Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 206("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16deeeuw mede enige testamenten en sedert de 17deeeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
18 januari 1502 – 13 december 1502
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
18 januari 1502 | 206/1r-1
Lauwreijs Jan Groeijs zn en Cornelis zoon wijlen Peters vande Eijnde ook namens alle erfgenamen wijlen
Jan Boeijen
dragen over aan Huijbrecht zoon wijlen Lambert Leijnen voorschreven
6,5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht tot hen als erfgenamen wijlen Jan Boeden behorende uit een
jaarlijkse en erfelijke pacht van 17 lopen rogge op Lichtmis welke erfpacht de erfgenamen wijlen Peter Toeijt
de voornoemde Janne Boeden te gelden placht uit zekere erfenis in Udenhout de voornoemde Peter Toeijt
toebehorende en welke 6,5 lopen erfroggen nu geldende is Huijbrecht Lambrecht Leijnens uit
een wei, 10 lopen, te Udenhout
e.z. Gerit Beij, a.z. Godshuis van Tongerloe, e.e. erfgenamen Jan Beij, a.e. de gemene straat geheten die
Scoerstraet
18 januari 1502 | 206/1r-2
Lauwreijs ende Cornelis voorschreven als erfgenamen Jan Boeden voorschreven
hebben overgegeven en opgedragen aan Cornelis voorschreven Henrick zoon wijlen Peter Wouters tbv
Katerijne zijn moeder
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit 5 lopen rogge als Peter Toeijt gold op Lichtmis uit zijn goederen
waar hij op woonde in Udenhout volgens schepenbrief, welke 4 lopen nu geldende is Cornelis zoon wijlen
Henrick Willen uit
zijn stede gronden en toebehoren in Udenhout
e.z. godshuis van Tongerlo, a.z. erfgenamen w. Gerit Lemmens, e.e. gemene straat
In de marge: Henrick Peter Wouterss heeft geconsenteert dat men deze brief l teniet doen want hij die
penningen wederom ontvangen heeft xxi-a februari
18 januari 1502 | 206/1v-1
Denis zoon wijlen Steven van Dun heeft beloofd te betalen aan
Henricke zoon wijlen Peter Wouters tbv Katelijn zijn moeder een jaarlijkse en erfelijke pacht 4 lopen rogge op
Lichtmis uit
een huis en hoeve, gronden en toebehoren en erf daaraan, 10 lopen, gelegen in Udenhout ter plaatse in die
Moelenstraet
e.z. Jan Vannij, a.z. heer Andries Embrechts, e.e. gemene straat, a.e. Margriet Huijben met haar kinderen
19 januari 1502 | 206/1v-2
Lambert zoon wijlen Lambert Leijnen
draagt over aan Aerden zoon wijlen Hessel Zegers
een huis en hof, gronden en toebehoren, 10 lopen, in Udenhout
e.z. erf Katelijn Loers en haar kinderen, a.z. en e.e. de zusters van Oisterwijk, a.e. Groenstraet
aankomst als Lambert voorschreven tegen Katelijn weduwe Lenart Jan Everaerts en Jan hoer soen met
cope schepenbrief van Oisterwijk
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge erfpacht aan hr Henricke vande Loe
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge aan de begijnen van sBosch
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge erfpacht aan Goeijarde Aerts vande Loe
belast met jaarlijks 2,5 groot erfcijns aan den hertog
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belast met jaarlijks 9,5 stuiver aan de abt van Tongerlo
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge aan Lambrecht voorschreven die hij gekocht had van de jonge Jan Floren
Aert voorschreven gelooft Lambrecht 64,5 gouden peters van 19 stuivers
10 februari 1502 | 206/5r-1
Katelijn, Haeijwich ende Heijlwich gesusteren kinderen wijlen Aerts vanden Eijnde met hun voogden ook
voor Aerden hun onmondige broer, hun recht in alle goederen hafelijk en erfelijk die wijlen Jan Boeijen
nagelaten heeft
overgegeven en opgedragen Cornelis vanden Eijnde hun oom en Laureijs zoon wijlen Jan Groeijs
1502 februari 7 | 206/5v-1
Wouter en Willem, zonen wijlen Willem Vossen, Jan zoon wijlen Gerits van Gorop als man van Heijlwig,
Aelbert zoon wijlen Jans de Momber als man van Marie en Willem zoon wijlen Jan Willems man van Jueten
zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Voss voorschreven maken een erfdeling van renten, pachten,
erfchijnzen en erfenissen hen aangekomen en verstorven zijn van Willem Vossen en Katelijn zijn huisvrouw,
hun ouders
1ste lot – aan Wouter en Jan van Gorp man van Heijlwigis
1. een hoeve in Gemonde
2. de helft in een heiveld genaamd die Winckel in parochie Oisterwijk ter stede Boutsfoirt
e.z. erff Willem Appels, a.z. erf Goeijart vande Poirten
belast met jaarlijks 1 mud rogge aan de erfgenamen wijlen mr Aert van Weijlhuijsen
belast met jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan een gasthuis in sBosch
belast met jaarlijks 25 stuivers erfcijns aan de heer van Boxtel
belast met jaarlijks 22,5 stuivers 1 oort van een stuiver aan de rector van St. Nicolaas altaar in de kerk van
Boxtel
belast met jaarlijks 8 stuivers en 1 oort aan de hertog
belast met jaarlijks 5 smalcijnshoenderen aan de heer van Boxtel
belast met jaarlijks een hoen tot vastelavont aan de heer van Boxtel
belast met jaarlijks 1/4 van een meijvercken aan de heer van Boxtel
belast met jaarlijks 1 blancke erfcijns aan de kapelaan van Gemonde
belast met jaarlijks alle thiendhoeije als men daer wt van rechtswegen schuldig is
2de lot – Willem en Aelbrecht man van Marie
1. een stede in Haaren
2. de helft van een heiveld genaamd die Winckel in parochie Oisterwijk, ter stede Boutsfoert
e.z. Willem Appels, a.z. en e.e. Goeijarts van der Poerten
belast met jaarlijks 4 mudden rogs en vierdevats erfpacht van rechtswegen te weten
1 mud rogge aan de Heilige Geest te Oisterwijk
1 mud rogge aan mr Henrick Pelgrom
1 mud rogge aan Matheeus Cuijst
4 lopen rogge en een vierdevat rogge aan de tafel Heilige Geest van Haaren
nog 44 mudden rogs en vierdevats erfpacht van rechtswegen te weten
1 mud rogge aan de tafel van de heilige geest van Oisterwijk
1 mud rogge aan mr Henrick Pelgrom
1 mud rogge aan Matheeus Cuijst
4 lopen en een vierdevat rogge aan de tafel van de heilige geest van Haaren
4 lopen rogge erfpacht aan de kapelaan van Haaren
0,5 mud rogge erfpacht aan rechthebbenden
belast met jaarlijks 3 peters 2 stuivers erfcijns aan Aert Monick
belast met jaarlijks 8 stuivers erfcijns aan de herne van het kapittel van St Jans te sBosch
belast met jaarlijks 4,5 stuivers erfcijns aan de abt van Tongerlo
belast met jaarlijks 2,5 stuivers erfcijns aan de naburen van Haaren
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belast met jaarlijks 8 stuiver erfcijns aan de hertog
belast met jaarlijks 0,5 oude groot en eenbraspenning erfcijns aan de hertog
belast met jaarlijks 1 blank erfcijns aan Goeijarde die Bie
belast met jaarlijks 3 cijnshoenderen aan joffrouw van Oeijen
belast met jaarlijks 5,5 stuiver erfcijns aan de rector OLV altaar in de kerk van Haaren
3de lot – Willem man van Juete
niets in Udenhout
21 februari 1502 | 206/9r-1
Ghijsbrecht zoon wijlen Aert Zegeles?
hebben overgegeven en opgedragen Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrecht van Gorcum voor zover het de 10
lopen aangaat
10 lopen een jaarlijkse en erfelijke pacht uit pacht van een mud rogge hem behorend op Lichtmis uit
1. een huizing en hoevinge met de grond en toebehoren 13 lopen waar wijlen Wouter vanden Loe Jans soen
in gestorven is in par.ochie Oisterwijk ter stede die Gruenstraet
e.z. der erf Pauwels Wolfs, a.z. erf Claeus van Wcht
2. land, 20 lopen gelegen aldaar
e.z. wijlen Jan Daneels, a.z. Hillen weduwe Wouter Hacken en haa kinderen
3. land, 18 lopen als voor
e.z. erff Hillen en haar kinderen, a.z. erf Claeus van Wcht
4. land als voors
e.z. Jans de Ridder en voorschreven perceel, a.z. Meeus Heijn Stevens zn. en Gerit Beijen
5. een wei als voor
e.z. Laureijns Vannijs, a.z. Claeus van Wcht
6. een heijhoeve in parochie Tilborch
welk mud rogge erfpacht voorschreven Gerit vande Loe tegen Henricken zoon wijlen Wouters vanden Loe
Janszoen en Hesselen zoon wijlen Jan Ceelen zijn zwager door koop en welk mud rogge erfpacht
voorschreven Gerit vande Loe voorschreven Aerden Zegers en Ghijsbrecht zijnen soen voorschreven
overgegeven en opgedragen hadde in verscheijde schepenbrieven Oisterwijk
quo facto heeft Ghijsbert voorschreven wederom belooft dat Ghijsbert verkoper voorschreven deze 10 lopen
rogge erfpacht altijd mag lossen 20 Rijnsgulden van 20 stuivers per stuk
15 maart 1502 | 206/17r-1
Heer Reijner Croes en Lauwereijns vande Venne, priesters, altaristen in de kerk van Oisterwijk met
machtiging van de aartsdiaken en van de persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk
dragen op aan Jan van Eerssel Aertss voorschreven ad opus Arnoldi patris eius
1. 2 schellingen paijment op St Thomas apostel uit land te Berkel
2. 1 zester rogge erfpacht op Lichtmis uit een wei te Udenhout
e.z. Henrick Melis, a.z. Aert die Becker, e.e. Gruenstraet, a.e. Peter Priem
Deze erfcijns en erfpacht betaalt nu Aert van Eerssel volgens schepenbrieven en een cijnsboek
16 maart 1502 | 206/17v-1
Heer Henrick priester en Jacop broers kinderen wijlen Henrick Embrechtss maken een erfdeling van de
nalatenschap van Henrick voorschreven en Elizabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Aert Appels
1ste lot – heer Henrick
1. 3 mud rogge erfpacht die Bartholomeeus die Wagemekere betaalt uit onderpanden in de parochie
Oisterwijk ter stede opten Winckel volgens schepenbrieven
verder niets te Udenhout
2de lot – Jacop
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o.a.
1 mud rogge erfpacht die Aert Muts betaalt uit onderpanden gelegen opten Winckel, volgens schepenbrieven
18 maart 1502 | 206/19v-2
Goeijart zoon wijlen Dirck van Sassevelt man van Kathelijne zijn huisvrouw dochter wijlen Roelof Noppen
heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Goeijarden zoon wijlen Jans de Molder
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 0,5 mud rogge BM op Lichtmis en te sBosch te leveren uit
een beemd genaamd die Groot Donck in de parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
e.z. Jans geh. Betten, a.z. Marten Berwout
Deze erfpacht heeft Hessel geh. Snabbe die oude zoon wijlen Jacops Hessels beloofd te betalen aan Hille
weduwe Ghijsbrechts genaamd die Vette zolang zij leven zal en na haar dood Roelof, Aerd en Beerthen haar
kinderen voor 3/4 en Jan en Weijndelmoeden, kinderen van Henrick vander Horst voor ¼ volgens
schepenbrieven van sBosch
Deze erfpacht was Kathelijne voorschreven aangekomen door successie na de dood van Roeloff Noppen
18 maart 1502 | 206/19v-3
Henrick Willem Emmen sz als meester en provisor van de tafel van de heilige geest in Oisterwijk
jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 gulden op St Marten bisschop in de winter uit
een windmolen genaamd die Creijtemoelen, te Udenhout met de gronden en een klein huisje, met de hoeve
gronden en toebehoren die bij de molen horen
Deze erfcijns van 6 gulden had joffrou Cristijn weduwe Jans die Jonge en haar kinderen, te weten Jan,
Jacop, en Elizabeth, beloofd aan heer Goeijarden persoon in de kerk van Oisterwijk en de meesters en
provisoren van de tafel van de heilige geest in de zelve kerk
de tafel uit deze molen volgens sch.br. Oisterwijk duijsent driehondert soevenenveertich [1347] des sonnen
daechs voir sinte Pauwels dach conversio en welke erfcijns Henricke voorschreven gebrack van 3 jaar
lestleden nijet vergouden en was en gericht met vonnisse sch.Oisterwijk welk gericht Jan vander Stegen als
vorster van Oisterwijk namens Henricks voorschreven volvoerden alsoe doen dit aldus geschiet was gewijst waert met vonnisse sch.Oisterwijk en Jan voorschreven verkopen
mocht en den heer vande lande de coper of coeperen daeraff sculdich soude sijn gerecht waerscap te doene
en geboden in den Bosch zo heeft Jan als gemachtigde dit gericht daerenteijnden
verkocht Henrick Willem Emmens sz voorschreven voor de erfcijns van 6 gdl voorschreven en de
achterstelle van 3 jaar en voor 3 rijnsgulden 3 stuivers die meester Jan Lombaerts vanwege de tafel
voorschreven daar nog achterstel had voor de schade van recht van Henrick voorschreven
In de marge:
Henric Emmen heeft in deze koop uitgezonderd de erfcijns die wijlen Henrick Wouters op die molen hefte en
nu toebehoort aan zijn erfgenamen
5 april 1502 | 206/23v-1
Heer Lauwereijns vande Venne priester, verkoopt namens de persoon en altaristen van Oisterwijk, een
jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 wilhelmustuivers
aan Wijtman Gerit Willemss
Deze cijns werd eerst betaald door Gerit die Groet en later door Geertruijt vanden Scoer en nu door Wijtman
Gerit Willemss uit onderpanden in Udenhout volgens schepenbrief en cijnsboek
10 mei 1502 | 206/29r-1
Engel dochter wijlen Jans de Ridder draagt over
aan Denis zoon wijlen Wout Denis met de oude brieven
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[doorgehaald een derde] haar recht in een beemd van 9 lopen genaamd die Legge Rijt in Udenhout
e.z. Jan Vanni, a.z. kinderen wijlen IJde Vanni, e.e. die gemeijn Hesseldonck, a.e. kinderen Hessel Goeijarts
Verkoopster aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Jans die Ridder haar vader en Elizabeth haar
moeder
In de marge:
nieuwe brief ?
14 mei 1502 | 206/29v-1
Heer Laureis vande Venne priester als rector van het altaar van sint Jans baptiste en evangelist in de kerk
van Oisterwijk voor zijn gebrek
een jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mudden rogge te vergelden op Lichtmis uit
een huis en hoeve in Enschot en diverse andere landerijen o.a.
een gedeelte van een beemd genaamd Ennekens beempt in Udenhout
nog uit en van een mud rogge een jaarlijkse en erfelijke pacht die Peter vanden Velde geldt, welke 2 mud
rogge erfpacht Aert genaamd die Bont in huwelijkse voorwaarde beloofd had te gelden aan Janne vanden
Brekelen Janssoen met Marie zijn dochter, welke gelofte van de huwelijkse voorwaarden en die
onderpanden voorschreven Willem genaamd Wouter Jacopss als wettige man van Luijtgaerden en Wouter
natuurlijke zoon Jans genaamd Poeijnenborch, man van Beatrijse dochter wijlen Jans vanden Brekelen
voorschreven in gebannen vierschaar voor schout en schepenen van Oisterwijk openbaarlijk betuigden
volgens schepenbrief van Oisterwijk 1453 des dijnsdaechs voer sinte Margarietendach der maget 10 dagen
in julio en welke erfpacht voorschreven heer Lauwreijs gebrek van 3 jaren gericht met vonnis van schepenen
van Oisterwijk en Jan vander Stegen vorster tot Oisterwijk namens heer Lauwreijs volvoerde met vonnis
schepenen van Oisterwijk en de heer van de lande waarschap
verkocht aan Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrechts van Gorcum voor de erfpacht van de 2 mud rogge en 6
mud rogge achterstel en voor een zester rogge in afkortinge van 19 lopen rogge erfpacht die hij daarop
heffende is en voor 5 lopen rogge die hij daaraan achter is en nog voor den schade van recht
behoudelijk en hierinne uitgezonderd een huis dat Embert Goessens en Henrick Willem Emmensoen van
Alet Bax gekocht hadden dat hij daarop niet met recht spreken en zal
18 mei 1502 | 206/31r-1
Katelijn weduwe Wouter Vannis dochter wijlen Peter Aerts met Willem Brants haar man doet afstand aan
Peter, Willem en Cornelis broers haar kinderen van wijlen Wouter Vannis en uit haar samen gewonnen om
daaruit te verkopen 4 lopen rogge erfpacht aan Goeijarden zoon wijlen Jans die Molder
1. de tocht in een huis en hof, gronden en toebehoren en erf daaraan samen 4 lopen, te Udenhout
e.z. Henrick Peter Vannis soen, a.z. Jan Aert Gielis zn, e.e.Gruenstraet, a.e. Peter Priem
2. een stuk land daar tegenover gelegen 6 lopen
e.z. Aert van Eersel, a.z. Henric Peter Vannis soen, e.e. Gruenstraet, a.e. erfgenamen Peter Vannis
waarna Peter, Willem en Cornelis voorschreven hebben beloofd te betalen Goeijarden voorschreven 4 lopen
rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
13 juni 1502 | 206/36v-1
Ariaen, Denis en Augustijn broers, kinderen wijlen Steven vander Amervoert hebben beloofd te gelden aan
Willem natuurlijk zoon wijlen Willem Denis uit Cristijne dochter wijlen Jan Moenen
7,5 lopen rogge lijftocht te betalen op St Jansdag baptist zolang Willem leeft en niet langer
1. Ariaen uit een huis te Berkel
2. Denis uit zijn huis en hoeve met aangelegen erf, samen 10 lopen, te Udenhout in die Gruenstraet
e.z. heer Andries Embrechtss, a.z. Jan Huijben kinderen, e.e. gemene straat, a.e. Jan Vannij
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3. Augustijn uit 15 lopen rogge erfpacht uit onderpanden te Enschot
20 juni 1502 | 206/36v-3
Peter Jan Aerts Henric Zegers Jan van Eerssel en Henric Lambrechts van Gorcum hebben geloeft heer Jan
Appels ten behoeve van de abt van St Geertruijden tot Leuven 52 mudden rogge van de Berkelschen
tienden te betalen sinte Andries mis a.s. En te leveren te sBosch op de zolder of te Oisterwijk op de Spijker,
waar het de rentmeester van de abt belieft
206/36v-4
Ghijb Melis en Peter zijn broer, Peter Thonis en Goessen Berthout Beerthens hebben beloofd samen 19 mud
rogge van de oude tiende te betalen
206/37r-1
Ghijsbert Hessels, Anthonis Meeus, Cornelis Jan Huijben soen en Jan van Heese hebben beloofd aan heer
Jan voorschreven 27 mud rogge van de Sesshoeven te betalen
206/37r-2
Peter Melis en Ghijsbert zijn broer, Peter Thonis en Goessen Beerthens hebben beloofd aan heer Jan
voorschreven 29 mud rogge van de Achthoeven tiende te betalen
206/37r-3
Lauwreijs Claess en Goeijart Jan Claess hebben geloeft heer Jan voors 20 mud rogs vande Leendoncks
thiende
206/37r-4
Anthonis Meeus Cornelis die Leeu en Aert Eliaes hebben beloofd 33 mud rogge van de Nijeuwer tiende te
betalen
206/37r-5
Ghijsbert Melis en Peter zijn broer hebben beloofd heer Jan voorschreven 6,5 rijnsgulden 20 stuiver voor
elke rijnsgulden van de Biethienden te betalen op meiavond
3 september 1502 | 206/38r-2
Heer Lauwreijs vande Venne namens de persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk met consent van de
eerwaarde heer aartsdiaken van Kempenland in de kerk van Luik
dragen op aan meester Jan Lombaerts ten behoeve van Jan Scalken Claess
9 schellingen paijment die de persoon en altaristen toebehoren en die betaald werd door Schalck Claess en
nu door Jan Scalken zijn zoon uit zijn goederen in Udenhout op de Vriesdonck volgens schepenbrief en
cijnsboek
Nog meer, maar niet relevant voor Udenhout
15 juli 1502 | 206/38v-1
Steven zoon wijlen Cornelis Willem Melis
heeft vertegen ten behoeve van zijn broer Willem
1 beemd in Udenhout
e.z. Willem Loeijen, a.z. Cornelis die Decker, e.e. Jans van Haren, a.e. erf behorende tot Gerit Nollekens
hoeve
2. beemd aldaar in de Reijt
e.z. Cornelis die Decker, a.z. Aert Witlock, e.e. kinderen wijlen Lambert Leijnen, a.e. Elizabeth weduwe
Huijbert vander Scoer met haar kinderen
21 juli 1502 | 206/39r-3
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Pelgrom zoon wijlen Henrick vander Weijen man van Dircke zijn huisvrouw dochter wijlen Cornelis de Haen
heeft wettelijk verkocht aan Geriden zoon wijlen Eliaes de Meijer
1,5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit 3 mud rogge een jaarlijkse en erfelijke pacht OM, 3 mud
Wouter zoon wijlen Jan Brock beloofd had te betalen Dircke de Weert op Lichtmis uit
een hoeve met gronden en toebehoren, die tebehoort heeft aan joffr. Margriete dochter wijlen Ghijsbert
genaamd Houtappels, te Udenhout op de Houtsestraet bij de draaiboom aldaar
en uit alle erven land, zand, hei en wei die bij de voorschreven hoeve horen waar ook gelegen volgens
schepenbrief van sBosch
Deze 1,5 mud rogge erfpacht is Pelgromme voorschreven als man van Dircke zijn huisvrouw aangekomen
deels uit de nalatenschap van Dircke de Weert, en deels van Ariaen zoon wijlen Aert Vossen man van
Cornelisse dochter wijlen Melis die Bruijn die hij bij Aerde dochter wijlen Dircks de Weert wettelijk gewonnen
had door koop, volgens schepenbrief van Venloen
16 augustus 1502 | 206/43r-3
Wouter zoon wijlen Wijtman Peter Huijben
draagt over aan Adrianen zijnen zoon
een huis en hof met grond en toebehoren en erf daaraan gelegen, 4 lopen, te Udenhout op de Groenstraet
e.z. IJden Vannis, a.z. Jan Brugmans kinderen met een weg daarover, e.e. gemene straat, a.e. Elizabet
Priems
Deze goederen heeft Wouter voorschreven verkregen van Beatrise weduwe Frederijck Sijmons dochter
wijlen Jan Millinck, en Beatrijs heeft het verkregen van tegen Lenarden ende IJden zijn zuster kinderen wijlen
Jan Everaerts soen in schepenbrief van Oisterwijk
13 september 1502 | 206/47los-4
Inventaris door schout en schepenen van Oesterwijk van de beesten op de hoeve gelegen in Udenhout
toebehorende Claesse van Waelhoeven ook genaamd Nollekens hoeve:
2 trekossen
2 stieren van 3 jaar
4 kleine stieren van 2 jaar
4 koeien
1 varken
2 kalveren
1 merrie
item dit is de helft van de beesten die men op die hoeve aangetroffen heeft en zijn gedeelt bij aanweizgheid
van de schout van Oisterwijk, de vorster en de ondervorster Melisse Aert Melis soen en Willem Hoeven en
deze executie is gedaan door Henricke Ofhuijs deurwaarder
Jan vanden Hoevel castelein van Eijmpel heeft beloofd op hem en zijn goed dat hij deze beesten op de
hoeve zal latens taan ten behoeve van de executeur
Mercelis Scoefs heeft beloofd als borg van Jan voorschreven
Item hier worden voor geboden onze vrouwen erfcijns en het achterstel daarvan van 3 jaar en nog 12 lopen
rogge erfpacht Arde vande Wiel en het achterstel van een jaar en nog de penningen van de brieff etc.
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