschrift: Opdracht van den voerscreven iiij ½ lopen rogs gedaen Henricken van Buedel van Willemen Priem voirscreven. In de 

marge: opten lesten dach februarij int jaer xiiijC xLvi soe heeft Henrick Priem opten voerscreven pacht vertegen tot behoef 

Henricks van Buedel voerscreven Janssoen. 

 

1457 december 12 Otw,THG.1,75r-2/76r-1,regest-141 

Henrik van Buedel weduwnaar van Elisabet dochter van wijlen Appel van Lucel heeft 

aan zijn kinderen bij haar afgestaan het recht van tocht dat hij bezit in vier en een halve 

(vijftalf) lopen rogge op Lichtmis, welke Jan Stert die jonge zoon van wijlen Jan Sterts 

beloofd had te geven aan Willem zoon van wijlen Henrik Priems als man van Ooi 

dochter van Jan Sterts uit twee stukken land in de parochie Westilborch ‘aen die heye’, 
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waarvan het ene stuk is gelegen ‘aen die Cromstraet’, met op een zijde Margriet Jan 

Stertsdochter en op de andere zijde de ‘erffenissen geheiten van Boeden’, strekkend 

van de Cromstraat tot grond van Margriet Jan Stertsdochter en Wouter Claas Wouter 

Hubensoen, en waarvan het andere stuk is gelegen met op een zijde ‘den lijckwech’, 

en op de andere zijde en op een eind grond ‘des jongen Jan Sterts’, en met het andere 

eind aan de gemeint, welke stukken grond Jan Stert die jonge van Willem Henrik Priems 

om de genoemde erfpacht van vier en een halve lopen rogge en enige lasten 

(sommige andere commere) had gekregen volgens schepenbrieven van Oisterwijk, en 

welke erfpacht Henrik van Buel door overgifte heeft verkregen van Willem zoon van 

wijlen Henrik Priem volgens schepenbrieven van den Bosch. 

Hierop zijn voor de schepenen gekomen de gebroeders heer Aart, priester, Willem en 

Godevaart, hun zwagers Peter van den Eynde man van Heilwig en Claus zoon van 

wijlen Embrecht Stert als man van Elisabet, ook voor Godel en Mechtelt, die er niet bij 

zijn, maar voor welke de mannen instaan, en hebben de erfpacht van vier en een 

halve lopen rogge opgedragen aan de H.Geestmeester Jan Wytman ten behoeve van 

de Tafel.  

Duysent vierhondert vyftich ende zeven, twelf daigen in decembri. Schepenen in Oisterwijk: Willem Luwe en Embrecht 

Goeswijnszoen. 

Opschrift: Die voerscreven Henrick van Buedel als weduer zijn tocht hem toebehoerende in den voerscreven pacht heeft hij 

opgedragen heren Aerden priester cum suis etcetera. Opdracht gedaen der tafelen vanden voerscreven iiij ½ lopen rogs vanden 

kynderen voerscreven. 

fol. 71r Tilborch 

430. ½ mud 

Jan. 

Nu Peter vander Hoeve, nuu Heyndrick vander Hove. 

abcdefghi - Item970 Jan Henrick Peymans soen, voer Heyman / Maes Buckincks soen, 

een half mud rogge uut / zijnen huyse ende hoeve ende een half mudsaet / lants daer 

aen liggende in de prochien van Tilborch / ter stede geheyten aende Berckdijck tussen 

erffe/nisse Goeyart Wouter Bax soen deen sijde, / reykende vande gemeynder straeten 

 

970  Otw,THG.3,53r. 
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totter erffenis Gerit Wouter Bax soen, welck Katelijn / Bax beset heeft, daer scepenen 

brieve ende testa/mente aff zijn. 

1444 mei 19 Otw,THG.1,67r,regest-120 

Herman zoon van wijlen Tonis Buckinc als man van Marie dochter van wijlen Henrik 

Peyman heeft verkocht en opgedragen aan Katelijn weduwe van Gerit Buck een 

erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis, in Oisterwijk te leveren uit huis erf en hof 

en een aanliggend stuk grond, een halve mudzaad ongeveer, in de parochie Tilburg 

aan de Berckdyck tussen Jan zoon van wijlen Henrik Peymans en Godevaart zoon van 

wijlen Wouter Back, strekkend van de straat tot Gerit zoon van wijlen Wouter Bacs’ 

grond. 

Decima nona de mensis maij anno Domini millesimo CCCCmo quadragesimo quarto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Godefridus 

de Drueten en Arnoldus Rover de Porta, latijn. 

Opschrift: Een malder rogs tot Tilborch. In de marge: gilt Jan Peymans. 

431. ½ mud 

abcdefghi - Item971 Jan die Meyer, voer Lauken Loers kynder, / een half mud roggen 

welck Engel Nys heeft / overgegeven den Heylige Geest, welck men / ghilt Tilborch uut 

sekeren onderpanden, nae inhout / brieven daer op gemaect. 

[los] memorie 

Jan de Meyer is geweest den / vader van Lysken van Oss, huysvrouw / was van Jan 

Peter Adriaen / Sterts, ½ mud opte Houtse strate, / allet soe Jan Joosten vanden Broeck 

sede. 

1471 april 17 Otw,THG.1,68v,regest-192 

Claas zoon van wijlen Jan Zegerssoen heeft beloofd te geven aan Adriaan zoon van 

wijlen Jan Wiericxsoene ten behoeve van Engelbeer dochter van Willem zoon van 

wijlen Jan Wierix een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit huis hof grond en 

toebehoren en uit aangelegen grond in de parochie Tilburg, tussen grond van de heer 

van Perweis en Wouter Loers op de ene zijde en op de andere zijde grond van Wijtman 
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 399  Renteboek 

 

Willem Grietenzoen en sommige anderen, strekkend van de gemeint tot grond van Jan 

Dirk Wangen. 

Duysent vierhondert tseventich en een, swoensdaigs naden heiligen Paesch dach, seventhien dagen in den aprille. Schepenen in 

Oisterwijk: Peter van den Eynde en Heyman Heymanssoen van Eck.  

Opschrift: Een malder rogs tot Tilborch. In de marge: gilt Jan die Meyer. Ende nu Lijsken weduwe Jan Peterssoen van Oss. 

432. i mud 

Nu Cornelis de Paep, nu Melis Jans. 

abcdefghi - Item972 Cornelis Gerit Dircks swager, van wegen / Goyarts die Vette, een 

mud roggen te Tilborch / aen die Horenvoert, daer brieve aff zijn. 

abcdefghi - Item973 Daem Wouter Cornelis gilt hier aff / een halff mud - ½ mud. 

fol. 71v Tilborch 

433. ij gedeelten van eenen mudde 

abdefghi - Item974 Willem Laureys die tweedeelen van eenen / mud roggen welck Jan 

Gysbrechs te gelden / plach uut sekeren onderpanden gelegen Tilborch, / daer brieve 

aff zijn. 

Mogelijk bij post 433. 

1475 april 2 Otw,THG.1,78r-1/v-1,regest-202 

Matijs zoon van wijlen Wijtman Mathijssoen heeft opgedragen aan zijn kinderen zijn 

recht van tocht in het derde deel van een mud in een erfpacht van drie mud rogge op 

sint Andriesdag uit het vierendeel van de goederen van Wouter van den Nuwenhuyse 

in de parochie Tilborch ‘aent Broeck’, en uit de helft van een hofstad en huis op ‘den 

Hoevel’, dat van wijlen Bert Smolners was, welk derdedeel van de erfpacht van drie 

mud Henrik vander Bruggen volgens schepenbrieven van den Bosch heeft gekregen 

van Wouter van den Nuwenhuys en ‘vorts erffelijck’is gekomen aan Matijs. Als Matijs’ 

 

972  Otw,THG.3,53r. 
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kinderen worden vermeld: Wijtman Matijszoon, en Jacob. Die handelen ook voor hun 

zusters Peter, Gertruut en Juut. 

Duysent vierhondert tseventich ende vive, opten Beloeken Paeschdach, twe daigen inden aprille. Schepenen in Oisterwijk: Jacop 

vander Elst en Jan Poynenborch. 

Opschrift: Opdracht van alsulcken tocht als Mathijs Wytmans hadde in een derdendeel van eenen mud rogs in eenen erfpacht 

van drie mud rogs tot Tilborch. 

 

1475 april 2 Otw,THG.1,78v-2/79r-1,regest-198 

Daar Matijs zoon van wijlen Wijtman Mathijszoen zijn recht van tocht in een derde deel 

van een erfpacht van een mud rogge in een erfpacht van drie mud rogge op ‘sinte-

Andries-dachapostel’ uit het vierendeel van het goed van Wouter vanden Nuwenhuys 

in Tilborch ‘aent Broeck’ en uit de helft van een hofstad en huis ‘aen den Hoevel’, die 

van wijlen Bert Smolders was, welk derde deel van de erfpacht Henrik vander Bruggen 

volgens Boschbrieven gekregen had van Wouter van den Nuwenhuys en zojuist 

gekomen is aan Matijs, overgegeven had aan Wijtman, Mercelis en Jacob, voor 

henzelf, en voor Peter, Gertruut en Juut, die er niet bij tegenwoordig zijn en voor wie 

beloven Matijs en Jacob, en met hen Wijtman zoon van wijlen Henrik Thys en Henrik 

zoon van wijlen Henrik Embrechtszoen van Riele, hebben die het derdedeel van de 

erfpacht opgedragen aan Embrecht zoon van wijlen Henrik Embrechtszoen van Riele 

ten behoeve van de ‘Tafel ‘sHeilichs Geests inder kercken van Oisterwijck’.  

Duysent vierhondert tseventich ende vive, opten Beloken Paeschdach, twee daigen inden aprille. Schepenen in Oisterwijk: Jacop 

vander Elst en Jan Poynenborch. 

Opschrift: Opdracht gedaen der tafelen int voerscreven dordendeel vanden voerscreven mud rogs.  

434. i mud 

Nu Herman Gerit Hermans. 

abcdefghi - Item975 Willem Lambrecht Rolofssoen een mud / roggen uut ende van 

eenen huyse ende hoeve / gelegen ter steden geheyten die Hasselt tussen / erffenissen 

Jan Gerits zuuytwaert ende metter / andere zijde noertwaert tussen erffenisse Jan / 

Reynaers, streckende metten eenen eynde aen die / gemeyn straet ende metten 
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anderen eynde aen / die gemeyn ackeren. Item noch uut enen heyvelt / gelegen te 

Goerle tussen erffenissen Jan Beris / met meer andere. Item noch uut eender weyde / xi 

lopensaet of daer omtrent gelegen inde / voerschreven prochien etcetera, gelijck dat 

volcomelijcker / in scepenen brieve van Oesterwijck ende vanden Bosch / daerop 

gemaect begrepen is, ende welck mud / roggen voerscreven Goeyart van Hulsen 

ende sijn / huysvrou gemaect hebben, daer eenen testa/mente aff is.  

Item976 den originalen brieff is eenen Oesterwijck brief / de data M iiijC Lxvi xxiiija January, 

ende den / opdracht brieff daer inne dat Goyart van Hulsen / mede vercregen heeft 

tegen Janne vander Hoeven als / mombaer van Heylwygen, zijnre huysvrouwe, dochter 

/ wilner Gerits Peters soen van Riele etcetera, / de data M iiijC Lxxxi. 

1467 januari 24 Otw,THG.1,82r/v-1,regest-183 

Gezamenderhand hebben Jan Lambrechtszoen en Matheeus zoon van wijlen Gerit 

Backs beloofd en verkocht aan Gerit Peter Embrechtszoen van Ryel met overgifte aan 

Jan van den Doeren een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis, a. uit een huis en 

hof met grond en toebehoren in de parochie Westilborch ter plaatse ‘die Hasselt’, met 

aan een zijde zuidwaarts grond van Jan Gheeryts, en met aan de andere zijde grond 

van Jan Lambrechtszoen en Jan Reyners en NN. noordwaarts, met het ene einde 

oostwaarts aan de straat en met het andere einde aan ‘die gemeyn ackeren aldaer’; 

b. uit een ‘heytveld’ in de parochie Goerle met aan een zijde oostwaarts Jan Berys en 

aan de andere zijde westwaarts Jan Peyman, met een einde zuidwaarts aan grond van 

Wouter Huybrehts kinderen, en noordwaarts aan ‘die gemeyn hey’; c. uit een stuk land, 

‘gelegen tot eender weyde’, elf lopenzaad, dat Matheeus zoon van Gerit Backs zojuist 

toebehoort, en ligt in de parochie Goerle, met oostwaarts een straat, westwaarts grond 

van Matheeus Hoefkens, zuidwaarts met een einde aan grond van Lenaart Roggen, en 

met het andere einde noordwaarts aan grond van Jan Ansems. 

Dusent vier hondert tsestich ende sees, vierentwintich dage in januario. Schepenen in Oisterwijk: Peter van den Eynde en Henric 

Aernt Hermanssoen.  

Opschrift: Een mud rogs tot Tilborch van wegen Goyaerts van Hulsen. In de marge: gilt Hermen Gerit Hermens; gilt Willem Rolofs. 
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1481 juli 5 Otw,THG.1,82v-2/83r-1,regest-209 

Jan zoon van wijlen Aart van der Hoeven als man van Heilwig dochter van wijlen Gerit 

zoon van wijlen Peter van Ryel, heeft overgedragen aan Godevaart zoon van wijlen 

Godevaart van Hulssen en afgestaan onder toezegging ook de erfgenamen en 

opvolgers van Gerit zoon van Peter Engbrechssoen van Ryel voor Godevaart daarin te 

laten berusten, een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis a, uit huis hof en grond en 

toebehoren in de parochie Westilborch ter plaatse ‘die Hasselt’ tussen grond van Jan 

Lambrechssoen en Jan Reyners; b. uit een heiveld in de parochie Goirle met aan een 

zijde Jan Berys en aan de andere zijde Jan Peyman; c. uit een stuk wei van elf 

lopenzaad dat zojuist toebehoort aan Matheeus zoon van wijlen Gerit Backx, in 

laatstgenoemde parochie tussen de straat en de grond  van Matheeus Hoefkens, welke 

erfpacht Gerit zoon van Peter Engbrechtssoen van Ryel volgens schepenbrieven van 

Oisterwijk verkreeg van Jan Lambrechssoen en Matheeus zoon van wijlen Gerit Backs. 

Quinta die mensis julij anno Domini  millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Ghiselbertus 

Hoeck [Haeck] en Henricus de Berck,  

Opschrift: Opdracht vanden mud roggen voirscreven gedaen Goyaerden van Hulssen.  

Onderschrift: Goyaert van Hulssen heeft dit mud rogge voirscreven in zijnen testamente der taeffelen des Heyligeests gemaect 

anno 1486, 26 septembris [sic], ut patet in testamento977 suo in fine huius libri. 

fol. 72r Tilborch 

435. ½ mud 

Nu Daniel [Cornelis?] Janssoen van Boerden, nu Jan Danielssoen. 

abcdefghi - Item978 Jan van Boerden een half mud roggen, / welck gecoft is metten 

penningen heer Henricks / die Ridder priester, omme met noch ene halve / mud te 

spynen op syne jaergetyt, ende is gecoft / tegen Janne de Bie, Tilborch, diet hadde uut 

/ maecsel van Goyart van Hulsen979, ende men gilt / uut eender weyen gelegen aen die 

Hasselt, / daer brieven aff zijn, Andree apostoli verschijnende. 

 

977  Zie bij post 62. 

978  Otw,THG.3,53v/54r. 

979  Zie bij post 62. 
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1358 november 6 Otw,THG.1,84r-1,regest-13 

Herman van Borden uit Westilborch heeft als schenking onder de levenden 

overgedragen aan onze medepoorter Henrik Coster (Custos) een erfpacht van een half 

mud rogge op sint Andriesdag, welke Elisabet dochter van Herman van der Aavoert 

betaalt uit drie lopenzaad land in de parochie Tilburg ter plaatse die Hasselt, welke 

vroeger waren van Gerit Beyen de oude, tussen de gronden van Gerit Rode-Gerits en 

gronden van Lambrecht zoon van wijlen Lambrecht Ydensoens, en tot meerdere 

zekerheid voor de betaling nog een lopenzaad land in die Tetenbrake980, zich 

uitstrekkend tot Lambrechts grond en meestal die Hogheacker genoemd, welke 

vroeger van genoemde Gerit Beyen was, ondergezet. Als oude last drukt er een cijns 

van een oude groot payments op. 

Mmo CCCmo quinquagesimo octavo, in die sancti Leonardi confessoris. Schepenen in Oisterwijk: Michael de Norde en Henricus 

Luten, latijn. 

Opschrift: Een half mud roggen tot Tilborch. In de marge: videtur esse ad pactum.  

Onderschrift: Geryt van Houthem Janssoen heeft die voerscreven half mudde roggen met meer andere porcelen opgedragen 

Godevaert van Hulsen soen wilner Godevaerts van Hulsen, gelyck in scepenen letteren van Oisterwyck begrepen is van den daet 

xxvi daigen inden aprille int jaer xiiijC ende Lx. 

 

1495 november 29 Otw,THG.1,84r-2/v,regest-237 

Jan Oerlmans en de gebroeders Willem en Lucas, kinderen van Jan Oerlmans 

‘voirscreven’, hebben verkocht en opgedragen aan meester Jan Lombaerts, ten 

behoeve ‘der Taefelen des heiyligen Gheests van Oesterwyc’, een erfpacht van een 

half mud rogge op sint Andriesdag uit drie lopenzaad land in de parochie Tilborch ter 

plaatse die Hasselt, tussen grond van Gerit roy-Gerytssoen en grond van Lambrecht 

zoon van Lambrecht Ydensoen, en uit een stuk land van een lopenzaad of daaromtrent 

in die parochie ter plaatse Tetebrack, ‘ghemeyneliken ghenoempt die Hoge Acker’, 

welke erfpacht hun is aangekomen van de kinderen van Biekens, zoals een testament 

zegt, en de kinderen van wijlen Gijsbrecht Biekens is nagelaten door wijlen Goyaart van 

Hulsen, zoals diens testament vermeldt.  

Dusent vierhondert tneghentich ende vvyf, op sinte Andriesavont apostel. Schepenen in Oisterwijk Embrecht Henric Emmenzoen en 

 

980  Zie Trommelen, Tilburgse Toponiemen. 
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Jan Noet. 

Opschrift: Opdracht gedaen der tafelen vanden voerscreven halff mud roggen.  

436. xiiij lopen 

abcdefgh - Item981 Gerit Zibben, nu Jan Ariaens. 

Mogelijk bij post 436. 

1438 mei 6 Otw,THG.1,79v-1,regest-102 

Gerit zoon van wijlen Wouter Back Ommaten heeft beloofd aan de gebroeders Peter 

den ouden, Wouter en  Peter den jongen, en hun zuster ‘Celya’, kinderen van Jan zoon 

van wijlen Wouter Back Ommaten een erfpacht van veertien lopen rogge op Lichtmis 

uit een stuk land van zeven lopenzaad, ‘luttel myn off meer’, in de parochie Westilborch 

‘aen den Berckdyck’, met aan een zijde Henrik Peijmans en zijn kinderen, en op de 

andere zijde en het noordwaartse eind Gerit zoon van wijlen Wouter Back Ommaten, 

en met het andere eind aan grond van Goyaart Wouter Back Ommaten, welk stuk land 

Gerit van voorschreven kinderen van Jan Wouter Back en hun zwager Arnt van 

Laerhoven zojuist heeft gekocht volgens schepenbrieven van Oisterwijk. 

Duysent vyerhondert dertich ende acht, op sente Jansdaech ewangelist ante Portam Latinam, sess dage in meye. Schepenen in 

Oisterwijk: Jan van der Elst en Jan Jan Wijtmanssoen die jonghe. 

Opschrift: xiiij lopen rogs erfpachts die welck Kathelijn dochter wijlen Jans die Clerck der taefelen in haeren testament gemaect 

heeft. 

 

1452 oktober 26 Otw,THG.1,79v-2/80r-1,regest-147 

Wouter zoon van wijlen Peter Danels heeft overgedragen aan de gebroeders Peter en 

Danel en hun zuster Elisabet, kinderen van wijlen Aart Nouden, en Wouter Back zoon 

van Gerit Neven, hun zwager, een erfpacht van veertien lopen rogge op Lichtmis uit 

een stuk land van zeven lopenzaad ‘plus vel minus’ in de parochie Westilborch ‘aenden 

Berckdijck’, met op een zijde Henrik Peyman en zijn kinderen, en op de andere zijde 

Gerit zoon van wijlen Wouter Back Ommaten, die Wouter zoon van wijlen Peter Danels 

volgens Boschbrieven verwierf van de gebroeders Wouter en Peter de jonge, kinderen 
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van Jan zoon van wijlen Wouter Back Ommaten en Engbrecht van Bloclant. 

Vicesima sexta die mensis octobris anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch: Christianus Coenen en Nycolaus Spirinc, latijn. 

In de marge: Boest. 

 

1454 december 5 Otw,THG.1,80r-2/v-1,regest-155 

De gebroeders Peter en Danel, kinderen van wijlen Aart Nouden, en Wouter Back zoon 

van wijlen Gerit Neven, hun zwager, hebben aan hun zuster Elisabet overgedragen en 

afgestaan hun driekwart van een erfpacht van veertien lopen rogge op Lichtmis uit een 

stuk grond van min of meer zeven lopenzaad in de parochie Westilborch aenden 

Berckdijck, met aan de ene zijde Henrik Peymans en zijn kinderen, en aan de andere 

zijde Gerit zoon van wijlen Wouter Back Ommaten, welke erfpacht genoemde Peter en 

Danel, en Elisabet hun zuster, en Wouter Back zoon van wijlen Wouter Neven, hun 

zwager, van Wouter zoon van wijlen Peter Danels volgens Boschbrieven verwierven. 

Quinta die mensis decembris anno Domini millesimo CCCCmo quinquagesimo quarto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Symon de 

Hoesch en Johannes Spiker, latijn.  

 

1483 april 6 Otw,THG.1,80v-2/81r-1,regest-211 

Adriaan zoon van wijlen Jan Ghijsbrechtssone van der Hoeven heeft verkocht en 

overgegeven aan Henrik zoon van wijlen Willem Embrechtssone van Riele zijn erfpacht 

van tien lopen rogge op Lichtmis uit een stuk land van zeven lopenzaad óft daer 

omtrent’in de parochie Tilborch aan den Berckdijck, met aan een zijde Henrik Peyman 

en zijn kinderen, en aan de andere zijde Gerit Wouter Back Ommatensone. Een 

erfpacht groot veertien lopen heeft Adriaans grootmoeder Elisabet dochter van Aart 

Nouwen van Peter en Danel, gebroeders en kinderen van Aart Nouwen en van Wouter 

Back Gerit Nevensone met overgifte gekregen volgens Boschbrieven. Door versterf en 

een erfdeling met zijn mede erfgenamen is Adriaan aan zijn erfpacht van tien lopen 

rogge gekomen. 

Duysent vierhondert ende drie ende tachtendich, sess daige in aprille voir Paeschen. Schepenen in Oisterwijk: Henrick Kepken en 

Michiel die Beer. 
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1499 september 3 Otw,THG.1,81r-2/v,regest-240 

Henrik zoon van wijlen Willem Embrechtssoen van Riel heeft verkocht en opgedragen 

aan Katelijn dochter van wijlen Jan die Clerck de erfpacht van veertien lopen rogge op 

Lichtmis uit een stuk land van zeven lopenzaad ‘oft daer omtrent’ in de parochie 

Tilborch aan den Berckdijck, tussen Henrik Peyman en zijn kinderen en Gerit Wouter 

Back Ommatensoen, die Elisabet dochter van wijlen Aart Nouwen, grootmoeder 

(audermoeder) van Adriaan door overgifte heeft verkregen van de gebroeders Peter 

en Daniel, kinderen van wijlen Aart Nouwen en van haar zwager Wouter Back Gerit 

Nevensoen volgens schepenbrieven. 

Duysent vierhondert tnegentich ende neghen, den derden daech der maent septembri. Schepenen in Oisterwijk: Henrick 

Ghysbrechssoen van den Scaepsdijck en Wouter Thomas Wouterssoen. 

437. ½ mud 

abcdefghi - Item982 Claes Boots, een halff mud roggen. 

Desen pacht is vermangelt anno (15)59 tegen een / halff mud rogs op Wouter Hessels 

goet tot / Berckel, daer Bosch brieven aff zijn. 

438. i mud 

abcdefghi - Item983 Adriaen Jan Hoefs, van wegen meester / Jan Lombaerts, verschenen 

purificatie anno xxxix. 

1539 augustus 19 Otw,R.243,36v 

Meester Jan Lomberts Henriczoon had tijdens zijn leven met instemming van zijn vrouw 

Godschalk dochter van wijlen Dirk Sapeels een testament gemaakt voor notaris en 

getuigen dat de schepenen ‘hebben gesien ende horen lesen’. In dit testament heeft 

hij gemaakt aan de H.Geesttafel in Oisterwick een erfpacht van een mud rogge om die 

‘ten ewigen dagen te spijnden op sijn jaergetijt’, welke hem geleverd werd door Jasper 

Back te Tilburg; nog een erfpacht van zes lopen rogge die geleverd werd door Gerit 

 

982  Otw,THG.3,54r 
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Wouter Wyten te Huikelom984; nog een erfcijns van 12 karolusgld. ‘opte fabrycke ofte 

opter kercke’ van Oisterwijk985 eaarvoor de H.Geestmeester ‘ten ewigen daigen daervoir 

soude doen singen den persoen ende altaristen tot Oesterwijck residerende die seven 

getijden op dat hoechtijt van Paessen ende alle die octave lanck duerende’, waarvoor 

acht karolusgld. Beschilbaar is en waarvoor zij moeten celebreren ten behoeve van 

hem en zijn vrouw hun jaargetijde. Hiervoor krijgt de persoon 2 st. en de andere heren te 

Oisterwijk ‘in de kercken dienst hebbende’ 1 st., de schoolmeester 2 st en den koster 

‘van twee mael met beydie groote clocken te luyden een te weten eens met beginsel 

vanden vigilie ende enen naede hoechmisse’. Ook moet de H.Geestmeester ‘op ten 

dach’ doen celebreren in de kerk van Oisterwijk drie missen: een ‘vanden H. 

Drievuldigheid’ de andere van Onze Lieve Vrouw en die derde van Requiem, waarvoor  

elke priester 2 st. krijgt. De H.Geestmeesters moeten op die dag aan vijf arme mannen 

elken een stuiver geven en nog een ort stuiver om te offeren ‘opten hogen outaer op 

dat die priester te nerstiger brode?’. De H.Geestmeesters moeten de namen van de 

echtgenoten voor altijd laten optekenen in ‘dat boeck vanden persoen oft sijnen 

cappelaen in dat sondaighs gebet om ten ewigen daigen die vercundigen opten 

preckstoel’, waarvoor elk jaar 2 st. gegeven zal worden, ‘en als de persoon dat niet 

doet dan sal hij nyet hebben’. De H.Geestmeesters moeten voor altijd zorgen voor een 

wassen kaars voor ‘dat heylige eerwerdige sacrament’ te Oisterwijk ‘die altijt borren sall 

alsmen die ander kerssen sall ontsteken ende onder die hoechmisse nae vuytwijsen des 

testaments’. De H.Geesttafel verkrijgt ook 40 karolusgld eens na de dood van de 

testateur en zijn vrouw omdat meester Jan zijn zoon ‘in sijnen jongen daigen bij hem in 

den heyligengeest had gewoent hoe wael hij nochtans sijn costen betaelt hadde’. 

Zo is nu Godschalk voor de schepenen verschenen en heeft haar tocht opgedragen 

aan de tegenwoordige H.Geestmeester Adriaan Thomas.  

Genoemde H.Geestmeester heeft nu met Jan Andries Lamberts en Jan van den Pasch 

als provisoren en toezienders der tafel met consent van schepenen kerkmeesters en 

borgemeesters van Oisterwijk beloofd ‘Schelleken’ te onderhouden. 

fol. 72v Tilborch 

 

984  Zie post 327. 

985  Zie post 58. 
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439. i mud 

abcdefghi -986 Willem Joost Beris, voir Jan de Brauwer, voir / Maes Hagaers, dat Goyaert 

van Hulsel beset / heeft.987 

440. xviij lopen 

abcdefgh -988 Jan Claes Piers alias Bruynen-baert, voir Jan Quaps, / dat Goyaert 

voirscreven beset heeft.989  

441. i mud 

ab -990 Anthonis Jan Ariaen sMolders, dat yerstmael / verschijnt te Lichtmis anno Lvij, 

ende is gecocht / metten penningen gecomen van eender rente van drye / gulden op 

Aert vanden Wiel, gelost anno (15)58. 

[In de marge:] erratum est scribere. 

-991 Jaspaer Back, een mud roggen van wegen meester / Jan Lombaerts, dat hij 

gecocht heeft van / Denys Meynaerts de data M iiijC ende ix den / xxvijen meye: niet 

want hier voer gescreven is, / ende is nu Arien Hoeffs - i mud. 

 

1550 mei 9 Otw,R.254,46v 

Henrik zoon van wijlen Jan Witlock heeft verkocht aan de secretaris ten behoeve van 

heer en meester Rumund? Fredericks priester een erfcijns van 3 gld. op 1 mei uit 

‘sijns verkopers huyse en hove gronden toebehoirten’ van 2 mudzaad in de parochie 

 

986  Otw,THG.3,54r. 

987  Zie in 1486 regest 219, onder post 193. 

988  Otw,THG.3,54r. 

989  Zie in 1486 regest 219, onder post 193. 

990  Otw,THG.3,54r. 

991  Otw,THG.3,54v. 
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Haaren bij Oisterwijk aan den Gevert tussen de heerbaan en de straat, strekkend van 

grond  van Peterken weduwe van Jan Witlock tot grond van Pauwels Elens. De erfcijns is 

losbaar met 50 karolusgld.992 

In de marge: ‘dezen brief is bij Henrick gelost aan Wouter Colff H.Geestmeester 17-3-

1556 stilo brab. [o.s.] en de penningen zijn beleet met 1 mud rogge aan Anthonis Jan 

Arien Smolders’. 

 

1557 maart 13 Otw,R.261,37v 

Antonis zoon van wijlen Jan Adriaan Smolders heeft verkocht aan Wouter Colff provisor 

van de H.Geesttafel van Oisterwijk [1 mud rogge] op Lichtmis uit zijn huis en hof en 

andere timmeringen daarbij en gronden met erf daarbij en daaraan, groot 28 

lopenzaad in de parochie Tilburg bij ‘tslot aende Velthoven’ naast grond genaamd 

‘Pylysershoeve’. 

fol. 73r  

442. i mud xiiij lopen 

abcdefghi -993 Joris Ariaen Mertenssen, voir Heyn Claes / Truyen, gelt van wegen Adriaen 

Thomassen, / gelt i mud xiiij lopen. 

abcdefghi - item994 Willem Cornelis gilt van desen - xv lopen 

 

992  Vgl. Post 345. 

993  Otw,THG.3,54v. In de marge : Na ? Vermoedelijk: Otw,THG.4,20v: Anthonis Wouter Claes, Cornelis Mutsarts ende 

Cornelis Claes, i mud xiiij lopen rogge, met vi gld. 

994  Otw,THG.3,54v. Uit Tilburg zijn in Otw,THG.4 bijna alle posten niet aan de vroegere te verbinden: Folio 20r. [onder] 

‘Tilborch reductie’: Heyliger Cornelis Wouters, iiij lopen, xxx st. Claes Robbertszoon, ½ mud, ij gld. x st. Corstiaen 

Adriaen Corst, de helft in ½ mud, xxx st. Peter Adriaen Smolders, dander helft, xxx st. Jan Goyart Smitters ende 

Jacob Goyarts?, i mud, iij gld. Folio 20v:  Adriaen Jan Claeszoon, ½ mud rogge, ij gld. x st. Dingeman Jan Aert 

Piers, (½?) i mud rogge, viij gld. Huybert Cornelis Corsten, ½ mud, iij gld. Cornelis Peter Amelis Peters?, ½ mud, iij 

gld. x st. Adriaen ende Cornelis sonen Adam? Papen, ½ mud, ij gld. x st. Jan Gijsbert Marten, i mud, v gld. Joris 

Janszoon Verschueren, cum suis?, i mud, waerinne Joris gelt de helft, met ij gld. x st. Jaspar Jans van Dommelen, 

(dander) (helft) inde voorscreven pacht, iiij lopen, xxv st. Adriaen Soffers, de resterende iiij lopen, xxv st. Folio 21r: 

[onder] Roghpachten Tilborch: Adriaen Corstiaenszoon van Bardtwijck, Lichtmis, vi lopen rogge. Jan Huybert 

Brocken iij lopen. Joris Joost Joris xij lopen. Joost Peter Eelkens, vij lopen. De kynder Pauwels Joosten, xij lopen. De 
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fol. 73v  [leeg] 

fol. 74r Waelwijck 

[In de marge:] dese letteren hiervoor zijn al.. / de anno (15)55, want en hadde eenen?... 

/ fault. 

443. vij gld x st. 

Nu Arien Robbrecht van Veen. 

abcdefgh -995 Ariaen Laureyssen, dat heer Wouter Doremans / beset heeft, daer brieff 

aff zijn, verschint den 4 april. 

444. vi gulden 

abcdefgh -996 Jan Mathijs ende Peeter van Noord tsamen, dat / heer Wouter voirscreven 

beset heeft, daer brieff aff zijn, / Lambertij. 

445. iij gulden 

abcdefgh -997 Peeter de Cuyper, dat deselve heer Wouter / beset heeft, daer brieff aff 

zijn, Pinxten. 

446. vi gulden 

abcdefgh -998 Heyman Aertssen, dat deselve heer Wouter / gemaect heeft, daer brieff 

aff zijn, Jacop et Philippi. 

fol. 74v  [leeg] 

fol. 75r Loen 

 

weduwe Denis Corsten, iiij ½ lopen. Jan Cornelis Vendix ½ mud. Jan Daniels van Beurden, ½ mud. Cornelis Peter 

Meeus, xiiij lopen. Adriaen Jacobs de Molder, ½ mud. Gerit Cornelis Henrick Smolders, xviij lopen?, waerinne Jan 

sone Cornelis voorscreven gelt ix lopen. Laureys Peter Jan Gijben, dander helft, ix lopen.  

995  Otw,THG.3,55r: Jan Cornelis Heyen. Otw,THG.4,4v: Wouter Janszoon de Bont, voir de --aerts Ambrosy - vij ½ gld. 

996  Otw,THG.3,55r: Gerit Wouter Ghyben. In de marge: vermangelt tegen een beempdeken inder Coppelstraet. 

997  Otw,THG.3,55r: Lijsken Boumans? 

998  Otw,THG.3,55r: Wouter de With. In de marge: gequeten aen J[an van den] Hoevel. 
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447. i mud 

Nu Lambert van Heese, nu die weduwe van Lambert voorscreven. 

abcdefghi vermeect? - Item999 Peter van Heeze een mud roggen uut / eenre hoeve met 

alle hueren toebehoerten, / welck Henrick de Molner toe te behoeren / plach, welck 

mud roggen voerschreven Goyart / van Hulsen ende sijn huysvrouwe oick gemaect / 

hebben,1000 daer Bosch brieve aff zijn, ende tot / Oesterwijck te leveren. 

1357 maart 16 Otw,THG.1,85r-1,regest-12 

Jan Koyt zoon van wijlen Erit Vosse van Loen heeft verkocht en opgedragen aan heer 

Willem Coster uit Oisterwijk, priester, ten behoeve van diens moeder Katarina Costers, 

een erfpacht van een mud rogge Bossche maat op Lichtmis in Oisterwijk te leveren uit 

een hoeve en hof, die was van wijlen zijn vader en diens echtgenote Mechtelt, en wel 

het achtste deel daarvan en de helft van een achtste, gelegen in de parochie Loon, 

tussen de verkoper van de erfpacht en Herman zoon van Jacob. De verkoper en zijn 

zoon Jan garanderen dat de hoeve vrij van lasten is, op een cijns na van twee groot en 

twee hoender. 

Feria quinta post dominicam qua cantatur Oculi anno Domini millesimo CCCmo quinquagesimo sexto. Schepenen in ‘s-

Hertogenbosch: Godefridus Sceyvel en Arnoldus de Waderle, latijn. 

Opschrift: Een mud rogs tot Loen van wegen Goyaerts van Hulsen. 

 

1457 juni 30 Otw,THG.1,85r-2/v,regest-166 

Daar Jan Koyt zoon van wijlen Erit Vosse van Loen verkocht had aan heer Willem Coster 

uit Oesterwyc, priester, ten behoeve van diens moeder Katerina een erfpacht van een 

mud rogge Bossche maat op Lichtmis in Oisterwijk te leveren uit een hoeve die van zijn 

vader en diens vrouw Mechtelt was, en wel een achtste deel en de helft van een 

achtste van die hoeve en aanhorigheden in de parochie Loen, tussen grond van de 

verkoper aan een zijde, en grond van de zoon van Jacob, zoals beschreven in 

Boschbrieven van donderdags na zondag Oculi 1357, is voor schepenen verschenen 

 

999  Otw,THG.3,55v. Vergelijk Otw,THG.4,21v: Gerit Jans vande Ven, i mud, Lichtmis, tot v gld. 

1000  Zie bij post 62. 
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Henrik die Molner zoon van wijlen Henrik die Molner van Goerle, die de onderpanden 

van de erfpacht in handen heeft en die erfpacht moet betalen aan Willem natuurlijke 

zoon van Willem Lucaszoen van Erpe, en tot meer zekerheid voor de betaling heeft hij 

beloofd die erfpacht van een mud rogge te betalen uit deze hoeve met 

aanhorigheden, tussen de grond van wijlen Jan Celen en de gemeint, strekkend van de 

grond der kinderen van wijlen Peter van Gorp tot grond van de kinderen van wijlen 

Henrik Back van Rijthoven. 

Ultima die mensis junij anno Domini millesimo quadringentesimo quincquagesimo septimo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Adam 

die Lu en Ghiselbertus van den Broek, latijn. 

 

1460 juni 30 Otw,THG.1,86r/v,regest-172 

Daar Jan Koyt zoon van Erit Vosse van Loen had verkocht aan heer Willem Coster uit 

Oesterwyc, priester, ten behoeve van diens moeder Katerina een erfpacht van een 

mud rogge Bossche maat op Lichtmis in Oisterwijk te leveren uit een hoeve die van zijn 

vader Erit en diens vrouw Mechtelt was, en wel het achtste deel en een half achtste 

deel, met de aanhorigheden van die hoeve, gelegen in de parochie Loen tussen de 

verkoper aan een zijde en de grond van Herman Jacobszoen, en vervolgens Henrik die 

Molner zoon van wijlen Henrik die Molner van Goerle openlijk had erkend de 

onderpanden in bezit te hebben en te betalen placht aan Willem natuurlijke zoon van 

wijlen Willem Lucaszoen van Erpe, en tot meerdere zekerheid voor de betaling van die 

erfpacht van een mud rogge uit die hoeve en aanhorigheden, met aan een zijde Jan 

Eelen en de gemeint aan de andere zijde, strekkend van grond van de kinderen van 

Peter van Gorp tot die van de kinderen van Henrik Back van Rijthoven, waarover 

verscheidene Boschbrieven. 

Derhalve is voor schepenen verschenen Gerit van Houthem zoon van wijlen Jan van 

Houthem, man van Elizabet dochter van wijlen Willem natuurlijke zoon van wijlen Willem 

Lucaszoen van Erpe die de genoemde erfpacht van een mud rogge heeft 

opgedragen aan Godevaart van Hulsen zoon van wijlen Godevaart van Hulsen. 

Ultima die mensis junij anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Johannes 

Steenwech en Johannes Neve, latijn. 

fol. 75v  [leeg] 

fol. 76r Spranghe 
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448. iij gulden 

abcdefghi -1001 Gerit Mertens, dat Arien Thomas gecocht heeft, / ende daer brieff aff zijn. 

449. iiij gulden x st. 

Nuu Andries Lenartsen. 

abcdefghi -1002 Heer Jan van Crieckenbeecke, dat Ariaen Thomasszen / gecocht heeft, 

ende daer brieff aff zijn. 

1552 november 12 Otw,R.256,125 

Henrik zoon van wijlen Adam Moonen heeft overgedragen aan Adriaan Thomas 

Mertens provisor H.Geesttafel van Oisterwijk een erfcijns van 4 karolusgld. 10 st. op Sint 

Petrus apostel ad cathedram, die Jacob Peter Jacops geloofd had aan Adriaan 

Gheldens uit zijn ‘gesete hoffstadt’ in de parochie Sprang volgens schepenbrieven van 

Sprang, hem aangekomen deels na dood Heilken weduwe van Claas Gerits bij 

successie en deels bij opdracht van diverse personen. 

450. ij gulden x st. 

ab -1003 Baet Ariens, dat Arien Thomas gecocht heeft, / daer brieff aff zijn.  

Verloren met recht. 

fol. 76v  [leeg] 

fol. 77r Enschot 

Willem van Breheze 

451. i vlemsen 

Jacop Lenarts als laet,. 

 

1001  Otw,THG.3,55v: Dierick Gerit Martens. 

1002  Otw,THG.3,55v. In de marge: gequeten aen Embert Goossens. 

1003  Otw,THG.3,55v. In de marge: inden ouden register staet: Verloren met recht. 
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nu Corst van Gorp, nu Aert inde Swaen. 

abcdefghi - Item1004 Wytman de Groet ende heer Jan die / Becker, van wegen Heyn 

Copkens ende Aert / Goeens, eenen vlemsen groeten, die Heylwych / van Beeck 

gemaect heeft. 

452. ½ mud 

Nu Jacop Lenarts als laet, nu Willem van Breheze,. 

nu Huyb Jacop Huyben, nu Gyb vanden Pasch, . 

nu Huybert vanden Wiell, nu Cornelis Jan Brockenzoen. 

abcdefghi - Item1005 Jan Gielissoen van Boerden, van wegen / Gielis Gerits soen van 

Boerden, een halff mud / roggen, vander erffenisse Ghijsbrechts vander Hoeven, / daer 

brieve af zijn. 

453. i mud rogge 

Nu Jan Beris. 

abcdefghi - Item1006 Wouter van Haeren, nu Ariaen Wouter / van Haeren swager te 

Goerl, bij meester Gerits. 

454. ½ mud 

Nu Ariaen Zegers ten Bosch. 

abcdefghi - Item1007 Embrecht Hermans, voer Jan Riel, uut / enen guede dat Erits Vos te 

behoeren plach, / een half mud roggen gelegen inne die prochie / van Enschot tussen 

 

1004  Otw,THG.3,56r. In de marge: seye? vintbaar. Onderschrift: Jan Wouterszoon van Haren nu de weduwe - i vleemsz. 

Jan Aert Meer? verschijnende Lichtmis - xiiij d. - ij gld viij st. iij ort. Mogelijk bij dit onderschrift later Otw,THG.4,4v: de 

weduwe Adriaen Wouters van Haren, voir Aert Jan Meeus, Lichtmis - ij gld. viij st. iij ort? 

1005  Otw,THG.3,56r. 

1006  Otw,THG.3,56r. 

1007  Otw,THG.3,56r. 
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der straeten optie een syde ende / tussen der gemeynten optie ander zijde, daer 

scepenen/brieve af zijn. 

fol. 77v Enschot 

455. iiij lopen 

abcdefghi - Item1008 Gerit van Oekel, voer Gerit Willemssoen, van/wegen Goeyart Snoex, 

iiij lop. roggen uut eenen / mud roggen, dat welck Willem Griet Heynen / soen te 

gelden plach, welck meester Henrick / die Bontwercker beset hevet in synen testament. 

1439 augustus 16 Otw,THG.1,136r-2/137r,regest-62 en 105 

Onbeschadigde schepenbrieven van Oisterwijk met als dagtekening ‘duysent 

vierhondert ende vieftien, opdie dominike als men singt Jubilate’, 21 april 1415, 

bezegeld door Jacop van Ele Aert Houtappelssoene en Wytman Jan Wijtmanssoen als 

schepenen, die op 16 augustus 1439 de schepenen in Oisterwijk Willem die Becker die 

jonge en Gerit Bock Lenartssoen hebben gezien en horen lezen, vermelden dat Willem 

zoon van wijlen Henrik Maes heeft verkocht en opgedragen aan Henrik die Bontwercker 

en zijn vrouw Hillegont een erfpacht van een mud rogge op sint Andriesdag uit een 

drietal goederen in de parochie Enschot: a. een halve bunder broek met de grond van 

Marie vander Wagen en haar kinderen op het ene eind en naast grond van de 

verkoper Willem Henrik Maes; b. een stuk land die Wedsacker, tussen grond van 

Engbreg Eliaes en grond van Melis Walravens; c. een stuk land die Rybelsberch, tussen 

Aart van Beeck en Huibrecht vanden Wiel. 

Godevaert Snoeck zoon van wijlen Henrik vanden Hoevel heeft beloofd deze akte aan 

Laureins van der Heyden en alle toekomstige HeiligeGeestmeesters uit te reiken zo 

dikwijls als zij hun rechten moeten bewijzen. 

Duysent vierhondert dertich ende neghen, des anderen daegs naer onser liever Vrouwendach assumptio. Schepenen in Oisterwijk: 

Willem die Becker die jonge en Gerit Bock Lenartssoen. 

Opschrift: Vier lopen roghs. Een vidimus van eenen scepenen brief van Oisterwijck mentie makende van eenen mud rogs tot 

Enschot daer inne die Tafel heeft vier lopen rogs beset bij Henricken die Bontwercker ende Lijsken zijn wijff. 

456. ij mud iiij lopen, later: i mud rog 

 

1008  Otw,THG.3,56r. 
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abcdefghi - Item1009 noch deselve Gerit van Oeckel een mud / roggen, welck Willem 

Griet Heynen soen te / gelden plach der kercken van Oesterwijck in / eenre hoeven 

gelegen tot Enscot, daer Gerit / nu ter tyt op wonende is, ende welck die provi/soren 

gecoft hebben tegen die kerckmeesters / anno xvC, ende hier van heeft Willem 

Borchmans / tot Gestel tgelt betaelt, ende hem is hier voer / gevest een mud roggen 

erfpachts, dat hij te gelden / plach der voerscreven taeffelen, bij consent van mijnen / 

heer den archidyaken, etcetera. 

1394 juni 21 Otw,THG.1,132r-1,regest-29 

Marcelis ‘geheyten Hoevel’ zoon van wijlen Marcelis van den Hoevel heeft verkocht en 

opgedragen aan Godevaart Bac zoon van wijlen Herman Bac ten behoeve van de 

kerk van Oisterwijk een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit een huis en hof met 

toebehoren en het aangelegen erf van verkoper in de parochie Enschot (Enschyt) 

tussen de landerijen van de erfgenamen van wijlen Jan Bruustens en de straat. 

Duysent drie honderdert tnegentich ende vier, des sondaigs nae des heillichs Sacramentsdaich. Schepenen in Oisterwijk: Aert 

Houtappel Jacopssoen en Jan van den Eynde.  

Opschrift: Een mud rogs in Enschot. Onderschrift: gilt Gerit van Oekel. 

 

1500 december 9 Otw,THG.1,132r-2/v,regest-242 

Dirck Sapeels als meester en provisor van de fabriek der kerk van Oisterwijk heeft met 

machtiging van de bisschop van Luik blijkens een bezegelde open brief overgegeven 

en opgedragen aan Embrecht Henrik Emmensoen ten behoeve van de ‘Tafel des 

Heiligsgeest’ in de kerk van Oisterwijk een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis uit 

een huis en hof en bijbehorend erf in Enschot tussen de erfgenamen van Jan Bruystens 

en de straat, welke erfpacht ten behoeve van de kerkfabriek door Goyart Bax zoon van 

wijlen Herman Bax met koop van Marcelis van den Hoevel verkregen is met de brieven 

en voorwaarden daarin vermeld en met afgaan en vertijen. 

Duysent ende vijffhondert, negen daigen in decembri. Schepenen in Oisterwijk: Henrick Embrechtssoen en Henrick Willem 

Emmenzoen. 

Opschrift: Opdracht gedaen der tafelen vanden voerscreven mudde rogs in maniere van mangelingen. 

 

1009  Otw,THG.3,56v. 
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457. x lopen 

Nu Lenaerts Aertssen, nu Neel Heyn Geenkens. 

abcdefghi - Item1010 Aert Goeyart Aertssoen, x lopen roggen, / voer Jan van Holten, van 

wegen Ceelken Melis / sBonten soen, die gecregen sijn tegen Yde Melis / Bonten 

dochter, daer scepenen brieven af zijn van / Oesterwijck.  

fol. 78r Enschot 

458. xij lopen 

Nu Neel Heyn Geenkens. 

abcdefghi - Item1011 noch deselve Aert Goeyart Aertssoen, / xij lopen roggen, van 

wegen Jans van Holten, / welck Margriet sBoeyen beset heeft, daer / brieve ende 

eenen testamente aff zijn. 

459. iij mudde 

abcdefghi - Item1012 Gerit van Oeckel, van wegen Gerit / Willemssoen, iij mud roggen, 

die welcke Cathe/lyn Bochs beset heeft uut allen den gueden die / wilner Gerit Willems 

waren, daer scepenen/brieve af zijn, ende salmen alle dynsdage / een misse doen 

doen op onsen liever Vrouwen/altaer ter noet Goeds. 

abcdefghi -1013 hier aff gilt Jennekens? Kynder - een mud. 

Bij de posten 455, 456 en 459 

1558 april 27 ‘nae paeschen’ Otw,R.262,24v 

H.Geestmeester Wouter Colff heeft overgedragen aan Jan Willem Brouwers en Jenneke 

 

1010  Otw,THG.3,56v. 

1011  Otw,THG.3,56v. Vergelijk Otw,THG.4,21v: de kynder Gerit Cornelis Smollers? (xL) xij lopen, met iij gld x dr. -- gelt. 

meester Willem Lenarts, vi lopen, xxxv st. ij dr. Jan Gerit Smolders inde voorscreven pacht, iiij lopen,  xxiij st. vi dr. 

Jan sone Joist Claes inde voorscreven pacht, ij lopen, met xi st. xi dr. 

1012  Otw,THG.3,56v. 

1013  Otw,THG.3,56v. 
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weduwe van  Jan Gerits van Ouckel ‘alsulcke coop van recht’ van een goed  in de 

parochie Enschot, door hem bij opwinning tegen de heer van de lande op 27 januari 

1557 verkregen, doch aan de H.Geesttafel blijft de erfpacht van  4½ mud rogge. 

Waarna delen Jan Willem Brouwerss [in marge: Geertrui zijn huisvrouw] en Jenneken 

weduwe van Jan Gerits van Ouckel deze goederen die bij de provisor van de H.Geest 

van Oisterwijk opgewonnen waren en Jan en Jenneken bij koop van recht voor 

schepenen van Oisterwijk verkregen. Aan Jan komt een huis hof gronden van 10 

lopenzaad in de  parochie Enschot etc. Ook Jenneken verkrijgt een huis hof en gronden 

van 10 openzaad in de  parochie Enschot etc. 

460. ij lopen 

Nu Reyner Cornelissoen. 

Nu Jan die Brouwer, nu Iefken Wyten. 

abcdefghi - Item1014 Wytman Wouter Wyten soen, voer Jan / vande Bleeck, ij lopen 

roggen, van wegen Peter / Piggen uut synen huyse ende hoeve geheyten / sunte 

Cecilien braeck gelegen tot Enschot, / daer scepenen brieve af zijn. 

fol. 78v Enschot 

461. i mud 

Nu Gyb Jan vanden Pass, nu Jan Reijnen [hierboven: Jan sone]. 

Nu Aert Kepkens, nu Cornelis Goessen Bertensen als laet. 

abcdefgh - Item1015 Wouter van Gorop een mud roggen dat / heer Claes Bock gemaect 

heeft, ende welck plach / te gelden Jan Geryt Wyten soen uut allen / zijnen gueden tot 

Enschot liggende, daer scepenen/brieve aff zijn. 

1451 augustus 28 Otw,THG.1,137v/138r,regest-143 

Jan Wijten zoon van wijlen Gerit Wijten de oude heeft verkocht en opgedragen aan 

 

1014  Otw,THG.3,57r. 

1015  Otw,THG.3,57r: Jan sone Jan Reijnen. 
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Katelijn weduwe van Gerit Bock Lenaartszoon, haar ter tocht en hun kinderen ten erve, 

een erfpacht van een mud rogge op Lichtmis a. uit zijn akkerland, ‘den acker after die 

hage’, negen lopenzaad, in de parochie Enschot (Enschit), en b. uit zijn akkerland, ‘den 

acker after die schuer’, ongeveer tien lopenzaad, ‘nefen den voerscreven acker 

geheiten den acker after die hayge, daer een waterlaet tusschen leeght’, met 

oostwaarts Gielis Byekens en westwaarts Gijb Wijten, voorts c. uit zijn huis en hof met 

grond en toebehoren, waar hij ‘in woenechtich is’, in de parochie Enschot in die Hoech 

sijde van Enschot, tussen voornoemde Gielis Beykens (sic) en Gijb Kyekens (sic). 

Duysent vierhondert vyftich ende een, op sente Jans avont baptist decollacio. Schepenen in Oisterwijk: Jan van der Elst en Willem 

Luwe.  

Opschrift: Een mud rogs tot Enschit. Onderschrift: gilt Wouter van Gorop, daer nae Aert Kepkens anno 1562, Jan Reynen anno 

(15)87, d'erfgenamen Jan Reynen. 

462. ½ mud 

Nu Cornelis Jan Brocken. 

abcdefghi - Item1016 Cornelis Mercelis Groeten soen een half / mud roggen van wegen 

Michiels de Beer, / welck Maes Wouter Maes soen gemaect ende / gelaeten heeft, 

ende welck Jan van Eygen / natuerlyck soen Claes van Eygen te gelden plach. 

463. ½ mud 

Nu Jan van Achelen, duer Jan Brekelmans laet. 

Nu Art van Laerhoeven, Peeter Frans Vuchts. 

Nu Jan Willemssen van Emmerick, nu Peter Franssen. 

Nu Margriet weduwe Willems van Emmerick. 

abcdefghi - Item1017 Michiels sBeren wyf met hueren kynderen, / van wegen Jan Willem 

Wyten soen, een half / mud rogge uut hueren guede tot Enscot, welck / Geertruyt 

Ariaen Heyen wyf beset heeft. 

 

1016  Otw,THG.3,57r. 

1017  Otw,THG.3,57r. 
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Desen pacht is Arden aen gecoft van Peteren / voerscreven. 

 

1565 november 6 Otw,R.269,45 

De broers Jan, Wouter, Adriaan, Antonis en Cornelis, en de zusters Margriet getrouwd 

met Antonis van den Boer en Geertruit, kinderen van wijlen Aart van Laerhoven hebben 

beloofd aan Wouter Colff ten behoeve van Peeter zoon van wijlen Frans Vuchts dat zij 

voortaan zullen betalen een erfpacht van een half mud rogge die de tafel van de 

H.Geest in Oisterwijk heft uit zeker erf in de parochie Enschot, welk half mud Wouter 

zoon van wijlen Jan Toijts beloofd had aan Adriaan Heyen in schepenbrieven van 

Oisterwijk van 1 april 1467.  

464. vij ½ lopen 

Nu Peter Fransen Vuchts. 

abcdefghi - Item1018 noch die selve vij ½ lopen roggen dat Goeyart / Mechtelden kynder 

gemaect hebben uut zekeren / onderpande geheyten des Hanen hofstadt gelegen / 

all omme in die Heye. 

fol. 79r Enschot 

465. iiij lopen 

- Item1019 Jan Willem Wyten soen iiij lop. rogge uut / zekeren onderpanden welck heeft 

overgegeven / Goelt Heynen ende men hoer jaerlycks huer leven / lanck geldende is, 

daer brieve af zijn. 

466. ½ mud 

Nu die weduwe Mathijs Wyten, nu Thoenken Wyten. 

 

1018  Otw,THG.3,57v. 

1019  Otw,THG.3,57v. 
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abcdefgh - Item1020 Margriet Piggen met hueren kynderen een / half mud rogs welck 

oick die selve Goelt Heynen / over gegeven heeft ende men huer leven lanck / oeck 

schuldich is uut te reyken, daer oeck brieve / af zijn. 

467. ½ mud 

Nu Thoenken Wyten. 

abcdefgh - Item1021 noch dieselve Margriet Piggen met hueren / kynderen een half mud 

roggen uut hueren huyse / ende hoeve tot Enschot daer Margriet inne woent, / welck 

Peter vande Wiel ende Gerit sijn sone gemaect / hebben, daer brieve aff zijn. 

1452 november 2 Otw,THG.1,135r/v-1,regest-148 

Peter Pigge zoon van wijlen Peter Pigge heeft ‘vercoft’en opgedragen aan Aart van 

den Wiel zoon van wijlen Peter van den Wiel een erfpacht van een half mud rogge op 

Lichtmis in de maat van de vrijheid van Oisterwijk aldaar te leveren uit zijn huis en hof 

met grond en toebehoren, tien lopenzaad of daaromtrent, in de parochie Enschot 

(Enschit), met grond van Peters broer Jan Pigge aan de ene zijde en aan de andere 

zijde grond van Marie weduwe van Peter van den Wiel en haar kinderen, strekkend van 

de straat tot grond van  Jan Bruystens. Tot meerdere zekerheid voor de betaling heeft 

Aart zijn erfpacht van 26 lopen rogge die Jan Wouterszoon van den Wiel hem moet 

opbrengen op Lichtmis uit het onroerend goed dat Jan Wouterszoon van den Wiel in 

Enschot bezit ‘tot een mede onderpande erfelyc heeft ingeset ende in eenen erfrecht 

vast daer in verbonden’. 

Duysent vierhondert vyftoch ende twee, op Alderzielendach. Schepenen in Oisterwijk: Willem Andries Sapeels zoen en Geryt van 

Catwyck. 

Opschrift: Een half mud rogs tot Enschot.  

 

1486 oktober 8 Otw,THG.1,135v-2/136r-1,regest-220 

Gerit zoon van wijlen Peter van den Wiel heeft overgedragen aan de H.Geestmeester 

Jan zoon van wijlen Jan Poynenborch een erfpacht van een half mud rogge op 
 

1020  Otw,THG.3,57v. 

1021  Otw,THG.3,57v. 
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Lichtmis uit een huis en hof, grond en toebehoren en uit een daarbijbehorend 

aangelag, alles bijeen ongeveer tien lopenzaad, in de parochie van ‘Ensschit’, met op 

een zijde grond van Marie weduwe van Gerit vanden Wiel en haar kinderen en 

strekkend van de straat tot grond van wijlen Jan Bruystens. Deze erfpacht is Gerit 

aangekomen door versterf van zijn grootvader (oudevader) Aart vanden Wiel en van 

zijn vader Peter vanden Wiel. 

Duysent vierhondert ende sesentachtentich, acht daigen in octobri. Schepenen in Oisterwijk: Adriaen Heyen en Michiel die Bere. 

Opschrift: Opdracht van den voerscreven half mud rogs gedaen der tafelen, etcetera.  

468. xij lopen 

Die weduwe Mathijs Wyten, nu Thoenken Wyten. 

abcdefgh -1022 Item Claes van Eynde uut synder stede ende / erffenissen daer aen 

liggende xij lop. roggen vande / welcken Aert Appels ende Haywych sijne huysvrou / 

hebben gemaect een half mud ende Jan Peynen/borch heeft beset ende gemaect 

dander iiij lopen, / ende is enen brief vande voerscreven xij lopen tzamen. 

1485 april 15 Otw,THG.1,131r-1,regest-215 

Claas zoon van wijlen Claas vanden Eynde heeft beloofd te geven en te betalen aan 

Jacob zoon van wijlen Jan van der Elst ten behoeve van Peter zoon van wijlen Peter 

Piggen een erfpacht van twaalf lopen rogge op Lichtmis uit een huis hof grond en 

toebehoren, en aangelegen ‘erfenis’, vier ‘vaetsaet’, in de parochie Enschot, met aan 

een zijde en een einde Wouter Huyben en aan de andere zijde de straat, en aan het 

andere einde Gerit Willem Ghijbenzoen, en heeft overgegeven en opgedragen met 

afgaan en vertijen, onder voorwaarde dat deze vest geen waarde zal hebben als Peter 

andere brieven van deze twaalf lopen hebben zou. 

Duysent vierhondert ende vyffentachtentich, vyfthien daige in aprill nae Paesschen. Schepenen in Oisterwijk: Henrick Emmensoen 

en Claes Heyen.  

Opschrift: Van twelf lopen rogs tot Enschit. In de marge: gilt Claes vanden Eynde. 

 

 

1022  Otw,THG.3,57v. 
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1487 januari 16 Otw,THG.1,131r-2/v,regest-221 

Wouter zoon van wijlen Claas Wouter Hubenzoen als wettige man en momboor van 

Margriet dochter van wijlen Peter Piggen heeft verkocht en overgegeven aan Jan zoon 

van wijlen Jan Poynenborch vier lopen uit een erfpacht van twaalf lopen rogge op 

Lichtmis uit een huis en hof met zijn grond en toebehoren en uit aanliggende grond in 

de parochie Enschot met op een zijde en een eind Wouter Huben, en de straat aan de 

andere zijde, met het andere einde Gerit Willemssoen [Ghijben], welke erfpacht van 

twaalf lopen Wouter bij versterf is aangekomen van ‘zijns swagers’ wijlen Peter Piggen. 

Ten behoeve van Peter zoon van wijlen Peter Piggen heeft Jacob zoon van wijlen Jan 

van der Elst de erfpacht verkregen van Claas zoon van wijlen Claas van den Eynde bij 

overgifte, zoals Oisterwijkse schepenbrieven aangeven. Dirk zoon van wijlen Wouter 

Back en Jan die Boyter als momboren en provisoren der kerk van Enschot geven voor 

de kerkfabriek aan Wouter kwijting voor een lopen erfpacht die Peter Piggen in zijn 

testament aan de kerkfabriek heeft vermaakt. 

Duysent vierhondert ende sess ende tachtentich, sestien daigen in januario. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Eyghen en Adriaen 

Denis Meinartssoen. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven xij lopen rogs gedaen Jannen Poynenborch vier lopen rogs.  

fol. 79v Enschot 

469. ij mud 

Nu Symon Henrick Maryen, nu Cornelis sone Cornelis Celen. 

abcdefghi - Item1023 Huybrecht Wyten ende Jan die Bruyn, / twee mudde roggen 

tzamen uu(t) eenen beempt / geheyten die Hoechweyde gelegen inne die / prochie 

van Enscot die Henrick Wyten ende / Gerit Wyten gebruederen hebben geloeft te / 

waeren ende welck twee mud roggen meester / Henrick van Ethen ende Mechtelt zijne 

moeder / gemaect hebben, waer aff ende van noch enen / mudde dat Gerit van Dun 

te Huyculum gelt, / oick van hen gemaect tzamen uut den huyse / daer die provisoer 

inne woent. Soe sijne die / provisoers jaerlijcks schuldich uut te reycken den / rectoer 

van sunte Joseph altaer inder kercken / van Oesterwijck viij pet. waer voere die rectoer 

 

1023  Otw,THG.3,58r. 
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/ is schuldich alle weecken te lesen ij missen ende / alle jaere ij dartichsten daer een 

testamente / ende brieve aff zijn. 

1429 september 6 Otw,R.146,37r-1 

Heer Willem Wijtmans, persoon te Vorst, en zijn broer Henrik Wijtmans hebben over doen 

geven aan de H.Geest van Oisterwijk 1. een erfpacht van 2 mud rogge die de broers 

Henric Wijten en Gherijt Wijten en diens zoon Gherijt Gherijt Wijten volgens 

schepenbrieven leveren, 2. een erfpacht van 4 lopen rogge uit een erfpacht van 10 

lopen rogge die Wijtman Willem Grieten volgens schepenbrieven levert. 

Thans beloofden Henric van Eten en Godert Back, provisoren van de H.Geest van 

Oisterwijk aan genoemde heer Willem dat de H.Geest gehouden is van deze 

erfpachten jaarlijks aan de armen in de kerk te besteden het brood van 10 lopen rogge 

en de persoon en altaristen der kerk van Oisterwijk 2 lopen rogge per jaar voor het 

jaargetijde van de vader, moeder, zus en broer van voornoemde heer Willem. Ook 

zullen ze elke week een mis laten doen in de kerk van Oisterwijk op het H.Kruisaltaar, in 

de treserij of in het gasthuis, of elders naar oordeel van H.Geestmeesters, schepenen en 

gezworenen. Zou de priester de mis verzuimen, dan wordt hij een oude groot gekort, 

welke groot naar de armen gaat. Zouden de provisoren de mis niet laten lezen, dan 

zullen de kerkmeesters de pacht beuren en de mis laten doen, zo lang als de 

H.Geestmeesters dat niet doen. 

 

1553 maart 28 Otw,R.257,67v 

Ariaan Thomas Mertens provisor van de H.Geesttafel van Oisterwijk heeft wegens 

gebrek aan betaling van een erfpacht van twee mud rogge opgewonnen zeker stuk 

erf de Hoochweye ‘opte limiten ofte paelen tussen Tilborch ende Enschot aen eenen 

gemeynen waterlaet aldaer lopende genaemt de Swertrijt’, waarna een geschil tussen  

Simon Henrik Verhoeven man van Margriet dochter van wijlen Huibrecht Wijten die 

‘hantplicht’ heeft en de Tafel voorgelegd is aan de wethouders van ’s-Hertogenbosch. 

Symon zegt dat het stuk te Tilburg ligt, de constitutiebrief noemt het als gelegen in de 

parochie Enschot. De provisor bewijst dat Juutken weduwe van Huibrecht Wijten, de 

moeder van de huisvrouw van Simon voor meer dan 50 jaar en ook Simon deze pacht 

van 2 mud betaalden uit een huis en hof in de parochie Enschot. 
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1553 maart 27 Otw,R.257,68 

Dierick Willem Colen, Jan Hendricx, Jan Claess, Jan Aertss en Jan Willem Aertss beloven 

Ariaen Thomas Mertens 56 karolusgld. Wegens een erfpacht van 2 mud rogge als Symon 

Henricx aan de H.Geest binnen Oisterwijk jaarlijks betaalt. 

470. ij lopen rogge 

abcdefghi - Item1024 Aert Marcelis, nu Frans Aelberts. 

471. ij gld. viij st. iij ort 

abcdefghi -1025 Jan Aert Meeus uut synen goeden gelegen tot / Enschot, de helft van iiij 

gld. xvij ½ st., der taeffelen / opgedragen in betalinge vanden huyse eertyts heer / 

Rombout Frederix toebehoirende. 

1557 mei 14 Otw,R.261,54 

Jan zoon van wijlen Jan Jacob de Brouwer heeft overgedragen aan Wouter Colff als meester en provisor van 

de tafel van de H.Geest te Oisterwijk1026  de helft, hem toebehorende, in een erfcijns van 

vier carolusgulden en zeventien en een halve stuiver die Jan zoon van wijlen Aart 

Meeus beloofd had aan Henrik Jan Wijtmans op Lichtmis uit zijn huys hof gronden schuur 

en gronden van zeven lopenzaad in de parochie Enschot ‘aent Hoogeloo’ etc. 

fol. 80r  

472. ½ mud 

-1027 Symon Henricssoen Verhoeven, dat heer Romboudt / Frederix beset heeft. 

Gelost. 

 

1024  Otw,THG.3,58r. 

1025  Otw,THG.3,58r. 

1026  Otw,R.261,54 14-5-1557. 

1027  Otw,THG.3,58r. 



 

 

 

Renteboek   426      

 

473. ix lopen 

Nuu Dirck Panis, Joost de Bont. 

abcdefghi - Item1028 Mercelis Haermans, van weegen / Wouter Thomaes ende Cristijna 

zijn / huijsvrou, ix lopen rogs bij den Swaen / aldaer. 

fol. 80v  [leeg] 

fol. 81r Beeck 

474. ½ mud 

Nu Daem Monen als laet van meester Jan Monen doctor. 

Nu Peter Aerts aen die Biest. 

Nu die kynder Peter Aert Huyben. 

abcdefghi - Item1029 Peter Aert Heylen een half mud roggen. 

Dit halff mud is vermangelt anno (15)59 tegen die Heylige Geest/meesters tot Beeck 

tegen een ander halff mud dat zij heffende waren / op mester Jan Moonen Hoeff tot 

Oesterwijck, daer Adam Moenen / nuu op woent ende is eenen Bosch pacht, ende 

Bosch brieven, ende / ten Bosch te leveren. 

 

1028  Otw,THG.3,58v. Otw,THG.4,21v: Adriaen de Bont, ix lopen, iij gld. Verder staan in dit register onder Enschot onder 

‘reductie’: Folio 21v: De kyndere Willem Verbunt, i mud, Lichtmis, met v gld. De kynder Adriaen Willems vande 

Kerckhoff, ½ mud, met iij gld. Derffgenamen Margriet Goessens vande  Laer, ½ mud, met iij gld. Henrick Segers, i 

lopen, vij ½ st. Dierck Huysmans, i lopen. vij ½ st. Folio 22r: Claes Adriaen Eelen? kynder, i mud rogge, iij gld. En 

onder ‘Enschot Roghpachten’: Vranck Gerit Vrancken ende Servaes Goyarts met Cornelis Jan Denis tsamen, I 

mud vi lopen rogge, waerinne Franck gelt, verschenen Lichtmis, xi lopen. Servaes Goyarts, x lopen. Jacob 

Janszoon Schoenmaekers, ij lopen.  Cornelis sone Jan Adriaen Peer Huyben cum suis gelden tsamen, iiij ½ mud, 

waerinne die voorscreven Cornelis ende sijnen brueder gelden, xxi lopen ende Cornelis hierinne vij lopen. Peter 

sone Adriaen Peter Huyben inde xxi lopen, xiiij lopen. Joost sone Adriaen Willemszoon gelt inde voorscreven pacht 

xv lopen. Cornelis Anthonis Vendix inde voorscreven pacht, xviij lopen. Folio 22v: Cornelis Jan Adriaen Peter 

Huyben gelt alnoch in de voorscreven pacht, xviij lopen. Jacob ende Mayken kynderen Anshem Anshems gelden 

tsamen, ½ mud rogge. Meester Willem Lenarts in een pacht van ij mouwer rogge, xij lopen. Joost Embert Pauwels 

gelt de resterende iiij lopen. De kynder Cornelis Henrick Smolders, ij mud rogge, waerinne gelt Wouter Wouter 

Adamens --- viij lopen. Henrick sone Cornelis Henrick Smolders, ij lopen. Jenneke weduwe Cornelis Henrick 

Smolders inde voorscreven pacht, x lopen. Jan Gerit Smolders, iiij lopen. Jan Claes Hoevenaers, iiij lopen.  

1029  Otw,THG.3,59r. 
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Mogelijk bij post 474. 

1421 februari 8 Otw,THG.1,196r,regest-69 

Gerit van der Elst heeft een stuk beemd in onverdeeldheid met de kinderen van wijlen 

Dirk van der Elst. 

Met Peter zoon van wijlen Jan van Goruup en zijn zoon Jan heeft Gerit een stuk beemd, 

dat Stoetken, gemeen. Het Stoetken ligt aan beide zijden aan grond van Jan zoon van 

wijlen Dirk Lambrecht van Aelst. Gerit heeft dat uitgegeven en verpacht aan Jan 

Dirkszoon om drie en een half lopen rogge op Lichtmis. Een lopen rogge wordt 

ondergezet tot meerdere zekerheid door Jan uit zijn goed. 

Duysent vierhondert ende tweyntich, acht dage int februario. Schepenen in ‘Beke’: Wouter van Goruup, Jan vander Venne en 

Goetscalc van Gorip. 

Opschrift: Vierdalf lopen rogs tot Beke. 

fol. 81v  [leeg] 

fol. 82r Diessen  

475. ½ mud rogge 

Nu Griet Smeekens byt Hoochhuys. 

abcdefgh - Item1030 heer Bruystyn priester tot Diessen van/weghen Lysken Thys / van 

eenen erfpacht van eenen geheelen mud rogs welck / Goyart Lips te gelden plach 

allen jaer erffelyck op / onsen liever Vrouwen dach alsmen kerssen dreegt van / eenre 

erffenissen gelegen inde prochien van Diessen / tussen erffenissen der erfgenamen 

Engelberen / Snellaerts optie een zijde ende tussen erffenissen Henrick / Melis optie 

ander zijde, gelijck als dat in scepenen/brieven van Beeck daer op gemaect 

volcomelijcker / begrepen is, waer af die date begrijpt int jaer / ons heren duysent 

driehondert xC v, op donderdach / nae sunte Severijns dach. 

Met advies van heere pastoir Draeck ende schepenen / opden xxvien januari 1645 

geloest ende gequeeten / bijden kynderen Jans van Doren, te weeten Jenneken / 

ende Anthonette. 

 

1030  Otw,THG.3,59r. 
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1395 oktober 28 Otw,THG.1,195r-1,regest-31 

Bartolomeeus Henrikszoon van den Nuwenhuys enerzijds en anderzijds Gijsbrecht 

Hadewig Luytenzoen hebben met de raad van hun verwanten een erfdeling gemaakt 

door erfwisseling, waarbij Gijsbrecht aan Bartolomeeus heeft opgedragen de helft van 

een bocht, gelijk die helft aan Peter van Pelt is ten deel gevallen, gelegen in het 

onroerend goed van zijn schoonmoeder (zynre zweger) Margriet Zeghers, met aan de 

ene zijde grond van Gerit Neser en aan de andere zijde Henrik van den Nuwenhuys, 

volgens Beekse schepenbrieven. 

Bartolomeeus van den Nuwenhuys heeft overgegeven aan Gijsbrecht een erfpacht 

van een mud rogge die Godert Lips moet betalen aan Bartolomeeus op Lichtmis uit 

grond on de parochie Diessen, met aan de ene zijde grond van de erfgenamen van 

Engelbeer Snellaerts en aan de andere zijde grond van Henrik Melis. 

Dusent driehondert tnegentich ende vyve, des donredaigs na sinte Severijnsdaech. Schepenen in ‘Beke’: Moers Voszoen en Jan 

van den Kerchof. 

Opschrift: Van eenen mud rogs. In de marge: Diessen. 

 

1445 februari 7 Otw,THG.1,195r-2/v,regest-121 

Lijsbet dochter van wijlen Gijsbrecht Hadewijk Luytenssoen, weduwe van Wouter 

Spotters, met enkele van haar zonen, Gijsbrecht en Wouter, tevens optredend voor hun 

zuster, hebben opgedragen aan Dirk zoon van wijlen Dirk van den Eynde hun erfpacht 

van een mud rogge in de maat van Beke, welke Godevaart Lyps op Lichtmis moet 

betalen uit gronden te Diessen, met aan een zijde de erfgenamen van Engelbeer 

Snellaerts en aan de andere zijde Henrik Melys, die Lijsbets vader Gijsbrecht in een 

erfdeling met Bartolomeus Henrikszoon van den Nuwenhuys heeft gekregen, waarvan 

blijkt in Beekse schepenbrieven, en na Gijsbrechts dood aan Wouter Spotters als man 

van Lijsbet is toegedeeld. 

Duysent vyerhondert vyer ende vertich, seven dage in februarii. Schepenen in ‘Beke’: Dyerck van den Gruenedael en Jan van den 

Bekerdyc, ‘onder onsen gemeynen zegel’.  

Opschrift: Opdracht van den voerscreven mud rogge, gedaen Dircke van den Eynde. 

fol. 82v Orschot 
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Die opdracht is tot Oirschot / onder den secretarius ende is betaelt. 

476. xij gld. 

---60|61 - Item1031 Peter Antonis vander Ameijden / ende Jan van Tulden gelden tsamen 

xij gld / jaers, gecomen van een uutspraeck tusschen / joffrou Monicxs ende Wouter 

Colff cum suis / als erffgenamen van heer Art van Buel, / halff voer der taeffelen ende 

halff voer / die kercke, eerst verschenen anno sestich. / Anno een ende sestich heeft 

Goesen van / Riel met consent vanden persoen ende / schoutet schepenen 

opgedragen dese ses / gulden der taeffelen, ende Wouter Colff / heeft die 

kerckmeesters weeder eenen / brieff gegeven van ses gld. die die taeffel / heffende 

was op die kerck, ende is / alsdoen gecanceleert al met consent, / verschijnt 

assumptio, ende bosch brieff de dato / Lix den elfften augustij. 

fol. 83r Essche 

477. xx lopen 

Nu Wouter Vrancken. 

Nu die Greelmaecker ten Bosch. 

abcdefg - Item1032 Aert Sapeels, voer Henrick vander Voert, / xv lopen roggen welck 

Kathelijn Rembouts beset / heeft uut zekeren onderpanden tot Essche gelegen, / nae 

inhout van eenen conde brieve daer op gemaect, / ende is eenen brief van xx lopen 

roggen, waer aff / dander v lopen heeft die fabryck van Oesterwyck. 

1426 maart 10 Otw,THG.1,97r/v,regest-23 en 79 

Een onbeschadigde schepenbrief van Oisterwijk van ‘sanderendaags na sinte 

Katelijnendag der maecht 1384’1033 luidt: Henrik van der Voert heeft van de kinderen uit 

zijn eerste huwelijk (iersten bedde) met name Jan, Claus, Govaart en Katelijn, en 

Geertruit met haar man Jan van den Ven ten behoeve van zijn kinderen bij Lijsbet 

 

1031  Otw,THG.3,59v: Everart Jacopszoon voir Roelff v---. Onderschrift : Hieraff gelt Philips Jacops vande selven vi gld. 

Jan Claes Goossens insgelijck vi gld. 

1032  Otw,THG.3,59v. 

1033  26 november 1384. 
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(zijnen nawive) ontvangen a. vijf zesdedelen in de goederen Over die Voert, waarin hij 

de tocht heeft, met uitzondering van een stuk beemd, dat Honasch, tussen de beemd 

van de kinderen van Aart en Roelof van den Ven en de beemd van Reiner Heil Godens, 

met een eind aan de gemeint; b. vijf van de zes delen van een erfpacht van een half 

mud rogge, zoals Beel Vierpenninc aan Henrik moet betalen. Na Henriks dood moeten 

de nakinderen de cijns en pacht die rechtmatig uit die goederen gaan betalen en 

bovendien aan de voorkinderen vijf mud rogge op Lichtmis. Over deze ouderlijke 

boedelverdeling hebben Bruisten Janssoen en Aart Houtappel Jacobszoen gestaan als 

schepenen van Oisterwijk. 

Van Geertruut vander Voert werden de kinderen van Gerit Buckincks, wier ‘moye’ zij 

was, erfgenamen. Om hen in de gelegenheid te stellen als zodanig tot hun recht te 

komen heeft Jan natuurlijke zoon van Jan van Haren Willemszoen beloofd aan Jan 

Buckinck zoon van wijlen Gerit Buckinck, en aan zijn zwager Jacob van Brakel, 

getrouwd met Lijsbet dochter van Gerit Buckinck, de schepenbrief van 1384 tijdelijk ter 

beschikking te stellen zo dikwijls ze die nodig hebben. 

Duysent vierhondert twintich ende vijve, opte dominike alsmen sint Letare Jherusalem, tien dage in merte. Schepenen in Oisterwijk: 

Aert Roekeloes en Willem Andries Sapeels. 

Opschrift: Van xx lopen rogs tot Essche in eenen pacht van vyff mudden roggen waeraf een vidimus vanden principaelen brief hier 

naevolget etcetera. In de marge: Ad pactum. Essche. 

Naschrift: Anno xiiijC xLix soe is beleydt een scepenen conde van allen den percelen onderpant wesende vanden voerscreven vyf 

mud roggen ende is getekent A. 

 

1446 juni 10 Otw,THG.1,98r,regest-127 

Claus die Weder zoon van wijlen Jan Weders heeft als man van Beatrijs dochter van 

wijlen Jacob van Brakel uit diens tweede huwelijk met Lijsbet (synen nawive) dochter 

van wijlen Gerit Buckinck aan Claus natuurlijke zoon van wijlen Henrik van den Dyck 

verkocht  een erfpacht van twaalf lopen uit twintig lopen uit een erfpacht van 5 mud 

rogge op Lichtmis uit het goed Over die Voert in de parochie Esch, dat Henrik van der 

Voert om die vijf mud erfpacht van zijn voorkinderen voor zijn nakinderen en hun 

nakomelingen had gekregen, en waarvan twaalf lopen Beatrijs in een erfdeling volgens 

schepenbrieven van Oisterwijk waren toegedeeld. 

Dusent vierhondert vertich ende ses, des vrydachs na den heiligen Pinxtdach, toen dage in junio. Schepenen in Oisterwijk: Derick 

Henrick Nellensoen en Jan Poynenborch Peterssoen. 
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Opschrift: Opdracht van xij lopen roggen inden voerscreven pacht van vyf mudden rogs, etcetera. 

 

1455 september 24 Otw,THG.1,98v/99r-1,regest-158 

Claus natuurlijke zoon van wijlen Henrik van den Dyck, getrouwd met Katelijn, Jan zoon 

van wijlen Ansem Moelneers, getrouwd met Elisabet, Godevaart zoon van wijlen 

Embrecht van Ryel, getrouwd met Gerit, dochters van wijlen Jacob van Brakel bij wijlen 

Elisabet, ‘doen zij leefden synen wittigen nawijve’, dochter van Gerit Buckinck, hebben 

verkocht en opgedragen aan Adriaan zoon van Melis van Besoyen een erfpacht van 

twintig lopen rogge van hen, verkregen in een erfdeling voor schepenen van Oisterwijk, 

waarvan er twaalf van Claus zijn door koop van Claas die Weer, wijlen Jan Wederszoen 

als man van Beatrijs ook een dochter van wijlen Jacob van Brakel, en de overige acht, 

het half mud, die de anderen hebben gekocht uit vijf mud op Lichtmis uit het goed 

‘Over die Voert’ in de parochie Esch, welk goed met toebehoren Henrik van der Voert 

ten behoeve van zijn nakinderen bij Elisabet ‘sinen nawive’ om een erfpacht van vijf 

mud rogge voor de voorkinderen en andere lasten had ontvangen. 

Mo iiijC Lv, xxiiij die in septembris. Schepenen in Oisterwijk: Willem Luwe en Mathijs die Gruyter. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven xij lopen rogs ende noch van acht lopen rogs inde voerscreven vyff mudden rogge. 

 

1473 mei 8  Otw,THG.1,99r-2/v,regest-194 

Adriaan zoon van wijlen Amelis Amelyssone van Besoeyen heeft overgegeven en 

opgedragen aan de H.Geestmeester Adriaan zoon van wijlen Gisbrecht Heyen, een 

erfpacht van twintig lopen rogge op Lichtmis ‘uut ende van enen goede gelegen Over 

die Voert in de parochie Esch, welk goed met toebehoren Henrik van der Voert ten 

behoeve van zijn nakinderen bij Elisabet ‘sinen nawive’ om een erfpacht van vijf mud 

rogge en andere lasten had ontvangen blijkens Oisterwijkse schepenbrieven, en welke 

erfpacht van twintig lopen Adriaan met overgifte gekregen had van de getrouwde met 

naam en man aangeduide dochters van wijlen Jacob van Brakel, zoals Oisterwijkse 

schepenbrieven uitwijzen. 

Deze erfpacht van twintig lopen rogge heeft Goyaart zoon van wijlen Rembout 

Henricxsoen [van Kuyck] met zijn eigen geld gekocht en betaald en door Adriaan laten 

vesten onder voorwaarde dat de HeiligeGeestmeesters jaarlijks vijf lopen uitreiken aan 
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de kerkfabriek van Oisterwijk, twee lopen aan de altaristen in de kerk en dertien voor de 

Tafel, waarmee de erfpacht van vier lopen die Goyaart of zijn zuster Katelijn blijven 

verrekend, en de HeiligeGeestmeesters daarvan jaarlijks een half mud zullen spinden 

‘voer die zielen Goeyaerts ende synre ouder’. 

Dusent vierhondert tseventich ende drie, acht dage in meye. Schepenen in Oisterwijk: Peter van den Einde en Jan van den Doren.  

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven xx lopen roggen. 

Onderschrift: Wouter Thomaes Wouterszoen ende Adriaen die Wolf als meesteren ende provisoeren der voerscreven fabrycken 

hebben die voerscreven vyff lopen roggen opgedragen der voerscreven tafelen gelyck in scepenen brieven van Oisterwyck 

begrepen is etcetera., van den daet xxiij daigen in novembri anno xvC ende twee. 

fol. 83v  [leeg] 

fol. 84r Boss(c)he 

478. xij ½ gulden 

abcdefghi - Item1034 die stadt vanden Bosch plach te gelden Goeyarden / van Hulsen 

ende zijnre huysvrouwen jaerlycks / erffelyck xxv rijns gulden, waer af die executeuren / 

hebben opgedragen die helft vanden voerscreven xxv rijnsgld., / (doorgehaald: 

tsamen) lopende xij ½ rijnsgld., tsaemen metten brieve, / tot behoef der taeffelen, ende 

dit nae inhout des / testaments, welck verschijnende opten heyligen Korsdach. 

Gereduceert op ix gld. ende 2 ½ ort. 

479. ij libra paeyments 

Nu Joest Gerits bij die Gevangen poort inde Waterstraet 

abcdefghik - Item1035 Baet Paeds, van wegen Gerit Meynarts, / ij libra paeyments uut den 

huyse Jan Paeds gelegen binnen / den Bossche aldernaest der Gevangen poerte, die / 

welck joffrouv weduwe wilner Gerit Bax / gemaect heeft ende die verschijnende op 

sunt Jans/dach baptiste. 

1436 januari 19 Otw,THG.1,171r-1,regest-100 

Jan Brocs ‘corrigator’, zoon van wijlen Ambroos Janssoen, ook riemsnijder, heeft 

 

1034  Otw,THG.3,60r. Otw,THG.4,5r: de stadt vanden Bosch verschuldig? Goyart van Hulsel, Kerstmis - ix gld. 

1035  Otw,THG.3,60r: Jan in Jerusalem, nu de weduwe. 
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verkocht aan Aart Haeck natuurlijke zoon van wijlen Henrik Haeck Boenyncszoen een 

erfcijns van 40 schellingen in ’s-Hertogenbosch ter beurze gangbaar geld, te betalen op 

het feest van sint Jans geboorte uit huis en erf met aanhorigheden in de 

Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch naast de Gevangenpoort, tussen die poort en de 

oude stadsmuur aan de ene zijde en aan de andere zijde de Waterstraat, strekkend 

van de Hinthamerstraat tot het erf van Herman zoon van Pauwels Ketheler, met 

overdracht en halmwerping. 

Decima nona die mensis januarij, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Arnoldus Stamelaert de Uden en Arnoldus Heym. 

Opschrift: xL scellingen payments uuyt eenen huyse aen de gevangenpoert. In de marge: sHertogenbossche. Sint Jansmisse. 

 

1443 januari 15 Otw,THG.1,171r-2/171v,regest-116 

Arnt Haeck natuurlijke zoon van Henrik Haeck Boenyncszoen heeft overgedragen aan 

Peter de Ridder een erfcijns van veertig schelling in te ’s-Hertogenbosch ten tijde van de 

betaling ter beurze gangbaar geld, verschuldigd op het feest van sint Jans geboorte uit 

huis erf en aanhorigheden in de Hinthamerstraat in ’s-Hertogenbosch, naast de 

gevangenpoort, tussen die poort en de oude stadsmuur aan een zijde, en aan de 

andere zijde de Waterstraat, strekkend van de Hinthamerstraat tot het erf van Herman 

zoon van Pauwels Keteler. Arnt heeft deze cijns volgens Boschbrieven verworven van 

Jan Broes ‘corrigiator’, zoon van Ambroos Janssoen ‘corrigiator’. 

Decima quinta die mensis januarij, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch: Godefridus Boest en Johannes de Craendonck filius Lodevici, latijn.  

Opschrift: Opdracht vanden selven xL scellingen gedaen Peter die Ridder. 

Bij post 479 en 486 

1452 januari 7 Otw,THG.1,172r-2/173r,regest-145 

Frater Johannes Huben, prior van het convent der prekers in 's-Hertogenbosch, heeft 

opgedragen aan heer Rumoldus van Zavelberch, priester, a. een erfcijns van vijf pond 

payments op Lichtmis die Aart van der Heyden zoon van wijlen Aart van der Heyden 

beloofde te betalen aan Katelijn dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Jacob van der 

Stegen uit een stuk bouwland in de parochie Schijndel (Scijnle) in den Hautart, met aan 

beide zijden grond van Aart van der Heyden, nog uit een stuk broekland aldaar met 
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aan een zijde grond van wijlen Peter van der Hautart en aan de andere zijde Aart van 

der Heyden, en bovendien uit een moerasland aldaar met aan beide zijden grond van 

Aart van der Heyden, zoals uitvoeriger in Boschbrieven, welke cijns het convent 

toebehoort, alsmede b. een cijns van veertig schelling payments op het feest van sint 

Jans geboorte te betalen uit huis erf en aanhorigheden in de Hinthamerstraat in den 

Bosch naast de gevangenpoort, tussen de poort en de oude stadsmuur aan een zijde 

en aan de andere zijde de Waterstraat, welke cijns Peter de Ridder van Arnt Hack 

natuurlijke zoon van Aart Hack Bonincssoen verkreeg, zoals uitvoeriger in Boschbrieven, 

en welke cijns Peter de Ridder het convent in zijn uiterste wil vermaakte. 

Septima die mensis januarij, anno Domini millesimo CCCCmo quinquagesimo primo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Amelius de 

Boechem en Arnoldus Grotart de Os, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden selven vyff ponden ende noch van veertich scillingen payments uuyt eenen huyse gelegen in 

sHartogenbosche aende gevangenpoert etcetera, gedaen heeren Aerden van Zavelberch presbyter van heeren Jan Huben, 

prioer des voerscreven convents vanden predicaren. 

Onderschrift: dese voerscreven vyf pont payments ende xL scellingen heeft die voerscreven heer Rumoldus van Zwavelberch (sic) 

met noch vier ponden payments uuyt zekeren onderpanden tot Oisterwyck in Udenhout gelegen etcetera gemaict in zijnen 

testament der tafelen tot Oisterwyck. Daer af die copie vanden selven testament staet gescreven by die copie vanden vier 

ponden in Udenhout ende is tselve instrument getekent. Signo A. 

Bij post 479, 486 en l. 

1454 januari 28 Otw,THG,I,180r/181r,regest-1521036 

Rombout (Rumoldus) van Zavelberch, priester van het diocees Luik, heeft zijn testament 

gemaakt voor notaris Rutger van Arckel ten woonhuize van joffrouw Mechtelt weduwe 

van Gerit Back in de Hinthamerstraat in ‘s-Hertogenbosch. Hij heeft overgedragen aan 

Aart Goyaart Bacx ten behoeve van de H.Geesttafel in Oisterwijk:  

a. een erfcijns van vijf pond payments in ’s-Hertogenbosch te betalen op Lichtmis, die 

Aart van der Heyden zoon van wijlen Aart van der Heyden had beloofd aan Katelijn 

dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Jacob van der Stegen uit een stuk bouwland in 

de parochie Schijndel in den Hauthart; en ook uit een bouwland aldaar;  

b. een erfcijns van veertig schelling op sint Jan te midzomer uit huis en hof naast de 

gevangenpoort in den Bosch, tussen die poort en de oude stadsmuur aan een zijde en 

aan de andere zijde de Waterstraat, welke cijns heer Rombout van broeder Jan Huben, 
 

1036  Zie A. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij, bijlage 14.45 
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de prior van het convent der Prekers in den Bosch had verworven; 

c. een erfcijns van vier pond op sint Remijs uit zeven morgen beemd in twee stroken 

(strepen) in Udenhout tussen de Groenstraat en de waterlaat, waarvan de ene helft 

afkomstig is van Wouter van Broechoven als man van jonkvrouw Elisabet dochter van 

wijlen Bartolomeeus de Wael en de andere helft van de gebroeders Adam en Jacob, 

zonen van wijlen Marcelis die Lu en Jan Spierinc, man van Elisabet dochter van Marcelis 

die Lu, volgens Boschbrieven. 

De opdracht vindt plaats onder beding dat de Tafelmeesters in de toekomst daarvan 

jaarlijks voor de winter olie kopen: tien kwart voor de zusters van de derde orde van sint 

Franciscus naast de kerk in Oisterwijk en het overschot voor de huisarmen van het dorp 

(ville de Oisterwyck). 

Het testament wordt gemaakt in tegenwoordigheid van de vrouw des huizes Mechtelt, 

Tomas Kouwe en Pauwels van Laerhoven zoon van wijlen Jan. 

Millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, indictione decima sexta, mensis januarij die vicesimo octavo, hora prima vel 

quasi, latijn. 

480. v gld. 5 st. 

abcdefghi -1037 tClooster vanden Eyckendonck byden Bos, dat Goyaert / van Hulsel 

beset heeft, daer brieff aff sijn - xv libra payments.1038 

481. ij gld. ij st. 

abcdefghi -1039 Goossen Heeren ten Bosch, dat Goyaert voirscreven beset / heeft vi 

libra.1040 

fol. 84v  

482. xiiij st. 

 

1037  Otw,THG.3,60r. Otw,THG.4,5r: tClooster van Eyckendonck, Joris? - v gld. v st. 

1038  Zie in 1486 regest 219, geplaatst onder post 193. 

1039  Otw,THG.3,60r: Jan Zebertszoon, nu de weduwe. 

1040  Zie in 1486 regest 219, geplaatst onder post 193. 
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abcdefgh -1041 Peeter Mutsaerts ten Bosch, dat deselve Goyaert / beset heeft, ij libra 

gelost anno twee ende sestich / nae uutwijsen der rekeninge. 

fol. 85r Boextel 

483. v libra paeyments 

Nu Daem Dircks Visserssoen tot Bocxtel ende Jan vanden Laer then Bosch. 

abcdefghi - Item1042 Dierck die Visscher ende Laureis Embrechts / brueder vanden 

Beerselaer cum suis tot Lenneshoevel, van/wegen Hillen Bloeys erffenisse gelegen tot 

Boextel, / v libra paeyments, daer brieve aff zijn. 

Hier ontfanck men / maer ii ½ pont. 

484. xxi st. 

abcdefghi -1043 Jan Hadewigen tot Boxtel, dat Goyaert van Hulsel / beset heeft, iij libra.1044 

485. een mud 

Nu die hoeve van Mathijs Middegael. 

abcdefgh -1045 Jan Hadewygen tot Boextel, dat Goyaert van / Hulsel beset heeft; onder 

Lucel.1046 

fol. 85v  [leeg] 

fol. 86r Schijndel 

 

1041  Otw,THG.3,60r. In de marge: gelost (15)62. 

1042  Otw,THG.3,60v: Gh--- Koenen?, nu de weduwe. xvij ½ st. Otw,THG.4,5r: Gielis Brocken - xvii st. ij ort. 

1043  Otw,THG.3,60v: Henrick Albertszoon. Nu meester Herman van Hunnen? Otw,THG.4,5r: de weduwe meester Rochus 

Lemis - xxi st. 

1044  Zie in 1486 regest 219, geplaatst onder post 193. 

1045  Otw,THG.3,60v: Henrick Albertszoon. meester Herman Hunnen? tot Boxtel. Vergelijk Otw,THG.4,23r: de weduwe 

meester Rochus Lemmens, i mud rogge, verschenen Lichtmis, met v gld. 

1046  Zie in 1486 regest 219, geplaatst onder post 193. 
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486. v libra paeyments 

Nu Gielis die soen. 

abcdefghi - Item1047 Jan Pennincks kynder, voer Jan Gielis aen die / Hautert, v libra 

paeyments uut ij stucken lants gelegen / te Schyndel, welck oock die joffrouw Bax 

gemaect / heeft, daer brieve aff zijn. 

1422 mei 22 Otw,THG.1,172r-1,regest-72 

Aart van der Heyden zoon van wijlen Aart van der Heyden belooft Katelijn dochter van 

wijlen Jan zoon van wijlen Jacob van der Steghen een erfcijns van vijf pond in geld dat 

bij betaling in ’s-Hertogenbosch ter beurze gangbaar is, op Lichtmis te betalen uit a. 

een bouwland in de parochie Schijndel (Scijnle) in den Hautart, met grond van Aart van 

der Heyden aan beide zijden, en uit b. een stuk broekland aldaar, met aan een zijde 

grond van Peter vanden Hautart, en aan de andere zijde Aart van der Heyden, en 

bovendien uit c. een stuk moerasland aldaar, met aan beide zijden grond van Aart van 

der Heyden. 

Vicesima secunda die mensis may, et crastino Assensionis Domini, anno eiusdem Domini millesimo CCCCmo  vicesimo secundo. 

Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Willem Brant Rover en Theodoricus de Haestrecht, latijn. 

Opschrift: vyf pont payments tot Scijnle. 

Onderschrift: Dese voerscreven vyf ponden heeft Peter die Ridder Rolofszoen gemaict in zijnen testament voer Jacoben Govy 

notarius den convent vanden Predicaren in sHartogenbossche etcetera, gesciet octava agusti int jaer duysent vierhondert ende 

vier ende veertich.1048 

fol. 86v  [leeg] 

fol. 87r In die Hagekerck bij Bredae 

487. iij rijnsgulden vi st. 

abcdefghi - Item1049 heer Gerit Janssoen priester onder-prochiaen inder / kercken vander 

Haghe  bij Bredae heeft der taeffelen / gemaect ende beset vi gulden xi stuvers, voer 

elcken / gulden gerekent te Lichtmisse te betaelen, welcken / gulden ende chijns 

 

1047  Otw,THG.3,60v. 

1048  Zie ook uit 1452 regest 145, en uit 1454 regest 152, beiden geplaatst onder post 479. 

1049  Otw,THG.3,60v. In de marge: gequeten aen D[ierk van de] Wiel. 
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voersscreven die provisoers ende Heyligeest/meesters inde prochien vander Hagen 

voerschreven sijn / schuldich uut te reyckenen ende te betaelen der tafelen / van 

Oesterwijck.  

Van welcken chijns is eenen brieff / dieen hebben die Heyligeestmeesters indie 

Hage/kercke, ende vanden voerschreven chijns is eenen instrument, / ende verschijnt 

desen voerschreven chijns op onsen Vrouwen/dach purificatie. Den brieff is boven bij 

die andere / brieven. 

fol. 87v  [leeg] 

fol. 88r Nistelroey 

488. xij lopen rogge 

Nu Henrick (doorgehaald: eemers, hierboven: Loureys) van Nystelroey. 

abcdefghi - Item1050 tot Nystelroy van wegen heeren Jans van / Oeckel, die heer Claes 

van Ortten landeken ten / Bosch aldaer gecoft heeft, nae inhout scepenen/brieven 

vanden Bosch. 

fol. 88v  [leeg] 

fol. 89r Goerle 

489. iij gld. 

abcdefghi - Item1051 Sebastiaen Roubbens drie gulden 

1525 januari 4 Otw,THG.1,92r-2/v,regest-261 

Sebastiaan zoon van wijlen Peter Rubbens heeft beloofd aan meester Jan Lombarts ten 

behoeve van de Tafel van de H.Geest in de kerk van Oisterwijk een cijns van drie 

rijnsgulden van twintig ‘stuvers’ op Lichtmis uit een huis en hof met brouwhuis en twee 

schuren die daarbij staan, en uit grond die er  aan ligt en ertoe behoort, samen vijf 

lopenzaad, in de parochie Goirle ‘int dorp’, met in het oosten Aart Henrik Aertssoen, en 

in het westen Marten Pauwels, strekkend van de straat tot grond van Jan van Brecht, 

 

1050  Otw,THG.3,61r. 

1051  Otw,THG.3,61r: Sebastiaen (Rouwens) Rullen. Jan (Ge--) de With. In de marge: gequeten aen J[an] v[an den] 

Hoevel. 
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met het beding dat Sebastiaan de cijns altijd mag lossen met zestig rijnsgulden. Bij de 

lossing gelden angelotten van Engeland voor drie gulden en zes stuiver, de 

philippusgulden  van 27 ½ stuiver, de carolusgulden voor 22 stuiver ‘ende met allen 

anderen goeden gelde dair goet voir  wesende nae advenant’. De los moet met een 

kwartaal worden aangezegd. 

Duysent vyfhondert vier ende twentich, vier dagen in januario. Schepenen in Oisterwijk: Aelbrecht Willem Aelbrechtssoen en Claes 

Hoeffs Jacobssoen. 

Opschrift: Van drie rijnsgulden tot Goerle.  

490. xij lopen 

Laureys. 

Nu Aert Jan Thyssoen. 

abcdefghi - Item1052 Heyliger Cruyssart, voer Claes Aelwyns, xij / lopen roggen erfpachts 

uut enen stuck lants gelegen / inde prochien van Goerle, die welck coemen sijn / van 

Aleyten dochter Embert Henrick Emmensoen, ende / meester Jan Lombaerts van haer 

vercregen hadde / ende voorts tot behoef vande taeffelen voerscreven over/gegeven 

hadde, daer Bosch brieven ende scepenen brieven / van Oesterwijck aff zijn. 

1516 april 9 ‘nae paessen’ Otw,R.220,23v 

Meester Jan Lombarts heeft ten behoeve van de H.Geesttafel van Oisterwijk 

overgedragen aan heer Jan die Becker een erfpacht van twaalf lopen rogge 

Oisterwijkse maat, die Jan zoon van wijlen Andries Toeyts gekocht had van Jan zoon 

van wijlen Peter Everaertszoen van Goerle om op Lichtmis te Oisterwijk te leveren. 

Meester Jan Lombarts had die erfpacht verkregen van Aleit dochter van wijlen 

Embrecht Henrik Emmen volgens Bossche schepenbrieven. Het onderpand van deze 

erfpacht was een huis en hof met grond en toebehoren ‘aen het Venne’ te Goirle 

tussen grond van de kinderen Peter Heynen en de straat, strekkend van grond van 

verkopers broer tot grond van zijn zuster Margriet; en een stuk land ‘in die ackeren 

aldaer’, geheten ‘den Doirenacker’, tussen grond van Laureins Gerits en grond van Jan 

Peymans, strekkend van de grond van verkoper tot grond van Goyaart Janssoen. 

 

1052  Otw,THG.3,61r. 
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491. een mud 

abcdefghi - Item1053 Jan die Leu kynder tot Goerl, van wegen / Margrieten vanden Wiel 

verscenen (doorgehaald Lichtmisse) anno xLij / prima martij 

492. vi lopen 

abcdefgh -1054 Henrick Aben, van een stuck lants / vercogt bij Gielis Goesenszoen. 

fol. 89v  [leeg] 

achterop 

Die pachten vanden kynderen van Oeckel onder Enschot / sijn opgewonnen ende 

verbuet anno (15)57 ende anno (15)58 sijnse vercoft ende den / pacht is gegrot op 

selve ende vanden Hovel is secretarius geweest / ende Wouter Colff mester. 

Item anno 1564 in augusto heeft Wouter Colff als / meester vander taeffelen gehuert 

een cleyn stucken acker/lants omtrent een halff lopensaet gelegen voer den / acker 

vanden Heyligen Geest alsmen nae Huculum / gaet, den yrsten acker nae Oesterwijck, 

vijftich jaeren / lanck ende teynden die vijftich jaeren dan sullen zijn / erffgenamen 

(tussen gevoegd: +++ oo van Arien Claes Geritszoen Comans) den acker weeder aen 

verden midts / gevende den Heijligen Geest twyntich gulden van / twyntich stuver 

ende te oeghst (in marge: aen die [sto]ppelen) aen te verden. Hier / is eenen brieff aff 

ende dan moet dat stucken / lants den acker daer affter liggende den Heyligen / 

Geest toebehoerende weegen aendie zijde nae / Huculum waert ende anders 

eeghenen acker. 

Oirconde zoe heb ick dit gescreven ende onder/tykent. Datum ut supra - Colff 

Art Swaen heeft gepacht Grietken Ackermans / wijlen acht jaer elk jaer aen ses gld 

ende om / leste vier mer op v ½ gld. (15)62 hier is de hier coste? / aff. 

Icken heeft den stucken lants achter in die Scyve om drie / gulden jaer acht jaer anno 

(15)62 oock een cele daer aff. 

 

1053  Ontbreekt in Otw,THG.3. 

1054  Ontbreekt in Otw,THG.3. In Otw,THG.4,23r zijn vermeld onder ‘Goirl’: Herman Aertszoon cum suis, i mud, met iii gld. 

x st. Steven Janss Vosters?, ½ mud, xxx st. 
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Het huysken aen die port is verhuert ses jaeren / om iij gld ende sal yrst verschijnen anno 

(15)65. 

In Otw,THG.4 staan na de inkomsten uit cijnzen en pachten nog op folio 23r/26r:  

Verpachte Steden ende Landerijen 

1. De hoeve in de Mortel te Udenhout:  

22r: Adriaen Jan Adriaen van Son, de helft eenre hoeve in Udenhout inde Mortel, xxv gld.  In rogh vi mud. In boeckweyt i mud. In 

gerst  i ½ mud. 23v: Adriaen Jacob Cel?, dander helft, xxv gld. In rogh vi mud. In boeckweyt i mud. In gerst  i ½ mud. 

2. De stede te Kerkhoven:  

23v: Adriaen Claes Scheyven, pachter vande stede tot Carchoven, xxxiiij gld. In rogh boven iiij mud, die aen? heyr? ten Bosch 

moeten worden gelevert ½? mud rogge. In boeckweyt ij mud. In gerst  xij lopen. 

3. De andere stede te Kerkhoven:  

24r: Aert Dierix, pachter van dander stede tot Carchoven, xxviij gld. In rogh  iij mud. In dooffcoren i ½ mud.1055  

4. De beemd in Wippenhout:  

24r: Wouter Joordens, eenen beempt in Wippenhoudt, xxvij gld.1056 

5. Twee lopenzaad land te Haaren: 24r: Jan Adriaen Gijsberts vande Schoot, ij lopen. lants in Haren, x lopen rogge. 

 

1055  Zie Schijf 121. Op 28 januari 1598 in Otw,R.293,2 heeft Elisabet weduwe van wijlen Gosen zoon van Mattijs Gosens 

de Metser  overgedragen aan aan Jan van den Hoevel zoon van wijlen meester Dierk van den Hoevell (er stond 

ten behoeve van de Tafel van de H.Geest, maar dat is doorgehaald, al is die later wel de eigenaar), een huis en 

hof en gronden in de vrijheid van Oisterwijk te Carchoven met enerzijds eertijds meester Arien van Baerl, chirurgijn, 

en anderzijds en met het ene einde aan de straat, met het andere einde eertijds Lenaart Ariens en nu Jacob 

Claess, welk huis Gosen verkregen had van Willem zoon van wijlen Aart van de Wiel bij koop voor Oisterwijkse 

schepenen op 31 mei 1578. Op 5 februari 1603 in Otw,R.298,7 legt Cornelis Cornelis Huyben de lossing vast door 

Jan van den Hoevel als provisor van de H.Geesttafel van 20 stuiver op het erf dat eertijds van Joost Bloemkens 

was en nu toebehoort aan de Tafel. Ook op 3 februari 1625 wordt Otw,R.319,6v een cijns gelost bij heer Goyaart 

[Gijssens] Henricx alias van Gorchom, priester en altarist in de parochiekerk van sint Peter  te Oisterwijk als 

rentmeester van pastoor en altaristen door Thomas van den Hoevel als meester en provisor  van de H.Geesttafel, 

namelijk een rente van 6 karolusgulden op een erf  te Carchoven, dat eertijds was van Joost Laureis sGraten alias 

Bloemkens en nu deze Tafel toebehoort. 

1056  Op 26 april 1577 in Otw,R 281,I,19 verkoopt Embrecht zoon van wijlen Gosen Embrecht van der Borcht als meester 

en provisor  van de Tafel van de H.Geest in Oisterwijk namens deze tafel aan Peter zoon van wijlen Jan van de 

Lusdonck een stuck beemd van twee bunder  in de parochie Oisterwijk te Wippenhout, tussen enerzijds een erf 

van Michiel Corstkens en anderzijds een erf van Goyaart van Hulsen, en strekkend deels van de Sluysaa en deels 

de Grote Aa tot een erf van Peter Jans van de Lusdonck, welk erf belast is met vier stuiver en drie oort in de 

hertogcijns, welke te Oirschot betaald moet worden en 100 karolusgulden eens, de stuiver tot 16 penningen 

hollands, alsook een erfcijns van twaalf karolusgulden welke jaarlijks op 1 mei betaald moet worden en de 

schouw van de rivier de Aa. 
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6 De Heilige-Geest-hofstad in de Kerkstraat: 24r: Cornelis Peter Appels, de helft van Heyligeesthoffstadt, ende Marie van Esch, 

dander helft, tsamen  iiij gld x st.1057  

7. Een veldeken te Enschot:  

24v: Joist Claes Hoevenaers een veldeken in Enschit iij gld x st. 

8. De Grote Bocht in de Schijf:  

24v: Peter Martens van Beurden vijff lopen een? roede lants inde grote bocht, xx lopen rogge, v lopen, daerinne Adriaen 

Dominicus Ghijszoon i lopen? xiiij roeten lants inde voorscreven bocht, vij lopen rogge. 

9. Erf in de Diese ?  

24v: In Dies--- i lopen iij quart. 

10. Twee lopenzaad land in de Schijf:  

24v: Jan Wouter Heymans, ij lopen lants inde Schijve, viij lopen rogge, ij lopen dooft?1058  

11. Drie percelen van 4 lopenzaad 34 roeden samen:  

25r: Henrick Cornelis de Bont, iiij lopen xxxiiij roeyen in 3? plaetsen?, xviij lopen rogge, v lop. dooft? 

12. 45 roeden land:  

25r: Laureys Lenart Hessels, xLv roeyen lants, iiij lopen 1 quart rogge. 

 

1057  Kerkeind noord 068. Op 4 november 1556 in Otw,R.260,71 verkoopt Wouter Kolff als meester en provisor ‘des 

taeffelen des Heyligeests binnen Oisterwijk’ aan de secretaris ten behoeve van heer Matheeus Willems van 

Berlicom, priester een erfcijns van zes karolusgulden op Allerheiligen uit de huizinge van de H.Geest met gronden 

in de vrijheid van Oisterwijk bij de kerk tussen Hoogstraat en Kerkstraat, alsook uit een stuk akkerland van de 

H.Geest, groot elf lopenzaad, in de vrijheid Oisterwijk in de Schijve, met noordwaarts een erf van Lijnken van den 

Wyel en anderen en zuidwaarts een erf van Deliana weduwe van Peter de Becker, strekkend in het westen van 

de ‘ecker strate’ tot oostwaarts een erf van Jacob Emmen met meer anderen, welke cijns losbaar is met 100 

karolusgulden. 

1058  Schijf 080. Op 9 mei 1582 in Otw,R.283,II,los achterin hebben borgemeesters, schepenen, raadslieden, 

kerkmeesters, heiligeestmeesters, keurmeesters, zetters, collecteurs, dekens en zegelers verklaard dat er meer dan 

10.000 karolusgulden schuld is tegen een intrest van 700 gulden. Er is een groot stuk van de gemeint verkocht, 

accijnzen zijn verhoogd, binnen tien maanden zijn vijftien kommerzettingen uitgeschreven, 600 gulden in de 

ordinaire bede. Bovendien zijn in 1567 alhier bij ongeluk afgebrand 76 huizen, in 1574 door oorlogsgeweld 331 

huizen, in 1580 toen de heer Houltepenne zich met zijn regiment zich alhier had verschanst, zijn nog 150 huizen, 

schuren en achterhuizen afgebrand of afgebroken. Daarom belenen ze voor acht jaar aan Peter Janszoon van 

Alffen voor 58 karolusgulden een stukske akkerland van twee lopenzaad ‘den A-- toebehorende’, in de vrijheid 

Oisterwijk ‘omtrent de hoffstadt van de Gasthuyse’, met enerzijds een erf van Dierk van den Hoevel en anderzijds 

een erf van Aart Swaen en het Gasthuis, met recht van wegen hierover, die daartoe recht hebben. Op 28 januari 

1583 in Otw,R.283,II,7v heeft Peter zoon van wijlen Jan van Alfen twee stukjes land die hij ‘nu onlancx van 

borgemrs etc. beleent heeft gehad’, en welke gelost mogen worden volgens de brieven, overgedragen aan Jan 

Wijtman van Eerssel. 
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 13. De Bocht in de Carchovense straat van 5 lopenzaad en 15 roeden:  

25r: Jan Gomers ende Beris Emberts, de bochte inde Carchovense Strate, v lopen xv roeyen, xx lopen rogge, vi lopen dooft? 1059 

14. Drie lopenzaad land in de Schijf: 

25r: Peter van Mierlo, iij lopen lants inde Schijve, xij lopen rogge, iij lopen doot? 

15. Vijf lopenzaad acht roeden land in de Harense Akker: 

25r: Wouter Demers, vijff lopen viij roeyen lants inde Harense acker, xx lopen rogge, vi lopen dooft? 

16. Vier lopenzaad land achter de kerk: 

25r: Laureys van Colen, iiij lopen lants achter de kerck, xij lopen, iij lopen dooft? 

17. Drie lopenzaad land in de Schijf: 

25v: Philips Cornelis, iij lopen --- lants inde Schijve, xij lopen rogge, iij lopen dooft? 

18. Drie lopenzaad land in de Schijf: 

25v: Jan van Berckel, iij lopen lants aldaer, xij lopen rogge, iij lopen dooft? 

19. Drie lopenzaad 20 roeden land achter de kerk: 

25v: Adriaen Jan Adriaens tot Huyckelem, iij lopen xx roeyen lants achter de kercke, x lopen rogge, iij ½ lopen dooft? 

20. Drie en een halve lopenzaad land met nog ander perceel achter de kerk: 

 

1059  Nedervonder  011. Op 22 december 1565 in Otw,R.269,48 heeft Elisabet dochter van wijlen Jacob Emmen Henriks 

verkocht aan Gielis Kievits Corneliszoon een stuk weiland, de Paddenpoel, van zes lopenzaad in de vrijheid 

Oisterwijk in de Carchovense strate, met zuidwaarts grond van Vijver weduwe van Claas Virlez, anderzijds en met 

een einde aan een erf van Laureis Henricx en met het andere einde aan de straat, als Elisabet na de dood van 

haar ouders bij successie had verkregen, en belast is met een erfcijns van vijf braspenning aan de heren van 

Baseldonck op St Tomasdag. Diezelfde dag in Otw,R.269,49 heeft Gielis zoon van wijlen Goossen Emberts als 

meester en procurator  van de H.Geesttafel in Oisterwijk met toestemming van schepenen enz. met Gielis Kievits 

Corneliszoon een erfwisseling gemaakt van twee stukken land. Aan Gielis komt een stuk land van zes lopenzaad 

in de parochie Oisterwijk ‘omtrent de watermolen ter Borcht’, belast met vijf braspenningen erfcijns, die de heren 

van Baseldonck eertijds hieven op een erf dat eertijds Jacob Henrik Emmen behoorde. Aan de H.Geesttafel komt 

een stuk land van zes lopenzaad, den Paddenpoel, in de vrijheid Oisterwijk in de Carchovense straat, met 

zuidwaarts een erf van Claas Virlez en anderzijds en met een eind aan een erf van Laureis Henricx en met het 

andere eind aan de straat. Op 17 juni 1582 in Otw,R.283,II,los achter hebben, zoals hiervoor ook reeds 

aangehaald, de borgemeesters, schepenen enzovoort voor acht jaar beleend aan Henrik Peter Rutten voor 100 

karolusgulden; ‘sonder restitutie van gelde teynde dacht jaere gebruycx affstand te doen’, een stuk land ‘oft 

boechte’, ‘toebehorende der taeffelen des Heyligeest binnen Oisterwijk, inde Oistcarchovensche Strate’, met 

enerzijds een erff  vanWillem Colijns en anderzijds een erff der erfgenamen van Laureis Henrickss. 
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25v: Adriaen Wouter Heynken?, de helft in iij ½ lopen lants achter de kerck, iiij lopen rogge, ij lopen dooft?, en  Jan Herberts de 

Cort dander helft, met noch ander parceel, tsamen v lopen iij vuedervath?, i mud rogge, vi lopen dooft?1060 

21. Twee lopenzaad land: 

25v: Peter Henrick Hoofman, ij lopen lants, vi lopen rogge, ij lopen dooft ? 

22. Een vierde in een beemd in Udenhout: 

26r: Joost? Willems, een vierde part --- lopen bempts in Udenhout, iij gld. xij st. 

 

In dit renteboek staat op folio 27r nog als ‘Memorie’:  

Den Heyligeest gelt in verscheyde texten aen [de] Altaristen tot Oisterwijck xL gld. ix st. iij p?  

Na twee lege pagina’s, fol. 27v en 28, staat op fol. 29r. Memorie:  

--- loopen in desen boeck --- 1 C Lxxxviij gld v st.  

--- onder? Oisterwijck --- ij C xviij gld.  

reductie Udenhout --- Lx gld.  

reductie Huyckelem  --- xv gld xi st.  

reductie Haren --- xxxix gld vij st.  

reductie Helvort, Cromvoirt, Moergestel --- Liij gld.  

reductie Tilborch  --- xLiij gld.  

reductie Enschot en Loen  --- xxiij gld.  

Voir....?   --- i C xxxij gld. xij st.  

--- vij C Lxxiij gld. xv st.  

Roghpachten onder Oisterwijck --- xvij mud vij lopen.  

roghpachten onder Udenhoudt ende Berckel --- xxvi mud ij lopen.  

roghpachten Huyckelem --- vij mud ix lopen.  

 

1060  Zie Huikelomse akkers 025. Op 6 oktober 1617 in Otw,R.311,93v heeft de H.Geestmeester wegens fabriek van de 

kerk van Oisterwijk aan Anna dochter van wijlen Peter Poirters ter tocht, en het Convent van de derde regel ten 

erve, een errcijns beloofd van zes karolusgulden op sint Remigius en Bavo uit een stuk akkerland, groot drie en 

een halve lopenzaad, behorend aan de tafel van de H.Geest, en gelegen in de parochie Oisterwijk in de Oister-

wijkse akkers naast Huyckelem, met enerzijds een ‘wech lopende naede cleyn Langhvennen’ en anderzijds een 

erf van meester Adriaan Comans, met een eind aan een erf van Gosen van der Borcht, en met het andere eind 

tot een gemene akkerweg. Het convent moet hiervoor een jaargetijde houden voor Anna. De lossing geschiedt 

op 11 december 1624 door de fabrieksmeester. 
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roghpachten Haren --- viij mud.  

roghpachten Moergestel --- ij ½ mud.  

roghpachten  Tilborch --- v mud ij ½ ? lopen.  

roghpachten Enschot --- ix mud iij lopen rogge.  

hoeven ende andere landerijen L mud xiiij lopen.  

--- i C xxxvij mud iij lopen. 
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Enkel in het cartularium aangetroffen posten 

 

 

a.a.a.a.  

1517 november 3 Otw,THG.1,9r-2/9v,regest-259 

Goyaart zoon van wijlen Dirk van den Elst heeft beloofd aan meester Jan Lombaerts ten 

behoeve van de H.Geesttafel te Oisterwijk een erfcijns van 27 stuiver op Lichtmis uit een 

stuk land in de vrijheid van Oisterwijk tussen grond van het Gasthuis van Oisterwijk en 

tussen grond van Lucas van Ammerzoeyen, strekkend van een gemeen voetpad tot 

grond van Lambrecht Bey en het huis dat hij daarop timmeren zal en uit al zijn andere 

goederen, te lossen met 23 rijnsgulden van 20 stuiver. 

Duysent vyfhondert ende seventhien op sunte Huybrechsdach. Schepenen in Oisterwijk Henric Ghysbrechssoen van den 

Scaepdyck en Henric Willem Emmensoen. 

Opschrift: xxvij stuvers die Goyaert van der Elst der tafelen geloeft heeft. In de marge:d.sen chijns is gelost anno (15)59 ende was 

opgewonnen. 

b.b.b.b.  

1510 april 5 Otw,THG.1,10r-1,regest-256 

Gerit zoon van wijlen Claas van Berck draagt op aan meester Jan Lombaerts ten 

behoeve van de H.Geesttafel in de kerk van Oisterwijk zijn stuk heiveld van een bunder 

in de parochie Oisterwijk in die Diese tussen de gemeint van Oisterwijk aan een zijde en 

een eind en aan de andere zijde grond van de Tafel en van Katelijn Jan Clercxdochter 

en met het andere eind aan grond van Joost die Beer. 

Duysent vijfhondert ende thiene vijff daige in aprille des vrydaighs naeden hoichtijt van Paesschen. Schepenen in Oisterwijk Wouter 

Thomaes Wouterszoen en Henrick Willem Emmensoen. 

Opschrift: van eenen stuck heyvelts. 

c.c.c.c.  

1525, oktober 31 Otw,THG.1,10r-2/v,regest-164 

Jan zoon van wijlen Jan Beliuys heeft beloofd aan H.Geestmeester Claas zoon van 

wijlen Jacob Hoeffs  een erfcijns van 20 stuiver op Allerheiligen uit zijn huis hof en 
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toebehoren in de vrijheid van Oisterwijk achter de Linde op de Dijk bij de draaiboom 

tussen grond van Peter Jan Poynenborchssoen de schoenmaker en tussen grond van 

Gerit Eimbrecht Goessenssoen, strekkend van de straat tot grond van Gerit Heyen, 

alsmede uit zijn stuk land, ook gelegen binnen de vrijheid, bij de windmolen ter 

Nedervonder tussen oostwaarts grond van Gerit Jacops en de kinderen van wijlen 

Roelof van Dongen en westwaarts de erfgenamen van Antonis Eelens en Henrik 

Wytmans, strekkend van de heerbaan tot aan een gemeen voetpad, te lossen met 20 

rijnsgulden van 20 stuiver. 

Duysent vijfhondert vijf ende twintich den lesten dach in octobre. Schepenen in Oisterwijk Jan die Beer Peterszoen en Ghysbrecht 

Loenissoen van Megen. 

Opschrift: Eenen gulden erfchijns die Jan soen Jan Baeljuys gilt uuyt zijnen huyse tOisterwijck achter die Lijnde opten dijck omtrent 

den dreyboem. In de marge: Gelost, langen tyt. 

d.d.d.d.  

1398 juli 19  Otw,RHG.1,28v,regest-34 

Aart Cleynael heeft ontvangen van Marten, zoon van wijlen Marten van Duysel een huis 

en hof met toebehoren in de vrijheid van Oisterwyck tussen de ‘wech die totter borcht 

waert geet’ en huis en hof van Willem Comans zoon van wijlen Embrecht Borchman, 

strekkende van de straat tot grond van Godevaart Boc. Aart moet de helft van de 

oude lasten opbrengen, namelijk van een erfcijns van 7½ (achtalf) penning erfcijns aan 

de erfgenamen van Henrik Noerkens en van 4 schelling 2 penning aan de persoon van 

de kerk van Oisterwijk, en voorts een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis. 

Duysent driehondert tnegentich ende acht des vrydaigs nae sinte Margrietendaich der maicht. Schepenen in Oisterwijk Godevaert 

Buckinck en Jan Sappeel.  

Opschrift: Een half mud roggen uuten huyse Peter Janssoen. In de marge: xxij. 

Onderschrift: Dit onderpant heeft Peter Janssoen der tafelen in zynen testament beset, etcetera. 

e.e.e.e.  

1483 februari 25 Otw,RHG.1,42r-1,regest-210 

Cornelis zoon van wijlen Peter Geritszoen heeft beloofd en opgedragen aan Willem 

natuurlijke zoon van Henrik Nellen een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit 

een stuk wei van zes lopenzaad in de vrijheid van Oisterwijk te Karchoven, met op een 

zijde grond van heer Jan Back, ridder, en aan de andere zijde ‘den molenwech’, 
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strekkend van de grond van Mechtelt weduwe van Jan van Ethen, tot een gemene 

weg. 

Duysent vierhondert twee ende tachtentich, vyff ende twintich daigen in februario. Schepenen in Oisterwijk: Thomas van der Elst 

en Adriaen Janssoen vander Hoeven. 

Opschrift: Een half mudde rogs. In de marge: gilt Jenneken weduwe Jans Verstegen. xxxv. 

 

1484 oktober 12 Otw,THG.1,42r-2/v,regest-214 

Aleit dochter van Willem Nellen heeft opgedragen aan de H.Geestmeester Embrecht 

zoon van wijlen Henrik Embrechtszoon van Riele, op de dag dat haar moeder Marie 

haar recht van tocht als weduwe van Willem Nellen heeft overgegeven en opdragen 

aan haar dochter: a. een erfpacht van een half mud rogge op Lichtmis uit een wei van 

zes lopenzaad in de vrijheid van Oisterwijk te Karichoven tussen grond van heer Jan 

Back, ridder, en ‘den molenwech’, strekkend van grond van Mechtelt weduwe van Jan 

van Ethen tot een gemene weg, die wijlen Willem Willen Nellen door overgifte had 

verkregen van Cornelis zoon van wijlen Peter Geritssoen; b. een erfpacht van vier lopen 

rogge op Lichtmis uit die Ganswye, ongeveer drie lopenzaad, in de parochie Enschot, 

met aan een zijde grond van Hillegont weduwe van Adriaan Ghijsbertssoen en haar 

kinderen, en aan de andere zijde den Bruystensdyck, ‘hodende voert aen die gemeyn 

leye’, die Willem Nellen met overgifte gekregen heeft van Hillegont en haar kinderen. 

Duysent vierhondert ende vier en tachtentich, twelf dagen in octobrij. Schepenen in Oisterwijk: Jan van Eygen en Goyaert 

Rembouts. 

Opschrift: Opdracht vanden voerscreven half mudde rogs ende iiij lopen rogs gedaan der tafelen op zekere condicien etcetera. 

f.f.f.f.  

1495 januari 13 Otw,THG.1,56r-1,regest-234 

Aart zoon van wijlen Claas Maeszoen heeft verkocht aan zijn broer (fratri) Antonis zoon 

van wijlen Aart Wangen een erfpacht van een half mud rogge in Bossche maat op 

Lichtmis in de parochie Oisterwijk te leveren uit huis erf en hof en aangelegen stuk 

grond, ongeveer vier lopenzaad, in de parochie Oisterwijk te Karricoeven, met beide 

zijden en een einde grond van Denis Wyten, en het einde voor aan de gemeint van 

Haaren. 

Decima tertia die mensis januarij anno Domini  millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 
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Johannes Pynappel en Henricus Dicbier filius Willelmi, latijn. 

Opschrift: Een halff mud roggen. 

 

1503 december 1 Otw,THG.1,56r-2/v,regest-245 

Antonis zoon van wijlen Aart Wangen heeft overgegeven en opgedragen aan Henrik 

Willem Emmensoen, als meester en provisoor van de Tafel van de H.Geest in de kerk 

van Oisterwijk, met het achterstallige bedrag van een jaar, zijn erfpacht van een half 

mud rogge in de maat van den Bosch, die Aart zoon van wijlen Claas Maes hem 

verkocht had, te betalen op Lichtmis, en in de parochie van Oisterwijk te leveren uit een 

huis en hof met zijn grond en toebehoren, en uit een stuk land daaraan liggend en 

daartoe behorende, vier lopenzaad, te Carichoeven, met aan drie kanten Denis Wijten 

en met een einde ‘voer aen’ de gemeint van Haaren, volgens schepenbrieven van 

den Bosch. 

Dusent vyf hondert ende drie opten iersten daghe van decembri. Schepenen in Oisterwijk: Gerit van Berck Claessoen en Joest die 

Beer. 

Opschrift: Opdracht vanden halven mud roggen voorscreven. 

g.g.g.g.  

1456 juni 21 Otw,THG.1,87r,regest-160 

Gerit Crillaert zoon van Gerit Crillaerts heeft beloofd zijn wettige zoon Willem om hem te 

paard te helpen een erfpacht van drie en een halve (vierdalf) mud rogge op Lichtmis in 

de parochie Westilborch te leveren uit zijn huis en hof met grond en daartoe behorende 

elf lopenzaad land in die parochie ‘aen die Stockhasselt, met op een zijde grond van 

Daniel Deniszoen zuidwaarts, en op de andere zijde noordwaarts grond van Margriet 

sBonten, Aart Hein Cort-Danelszoen en Gerit Wouter Gheenkenszoen, met het 

westwaartse einde strekkend tot de grond van Aart van Amervoert en met het einde 

oostwaarts aan de straat. Na de dood van zijn ouders, Gerit en Elisabet, moet de zoon 

de erfpacht inbrengen voor de scheiding en erfdeling met de andere kinderen van 

Gerit1061 en Elisabet, of hij moet, desgewenst, niet mede delen. 

Duysent vierhondert vyftich ende ses, des maendaigs voer sinte Jans dach baptiste te midzoemer, een ende twintich daigen in 

 

1061  Gerit sterft binnen een jaar. 
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junio. Schepenen in Oisterwijk: Jan Poynenborch Peterszoen en Jan van den Dyck. 

Opschrift: Mud rogs van eenen pacht van iij ½ mudden roggen tot Tilborch vanwegen heren Adriaen Anssems. 

Losse aantekening: Nota. Mij verdunct dat in deese iij ½ mud rogge is geldende een mud Willem Joost Beris1062 ende nu Peer Jaen 

Neelen ende Huyb de Canter tsamen tselve mud. 

 

1457 mei 29 Otw,THG.1,87v-1,regest--1063 

Jan die oude zoon van wijlen Reiner van Broeckhoven en Gerit zoon van wijlen Gerit 

Crillaerts hebben ‘gesamenderhand’ beloofd aan Willem zoon van wijlen Gerit Crillaerts 

de overgifte van de erfpacht van drie en een halve (vierdalf) mud rogge bij 

schepenbrieven van Oisterwijk van waarde te houden en daartegen niets te 

ondernemen of dat laten doen. 

Duysent vierhondert vyftich ende seven, negenentwintich daigen in meye. Schepenen in Oisterwijk: Aert Appels Jacopssoen en 

Herman Heymanszoen van der Eck. 

 

1457 september 15 Otw,THG.1,87v-2/88r,regest-167 

Willem zoon van wijlen Gerit Crillaert zoon van wijlen Gerit Crillaerts heeft opgedragen 

aan heer Adriaan Smolders, priester, zoon van wijlen Anselm Smolners een erfpacht van 

twee mud rogge uit drie en een half mud rogge, die Gerit Crillaert zoon van wijlen Gerit 

Crillaerts zijn zoon Willem beloofde te betalen op Lichtmis en te leveren in de parochie 

Westilborch uit huis en hof met grond, aanhorigheden en aangelegen grond van elf 

lopenzaad van Gerit Crillaert in de parochie Westilborch ‘aen die Stock Hasselt’, tussen 

zuidwaarts grond van Daniel Dionyssoen en noordwaarts grond van Margriet sBonten, 

Aart Heyen Cort-Danelssoen en Geen Wouter Geenkenssoen, zoals schepenbrieven 

van Oisterwijk, die hierover gemaakt zijn, uitgebreider inhouden. 

Decima quinta die mensis septembris anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo. Schepenen in ‘s-

Hertogenbosch : Henricus Monix en Ghiselbertus van den Broeck, latijn. 

Opschrift: Opdracht van twee mudden roggen van den voerscreven iii ½ mudden roggen gedaen heeren Adriaen Amsems. 

 

1062  Vergelijk post 439. 

1063  Dit regest ontbreekt bij  W.A. Fasel. 
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h.h.h.h.  

1425 februari 1 Otw,THG.1,91r-1,regest-77 

Kerstiaan van Donredonck heeft ontvangen (ghepacht) van Jacop Jan Deenkenssoen 

tegen een erfpacht van een mud ‘goets ende gheef’ rogge in de maat van Oirschot 

op Lichtmis ‘alsmen kersen bornt’ voor het eerst in 1427 een stuk grond, ‘dat Oerschoet’, 

dat vroeger was van Henrik Diederictssoen, in de parochie Oirschot (Oerscot) ‘in die 

heerscap van Kerchove’, met aan een zijde Jacob Jan Deenkens grond, met de 

andere zijde en een eind aan de gemeint, en met het andere einde aan grond van 

Henrik Diedericssoen, met daarop een ‘husinge’ en een hof (hovingen daer 

toebehorende). 

Jacob heeft beloofd alle oude lasten van het onderpand af te halen, behalve (sonder) 

een erfpacht van een mud rogge, een hoen en acht penning ‘nuwetsijns’, en heeft de 

voorwaarde aanvaard dat Kerstiaan  de scheidingssloot tussen hun erven altijd mag 

afschermen, en bepoten zoals hem belieft (tot siinen scoensten). 

Dusent vierhondert tweyntich ende vier, opten iersten dach in februario. Schepenen in Oirschot: Diederic van Aerle, Ghevaert van 

Achgel, Willem Borchmans, Willem Voet, Elyas Willem Eelkenssoen, Dancharth Crommenssoen en Jan Diederic Crommensoen,, Zij 

getuigen ‘onder onsen gemeynen seghel’. 

Opschrift: Een half mud roggen in een mud roggen tot Oerschot vanwegen Anthonis Buckincks.  

 

1454 oktober 2 Otw,THG.1,91r-2/v-1,regest-154 

De gebroeders Jacob, Jan en Daniel, kinderen van wijlen Dierk zoon van wijlen Dierk 

zoon van Jacob zoon van wijlen Jan Denkenszoen, hebben aan hun zuster Ide 

Dierksdochter opgedragen en afgestaan hun drie vierendelen in een erfpacht van een 

mud goede en gave rogge in Oirschotse maat op Lichtmis uit een stuk grond dat 

Oerschoer, dat ooit was van Henrik Derexsoen, met de huizingen daarop en de erbij 

horende hoven. in de hertgang (pastoria) Kerkhof in de parochie Oirschot, met op een 

zijde grond van Jacob zoon van wijlen Jan Deenkenssoen, met op de andere zijde en 

een einde de gemeint, welk erf Kerstiaan vander Donredonck verkreeg van Jacob zoon 

van wijlen Jan Deenkenssoen om een erfpacht, waarvan Oirschotse schepenbrieven 

gewag maken. 

Secunda die mensis octobris anno Domini  millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto. Schepenen van ‘s-Hertogenbosch : 

Symon die Hoesch en Martinus de Rode. 
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Opschrift: Opdracht van den voerscreven helen mud roggen gedaen Yken dochter Dircx soen Jacops Jan Deenkens zoen. 

 

1475 maart 24  Otw,THG.1,91v-2/92r-1,regest-197 

Antonis zoon van wijlen Embrecht Buckinc en zijn vrouw Ide dochter van Dierk Jacob 

Jan Deenkenssoen hebben bij uiterste wil bepaald dat na hun beider overlijden ‘die 

Taefel scheylichs Gheests inder kercken van Oesterwyc hebben houden ende erfelijc 

besitten sal die helf’ van een erfpacht die ze in Oirschot heffen en beuren. 

Duysent vierhondert tseventich ende [ingevuld] vier, vier ende twintich dagen in merte voer Paesschen. Schepenen in Oisterwijk: 

Embrecht Henrick Emmensoen en Peter van Laerhoven. 

i.i.i.i.  

1448 mei 4 Otw,THG.1,129r,regest-134 

Gerit zoon van wijlen Willem Heynen heeft verkocht aan Lambert van Doernen 

Christiaanszoon ten behoeve van Katarina weduwe van Gerit Buck een erfpacht van 

een mud rogge in de maat van den Bosch te leveren te ’s-Hertogenbosch a. uit huis erf 

hof en aangelag in de parochie Enschot (Enschit), ongeveer twintig lopenzaad, tussen 

wederzijds de straat en zich uitstrekkend van grond van Wouter van den Wyel tot 't 

Hogeloe van Wouter Oerlemans; b. uit een stuk weide (pascua), die Hogeweye, in 

genoemde parochie, tussen Peter vanden Schoer en tussen Rutger van Erpe, zich 

strekkend van grond van Marcelis Haermans tot de gemeint; c. uit een stuk grond, 

genoemd dat Goervenne, in genoemde parochie, tussen Wouter van den Wyel 

enerzijds en Peter Oerleman en genoemde Wouter van den Wyel anderzijds, strekkend 

van de straat tot Wouter vanden Wyels grond. 

Millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo, quarta die mensis may, sabbato post dominicam qua cantatur Vocem. 

Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Rutgherus de Geldrop [Rutger van Geldrop] en Nycolaus Spierinx [Claas Spierinck], latijn. 

Opschrift: Een mud rogs tot Enschit vanwegen Kathelinen Buc. 

j.j.j.j.  

1451 september 11 Otw,THG.1,130r-1,regest-144 

Henrik die Bont zoon van wijlen Reiner die Bont geeft aan Gerit zoon van wijlen Willem 

Heynen tegen een erfpacht van twee mud rogge op Lichtmis in den Bosch te leveren 

een stuk land, den Hezeacker, groot veertien lopenzaad, in de parochie Enschot 
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(Enschit) tussen de straat en grond van de erfgenamen van wijlen Jan die Groet 

benevens grond van Jan van den Wiel, strekkend van die Zwartrijt tot de weg aldaar. 

Gerit krijgt den Hezeacker vrij van lasten behalve de erfpacht. 

Undecima die mensis septembris anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Johannes Bathensoen en Wolterus Pynappel, latijn.  

Opschrift: Twee mudden rogs tot Enschit. In de marge: ad pactum. 

 

1452 juni 15 Otw,THG.1,130r-2/v,regest-146 

Henrik die Bont zoon van wijlen Reiner die Bont heeft opgedragen aan Katarina 

weduwe van Gerit Buck zoon van wijlen Leonart [van Sculenbroeck] een erfpacht van 

twee mud rogge Bossche maat op Lichtmis in ’s-Hertogenbosch te leveren, die aan 

Henrik die Bont beloofd werd door Gerit zoon van wijlen Willem Heynen uit een stuk 

land, genaamd den Huysacker (sic) in de parochie Enschot, tussen een weg aan een 

zijde en aan de andere zijde grond van de erfgenamen van wijlen Jan die Groet en 

grond van Jan vanden Wiel, welk stuk grond, naar Boschbrieven, Gerit zoon van wijlen 

Willem Heyen (sic) van Henric die Bont om de erfpacht had verworven. 

Decima quinta die mensis junij anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: 

Amelius de Boechem en Arnoldus Grotaert de Os, latijn. 

Opschrift: Opdracht vanden twee voerscreven twee mud rogs gedaen Katharinen wedue Gerits Buck.  

k.k.k.k.  

1455 oktober 13 Otw,THG.1,133r/v-1,regest-159 

De gebroeders Henrik die Bont en Henrik die Bont ‘die joncxste’, zonen van wijlen Jan 

die Bont, en hun zwagers Claas Vrient zoon van wijlen Jan Vrient Claaszoon. 

weduwnaar van Elisabet, en Jan zoon van Peter Haermans als man van Katelijn, 

dochters van wijlen Jan die Bont voor henzelf en voor de niet tegenwoordig zijnde 

kinderen van voorschreven Claas Vrient, voor wie Claas optreedt hebben tegen een 

erfpacht van een half mud rogge aan Henrik de jongste op Lichtmis op het onderpand 

te leveren en de oude lasten uitgegeven aan hun zwager Jan natuurlijke zoon van 

Claas Vrients voorschreven, man en momboor van Aleit dochter van wijlen Jan de Bont, 

hun vier-vijfde in een huis en hof met grond en toebehoren en aanliggende grond, 

samen ongeveer tien lopenzaad, te Enschot aan het Hoge Einde, waarin Jan de Bont 
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en zijn vrouw Yde bestorven zijn, tussen Gertruut weduwe van Jan sGroeten en haar 

kinderen aan beide zijden en een einde, en met het andere einde aan de gemeint. De 

oude lasten bestaan uit: de cijns aan de hertog van Brabant, een mud rogge erfpacht 

aan Jan Gieliszoon van Heerlaer in den Bosch te leveren; alsook een half mud rogge 

aan Heilwig weduwe van Peter vander Meer en kinderen, te Enschot te leveren. 

Jan Vrient heeft beloofd deze oude kommer zo te gelden dat zijn mede-erfgenamen 

daartoe ongehouden zullen zijn. 

Duysent vierhondert ende vyff en vyftich, dertien dagen in octobri. Schepenen in Oisterwijk: Mathys die Gruyter en Heyman 

Heymanszoen van der Eck. 

Opschrift: Een malder rogs tot Ensschot. In de marge: Ad pactum. 

 

1457 juni 26 Otw,THG.1,133v-2/134v,regest-165 

Henrik die Bont ‘die joncste’, zoon van wijlen Jan sBonten heeft verkocht en 

opgedragen aan Wouter van Ele zoon van wijlen Thomaas Hessels een erfpacht van 

een half mud rogge, die Jan ‘geheiten Wouter’ (sic), natuurlijke zoon van Claas Vrient 

hem beloofde te betalen op Lichtmis uit huis en hof met grond en uit aanliggend erf in 

de parochie Enschot (Enschit) op ’t Hoge Eynde, samen ongeveer tien lopenzaad, 

tussen gronden van Geertruit weduwe van Jan Groten en haar kinderen op beide 

zijden en een einde, met het andere eind aan de gemeint, welke goederen Henrik die 

Bont en Henrik die Bont de jongste, Claas Vrient zoon van wijlen Jan Vrient Claaszoon, 

weduwnaar van Elisabet dochter van Jan die Bont, en Jan zoon van Peter Haerman, 

man van Katelijn ook dochter van Jan die Bont, voor henzelf en voor de kinderen van 

Claas Vrients die niet tegenwoordig waren, maar voor wie Claas beloofd had, voor een 

half mud rogge en andere kommer tot een erfpacht uitgegeven hadden, zoals 

Oisterwijkse schepenbrieven vermelden. 

Duysent vierhondert vyftich ende seven, sess ende twintich dagen in junio. Schepenen in Oisterwijk: Heyman Heymans zoen van 

den Eke en Embrecht Goessens zoen. 

Opschrift: Opdracht gedaen Wouteren van Ele vanden selven malder rogs.  

l.l.l.l.  

1374 januari 6 Otw,THG.1,179r-1,regest-20 

Aart zoon van wijlen Gerit Coptiten heeft beloofd aan Peter van Loen een erfcijns van 



 

 

 

 455  Renteboek 

 

vier pond zoals op het tijdstip der betaling in ’s-Hertogenbosch ter beurze gangbaar is, 

op sint Remijs de belijder uit zeven morgen beemd in twee stroken (strepis) in Udenhout, 

strekkend van de Groenstraat tot de waterlaat, welke zeven morgen Coptiten [=Cop 

Tyt] kocht van Peter voornoemd. 

Feria quinta post festum Circumcisionis Domini anno eiusdem millesimo tricentesimo septuagesimo quarto. Schepenen in ’s-

Hertogenbosch: Arnoldus Stamelaert de Spanct en Arnoldus de Beke, latijn. 

Opschrift: vier pond payments. In de marge: gelden die Cathusers, Bamisse. Udenhout. 

Onderschrift: [11 augustus 1384] Dictus Petrus de Loen dictum censum supportavit Katherine de Wyck. Datum in crastino beati 

Laurencij martiris anno Domini millesimo CCCmo Lxxxiiij. 

[1 maart 1416] Heilwigis de Wyck dictum censum quatuor librarum supportavit Gerardo die Wael filio quondam Gibonis. Datum 

prima die mensis marcy anno Domini millesimo quadringentesimo decimo quinto. 

[29 mei 1443] Hieraf is een vidimus gemaict xxixa may anno xiiijC xLiij, daer inne Margariet dochter Bartholomeus die Wael ende 

Wouter van Broeckhoven bekenne dese brieve onder hueren bewarnisse te hebben tot huerre behoef ende tot behoef Sophie 

wedue Gerits die Wael Ghijsbertssoen ende is tvidimus getekent signo tali OO      . 

 

1452 december 5 Otw,THG.1,179r-2/v,regest-149 

Wouter van Broeckhoven en zijn echtgenote jonkvrouw Elisabet dochter van wijlen 

Bartolomeeus, zoon van wijlen Gerit die Wael en wijlen Christijn Coninc, hebben 

overgedragen aan Heer Rombout Svavelsberchs, priester, de helft van een erfcijns van 

vier pond payments op sint Remijs uit zeven morgen beemd in twee stroken (strepis) in 

Udenhout, welke cijns Gerit die Wael zoon van wijlen Gijsbrecht volgens Boschbrieven 

verkreeg van Heilwig van Wijck dochter van Jan her-Rycouts-zwager. Bedongen is dat 

deze helft ‘staen sal te schoet, te loet ende te lantrecht’, zoals ander wereldlijk goed. 

Quinta die mensis decembris anno Domini millesimo CCCCmo quinquagesimo secundo. Schepenen in ’s-Hertogenbosch: Johannes 

Monix en Gerardus de Berckel, latijn.  

Opschrift: Opdracht vander helft vander voerscreven vier ponden.1064 

 

1064  Zie ook 1454, regest 152 onder post 479. 
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Truyengeloect, 204; Zeshoeven, 119; Zesshoven, 215 

Berkelman, 239 

Berkelmans, 59; 60 

Berlaer: v., 149 

Berlicom: v., 315 

Bern, 80 

Bernaerts, 108 

Bernarts, 108; 127; 184; 219; 226 

Berne, 72 

Berten: v.d., 271 

Bertens, 75; 298 

Berthen, 129; 246; v.d., 272 

Berthens, 48; 110; 150; 166; 180; 182; 183; 184; 250 

Berthouts, 197; 198 

Bertrums, 230 

Berwout, 201 

Berys, 74; 76; 181; 184; 273; 286; 287 

Besaeyewen: v., 205 

Besauwen: v., 195 

Besoeyen: v., 308 

Besoyen: v., 307 

Best: d., 120; 121; 149; v., 24 

Betten, 108; 136; 137; 177; 275; 278 

Betthen, 275; 276 

Beugen: v., 33 

Beurden: v., 120; 160; 176; 240; 292; 316 

Bever: d., 173; de, 140; 173 

Bey, 122; 142; 202; 206; 207; 220; 223; 318 

Beye, 228 

Beyen, 39; 43; 96; 98; 132; 245; 287; 288 

Beyens, 202; 234 

Beyes, 142 

Beyherts, 88; 162; 229 

Beykens, 275; 280; 281; 299 



 

 

 

Renteboek   460      

 

Beys, 19; 113; 138 

Bie: d., 256; 287 

Biekens, 288 

Bije: d., 39; 96 

Bladel: v., 214 

Blanckaert, 169; 170; 231 

Blanckaerts, 147 

Blanckars, 83 

Blanckarts, 110; 140; 168; 170; 274 

Bleeck: v.d., 298 

Blick, 135 

Blics, 279; 280 

Bliecks, 75 

Blockmans, 279; 280 

Bloclant: v., 289 

Blocx, 84 

Bloeck, 117 

Bloemkens, 152; 244; 246; 315 

Bloeys, 311 

Blois, 80 

Blomkens, 116 

Blox, 99 

Bloxs, 85 

Bloys, 113 

Boc, 319 

Bochem: d., 254; v., 173 

Bochoven, 156; d., 130; v., 24 

Bochs, 298 

Bock, 53; 131; 138; 139; 140; 195; 278; 296; 299 

Bockhoven: v., 241 

Bocks, 158 

Bocxtel, 311; v., 133 

Bodeluwes, 261 

Boechem: d., 310; 323; v., 173; 252 

Boechoeven: v., 240 

Boecxtel: v., 72 

Boede, 261 

Boegaerts, 162 

Boelman, 155 

Boem, 206 

Boemel: v., 261 

Boems, 206; 207 

Boen, 139 

Boendale: v., 25 

Boenen, 232 

Boenyncs, 309 

Boer: d., 172; den, 162; v.d., 57; 91; 147; 247; 257; 264; 

266; 299 

Boerden, 273; 274; v., 215; 275; 281; 282; 287; 295 

Boest, 18; 24; 83; 149; 196; 216; 277; 289; 309 

Boet, 186; 202 

Boets, 275 

Boexstel. Zie Boxtel; v., 134; 187 

Boextel: v., 86 

Boeyen, 107 
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Boeyens, 259; 260 

Bogaerde: v.d., 189 

Bogaers, 147 

Bogaerts, 103; 104; 148; 151; 152 

Bogarts, 154; 257; 264 

Boin, 187 

Bol, 141 

Bolleken, 265 

Bollekens, 137; 266 

Bommel, 163 

Bonden: d., 276 

Bonen, 41; 97; 108; 249 

Bonger: d., 94; de, 174 

Bongher: d., 129 

Bonifatius, 12 

Bonincs, 310 

Bonne: d., 19 

Bont: d., 43; 51; 98; 108; 115; 144; 151; 172; 218; 224; 227; 

231; 275; 276; 303; 316; 323; 324; de, 75; 106; 176; 188; 

189; 293; 304 

Bonten, 195; 202; 220; 221; 275; 297; d., 275; d.s, 221 

Bontwercker: d., 83; 296 

Boon, 48; 180; 187 

Boots, 186; 290 

Borch: v.d., 184 

Borchgreve: d., 166; 187; 190; 194; 225 

Borchman, 275; 319 

Borchmans, 76; 83; 123; 239; 261; 262; 267; 297; 321 

Borcht: v. der, 176; 315; 317; v.d., 15; 47; 55; 56; 68; 78; 

100; 104; 106; 118; 148; 174; 181; 217; 219; 263 

Borden: v., 287 

Borts, 274 

Bosch: den, 73; 105; 118; 157; 158; 162; 194; 204; 216; 

242; 308; v.d., 264 

Boschehoven: v., 214 

Bossche: v.d., 133 

Boudens, 258; 259 

Boudewijn, 12 

Boumans, 293 

Bouwens, 174 

Boxs, 138; 139 

Boxtel, 8; 19; 23; 27; 35; 65; 74; 94; 164; 242; 246; 311; 312; 

Lenneshoevel, 311; Lucel, 311; v., 76; 91; 101; 118; 

133; 158; 218; 253 

Boxtell. Zie Boxtel 

Boyen, 129; 130 

Boyens, 130 

Boys, 254; 263 

Boyter: d., 302 

Brabant, 280; v., 12 

Brabants, 30 

Brakel: v., 23; 116; 122; 141; 173; 245; 262; 276; 307; 308 

Brande: v.d., 255 

Brant, 312 

Brants, 92 

Brauwer: d., 77; 291 

Brechom: v., 242 
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Brecht: v., 23; 148; 149; 256; 313 

Breckelmans, 186 

Breda, 12; 21; 23; 65; 312 

Bredenrode: v., 134; 135 

Brederode: v., 32 

Breheze: v., 295 

Brekel, 71; 202; v.d., 180; 188; 202; 203; 220; 229 

Brekelen: v.d., 202; 203 

Brekelenen: v., 203 

Brekelmans, 48; 57; 58; 136; 180; 299 

Bresser: d., 56; 58 

Briemans, 46; 99 

Brievinck, 215 

Brievincks, 198; 199 

Brievinckx, 264 

Brievinx, 267 

Brock, 19; 53; 79; 106; 187; 190; 226; 242; 243 

Brocke, 94; 175 

Brocken, 83; 85; 100; 110; 132; 134; 146; 147; 150; 171; 

172; 174; 180; 183; 184; 186; 187; 193; 202; 217; 223; 

224; 233; 239; 240; 242; 243; 245; 246; 250; 251; 265; 

266; 292; 295; 299; 311 

Brocs, 309 

Broechoven: v., 245; 255; 256; 310 

Broeck: v.d., 197; 234; 284; 321 

Broeckhoven: v., 255; 321; 324 

Broeder, 153 

Broegel: v., 32 

Broek: v.d., 294 

Broekhoven: v., 58 

Broes, 309 

Brouwer: d., 87; 89; 91; 211; 217; 259; 267; 269; 271; 272; 

298; 303; de, 88; 154; 165; 257 

Brouwers, 117; 298 

Bruggen: v.d., 101; 285 

Brugmans, 88 

Bruheze: d., 276; v., 166 

Bruijn: d., 77 

Brussel, 23 

Bruustens, 297 

Bruyn: d., 302; de, 103 

Bruyne: d., 267 

Bruynen-baert, 291 

Bruystens, 297; 300; 301 

Bryevinck, 199 

Buc, 322 

Buck, 152; 284; 322; 323 

Buckens, 123 

Buckinc, 138; 153; 284; 322 

Buckinck, 86; 103; 136; 151; 211; 221; 225; 251; 269; 307; 

319 

Buckincks, 76; 108; 113; 115; 117; 126; 140; 148; 154; 174; 

224; 284; 307; 322 

Buckincs, 78; 122; 136; 171; 172 

Buckincx, 90; 172 

Buckinx, 102; 164; 172; 174 
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Buckyncx, 146 

Buedel, 283; v., 115; 142; 143; 159; 282; 283 

Buel: v., 143; 220; 283; 306 

Buele: de, 273 

Buerden: v., 100; 119; 120; 159; 175; 176; 184; 239; 240 

Buikinc, 153 

Buiten: v., 84 

Bukinck, 113 

Bunger: d., 55 

Burg, 243 

Busco: d., 152; 155 

Busere, 180 

Bye: d., 39; 53; 113; 138 

Byekens, 299 

Byes, 113 

Byherts, 104 

Byts, 257 

Camereck’, 158 

Cameren: v.d., 251; 253 

Cammen: v.d., 234 

Camp: v.d., 77 

Canis, 102; 103 

Canter: d., 194; 204; 321 

Canters, 57; 59; 194 

Cardt: de, 175 

Carichoven: v., 116 

Carickoven: v., 115 

Castro: d., 184. Zie van der Borcht. Zie van der Borcht 

Caters, 225 

Catwijc: v., 140 

Catwijck: v., 257; 278 

Catwyck: v., 199; 282; 300 

Cauwenberchs, 219 

Cel, 315 

Celen, 210; 294; 302 

Claas, 272 

Claes, 108; 127; 144; 146; 151; 184; 209; 238; 292; 298 

Claess, 54; 146; 170; 303; 315 

Claessen, 186 

Claeus, 186 

Cledermaker: d., 77 

Clerc: d., 30 

Clerck: d., 53; 85; 98; 117; 249; 277; 278; 288; 289 

Clercks, 42; 247 

Clercs, 131 

Clercx, 272; 318 

Cleynael, 153; 319 

Cleynen, 278 

Clinckers, 243 

Clingbyl, 174 

Clotijngen, 134; v., 134 

Cluesen: v., 223 

Cluetinge: v., 170 

Clusen: v.d., 127; 223 



 

 

 

Renteboek   464      

 

Cnoep, 52; 228; 254 

Cnoeyen, 182 

Cock: d., 92; 186; 204 

Cocx, 175 

Coecx, 175 

Coelboerns, 207 

Coelborens, 207 

Coelborne, 79 

Coelen, 78; 134; 235; 269; v., 86 

Coelensoen, 78 

Coenen, 157; 289 

Coert, 214; 215 

Coex, 89 

Coeyten, 169; 230 

Colborne, 79 

Colbornts, 208 

Colen, 71; 105; 175; 303; v., 126; 317 

Colf, 71 

Colff, 55; 64; 65; 71; 76; 80; 85; 90; 91; 94; 107; 112; 119; 

121; 142; 183; 185; 186; 193; 216; 217; 218; 220; 224; 

225; 226; 231; 235; 239; 247; 266; 292; 298; 299; 303; 

306; 314 

Colff’, 93 

Colffs, 88 

Colijn, 120 

Colijns, 92; 103; 120; 317 

Collaart, 71 

Colle: d.. Zie van den Heuvel 

Coman, 120; 121; 258; d., 117 

Comans, 113; 120; 122; 123; 204; 314; 317; 319 

Comen, 189; d., 47; 48 

Coninc, 324 

Coninck: d., 191 

Conincx, 179; 193 

Coninx, 182; 191 

Copkens, 295 

Coppen, 50 

Coppens, 177 

Coptiten, 121; 214; 215; 324 

Coptys, 48 

Coremans, 217; 221; 227 

Cornelis, 103; 166; 167; 183; 184; 185; 186; 201; 210; 218; 

219; 265; 270; 285; 292; 298; 317 

Corst, 292 

Corsten, 184; 292 

Corstiaen, 125 

Corstiaens, 32; 60; 76; 129; 130; 131; 150; 152; 164; 260; 

262; 263; 264 

Corstkens, 258; 260; 264; 273; 315 

Cort: d., 227; 228; 269; 317; de, 227; 240 

Cort-Danels, 320; 321 

Cort-Danelssoen, 321 

Corten, 213 

Cortten, 192 

Cortten’, 212 

Cost, 264 
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Coster, 274; 287; 293; 294; d., 17; 78; 80; 138; 139; 274; 

de, 250 

Costers, 114; 138; 155; 209; 210; 236; 259; 282; 293 

Cote, 254 

Covels, 233 

Coyten, 30 

Craendonc: v., 199 

Craendonck: d., 309; v., 199 

Cremer: d., 78; 83; 117; 122; 123; 134; 151; 166; 176 

Criecken: v., 111 

Crieckenbeecke: v., 295 

Crieken: v., 111 

Crillaert, 236; 237; 320; 321 

Crillaerts, 100; 236; 276; 279; 320; 321 

Crillarts, 100; 117 

Cristijnen, 120; 121 

Croepel: d., 84 

Croes, 17; 222 

Crommen, 322 

Cromvoirt, 65; 253; 254; 317; Luyken Hagen, 253 

Croonen, 59 

Cruepels, 221 

Cruyssart, 313 

Cryllart, 238 

Cuelen: v., 78; 86; 134 

Cuijsten, 178 

Cuper, 77; d., 120; 134; 138; 139 

Cupers, 246 

Custos. Zie Coster 

Cuyck: v., 76; 114; 127; 194 

Cuyper, 250; d., 77; 92; 206; 293 

Cuypers, 158; 203 

Cuyters, 108 

Dael: v., 124; v.d., 52; 104; 116; 123; 138; 192; 198; 260; 

276; 277; 281; 282 

Daelem: v., 23 

Daelhem: v., 23 

Daems, 204; 264; 280 

Dale: v.d., 81; 122 

Dalem: v., 23 

Damen, 92 

Danckloff, 175 

Danels, 289 

Daniels, 131; 136; 140; 287 

Decker: d., 78; 188; 246; 247; 265; de, 75; 114; 146; 182; 

183; 218 

Deckers, 43; 78; 98; 233 

Deckerssoen, 78 

Deenkens, 321; 322 

Deenys, 45; 99 

Dekens, 126; 172; 175; 216 

Delyen, 259 

Demers, 231; 317 

den Bosch, 8; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 28; 29; 35; 

37; 45; 48; 51; 58; 64; 65; 72; 77; 79; 80; 81; 82; 89; 93; 

94; 95; 99; 100; 104; 106; 118; 120; 121; 125; 129; 130; 

131; 132; 133; 145; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 

155; 158; 162; 165; 166; 170; 173; 174; 175; 176; 181; 
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188; 190; 191; 193; 195; 200; 201; 204; 205; 206; 207; 

208; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 220; 225; 228; 234; 

235; 241; 242; 248; 249; 250; 252; 253; 254; 255; 256; 

263; 264; 268; 269; 276; 277; 283; 284; 285; 286; 287; 

289; 290; 293; 294; 296; 303; 304; 306; 308; 309; 310; 

311; 312; 313; 315; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 

convent Baseldonck, 316; convent der Prekers, 309; 

310; convent Eyckendonck, 311; convent Porta Celi 

(Hemelser Poorte), 252; convent vande 

Cruysbroederen, 73; convent vande Marienborch, 

90; 155; convent vanden Predicaren, 312; 

Eyckendonck, 311; Gasthuys, 190; 250; 

gevangenpoort, 308; 309; 310; Groot Gasthuis, 170; 

241; 242; Heer-Daems-gasthuis, 208; Heilige Geest, 

162; 188; 205; 208; 216; 253; Hinthamerstraat, 309; 

310; in Milanen, 105; sint Jan, 7; stadsgracht, 254; 

Tafel van de Heilige Geest, 256; Ulenborch, 90; 132; 

133; 230; Vuchterdijk, 253; 254; Vuchterendijck, 253; 

Waterstraat, 308; 309; 310 

Denen, 282 

Denis, 76; 117; 218; 227; 254; 273; 304; 320 

Denissen, 57; 58; 59 

Denkens, 322 

Denys, 231 

Deppen, 57 

Derex, 322 

Dessel: v., 101 

Deten: v., 40; 97 

Deventer: v., 251 

Dicbier, 81; 82; 102; 215; 241; 277; 320 

Dicbiers, 181 

Dictus, 175 

Diederics, 321 

Diedericts, 321 

Dielis, 176 

Dierix, 214; 315 

Diesen, 65; v., 226; v.d., 127; 129; 224; 225 

Diessen, 305; Hoochhuys, 305; v., 158; 216 

Dijck: v., 15; 28; 71; 72; 75; 117; 217; 218; v.d., 77; 87; 105; 

126; 132; 135; 144; 268 

Dijcke: v.d., 126 

Dijk: v., 130 

Dingens, 214 

Dinghens, 213 

Dionys, 321 

Dircks, 46; 87; 99; 129; 262; 271; 279; 285 

Diricks, 35 

Dirks, 88; 304 

Doerdrech: d., 211 

Doereman, 253 

Doeremans, 55; 202 

Doeren: v., 148; 156; v.d., 155; 156; 158; 172; 190; 251; 

286 

Doerman, 124; 125; 150; 203 

Doermans, 99; 111; 156; 202; 212 

Doerne: v., 129 

Doernen: v., 149; 322 

Doiren, 83 

Dominicus, 78 

Dommelen: d., 248; v., 292 

Donck: v., 233; v.d., 261; 267 

Donckers, 119 

Dongen: v., 23; 80; 276; 318 
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Donghen: v., 80; 114 

Donredonck: v., 321; v.d., 322 

Dordrecht: v., 211 

Doreman, 111 

Doremans, 46; 50; 80; 93; 94; 111; 112; 134; 178; 202; 224; 

254; 293 

Doren: v., 41; 43; 97; 98; 105; 146; 148; 154; 179; 254; 305; 

v.d., 53; 146; 156; 308 

Dorne: v., 245; v.d., 244 

Dornen: v., 149 

Dovelo: v.d., 119 

Doveloe: v.d., 135 

Draeck, 305 

Dries, 198; 229; 250 

Droechscerder: d., 86; 87; 126 

Drueten: d., 284 

Dubbelden: den, 58 

Duffel, 273; v., 30 

Dun: v., 35; 40; 41; 94; 97; 127; 162; 221; 223; 229; 302 

Dungen: v.d., 56 

Dunne: v., 222; 223 

Durendael. Zie Oisterwijk, Durendael 

Dusel: v., 19 

Duyn: v., 222 

Duysel: v., 115; 319 

Dyc: v.d., 239 

Dyck: v.d., 87; 169; 204; 307; 320 

Dyessen: v., 225 

Dynther: v., 18 

Eck: v., 172; 284; v.d., 146; 210; 321; 324 

Eel: v., 121; 200; 209 

Eele: v., 53; 54; 73; 165 

Eelen, 294; 304 

Eelens, 90; 117; 147; 160; 162; 240; 318 

Eelkens, 292; 322 

Eender Hant: metter, 129 

Eerden: v. der, 59; 60; v.d., 59; 60 

Eersel: v., 55; 78; 103; 118; 270 

Eerssel, 239; v., 104; 117; 118; 148; 185; 193; 200; 213; 218; 

316 

Eerssell: v., 118 

Eeten: v., 126 

Egberts, 102 

Egels, 114; 147 

Eghels, 51 

Eijcke: v.d., 111 

Eijken: v., 153 

Einde: v.d., 264; 308 

Eke: v.d., 324 

Ekerschot: int, 164 

Ele: d., 79; 182; v., 52; 53; 54; 111; 122; 123; 143; 159; 166; 

184; 192; 197; 199; 201; 210; 236; 244; 251; 258; 259; 

263; 276; 296; 324 

Elens, 101; 117; 203; 235; 292 

Eliaes, 195; 216; 275; 296 

Elias, 105; 108; 150; 175; 183; 200; 215; 225 
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Elroey: v., 72 

Elsen, 182 

Elst: v., 237; v.d., 18; 20; 25; 53; 54; 76; 80; 82; 84; 87; 115; 

141; 142; 143; 145; 160; 161; 189; 190; 192; 197; 199; 

203; 205; 206; 223; 262; 285; 286; 288; 299; 301; 304; 

318; 319 

Elyaes, 182; 188; 200; 276 

Elyas, 195; 226 

Elyassen, 215 

Elyns, 150 

Emberts, 47; 55; 174; 177; 316 

Embertssoen, 48 

Embrechs, 155; 249 

Embrechts, 81; 85; 100; 150; 156; 159; 179; 188; 257; 297 

Emen, 156 

Emme, 57 

Emmen, 14; 35; 42; 43; 45; 54; 72; 73; 77; 78; 81; 83; 84; 

92; 94; 98; 99; 102; 105; 106; 109; 112; 118; 119; 124; 

127; 128; 131; 132; 135; 145; 146; 155; 156; 157; 158; 

159; 161; 162; 163; 164; 168; 169; 171; 172; 173; 174; 

175; 176; 177; 189; 190; 193; 194; 204; 205; 208; 210; 

212; 215; 216; 217; 219; 220; 221; 222; 223; 228; 230; 

236; 245; 249; 253; 263; 273; 279; 288; 297; 301; 313; 

314; 316; 318; 320; 322 

Emmerick: v., 299 

Emonts, 200 

Engbrechts, 100; 101 

Engeland, 25; 80; 313 

Engelen, 126; 185; 225; 226; v., 78 

Ennekens, 30 

Enschit. Zie Enschot 

Enschot, 16; 18; 23; 24; 38; 65; 96; 115; 160; 208; 216; 224; 

225; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 

314; 316; 317; 324; Bruystensdyck, 319; Bygaert, 217; 

Ganswye, 319; Goervenne, 322; Hanen hofstadt, 

300; Hezeacker, 323; Hoech sijde, 299; Hoechweyde, 

302; Hoge Einde, 323; Hoge Eynde, 324; Hogeloe, 

322; Hogeweye, 322; Hoochweye, 303; Hoogeloo, 

303; Huysacker, 323; kerk, 302; kerkhof, 17; Leye, 319; 

Rybelsberch, 296; sunte Cecilien braeck, 298; Swaen, 

304; Swertrijt, 303; ten Dijke, 23; Wedsacker, 296; 

Zwartrijt, 323 

Erp: v., 50; 223 

Erpe: d., 252; 268; v., 128; 209; 215; 294; 322 

Esch, 65; 97; 306; 307; Honasch, 306; Over die Voert, 306; 

307; 308; persoon, 241; v., 49; 56; 75; 78; 83; 91; 99; 

101; 105; 115; 120; 138; 139; 140; 148; 150; 158; 171; 

215; 218; 240; 249; 273; 315 

Essche. Zie Esch. Zie Esch 

Eten: v., 78; 83; 110; 232; 302 

Ethen: v., 30; 52; 55; 111; 116; 126; 127; 152; 192; 207; 208; 

223; 226; 228; 261; 302; 319 

Everaerts, 248; 249 

Everts, 249; 250 

Eyck: d., 268; v., 117 

Eycke: v.d., 168 

Eycken: v.d., 84; 110; 116; 153; 169; 231 

Eyendonck, 35; 94 

Eygen: v., 107; 108; 253; 299; 319 

Eyghen: v., 54; 108; 132; 302 

Eyken: v.d., 153; 169; 170; 230 

Eynd: v., 119 

Eynde: v., 301; v. den, 71; v.d., 23; 52; 91; 111; 125; 133; 

138; 147; 192; 200; 216; 227; 283; 284; 287; 297; 301; 

305; 306 
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Eyndoven. Zie Eindhoven; v., 142 

Faes, 184; 193 

Faessen, 183; 184; 196 

Fessen, 74; 157 

Feytman, 222 

Feytmans, 72; 73; 140; 221 

Feyts, 180 

Filters, 158 

Fine: d.. Zie van den Eynde 

Floeren, 250 

Floren, 131 

Floris, 131 

Floriszoene, 131 

Fosen, 128 

Frankrijk, 180 

Frans, 194; 196; 215 

Franss, 72; 118 

Franssen, 135; 176; 299 

Fredericks, 235; 291 

Fredericxs, 272 

Frederix, 99; 100; 217; 231; 235; 303 

Fredrix, 225 

Fyen, 77; 150 

Galisse, 15 

Gameren: v., 127; 224 

Garst, 167 

Gast, 158 

Geenen, 108 

Geenkens, 297; 321 

Geens, 177 

Geffen: v., 235 

Geldens, 202 

Gelder: v., 245 

Geldrop, 182; d., 322; v., 71; 155 

Gelen, 210 

Gelre, 8 

Gemaecke: v., 17 

Gemert: d., 256 

Genen, 226 

Geridts, 216 

Gerits, 79; 82; 125; 127; 151; 152; 154; 177; 183; 184; 188; 

196; 200; 208; 223; 228; 229; 234; 240; 244; 245; 246; 

247; 254; 286; 295; 308; 314; 319 

Geritsen, 179 

Geritss, 176 

Geritssen, 126 

Gestel, 68; v., 49; 76; 130; 135; 174; 245; 254; 273; 274 

Gestel bij Oisterwick. Zie Moergestel 

Gevaerts, 205 

Geverts, 205 

Gheel: d., 206 

Gheen Vijffhuys, 39; 96 

Gheenkens, 320 

Gheeryts, 286 

Gheffen: v., 240 
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Gheldens, 295 

Ghenen, 225; 226 

Gheyn: v.d., 190; 207; 208; 273 

Ghijb, 215 

Ghijbben, 191 

Ghijben, 144; 233; 243; 301 

Ghijs, 218; 226; 316 

Ghijsberts, 131; 243; 319 

Ghijsbrecht, 151 

Ghijsbrechts, 129; 152; 282 

Ghijss, 174 

Ghijszoon, 216 

Ghils: v., 129 

Ghilse: v., 267; 271; 272 

Ghisbrechts, 152 

Ghiselberti, 130 

Ghiselberts, 130 

Ghiselbrechts, 130 

Ghorinchem: v., 73 

Ghybben, 144 

Ghybecote, 253 

Ghyben, 39; 192; 197; 204; 205; 243; 293 

Ghyboeys, 263 

Ghylse: v., 265 

Ghysbaerts, 205 

Ghysberts, 130; 131; 264 

Ghysbrechts, 152 

Ghysel, 163 

Ghysselen, 206 

Gielis, 91; 104; 135; 272 

Gierle: v., 150 

Giersbergen, 206 

Giersberghen, 186 

Giffen: v., 117; 249 

Gijb, 96 

Gijben, 184; 196; 213; 292 

Gijsberts, 200 

Gijsbrechts, 15 

Gijssen, 89; 217; 271 

Gilse: v., 102; 103; 129; 265; 267; 271 

Gilsse: v., 87; 266; 267 

Gilze: v., 148; 266 

Glaesmaker, 72; 135 

Glaviman, 201 

Glavyman, 206; 207 

Gobel, 264 

Gobelen, 209 

Gobelens, 30; 209; 244; 245 

Goberts, 265 

Goch: v., 44; 98 

Godefridi, 274 

Godens, 306 

Godevaarts, 274 

Godevaerts, 265; 266 
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Godshoven: v., 73 

Goebelens, 244 

Goedscalck, 189 

Goeens, 224; 251; 295 

Goekens, 114; 115; 128 

Goerle. Zie Goirle. Zie Goirle; v., 29; 224; 294 

Goerts, 136; 137; 189; 201 

Goeselens, 243 

Goesens, 72; 90; 123; 128; 136; 155; 314 

Goessen, 170 

Goessens, 42; 83; 85; 98; 103; 110; 112; 123; 138; 148; 190; 

202; 207; 219; 251; 262; 281; 318; 324 

Goeswijns, 146; 203; 264; 283 

Goeswyns, 28; 145; 146; 169; 210; 230 

Goeyaerts, 205 

Goeyarts, 128; 245 

Goeyartssen, 205 

Goeyen, 96 

Goeyens, 38 

Goidtschalck, 106 

Goidtsenhove: v., 175 

Goirle, 286 

Goirle, 8; 24; 42; 65; 77; 89; 96; 98; 279; 286; 287; 294; 296; 

313; 314; Doirenacker, 314; Stappegoer, 100; Venne, 

313 

Goirts, 232 

Gomers, 316 

Gommaers, 158 

Gommers, 250 

Goossens, 14; 47; 48; 49; 51; 78; 90; 93; 100; 101; 117; 118; 

128; 138; 143; 180; 186; 200; 203; 219; 220; 225; 234; 

295; 306 

Goossenssoen, 48 

Gorchom: v., 174; 183; 184; 315 

Gorchum: v., 48; 180 

Gorcum: v., 89; 101; 180; 185; 187 

Gorip: v., 305 

Goris, 71 

Goriss, 171 

Gorop: v., 164; 177; 299 

Gorp: v., 229; 294; 295 

Gorshalven: v., 240 

Goruup: v., 304; 305 

Goselens, 242; 243 

Gosens, 90 

Goverts, 265 

Govy, 312 

Goyaers, 200 

Goyaert, 115 

Goyaerts, 72; 114; 196; 200; 201; 205; 208; 218 

Goyarts, 75; 155; 196; 200; 205; 216; 292; 304 

Graeuwe, 228 

Grasen, 51 

Greeff: de, 134 

Greelmaecker: d., 306 

Greelspaen, 280 
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Greve: d., 23; 53; 73; 83; 116; 118; 123; 143; 145; 146; 163; 

211; 278; 280; 281 

Greven, 142; 143 

Grieten, 118; 192; 284; 302 

Groeis, 73 

Groet: d., 295; 323 

Groet Matheeus, 75 

Groeten, 299 

Groeve: d., 211 

Groeys, 40; 97; 114; 115; 138; 158; 174; 222; 223; 273 

Groff, 147 

Groot: d., 30; 177; de, 90 

Grootarts, 275 

Grotaert, 323 

Grotart, 310 

Groten, 324 

Groy, 166 

Groys, 115; 116; 122; 131; 158; 222; 223; 273 

Gruenedael: v.d., 306 

Grueter: d., 259 

Gruijt: de, 75 

Gruijter: d., 145; 188 

Gruyter: d., 53; 125; 140; 167; 174; 199; 204; 207; 209; 222; 

307; 324 

Gruyters, 83; 247 

Gulick: v., 82 

Gulzel: v., 119 

Gybben, 184; 205; 241 

Gyben, 191 

Gylse: v., 271 

Gysbrechs, 285 

Haaren, 12; 18; 21; 26; 65; 76; 79; 105; 119; 121; 142; 144; 

145; 153; 159; 223; 231; 232; 233; 234; 235; 237; 239; 

240; 241; 243; 245; 246; 250; 282; 315; 317; Aa, 241; 

243; Bautsvoert, 236; 237; Belver, 248; 249; Belveren, 

249; Belverschen dijck, 241; Belversse ackeren, 247; 

Bracmansbeempt, 237; Braeck, 242; 

Braeckmansbeempt, 236; Brake, 236; Broexken, 245; 

Clein Braec, 238; Cleyn Braeck, 237; 238; 

Connicsbroeck, 236; Connicxbroeck, 237; d. 

Hofstadt, 236; Else, 236; Elst, 237; Eyckstuc, 237; 

Eydestuck, 236; Gansbeempt, 236; 237; gemeint, 

111; 112; 115; 116; 150; 223; 234; 320; Gever, 24; 235; 

237; Gevert, 292; Ghesel, 247; Ghever, 238; 241; 243; 

Goerbroeck, 246; Groenstraat, 245; Grooten acker, 

232; Gruenstraet, 244; 245; heerbaan, 292; heerweg, 

145; Heesacker, 232; Heetacker, 235; 236; 237; 

Heilige Geest, 190; 241; Helvoirtschen dijck, 241; 

Hoeghe Weer, 236; Hofstat, 237; Hoge Weer, 237; 

Holleneynde, 244; Horstken, 236; 237; huse ten 

Emelaer, 236; huyse ten Emelaer, 237; kerk, 79; 233; 

238; 240; 241; kerkhof, 81; koster, 241; Krekelhoeve, 

243; Laeracker, 84; legen Gever, 241; Moelenstroem, 

238; Molenstroom, 238; Nemelaar, 24; Noertbroeck, 

233; persoon, 241; Rame, 243; Ramen, 142; Rijdacker, 

236; Roet, 238; Ruedt, 241; Scernacker, 234; Sinte 

Mertens capelle, 247; Steenbroeck, 237; 

Steenbroecke, 236; steenoeven, 239; Stegenroet, 

236; 239; Steghenroet, 238; Steghe-roet, 237; v., 23; 

58; 60; Valsche stege, 234; Vrouwenroet, 238; 

Werdel, 236; 237; Wolfsbeempt, 243; Ymmedonck, 

238; Ymmendonck, 238 

Haaren±Hoevel, 234 

Hack, 310 

Hacken, 157 

Hadewigen, 35; 94; 311 

Hadewygen, 311 

Haeck, 287; 309 
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Haecs, 259 

Haerde: d., 224 

Haeren: v., 267; 269; 296 

Haerman, 324 

Haermans, 171; 304; 322; 323 

Haes, 214 

Haese: d., 108 

Haestrecht: d., 312 

Haets, 258 

Haewen, 107 

Haeze: d., 147 

Hagaers, 291 

Hagekerck, 65 

Haghe. Zie Princenhage 

Haghers, 35; 94 

Hal: v., 58; 251; 252 

Halmale, 239; 240 

Ham: v.d., 29; 30; 225 

Hamme: v.d., 196; 204 

Hannen, 131; 137; 198; 202; 248; 249; 251 

Hannensone, 26 

Hanricks, 109 

Hanricx, 156 

Hanricxs, 176; 224 

hant: metter eenre, 78 

Hantscoemeekers, 219 

Hantscoenmakers, 220 

Haren: v., 21; 23; 24; 26; 130; 149; 166; 208; 232; 233; 239; 

243; 268; 295; 307 

Hautart: v.d., 309; 312 

Haze: d., 257 

Hec: v., 234 

Heck: v., 83; 140 

Heckx, 88 

Hedel: v., 228 

Heer, 213 

heer Geritssen, 120 

Heeren, 35; 94; 311 

heer-Floris, 164 

heer-Ghijs, 277 

heer-Goeswijns, 267 

Heer-Idoambacht, 25 

Heerlaer: v., 198; 323 

Hees, 183; v., 86; 111; 112; 135; 184; 195 

Heesacker, 179; v.d., 21; 195; 212; 231 

Heesbeen: v., 61 

Heese: v., 293 

Heessel: v., 173 

Heessels, 204 

Heesters, 56; 113; 247 

Heeze: v., 293 

hei: op de, 94 

Heiden: v.d., 84 

Heijden, 28; v.d., 110; 116; 146 

Heijen, 149 
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Heise: v., 134 

Helm: inden, 158 

Helmond, 149 

Helt: d., 48; 219 

Helvoert. Zie Helvoirt 

Helvoirt, 8; 12; 24; 65; 228; 234; 242; 250; 251; 252; 256; 

317; Lancdonc, 252; Lange Donck, 251; 

Langedonck, 252; 253; Leendonck, 208 

Hendricx, 303 

Henricks, 43; 200; 234; 272; 274; 275; 317 

Henrics, 150; 155; 260 

Henricssoen, 48 

Henricx, 128; 155; 247; 303; 308; 315; 316 

Henricxs, 216 

Henrix, 80; 132; 183; 194; 196; 217; 227; 228 

her-Ghijs, 277 

her-Ghys, 123; 276 

Herlaer: v., 262 

Hermans, 75; 81; 88; 108; 138; 179; 193; 198; 205; 208; 

210; 213; 227; 251; 264; 267; 278; 280; 286; 287; 296 

Hermens, 197; 210; 287 

Herpen: v., 14; 127 

her-Rycouts, 325 

Heseacker: v.d., 252 

Heselman, 268 

Hessels, 48; 73; 121; 122; 135; 143; 144; 153; 176; 181; 187; 

192; 193; 197; 214; 215; 223; 250; 251; 253; 254; 259; 

276; 290; 316; 324 

Hesselssoen, 53; 153 

Heukelom. Zie Huikelom 

Heunen, 88 

Heusden: v., 88 

Heuvel: v.d., 182 

Heuvelmans, 104 

Hex, 242 

hey: op die, 35 

Heyden, 152; v.d., 52; 73; 106; 113; 115; 116; 127; 137; 

139; 140; 141; 154; 155; 159; 191; 192; 206; 208; 226; 

238; 248; 249; 259; 260; 262; 263; 264; 277; 281; 296; 

309; 310; 312 

Heye: opte, 214 

Heyen, 20; 54; 72; 75; 81; 85; 90; 105; 131; 149; 150; 151; 

152; 154; 160; 162; 163; 165; 168; 174; 216; 217; 221; 

261; 269; 270; 293; 299; 300; 301; 308; 318; 321; 323; 

v.d., 26; 55; 73; 85; 115; 131; 136; 154; 206; 257; 261 

Heyen-Tongeren, 201 

Heylen, 304 

Heym, 225; 309 

Heymans, 76; 94; 103; 120; 135; 136; 142; 174; 204; 316 

Heyme, 214; 256 

Heymens, 35; 94 

Heynen, 227; 232; 239; 264; 296; 297; 300; 314; 322; 323 

Heynken, 317 

Heysens: v., 195 

Heze: v., 48; 86; 195; 200 

Hezeacker: v.d., 170; 201; 213; 252 

Hicspoer, 180; 257 

Hicspoers, 189 

Hicxpoers, 221 
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Hillen, 85 

Hilvarenbeek, 19; 65; 86; 87; 126; 267; 305; 306; Biest, 304; 

kapittel, 50 

HIlvarenbeek: Stoetken, 304 

Hintham, 248 

Hispoers, 267 

Hixpoer, 35; 94; 257; 264 

Hixpoers, 180; 187; 257 

Hixspoers, 267 

Hochmans, 251 

Hoculem. Zie Huikelom. Zie Huikelom 

Hoeck, 287 

Hoeffman, 87; 134 

Hoeffmans, 129; 134 

Hoeffs, 89; 227; 291; 313; 318 

Hoefkens, 73; 286; 287 

Hoefs, 8; 55; 80; 88; 89; 91; 111; 121; 131; 143; 172; 234; 

290 

Hoefslager, 74 

Hoefsleger, 76 

Hoesch: d., 150; 228; 289; 322 

Hoeve: opde, 136; v.d., 284 

Hoevel, 297; v., 179; v. den, 80; 171; 189; 193; 194; 241; 

273; 293; 313; 315; 316; v.d., 15; 19; 47; 55; 56; 76; 82; 

85; 100; 107; 108; 113; 114; 115; 123; 130; 133; 149; 

157; 174; 175; 177; 178; 215; 296; 297 

Hoevell: v. den, 315 

Hoevelmans, 48; 49; 73; 83; 160; 161 

Hoeven, 37; 64; 95; 108; 109; 124; 125; 126; 136; 137; 147; 

156; 188; 238; 260; 265; 266; 274; v. der, 18; 82; v.d., 

83; 108; 123; 137; 144; 201; 229; 238; 265; 266; 274; 

275; 278; 286; 287; 289; 295; 319 

Hoeven’, 137 

Hoevenaers, 304; 316 

Hoeymakers, 76 

Hoeyst, 125 

Hoeysten, 139 

Hogen, 254 

Hoifs, 125 

Hoift, 125 

Holl, 77 

Holle, 244 

Hollen, 83 

Holten: v., 297; 298 

Hooffman, 85; 86; 91; 126; 133 

Hoofman, 91; 129; 134; 317 

Hoogeloon, 16 

Hoppen, 266 

Hoppenbrouwer, 265; 266 

Hoppenbrouwers, 174 

Horenbeeck: v., 254 

Horkens, 205 

Horreo: d.. Zie van der Schueren 

Horvers, 60 

Houdt: v., 124; 131 

Houltepenne, 316 

Hout: v., 88; 89; 124; 129; 131; v. den, 71; v.d., 80; 167; 

168; 203; 204 
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Houtappel, 297; 307 

Houtappels, 52; 122; 123; 189; 192; 194; 197; 198; 210; 

236; 259; 296 

Houtappelszoon, 53 

Houthem: v., 288; 294 

Houtum: v., 210 

Hove, 128; v., 240; v.d., 284 

Hovel, 216; v.d., 314 

Hovelmans, 55; 225 

Hoven: v.d., 137 

Hoyfts, 260 

Hoymakers, 76 

Hubelen. Zie Huikelom 

Huben, 30; 73; 90; 106; 126; 174; 190; 191; 208; 225; 261; 

282; 283; 301; 309; 310 

Huberts, 75 

Huculem: v., 263 

Huen, 88 

Huenen, 185; 200; 231; 232 

Huesden, 102; v., 77; 78; 88 

Huigen, 184 

Huikelom, 40 

Huikelom, 44; 59; 64; 65; 94; 97; 98; 107; 126; 127; 132; 

133; 134; 137; 160; 204; 207; 216; 218; 219; 220; 221; 

222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 277; 290; 

302; 314; 317; Bijgaert, 217; Bolck, 127; Boschacker, 

127; Bossche acker, 127; dat hecken, 219; de Hoeve, 

124; Durendaal, 17; 23; 25; 33; 79; Elsbroeck, 127; 

Ersbroeck, 127; hecken, 223; heerbaan, 228; 

heerweg, 127; Hoeven, 125; Houtsbosch, 225; 

Huyculumse eckeren, 228; Leechhuyculem, 227; 

Leegh Huculum, 216; Lemmens acker, 230; 

Mortelken, 127; Peetersecker, 220; Schelfacker, 226; 

tGeloeckt, 225; Vlashof, 127; Vlaslant, 127; 

watermolen, 216; Wertvenne, 216; 219; Wouter Maes 

hoeve, 132 

Hukelom. Zie Huikelom 

Hukelum. Zie Huikelom 

Hukulum: v., 244 

Hulsel: v., 94; 175; 214; 217; 235; 291; 308; 311 

Hulsen: v., 10; 20; 34; 54; 82; 86; 94; 105; 106; 157; 187; 

188; 257; 263; 273; 286; 287; 288; 293; 294; 308; 315 

Hulssen: v., 287 

Hunnen, 312; v., 311 

Huyben, 48; 78; 110; 123; 127; 150; 157; 190; 191; 200; 

204; 205; 218; 221; 226; 227; 228; 258; 261; 262; 264; 

274; 295; 301; 304; 315 

Huybert, 233 

Huyberts, 73; 102; 111; 112; 194; 240; 242; 246; 251 

Huybrechts, 286 

Huygevoert: v.d., 15 

Huysman, 148; 163 

Huysmans, 81; 84; 108; 117; 123; 133; 141; 142; 148; 149; 

151; 157; 162; 271; 304 

Hyntham: v., 248; 249 

Iersel: v., 57 

Ierssel: v., 71 

Ijrsel: v., 103 

Irsel: v., 204 

Jacobi, 274 

Jacobs, 209; 244; 294 
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Jacops, 75; 83; 88; 101; 103; 110; 113; 117; 151; 170; 186; 

200; 201; 209; 210; 215; 221; 233; 254; 279; 280; 295; 

306; 318 

Janen, 274 

Jans, 21; 43; 77; 88; 98; 110; 115; 142; 160; 163; 168; 184; 

197; 198; 206; 207; 210; 216; 218; 222; 228; 229; 232; 

242; 243; 247; 254; 257; 265; 270; 285; 307; 309; 312; 

314; 319 

Janss, 171 

Janssen, 76; 109; 120; 200 

Janssoen, 288 

Jaspaers, 135 

Jaspars, 134; 157 

Jaspers, 135; 136 

Jeger: d., 98; de, 233 

Jegher: d., 43 

Jerusalem: in, 308 

Jheronen, 227 

Joerdens, 190; 203; 204; 207; 228; 229 

Joest, 208 

Joesten, 200 

Joirdens, 190 

Joncker, 221; 226; 228 

Jong: d., 57 

Jonge: d., 181 

Jonghe: de, 189 

Joordens, 76; 190; 315 

Joosten, 176; 193; 198; 200; 205; 213; 215; 292 

Joris, 247; 292 

Josten, 257 

Judaes, 52 

Judais, 184 

Judas, 221; 274 

Judays, 74 

Jueten, 188 

Julius II, 162 

Juten, 86 

Kameren: ter, 252 

Kannapert, 269 

Karchoeven: v., 52 

Karchoven, 319; v., 54 

Karemans, 141 

Karleckhoeven: v., 180 

Karleckhoven: v., 184 

Katers, 127 

Keerbergen, 149 

Keescoper: d., 220 

Keeselmans, 269 

Kegelaer, 122 

Kegelaers, 138 

Kemerlinck: d., 271 

kemmer, 113 

Kemmer: d., 75; 136 

Kemp, 241; 247 

Kemps, 247 

Kepken, 54; 148; 149; 263; 289 
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Kepkens, 82; 124; 298; 299 

Kerchof: v.d., 305 

Kerchoffs, 50; 171 

Kerckhoeve: v.d., 254 

Kerckhoff: v.d., 304 

Kermis, 113; 136 

Kermisse, 136 

Kermissen, 113 

Keselmans, 269 

Kessel: d., 130; v., 200; 202 

Ketelaer: de, 154 

Ketelaers, 114; 151; 154; 168 

Ketelairs, 104; 110; 147; 154; 168 

Keteler, 309; d., 51; 110; 150; 151 

Ketelers, 110 

Ketheler, 309 

Keymp, 213; 269 

Keyser: d., 152; 249 

Keyten, 150 

Kiest: v., 185 

Kievits, 72; 78; 92; 101; 241; 256; 316 

Kleef, 25 

Klerks, 56; 57 

Klompé, 33 

Kluijtmans, 59 

Kluitmans, 31 

Knoep, 228; 229 

Koenen, 311 

Kolff, 71; 213; 250; 315 

Koolen, 57; 59 

Kort: d., 268 

Kouwe, 310 

Koyt, 293; 294 

Koyten, 192 

Krekelhoeven: v.d., 243 

Krekelhoven: v., 52 

Kriekenbeke: v., 228 

Kroon: d., 57 

Kuijck: v., 142 

Kuijlman, 268 

Kuijpers, 59 

Kuijst, 216 

Kuyc: v., 87; 152; 172 

Kuyck: v., 129; 130; 152; 167; 172; 199; 202; 207; 208; 266; 

281; 308 

Kuylman, 268 

Kuypers, 59 

Kuyst, 133; 173 

Kuysten, 203 

Kyekens, 299 

Kynder: d.r, 77 

Kynderen: v.d., 185 

Laak: v. de, 31 

Laer: v. de, 76; v.d., 103; 138; 273; 278; 279; 304; 311 

Laerhoeven: v., 86; 136; 172; 233; 235; 244; 281; 299 
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Laerhoven: v., 79; 81; 84; 102; 119; 136; 152; 191; 199; 

204; 215; 216; 232; 233; 234; 236; 237; 238; 239; 240; 

243; 244; 245; 246; 247; 253; 282; 288; 299; 310; 322 

Laet: d., 111; 271; 272 

Lairhoven: v., 48; 238 

Lambert, 156 

Lamberts, 177; 196; 240; 242; 291 

Lambrechs, 102; 287 

Lambrechts, 14; 107; 128; 232; 267; 272; 286 

Lambrechtssoen, 271 

Lancpeters, 133 

Langel: v., 130; 206; 252; 253 

Langelaer: v., 214; 215 

langen / Goessen: d., 249 

Langens, 232 

Langerbeen, 111; 191; 198; 199; 202; 203; 212 

Langerbeens, 191; 197; 199; 202 

Langers, 232 

Langheynen, 245 

lantmeter: d., 186 

Lare: v., 279; v.d., 279 

Lath, 158; 174 

Lathouwer: d., 203; 267 

Lathouwers, 56; 174; 188; 272 

Latten, 231 

Laudengods, 275; 276 

Laukens, 43; 98; 147; 156; 240 

Laureyns, 211; 221; 222 

Laureys, 90; 104; 105; 121; 122; 147; 155; 171; 196; 198; 

225; 285; 293 

Laureyssen, 210 

Lauwreys, 212 

Lawereynssoen, 71 

Lazaris, 47 

Lebbens, 140 

Lechtssz, 127 

Leech Huyculem, 126 

Leefdale: v., 273 

Leemans, 160 

Leempoel: v.d., 250 

Leenaerts, 279 

Leenen, 131 

Leermaker: d., 242 

Leeu: d., 162 

Leeukens, 124 

Leeuw: d., 76; de, 135; 136 

Leeuwe: d., 156 

Leeuwen, 124; 263; v., 56 

Leew: d., 78 

Leinen, 213 

Lemis, 311 

Lemkens, 210; 211 

Lemmens, 37; 95; 242; 275; 279; 312 

Lenaert, 226 

Lenarts, 177; 218; 228; 247; 295; 298; 304 

Lenis, 48 



 

 

 

Renteboek   480      

 

Leo. Zie de Leeuw 

Lepper: d., 183; 232 

Leu: d., 314 

Leurs, 88 

Leuven, 12; 16; 17; 18; 71; abdij van Sint Geertruid, 17; 

abt, 18; sint Geertrui, 17; 18; 127; sint Geertruydt, 241; 

universiteit, 17 

Leuwen, 81 

Lew: d., 118 

Lewen, 179; 276; 277 

Leynen, 170; 186; 195; 212; 251 

Leyten, 75; 246; 251; 275; 278 

Liben, 186 

Lieffdale: v., 273 

Liennen, 213 

Lijzen, 252; 253 

Lintermans, 112; 114; 129 

Lipprechs, 173 

Lipprechts, 159 

Lippricks, 138 

Lippricx, 159 

Lipprixs, 141; 157 

Lips, 305 

Lizen, 252 

Lochmans, 189 

Locht: op die, 131; v.d., 177 

Lochtmans, 189; 251 

Loders, 238 

Lodewycx, 131 

Loe: v.d., 38; 75; 95; 144; 153; 189; 193; 194; 244; 245 

Loedens, 192 

Loeders, 192; 197; 198; 245 

Loeijen, 196 

Loemans, 126 

Loen. Zie Loon op Zand. Zie Loon op Zand. Zie Loon op 

Zand; d., 324; v., 21; 183; 184; 242; 324 

Loenarts, 227; 260 

Loer, 54; 182; 186; 205; 239 

Loers, 182; 187; 188; 201; 203; 205; 210; 284 

Loes: d., 30; 76; 90 

Loese: d., 132; 161; 266 

Loessen, 158 

Loeven. Zie Leuven 

Loeyen, 146; 194; 197; 232; 242 

Loeymans, 145 

Loeze: d., 74; 75; 87; 138; 160; 161; 209; de, 269 

Loijen, 246 

Lom, 49 

Lomans, 86; 148 

Lombaert, 153; 163 

Lombaerts, 8; 21; 25; 54; 84; 90; 91; 93; 99; 102; 119; 146; 

153; 156; 161; 163; 168; 213; 217; 219; 229; 232; 235; 

249; 250; 288; 290; 291; 313; 318 

Lombarts, 14; 65; 72; 80; 82; 102; 104; 107; 113; 146; 167; 

187; 190; 212; 232; 250; 313; 314 

Lombartszoen, 75 

Lomberts, 118; 290 



 

 

 

 481  Renteboek 

 

Loo: v.d., 225 

Loomans, 148 

Loon: v., 21 

Loon op Zand, 184 

Loon op Zand, 65; 95; 180; 184; 207; 293; 294; 317 

Loos: de, 90; 140; 176 

Loose: d., 174 

Looze: d., 271 

Lose: d., 81; de, 176 

Losen, 161; 187 

Lossards, 79 

Loven. Zie Leuven 

Loyaert, 159 

Loyen, 196; 197 

Loze, 156; d., 47; 51; 89; 139; 148; 156; 160; 161; 223; 271; 

de, 140; 148 

Lu: d., 149; 150; 248; 294; 310 

Lubber, 109; d., 152; 171; 176 

Lucas, 209 

Lucel: v., 30; 232; 283 

Ludeken, 253 

Luenissen, 99 

Luer, 100; 137; 182; 196; v., 280 

Luerinx, 273 

Luers, 88; 205 

Luet: v., 277 

Luik, 46; 84; 94; 99; 156; 162; 261; 297; 310 

Lupprecht, 123; 158; 159; 173 

Lupprechts, 159; 173 

Lusdonck: v. de, 257; 315; v.d., 257 

Lust, 57 

Luten, 168; 258; 288 

Luus, 107; 109; 110; 111 

Luwe, 18; 139; 140; 150; 201; 283; 299; 307; d., 147 

Luwes, 105 

Luydich. Zie Luik 

Luydick. Zie Luik 

Luyten, 104; 168; 257; 269; 305 

Lynden: v.d., 40; 97 

Lyps, 305 

Lyscop, 214; 241 

Lysen, 252 

Maerle: v., 275 

Maes, 41; 44; 45; 54; 75; 82; 83; 84; 97; 98; 99; 101; 110; 

115; 116; 117; 130; 141; 146; 147; 151; 157; 174; 196; 

200; 219; 232; 246; 253; 277; 296; 299; 320 

Maess, 112 

Maeyens, 183 

Man: d., 39; 96; 148; 149 

Mandelkerve, 76 

Manso: d.. Zie Verhoeven 

Marcelis, 303 

Marcus, 272 

Marijnen, 184; 185 

Mars: in de, 101 

Marten, 292 
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Martens, 55; 81; 108; 162; 171; 183; 186; 193; 194; 195; 

214; 295 

Maryen, 302 

Massereel, 254 

Matheeus, 23; 52; 113; 124; 136 

Matheus, 174 

Matheussoen, 51 

Mathijs, 109; 120; 121; 171; 186; 200; 270; 285; 293 

Mathijss, 105; 194 

Mathijssen, 160 

Mathys, 83; 86; 209 

Mattheeus, 184 

Mattijssen, 57 

Mechelen, 46 

Mechtelden, 300 

Meer, 295; v.d., 242; 243; 246; 323 

Meeracker: v.d., 252 

Meester: d., 229 

Meeus, 112; 177; 181; 204; 208; 209; 210; 233; 243; 292; 

295; 303 

Meeussen, 196 

Megen: v., 23; 24; 56; 143; 227; 228; 318 

Meierij, 27; 29 

Meijensvoert: v., 105; 111; 147; 245 

Meinaerts, 279 

Meinarts, 302 

Melis, 120; 140; 160; 179; 180; 182; 183; 184; 189; 193; 202; 

203; 210; 240; 305 

Melys, 187; 306 

Merica: d.. Zie van der Heyden 

Merien, 188 

Merlaer: d., 129 

Merode: v., 273 

Mertens, 163; 292; 295; 303 

Merwen: v.d., 203 

Mesmaecker: d., 141 

Mesmaicker: d., 157 

Mesmaker, 126; d., 124 

Mesmakers, 126 

Mesmeecker: d., 124; 265 

Mesmeker: d., 125; 265; 266 

Metselaer, 250; den, 75 

Metser: d., 91; de, 315 

Meus, 179; 204 

Meyelsffoert: v., 249 

Meyelsfoert: v., 248 

Meyelsvoert: v., 249; 256 

Meyensvoert: v., 52; 123; 124; 125; 137; 194; 202; 244; 

245; 248; 260; 262; 265; 266 

Meyer, 232; d., 114; 115; 151; 204; 233; 284; de, 200 

Meyers, 208 

Meynaert, 152 

Meynaerts, 30; 129; 130; 152; 278; 279; 291 

Meynart, 152 

Meynarts, 118; 130; 308 

Meynen, 226; 229 
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Meynsvoert: v., 263 

Michiels, 108; 175; 221; 224; 230; 255; 260 

Middegael, 311 

Mierlo: v., 317 

Mijnarts, 147 

Mijs, 175 

Milanen: in, 105 

Millinck, 233 

Mirabello: d., 214 

Moedel, 211 

Moedels, 256 

moeder-Yden, 278 

Moelener: d., 272 

Moelneers, 111; 139; 140; 307 

Moels, 117 

Moenen, 158; 176; 272; 304 

Moergestel, 18; 23; 58; 65; 68; 76; 84; 147; 174; 255; 257; 

258; 259; 260; 261; 262; 264; 265; 266; 269; 271; 272; 

273; 297; 317; Aa, 262; 263; ackeren tot Heysen, 262; 

Aesscuer, 264; altaar van onser liever Vrouwen, 272; 

Boudens hofstat, 258; 259; Byesen, 264; Caterstraet, 

270; Cattendonck, 263; Ekelbosch, 262; 263; 

heerbaan, 272; heihoeve, 254; Heilige Geest, 170; 

Heuvel, 169; 267; 268; Heysen, 261; 272; Heysense 

Eckere, 272; Hoevel, 257; 266; 267; 268; Hoevele, 267; 

Hovele, 268; Keele, 272; kerk, 256; Leempoel, 262; 

Leemsputten, 271; Molenacker, 272; Stock, 260; 

Stockt, 266; 269; sWillenbocht, 272; v., 243; 

Vinckenberch, 40; 96; watermolens, 255; 256; 

windmolen, 255; 256 

Moers, 162; 207; 208; 255 

Moitincs, 238 

Mol, 85; de, 86; v., 134 

Molder, 113; 222; 256; d., 37; 38; 48; 73; 75; 85; 86; 88; 92; 

95; 96; 112; 113; 114; 134; 142; 144; 151; 152; 165; 166; 

192; 194; 195; 197; 227; 277; de, 77; 92; 141; 144; 151; 

174; 292 

Molder’: d., 239 

Moldere: d., 210 

Molders, 112; 113; 228; 238 

Molenner: d., 271 

Moll, 133 

Molneers, 237 

Molner: d., 293; 294 

Molners, 219; 223 

Mols, 86; 87 

Mom, 274 

Momber: d., 175; 246 

Mombers, 56; 57; 58; 242 

Monen, 38; 95; 175; 176; 304 

Monic, 254; 256; 283 

Monicx, 239 

Monicxs, 306 

Moninck, 239; 240 

Monix, 130; 207; 241; 321; 325 

Monyck, 238 

Moonen, 158; 176; 295 

Mors, 207 

Moy: de, 103; 138; 177 

Moytyns, 238 

Mulder: d., 274 
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Mulders, 211 

Multoris. Zie de Molder 

Munster, 18 

Muts, 99 

Mutsaerts, 95; 254; 282; 311 

Mutsaertssoen, 37 

Mutsarts, 198; 292 

Mutssaerts, 275 

Naelden, 259; 260 

Nauwen, 154; 183; 210; 215 

Neckers, 198; 210 

Neelen, 186; 321 

Neesen, 239 

Neetkens, 126 

Nelen, 158; 177; 185; 239; 257; 280 

Nelis, 177 

Nellekens, 255; 256 

Nellen, 53; 54; 84; 141; 148; 155; 280; 307; 319 

Nenerts, 272 

Nennen, 254 

Nerven: v., 86; 133; 157; v.d., 85 

Nesen, 114; 115 

Neser, 305 

Neudens, 120 

Neve, 294 

Neven, 264; 289; 290 

Neyens, 188; 192 

Neynsel: d., 79 

Neysen, 101 

Niewelaer: v.d., 182 

Nijhoff, 215 

Nistelrode, 65 

Noden, 277 

Noeden, 277 

Noerkens, 189; 319 

Noet, 24; 288 

Noiens, 238 

Noijen, 242 

Noord: v., 293 

Norde: d., 288 

Noudekens, 29 

Nouden, 120; 289 

Noudens, 121 

Nouwen, 39; 96; 154; 160; 161; 164; 165; 207; 271; 273; 

289; 290 

Noyens, 109; 163; 237 

Nulaet, 151 

Nulaets, 151 

Nulant, 169; 231; v., 54 

Nulants, 50; 146; 151; 170 

Nulants’, 270 

Nuwelaer: v.d., 188 

Nuwenhoeven: v., 160 

Nuwenhuys: v.d., 75; 112; 205; 280; 285; 305; 306 

Nuwenhuyse: v.d., 285 



 

 

 

 485  Renteboek 

 

Nuyen, 243 

Nuys: v., 134; 139; 148 

Nycoel, 120; 121 

Nycoels, 113; 121 

Nycol, 182 

Nyeuwenhuyse: v., 224; v.d., 223 

Nys, 271; 284 

Nystelroey: v., 313 

Nystelroy. Zie Nistelrode 

Oeckel: v., 54; 194; 224; 297; 298; 313; 314 

Oekel: v., 204; 296; 297 

Oem van Bochoven, 24 

Oems, 77 

Oerde: v., 52; 121; 261; v.d., 87; 122; 126; 245; 258; 262; 

276 

Oerle: v., 58 

Oerleman, 322 

Oerlemans, 322 

Oerlmans, 288 

Oesterhout: v., 20; 21; 122; 257 

Oesterzele: v., 23 

Oeteren: v., 257 

Oeyen, 253 

Oghen, 131 

Oirlmans, 105 

Oirschot, 19; 50; 65; 164; 306; 315; 321; 322; dat 

Oerschoet, 321; Kerchove, 321; Kerkhof, 322; v., 105; 

138 

Oisterwijk: kerkfabriek, 216; vrijheid, 269 

Oisterwijk, 12; 57; 74; 76; 78; 82; 83; 89; 99; 173; 207; 237; 

318; Aa, 143; 167; 168; Agnesschool, 79; akkers, 113; 

Akkerstraat, 177; altaar Crispijn en Crispiniaan, 156; 

altaar van Crispijn en Crispiniaan, 36; 95; altaar van 

de H. Drievuldigheid, 270; altaar van de heilige 

Geertrudis, 133; altaar van de Heilige Geest, 258; 

altaar van het heilig Kruis, 86; altaar van het Heilig 

Kruis, 170; 280; 281; 302; altaar van onze lieve Vrouw, 

95; 257; 270; altaar van onze lieve Vrouw  ter noet 

Goets, 298; altaar van onze lieve Vrouw ter noet 

Goets, 265; altaar van sint Agatha, 182; altaar van 

sint Anna, 270; altaar van sint Geertrui, 182; altaar 

van sint Joseph, 302; altaar van sint Katarina, 145; 

182; 238; altaar van sint Margriet, 182; 223; 251; 

altaar van sint Nicolaas, 182; altaar van sint 

Sebastiaan, 19; altaar van sinte Margriet, 221; 222; 

altaristen, 19; 29; 30; 37; 50; 78; 87; 91; 93; 95; 120; 

151; 171; 190; 201; 222; 223; 227; 234; 249; 270; 280; 

290; 302; 315; 317; Berckelssen pat, 230; 

Blocxhecken, 18; 176; Bocxtelse straet, 101; 150; 

Bonte Koe, 87; Borch, 128; Borchacker, 173; Brede 

Steeg, 32; Burgerlijk Armbestuur, 63; Carchoevensen 

straet, 160; Carchoven, 47; 64; 75; 81; 82; 84; 90; 100; 

107; 109; 110; 111; 112; 114; 115; 116; 117; 119; 128; 

135; 144; 146; 147; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 

164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 175; 224; 230; 

231; 244; 246; 270; 315; 319; 320; Carchovense strate, 

73; 92; 177; 316; Cleyn Langhvennen, 317; Coestrate, 

92; 140; Colenbrugge, 146; Conincks Eyck, 73; 88; 

124; 157; convent Catharinenberg, 46; convent van 

de derde regel van St Franciscus, 17; 39; 48; 79; 92; 

96; 128; 148; 180; 187; 207; 220; 270; 310; 317; 

Coppelstrate, 108; 167; 168; 293; Coppenstrate, 167; 

Daem Monen stede, 158; den Hertog, 107; den 

Hoeren, 136; den Moriaen, 176; diaconie, 58; die 

Hage, 152; diese, 41; 97; 101; 162; 316; 318; Dijk, 74; 

138; 318; Dijk bij de draaiboom, 318; Dijk naar Boxtel, 

74; Doerenacker, 106; draaiboom, 318; dreyboem 

daer men te Huyculum gaet, 107; eckerstrate, 315; 

eninge, 17; 23; Franciscusstichting, 33; 60; Gagelrijs, 

18; Gasthuis, 33; 76; 79; 121; 139; 140; 148; 160; 161; 

190; 316; 318; Gasthuis voor de arme mensen, 163; 

Gasthuys hooff, 139; 140; Gasthuys stap, 79; 139; 

Gemeente, 32; gemeint, 101; 316; 318; Gever, 158; 

gilde van sint Sebastiaen, 206; gilde van sinte 

Barbara, 38; 96; 163; gilde van sinte Katerijn, 38; 96; 
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163; 206; 257; 265; gilde van sinte Severys, 269; Grote 

Aa, 315; Grote Bocht, 316; Gruuen Pleyn, 147; 

Haarenseweg, 32; Harense ackeren, 158; 317; 

hecken, 117; heerbaan, 80; Heilig Kruis, 38; Heilig 

Sacrament, 270; Heilige-Geesthuis, 14; 122; Hessels 

weycken, 122; Hesselsweyken, 142; Het kwartier van, 

10; Heyligeesthoffstadt, 315; Hoech Carchoven, 115; 

128; 156; Hoge Borcht, 18; hoge burcht, 7; 

Hoogstraat, 32; 68; 87; 91; 99; 102; 103; 104; 122; 134; 

151; 172; 176; 315; Houbrake, 110; Houwebraeck, 

115; 116; 147; Huifkar, 12; Hupperinge, 105; 108; 114; 

148; 170; 230; investiet, 181; Joedenbrake, 165; 166; 

kapel, 20; 104; kapel aan de Linde, 13; 163; kapel 

van onser liever Vrouwen, 101; kerk, 12; 16; 23; 27; 35; 

38; 80; 82; 83; 93; 94; 95; 108; 140; 142; 156; 211; 247; 

258; 259; 261; 270; 271; 297; 306; 317; kerk van sint 

Peter, 162; kerkfabriek, 107; 182; 206; 217; 272; 290; 

306; 308; 317; kerkhof, 17; Kerkhoven, 64; 111; 315; 

Kerkhovense molen, 109; 116; 135; Kerkhovense 

windmolen, 111; Kerkstraat, 18; 32; 37; 68; 72; 74; 77; 

78; 80; 84; 85; 86; 87; 89; 91; 95; 118; 123; 126; 129; 

132; 133; 134; 140; 141; 151; 157; 171; 172; 315; Kleine 

Hei, 32; Koestraat, 20; 173; koster, 49; 50; 96; 163; 181; 

261; 290; Laeracker, 106; 121; 122; 142; 143; 

Lazarushuisje, 32; Leemcuylen, 150; Legen Hoernick, 

143; Lemmens veeken, 113; Lieve Vrouwe 

Broederschap, 35; 94; 153; 216; Linde, 20; 32; 77; 81; 

82; 89; 92; 101; 105; 106; 122; 135; 136; 148; 162; 163; 

174; 176; 266; 318; Locht, 104; 105; 131; Manhuis, 22; 

32; 60; 127; 151; 164; Mariakapel, 162; mester Jan 

Moonen Hoeff, 304; Moleneynde, 23; 160; 161; 

Molenpat, 117; Molenstraat, 173; Molenstraetken, 89; 

Molenweg, 102; 319; Nedervonder, 118; 145; 

Oistcarchovensche Strate, 316; Oisterwijkse akkers, 

317; Oisterwijkse dijk, 104; 149; 157; 171; 176; onser 

Vrouwen, 95; 189; 206; onser Vrouwenhuysken, 81; 

Onze Lieve Vrouw, 83; Onze Lieve Vrouw in de kapel 

aan de Linde, 163; Onze Lieve Vrouw in de kerk, 163; 

Oude Hoeve, 109; Oude Vrouwenhuis, 32; 60; 

Oudste Huis, 7; Paddenpoel, 119; 160; 161; 316; 

parochie, 9; 13; Parochiële Charitas Instelling, 10; 32; 

33; 63; Pasmans hoeve, 114; pastoor, 16; 206; 

Penetentienen, 46; 94; Peperstraat, 77; 89; 103; 150; 

Persoens acker, 123; persoensscap, 157; 

Persoensweye, 142; persoon, 30; 83; 84; 157; 160; 161; 

196; 319. Zie pastoor; Persoonsakker, 18; Persoonswei, 

18; Pesthuis, 32; Peterstraat, 123; Pigstraat, 89; 

Plaetse, 148; 177; Poirtersstraat, 33; raadhuis, 13; 85; 

Raboutsgasthuis, 32; rectoer der Noet Goeds, 257; 

rector van de school, 156; Roeden Schilt, 105; 106; 

Roggengoor, 17; Runbosch, 108; Santstuck, 118; 

schepenbank, 18; Schijve, 18; 72; 73; 101; 117; 121; 

124; 128; 157; 314; 315; 316; schoolmeester, 47; 50; 95; 

151; 248; 249; 290; schoutet, 22; 146; 174; schoutet 

vanden quartier, 154; Scijve, 72; Scutterhof, 85; 

sDeekensbroeck, 42; 98; sint Petrus Parochie, 33; 

Sluysaa, 315; Smuys, 104; Stationsstraat, 32; 

Steewech, 73; 75; 78; 118; 129; 145; 146; 151; 175; 

Swaenen berch, 128; ten Bijgaerde, 33; 134; ten 

Einde, 134; ten Perre, 33; ter Borcht, 23; 114; 123; 173; 

316; 319; ter Nedervonderen, 166; thecken daermen 

gaet tot Boxtel waert, 158; tienden, 17; 

tquayeckerken, 126; tRaepsaet, 103; 

Udenhoutseweg, 33; Vloet, 18; 73; 80; 82; 85; 89; 100; 

145; 146; 149; 151; Vloetstraet, 145; Vloetstraetken, 

145; 146; Voorste Stroom, 79; vorster, 30; 89; 121; 162; 

172; 176; 220; 233; vrijheid, 7; 10; 14; 15; 16; 18; 25; 26; 

28; 30; 31; 34; 77; 78; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 93; 

94; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 116; 117; 

120; 121; 122; 123; 126; 129; 130; 131; 138; 139; 140; 

141; 142; 143; 145; 146; 147; 148; 149; 152; 157; 158; 

160; 162; 164; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 175; 176; 

177; 180; 215; 220; 230; 231; 250; 258; 270; 300; 315; 

316; 318; 319; vroedvrouw, 50; Vrouwenhuis, 33; 

Vuchtepat, 81; watermolen, 123; 150; 316; weg naar 

Karickoven, 113; Weienberg, 7; 23; windmolen ter 

Nedervonder, 90; 145; 166; 318; Wippenhout, 47; 131; 

262; 315; Wollen Ambacht, 87; 269; Wouwerbroeck, 

23; Wouwerweye, 48; Wuesten Hoernick, 112; Wullen 

ambacht, 93; Zegelhuis, 13; 174; 177; Zoevyc, 137; 

Zwanenberg, 79; 129 

Oistilborch, 12 

Olislaeger, 89 

Olislagers, 89 

Olisleger, 89 

Olislegers, 89 

Ommaeten, 219 

Ommaten, 213; 219; 220; 250; 288; 289; 290 
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Oosterzeel: v., 23 

Ophoven: v., 132 

Orlmans’, 21 

Orschot. Zie Oirschot 

Orthen: v., 129; 130 

Ortten: v., 313 

Os: d., 252; 310; 323; v., 39; 55; 77; 92; 96; 100; 101; 102; 

103; 107; 156; 165 

Osch: v., 107 

Oss: v., 73; 77; 150; 156; 284 

Osteyen: v., 131 

Otten, 221 

Ouckel: v., 298 

Ouden: d., 283 

Paanakker, 59 

Paeds, 308 

Paep: d., 278; 285 

Paepegaey: inden, 241 

Paerwijs: v., 181 

Pagge, 153 

Palarts, 201 

Palen, 223 

Panis, 218; 221; 231; 303 

Papen, 227; 292 

Parweys, 197 

Parwijs: v., 203 

Parwys: v., 199 

Pas: v.d., 182; 201; 211; 215 

Pasch, 291; v.d., 104; 132; 186; 192; 195; 201; 214; 227; 

295 

Pass: v.d., 298 

Passe: v.d., 211 

Pauwels, 104; 178; 198; 210; 218; 227; 231; 274; 275; 281; 

304; 313 

Peeters, 200 

Peijmans, 288 

Pels, 155; 191; 207 

Pelt: v., 305 

Pennincks, 312 

Persoens, 83 

Perweis, 197; v., 284 

Peters, 37; 74; 110; 123; 127; 135; 139; 147; 169; 179; 183; 

186; 200; 206; 208; 219; 225; 226; 227; 230; 248; 249; 

265; 266; 292 

Peyman, 279; 284; 286; 287; 289; 290 

Peymans, 284; 289; 314 

Peynenborch, 55; 71; 84; 101; 104; 105; 115; 118; 119; 

140; 145; 151; 177; 219; 220; 235; 240; 246; 273; 301 

Peynenborchs, 81; 93; 128; 145; 198; 220; 232; 235; 236; 

239; 240; 246; 273 

Peynenburg, 81 

Pickart, 82; 142 

Pier: d., 276 

Pieren, 233; 240; 250 

Piers, 291; 292 

Pig, 219 

Pigge, 300 

Piggen, 189; 190; 191; 197; 215; 216; 298; 300; 301 
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Pijnenburg, 58 

Plas: in de, 195 

Plattijnmeker, 41; 97 

Plattynhouwer, 86 

Pluijm, 108 

Plumen, 84 

Pluym, 108; 257; 260 

Pluyme, 108; 267 

Pluymen, 108; 109; 260 

Poel: v.d., 245 

Poeynenborch, 220 

Poeynenborchs, 236; 239; 246 

Poeynenborg, 55 

Poinenborch, 29; 30; 54; 139; 145; 237 

Poirters, 51; 99; 102; 144; 317 

Pol: v.d., 30; 265 

Poll: v.d., 273 

Poorters, 103 

Poperinck, 261 

Popering, 261 

Poperinx, 261 

Poppel: v., 118 

Popperingen: v., 261 

Porta: d., 284 

Porters, 90; 140 

Potter: de, 243 

Poynenborch, 82; 84; 126; 131; 138; 139; 143; 161; 193; 

197; 229; 253; 285; 286; 301; 302; 307; 320 

Poynenborchs, 318 

Priem, 179; 191; 194; 204; 232; 234; 283 

Priems, 189; 190; 191; 204; 239; 282; 283 

Princenhage, 65 

Prochiaens, 18 

Putkupe, 245 

Puts, 61 

Pyckevet, 268 

Pyl, 117 

Pynappel, 320; 323 

Quap, 253; 254 

Quaps, 94; 253; 274; 278; 291 

Qwap, 212 

Qwaps, 35 

Rademeker: d., 192 

Raeijmakers, 176 

Raeymaecker: d., 134; 174; 213 

Raeymaeckers, 142 

Raeymakers, 167 

Raeymeecker: d., 75; 144; 244 

Raijmaecker: d., 244 

Rams, 229 

Raymaker, 83; 124; d., 48 

Raymakers, 253 

Raymekere, 168 

Raymekers, 167 

Reeuwe, 166 
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Reijmbouts, 223 

Reijnen, 298; 299 

Remberts, 170 

Rembouts, 107; 108; 142; 167; 168; 182; 190; 212; 224; 

230; 231; 306; 319 

Reuwe, 165 

Revieren: v., 32 

Reymbouts, 167; 168; 171 

Reynaers, 286 

Reynbouts, 90; 271 

Reynen, 75; 79; 227; 243; 282; 299 

Reyners, 82; 124; 177; 234; 243; 247; 282; 286; 287 

Reynkens, 109; 218; 231; 273; 276 

Reynkers, 277 

Reynkes, 231 

Reyntkens, 274 

Ridder, 24; d., 287; 309; 310; 312; de, 215 

Riddere: de, 215 

Ridders, 186; 259 

Riel, 49; 296; v., 21; 54; 77; 78; 102; 107; 128; 146; 151; 155; 

157; 169; 179; 188; 193; 196; 210; 212; 218; 224; 246; 

270; 278; 281; 289; 306 

Riele: v., 30; 54; 155; 263; 285; 286; 289; 319 

Rijsbroeck, 72; 148 

Rijsbroecks, 100; 102; 134 

Rijsbroeckszoen, 76 

Rijsbroeckx, 102 

Rijsbroecs, 151 

Rijsbroecx, 91; 92; 139 

Rijsbroex, 100; 176 

Rijsewijk: v., 60 

Rijswijck: v., 182; 205; 214 

Rijswijcx, 214 

Rijswyx, 205 

Rijthoven: v., 294 

Robben, 124; 125; 126; 205 

Robbens, 76 

Robberts, 292 

Robbrechs, 140 

Robbrechts, 173 

Robkens, 126 

Rochus, 75; 240; 243; 246; 247 

Rode: d., 130; 268; 322; v.d., 232; 233 

Rode-Gerits, 245; 287 

Roeffen, 254 

Roeij: d., 172 

Roekeloes, 78; 86; 87; 141; 159; 198; 307 

Roelkens dijck, 194 

Roeloff, 96 

Roeloffs, 37; 42; 50; 95; 98; 169; 231 

Roelofs, 40; 90; 93; 94; 97; 101 

Roer, 185 

Roeren, 210 

Roesen, 174; 273 

Roesmont, 116 
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Roesmonts, 114 

Roessen, 255 

Roestenborch, 112; 114; 135 

Roestenborchs, 89 

Roetarts, 194 

Roeter, 233 

Roeters, 182; 183; 194 

Roever, 79; d., 24; 238; 264 

Roevers, 238; 243 

Roey, 260; 261; d., 157; 171; v., 147; 194; 257 

Roeyes, 73 

Roggen, 286 

Roloffs, 93 

Rolofs, 75; 82; 286; 287 

Rombouts, 132 

Rome, 13 

Rooij: v.d., 75 

Roosen, 33; 106 

Rosen, 48; 254; 255 

Rossem: v., 157 

Rotarts, 189 

Roubbens, 313 

Rouw lijff, 233 

Rouwlijff, 233 

Rover, 248; 284; 312; d., 24 

Roy: d., 47; 157; de, 148; 157; v., 15; 114; 155; 156; 157; 

194; 201 

Roy Ariaens, 262 

Roy Gerits, 264 

Roy-Geryts, 288 

Rubbens, 313 
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Schenaerts, 145; 156 

Scheper, 273; de, 273 

Scheyven, 101; 119; 182; 183; 190; 315 
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Wals, 104 

Wamboysstickere, 189 

Wambuissticker, 52 

Wange, 244 

Wangen, 128; 156; 189; 213; 214; 244; 284; 320 

Wanghe, 180; 181 

Wanghen, 77; 150; 156 

Wannaerts, 276; 277 

Water: v.d., 130; 150 

Watermael, 78; 182 

Wau: v.d., 195 
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160; 161; 172; 201; 226; 233; 247; 248; 256; 261; 279; 

281; 282; 285; 318 

Yden, 288 

Yeger: d., 206 

Yerssel: v., 148; 193 

Ymen, 148 

Ymmen, 169; 230 

Yonge: d., 228 
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