
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 207 ("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.) 
11 januari 1503 – januari 1503
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1503 januari 11 | 207/1r

Jacop zoon wijlen Henrick Embrechtss draagt op aan
heer Andries Embrechts priester, te weten 14 lopen daaruit tbv de kosterij van Oisterwijk en de andere 
zester tbv de persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk,
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende te vergelden op Lichtmis uit
huis en hoeve, gronden en toebehoren en erf daaraan 23 lopen dwelck wijlen Peters vander Kynderen 
toebehoren plach in parochie Oisterwijk in een stede geheten Udenhout aan een stede genaamd den 
Winckel etc. aan de gemeynt geheten dat Winckel

Dit mud rogge heeft Jan genaamd Vannis zoon wijlen Peter Vannis beloofd aan Claeuse zoon wijlen Jan 
Maes van Carchoeven tbv Kathelijnen en Elisabette zijn dochters 
Kathelijn en Elizabeth droegen dit over aan Aerden zoon wijlen Jacops van Eele Aert Houtappels, wat 
Henrick Embrechtss, man van Elizabette zijn huisvrouw dochter Aerts vs., verkreeg in een erfdeling met 
mede erfgenamen, en welk mud rogge vs. Jacop vs. verkreeg in een erfdeling gedaan met heer Henrick zijn 
brueder in schepenbrief van Oisterwijk 

Jacop mag dit mud rogge lossen met 40 peters van 18 st 

1503 januari 20 | 207/2v

Wouter Thomaes Wouterss en Ariaen die Wolff meesters en provisoren van de kerkfabriek van Oisterwijk, 
gemachtigs door de bisschop van Luydick verkopen aan
Zoeten natuurlijke dochter Steven Walen en Ariaen haar natuurlijke zoon uit haar en heer Denis Ariaenss 
0,5 mud rogge haer beider leven lang oft den lancst levende van hen beiden en niet langer behoudelijk dat 
Zoete haar leven lang deze pacht beuren zal en daarna succederen op Ariaen vs. op Lichtmis uit
de helft van een hoeve met de grond en toebehoren te weten land en wei die de kerkfabriek toebehoort in de
parochie van Oisterwijk, ter stede in den Mortel, waarvan de andere helft behoort aan de tafel van de heilige 
geest  van Oisterwijk 

1503 februari 20 | 207/3r

Aert en Ghijsbrecht broers kinderen Melis Aert Meliss, Peter zoon van Goeyarts van Vucht man van 
Weyndelen zijn huisvrouw, Symon zoon wijlen Jan Brugmans man van Aleyten zijn huisvrouw, Jan Hessels 
man van Goetstouwen zijn huisvrouw, Peter zoon wijlen Gerit Hoeven man van Marien zijn huisvrouw, 
zusters dochters van Melis Aert Melis vs., Ariaen zoon wijlen Henricks van Hout en wijlen Elizabeth dochter 
Melis vs. tsamen wettelijk gewonnen, 
mede voor Jan zijn swager man van Elizabeth zijn zuster, en Ghijsbert zoon wijlen Goeyart en wijlen Yken 
dochter Melis vs. tsamen gewonnen
twee delen van een beempt, 2 bunder, in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout, 
e.z. Peter Rijckaerts, a.z. Gerrit Nollens en Adriaen Starts, e.e. Kinderen Jan Hermans, a.e. Gerrit Nollens

vertegen tbv Henrick zoon wijlen Lambert van Gorcum man van Johanna zijn huisvrouw dochter Melis vs. 

1503 februari 20 | 207/3v

Aert zoon Melis Aert Melis heeft geloofd te betalen Ghijsbrecht zoon wijlen Goeyart Hoeven en wijlen Yken 
dochter Melis vs. 
0,5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht OM op Lichtmis uit al zijn goederen en uit alzulk versterf hem na 
dood Melis vs. zijns vaders aangekomen
quo facto zijn hier bij gestaan Ghijsbert cum omnibus alys et vel Henrick et promisit warandem
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latere hand: quo facto heeft Ghijsbert voorschreven geconsenteert dat Aert dit 0,5 mud zal mogen lossen 
met 18 peters van 18 st 

deze al te samen en Henrick van Gorcum voorschreven op 6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke 
geldende is Goeyart van Vucht uit onderpanden in parochie vs. ter stede Udenhout optie Groenstraet 
volgens schepenbrief - 

vertegen tbv Peter Goeyaerts van Vucht man van Weyndelen zijn huisvrouw

1503 januari 30 | 207/4r

Kathelijn weduwe wijlen Wouter Loers dochter wijlen Jan Melis 
de tocht in onderstaande goederen wettelijk overgegeven en opgedragen aanbestorven
Wouteren, heer Laureysse, en Herman gebroederen, Ariaen Aertss van Eerssel man van Kathelijn zijn 
huisvrouw, Ariaen Goeyartss van Vucht als man van Peteren zijn huisvrouw, en Reysse huer zuster
 
Deze eigenaren verdelen de goederen als volgt:

1ste lot - Ariaen Goeyaerts van Vucht man van Peteren
1. een huis en hoeve, schuur en alle timmeringen daarbij staande met de grond en toebehoren en erffeniss 
daaraan tesamen 2,5 mudsaet of daaromtrent binnen parochie Oisterwijk in een stede Udenhout bij die 
Creyten moelen etc. 
e.z. Jan Piggen, a.z. Heer Andries Embrechts priester en Jan Vannis, e.e. Gemene straat, a.e. Jan Vannis 
vs. 
uitgenomen een camer voor aende huyse vs. staende en noch een cleyn hoefken teynden aende camer vs. 
waar zij haar leven lang inne woenen sal en haar tocht in behouden zal en behoudelijk dat zij hierin zal 
houden een koe die zij ook op vs. erf zal weiden 
2. nog hiertoe een stuck lants 5 lopen als voor aende Groenstraet
e.z. gemene steeg, a.z. Heer Huijbert Wouter? Wijten priester, e.e. Gemene straat, a.e. Jan Vannis 
3. anderhalf bunder beempts als voor in de Legrijt
e.z. Lambert die Meijer, a.z. voorheen van Beatrix van der Hammen, b.e. Jan Vannis
4. stuk beemd genaamd die Hesseldonck 3 lopen als voor
e.z. Erfgenamen wijlen Hessel Goijaerts, a.z. en e.e. Jan Vannis, a.e. Aert vanden Brekel
5. stuck beempt genaamd die Horsten 2 bunder als voor
e.z. gemene steeg, a.z. Kinderen wijlen Jan van Gorcum, e.e. Adriaen Sterts, a.e. Aert van Iersel
6. heiveld  5 bunder in parochie Loen in die Placken
7. een bodem met een klein backsken moers in parochie vs. 1 bunder aan de gemeynt van Tilborch

salvo dat hij in den horst niet meer hebben zal dan 1/4 

belast met jaarlijks 3 mud rogge erfpacht den kinderen Ghijsbert Pels ten Bosch 
belast met jaarlijks 2 mud rogs Jan Heyme 
belast met jaarlijks 10 lopen rogs erfpacht eenen geheyten Marcelis then Bosch 
belast met jaarlijks 10 capuyn oude grote in die hertogcijns 
belast met jaarlijks 4 lopen roge tafel Heilige Geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht bruerscap van sinte Kathelijn altaar Kerk van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/2 braspenning een oort st den heer van Loen 
belast met jaarlijks uit 1/4 vande horst 1/4 van 41 1/2 st 1,5 kapoen erfcijns in Nollekens chijns 
belast met jaarlijks den [vier] hier biddende orden elk een st 

2de lot - Lauwreijs 
1. stuk land, 8,5 lopen lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout in die seshoeven
b.z. en e.e. Peter Priem, a.e. kinderen Goijaert Rombouts
2. stuk land als wie in gebruik, als voor aan de Gommeler straat, 1 bunder
e.z. Aert van Iersel, a.z. kinderen Jan Vannis, e.e. Goemeler straet, a.z. Ariaens van Iersel
3. nog 1/4 van de Horst vs.

belast met jaarlijks 1 mud rogge Geriden Elens op die Dungen
belast met jaarlijks uit 1/4 vande horst 1/4 van 41 1/2 st 1,5 kapoen erfcijns in Nollekens chijns 
belast met jaarlijks 2 oude groten erfcijns aan Franck van Oestvorst

3de lot - Ariaen Aerts van Iersel man van Kathelijn
1. 1 bunder beemd als voor
e.z. kinderen wijlen Willem Vendicks, a.z. Jan Loeijen e.a., e.e. den alaert van Jan Lauwereijs, a.e. Lauwerijs
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vs.
2. de helft van een beemd 0,5 bunder als voor in die Leegrijt
e.z. die Strijthoeven, a.z. erf voorheen van Beatrix van der Hamme, e.e. de gemene Hesseldonck, a.e. Peter 
Wagemaekers 
3. stuk land, 3 lopen tot Berkel 
4. met 1/4 van land in parochie Loon 

belast met jaarlijks uit de beemd 2 oude groten aan Franck van Oestvorst
belast met jaarliks de helft(?) uit de legrijt aan hertogcijns

4de lot - Reysse (Laurentia)
1. een stuk land te Berkel 
2. stuk land te Berkel
3. 1,5 lopen land te Berkel 
4. 1/4 in teyemoer vs. tot Loon 
 
5de lot - Herman
1. 1/4 deel in de beemd geheten die Horst, te Udenhout,
hieruit moet hij gelden 1/4 deel in een cijns zoals voornoemd staat
2. 1/4 van de moer geheyten Teyemoer tot Loen 
3. de helft van 2 bunder heyvelts in parochie Tilborch optie heirbaen tussen Loen en Tilborch bij tCruys 
4. nog 3 mudde rogs erfpacht die Herman hoer soen haar jaarlijks geldende is uit zijn stede daer hij woent 
gelegen tot Berkel

6de lot - Wouter 
1. de andere helft van 2 bunder heyvelts en in tvierde vierdegedeelte van de moer geheyten Teyemoer vs. 
2. nog in 3 mudde erfrogge die Kathelijn voors hem gegeven heeft 
3. nog 29 peters die hem zijn moeder gegeven heeft 
4. nog een brouwgetouw met toebehoren en een koe

1503 februari 10 | 207/7v

Hessel zoon wijlen Aert Wolffaerts vander Heyen heeft geloofd Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus 
die Wagemeker tbv Kathelijne zijn moeder
0,5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht te vergelden op Lichtmis uit 1/7 hem behorende in
een stede, bestaande uit huis en hof, grond en toebehoren binnen parochie Oisterwijk te Udenhout ter 
plaatse aen dWout
e.z. Henrick Loer, a.z. Franck Celen, e.e. De gemeint van Druenen, a.e. Hessel Peter Willems 

quo facto heeft Bartholomeeus vs. geconsenteert dat Hessel vs. deze erfpacht van 1/2 mud rogge altijd mag 
lossen met 18 peters van  18 st 

1503 februari 11 | 207/8r

Ariaen zoon wijlen Jan Vanni verkoopt aan
Aerde zoon wijlen Henricks vanden Wiel
1. de helft in een beemd geheten die Groot Donck gelegen in parochie van Oisterwijk,  te Udenhout
e.z. Gerit huisvrouw van Geldrop, a.z. Geertruyt Brocken, e.e. kinderen Peter Vanni, a.e. Gasthuis van 
sBosch 
2. een zester rogge erfpacht hem behorende en uit een erfpacht van 0,5 mud rogge die Willem Gerits 
jaarlijks betaalt uit zekere onderpanden in parochie Oisterwijk, te Udenhout
opgedragen Peter zijn brueder 

1503 februari 20 | 207/8v

Aert, Peter en Ghijsbrecht broers, kinderen Melis Aert Meliss, Peter zoon Goeyaerts van Vucht man van 
Weyndelen zijn huisvrouw, Symen zoon wijlen Jan Brugmans man van Aleyten zijn huisvrouw, Jan Hessels 
man Goetstouwen zijn huisvrouw, Peter zoon wijlen Gerit Hoeven man van Maryen zijn huisvrouw zusters, 
dochters Melis Aert Melis vs., Ariaen zoon wijlen Henrick vande Hout van Henrick vs. en wijlen Elisabeth 
dochter Melis vs. samen wettelijk gewonnen ook voor Jan zijn zwager man van Elisabeth zijn zuster en 
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Ghijsbert zoon wijlen Goeyart Hoeven en Yken zijn huisvrouw dochter Melis vs. 
verkopen aan Aerde zoon wijlen Eliaes de Meyer
0,5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een mud erfpacht hen toebehorende op Lichtmis uit
een huis en hoeve, gronden en toebehoorten en erf daaraan een mudzaad in parochie Oisterwijk te  
Udenhout inden Biesmortel 
e.z. de gemene straat, a.z. Kathelijn weduwe Batholomeus die Wagemaker en haar kinderen
en uit alle andere goederen daar wijlen Peter van Vucht in bestorven is

welk mud rogge erfpacht Henrick zoon wijlen Peter van Vucht beloofd had te gelden aan Aerden zoon Melis 
Aert Melis en welk mud rogge erfpacht vs. Aert vs. met zijn vader overgegeven had en welk half mud Melis 
vs. overgegeven had Jan Bey tbv Aerde zijn zoon die Jan vs. gekregen had bij Heylwich dochter Melis vs. 

Welk 0,5 mud erfpacht hen is aangekomen na dood Aerde vs.

1503 februari 21 | 207/11v

Lauwreys zoon wijlen Jan Groeys en Cornelis vanden Eynde als erfgenamen wijlen Jan Boeyen namens alle
erfgenamen wijlen Jan Boeyen vs. 
dragen op aan Cornelis Willen
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit 5 lopen erfpacht die wijlen Peter Toeyt jaarlijks moest gelden op
Lichtmis uit zijn goederen daar hij op woont in Udenhout en welke 4 lopen rogge nu geldende is Cornelis 
zoon wijlen Henrick Willen uit zijn stede gelegen in Udenhout naast erf godshuis van Tongerlo volgens 
schepenbrief Oisterwijk 

1503 februari 21 | 207/12r

Cornelis zoon wijlen Henrick Willen heeft geloeft te betalen Ariaen zoon Aerts van Eerssel 12 lopen rogge 
jaarlijkse en erfelijke pacht Oisterwijk maat op Lichtmis uit
1. een huis en hoeve, gronden en toebehoren, in Udenhout optie Houtse straet 
e.z. godshuis Tongerlo, a.z. en e.e. kinderen wijlen Gerit Hermans (Leemans?), a.e. de gemene straat 
2. land
e.z. godshuis Tongerlo, a.z. heer van Paerwijs, e.e. Goijaert van Vucht, a.e. kinderen Gerit vs.
3. land, 6 lopen
e.z. en e.e. heer van Paerwijs, a.z. Adriaen Sterts, a.e. de gemene straat

waarna Ariaen van Eerssel heeft geconsenteert dat Cornelis mag lossen deze 12 lopen rogge met 29 peters 
van 18 st  van 18 st en 13 1.2 st pacht en opzeggen tot sint Antonisse te voeren

1503 februari 21 | 207/12r

Wouter zoon Thomaes Wouterss en Ariaen die Wolff als meesters en provisoren van de kerkfabriek van 
Oisterwijk met volkomen macht van de bisschop van Luydick hebben geloofd te gelden Arianen zoon wijlen 
Aert Langerbeen 1 mud rogge jaarljikse en erfelijke lijftocht op Lichtmis uit
de helft van een hoeve waarvan de andere helft toebehoort de Heilige Geest van Oisterwijk in parochie vs. te
Udenhout inden Mortel met alle toebehorende erven na dood Ariaen vs. 

mocht ontwaardt worden met recht van alsulcke mud rogge erfpacht als Ariaen vs. deze provisoren huyden 
overgegeven heeft opten huyse en hoeve van Jan Nouwen dat hij alsdan van deze mud rogge nyet meer? 
heffen noch bueren en sal

1503 maart 1 | 207/13r

Cornelis, Jan en Peter broers, Jan die Molder man van Johanne zijn huisvrouw, en Jacop die Molder man 
van Kathelijne zijn huisvrouw, zusters, kinderen wijlen Peter Vannis
verkopen aan Jan Aert Gielis zoon
een beemd, 0,5 bunder in parochie Oisterwijk in een stede Udenhout
e.z. Wijtman Gerit Willems, a.z. Jan Aert ..., e.e. Willem Appels, a.e. gemene straat
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1503 maart 1 | 207/13r

Jan zoon wijlen Aert Gielis, 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende te vergelden jaarlijks 
op St Andries apostel
geven zij over aan Cornelis, Jan en Peter, broers, Jan de Molder man van Johanna en Jacop de Molder man
van Kathelijne, zusters, kinderen wijlen Peter Vannis
te betalen uit 2 stukken land, 4,5 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout
het ene perceel
e.z. Aert Loedens(?), a.z. Jans die Molder, e.e. Claes van Baerle
het andere perceel
e.z. Heijlwich Toeijten en haar kinderen, a.z. kinderen Jans Molner, e.e. een gemeen pad

welke 4 lopen rogge Jan vs. gekocht had van Peter zoon wijlen Elen Vannis en Peter vs. tegen mr Marten en
Jan broers en Geertruyt hun zuster kinderen wijlen Lauwereijs Henrick Toeyt Vannis soen en tegen Aleyte 
weduwe Lauwereijs vs. dochter wijlen Henrick Backs van Rijthoeven en tegen heer Willem priester zoon 
wijlen Henrik Lauwreys in schepenbrief sBosch en Oisterwijk

1503 maart 6 | 207/13v

Ghijsbert zoon wijlen Ghijsbert Floren man van Cornelis zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Vendicks
draagt over aan Peter zoon wijlen Henricks Leppers tbv hem en Margriet zijn huisvrouw, Aleyte en Henricke 
zusters, dochters wijlen Willem Vendicks
0,5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende welke hem jaarlijks schuldig is Jan Haermans op 
Lichtmis uit zekere onderpanden in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout op Hoechout volgens 
schepenbrief 

Ghijsbert als man van Cornelise zijn huisvrouw aangekomen in een erfdeling met medeerfgenamen na dood 
wijlen Aert Vendicks 

1503 maart 10 | 207/14v

Henrick zoon wijlen Lambert van Gorcum en Peter Melis Aert Melis hebben beloofd te betalen 
Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus de Wagemaker 10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht 
Oisterwijk maat op Lichtmis uit 
2 gedeelten van een beemd 2 buender in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
e.z. Peter die Borchgreve, a.z. Gerit Nollens en Adriaen Sterts, e.e. kinderen Jan Hermans, a.e. Gerit 
Nollens vs. 

quo facto heeft Bartholomeeus vs. geconsenteert dat Henrick en Peter deze 10 lopen rogge altijd mogen 
lossen met 23,5 peter van 18 st metten jaerpacht

zo is gestaan Ghijsbrecht Melis Aert Melis soen heeft geloofd dat hij deze 10 lopen rogge erfpacht jaarlijks 
zal gelden en hij zal lossen aan Bartholomeeus vs. (en Henrick en Peter dus van die last zijn ontheven?) eer 
hij die gueden van Melis zijn vader en de goederen van Jan Vrients zijn huisvrouw vader

1503 maart 24 | 207/18r

Jan zoon wijlen Peter Vannis 
draagt over aan Jan zoon wijlen Jans de Molder zijn zwager
1/3 hem behorende in een stede te weten huis, hof en schuur met timmeringe daarop en alle erven daaraan 
in parochie Oisterwijk in een stede genaamd in Udenhout in den Cuyle, 3 mudzaad
e.z. Wouter Loer, a.z. en e.e. godshuis van Tongerlo, a.e. Henrick vanden Broeck

uitgenomen
een stuk moer in parochie Loen dat ook toe te behoren placht Peteren Vannis vs. 
nog hiertoe 1/5 hem behorende in 19 lopen rogge erfpacht als Henrick Vannis jaarlijks geldende is uit 
onderpanden ook in Udenhout 
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1503 maart 28 | 207/18v

Henrick Willem Emmen soen als meester en provisor van de tafel van de heilige geest in Oisterwijk heeft 
bekent en geleden dat Symon Jan Wyten soen aan hem heeft gelost 
die Creytenmoelen 
die Henrick vs. als provisor opgedingt had met recht vanwege gebrek van betaling van een erfcijns van 6 
Rijnsguldens die de armentafel daaruit kreeg en heeft Henrick dat wettelijk betaalt met kosten van recht 

1503 april 5 | 207/18v

Cont zij enen yegelijcken want Henrick Willem Emmen soen als meester en provisor van de tafel van de 
heilige geest in Oisterwijk met recht opgedingt had 
een windmolen genaamd die Creytemoelen in Udenhout met grond, toebehoren en met een klein huisje daar
bij staande 
vanwege gebrek van betaling van een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 gld volgens schepenbrief

Het godshuis van Korssendonck heft uit deze molen een mud rogge erfpacht volgens schepenbrief

Symon Jan Wyten soen heeft deze molen gelost en “verboet”
Symon vs. bekent dat hij voornoemd godshuis voornoemd mud rogge uit de molen jaarlijks gelden zal en dat
het godshuis het mud rogge erfpacht zal blijven bezitten niettegenstaande dat die molen vs. met brieven van 
ouderen datum opgewonnen is dan die brieven van het godshuis

1503 april 12 | 207/20v

Ariaen dochter wijlen Gerit Ghijsbrechts met haar voogd, Peter zoon wijlen Jan Vanni van Jan vs. vader uit 
Marye dochter wijlen Gerit Ghijsbrechtss tsamen gewonnen, Aert van Engelant man van Heylwig huisvrouw 
en Willem Heymans man van Aleyten zijn huisvrouw zusters, dochters wijlen Jan Vannis en Marij voor 
henzelf en voor Adriaen hun broer, hen mede erfgenamen van Jan Vannis en Marije vs. daar Peter, Aert en 
Willem voor geloofd hebben
bekennen dat Willem zoon wijlen Jan Gerits aan hen afgeleet en gequeten heeft 0,5 mud rogge als Aert 
zoon wijlen Jan Vendick beloofd had te betalen aan Kathelijn dochter wijlen Stevens vanden Loe op Lichtmis
uit
huise en hoeve, gronden en toebehoren en erf daaraan in Udenhout
e.z. Jan van Haren, a.z. Jan Gerits, e.e. Henrick vande Staeck, a.e. de gemeint 

welke erfpacht Katelijn vs. overgegeven had aan Geride zoon wijlen Ghijsbrechtss vs. volgens schepenbrief 
van Oisterwijk en welke erfpacht Willem vs. uit de voornoemd onderpanden hen jaarlijks betaald
hebben Willem daarvan kwijtgescholden ook namens de andere kinderen Jan Vannis

1503 | 207/21a

1 st erfcijns welke Herman Loer en Lijsbeth zijn huisvrouw gemaect hadden wt 
de steden daer Katelijn op woenende is bij den Creytemoelen gelegen
item noch drie vierdevat lop. rogge erfpacht welke te gelden plach wijlen Melis  Walravens gelegen tot 
Enschot toebehorende Katelijn vs. met hoere kynderen 

1503 mei 23 | 207/25v

Margriet weduwe wijlen Lauwreys zoon wijlen Lambert van Gorcum dochter wijlen Jans van Weert cum 
tutore doet afstand van haar tocht aan 
Jan, Embrecht broers, Reyssen en Ariaen zusters, haar wettige kinderen ook tbv Ghijsbrecht, Aerd en 
Willem, haar onmondige kinderen
drie stukken bodem en moers
1. een sestersaet oft daeromtrent in heerlijkheid Loen ter stede oever die baen 
2. in een buender boeyens en moers ter plaatse. vs. 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2014



3. een bodem heiveld, 3 lopen ter plaatse. vs. etc.  strekkende met beide einden aan twee heerwegen 

quo facto hebben Jan en Embrecht, broers, Reysse en Ariaen, hun zusters met hun voogden ook namens 
Ghijsbrecht, Aerd en Willem hun onmindige broers deze vs. drie stukken bodems en moers die wijlen 
Lambrecht van Gorcum eensdeels van de heer van Loen eensdeels heer Aerd van Buedel priester en 
eensdeels tegen Lambrecht Wijnen gekregen hadden en op welke drie stukken vs. Jan, Ghisbrecht, Henricx,
Ariaen en Gerit broers, zonen wijlen Lamberts vs. vertegen hadden tbv Lauwereyse vs. volgens 
verschillende schepenbrieven verkocht

opgedragen Anchemse zoon wijlen Henric Goessens

1503 mei 24 | 207/26r

Henrick zoon wijlen Goessen Aert Goessens soen 
verkoopt aan Arianen zoon wijlen Elijas Sterts vs.
0,5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende als Claes zoon wijlen Embert Sterts beloofde te 
betalen aan Goeyarden zoon Henricks van Buedel jaarlijks op Lichtmis uit
1. een huis en hoeve, gronden en toebehoren en erf daaraan 2,5 mudzaad in Udenhout
b.z. en e.e. godshuis van Tongerlo, a.e. Houtsche straet 
2. de helft van een stuk beemd onbedeeld, genaamd Dasschout dwelck jaarlijks rijdt tegen tgodshuys van 
Tongerloe
e.z. Gherit van Brakel, a.z. Gherijt Bax uxor?, e.e. de Asscotscher steghen, a.e. Jan van Haren 
3. hei te Tilburg
 
Goessen Aert Goessens kocht deze erfpacht van Goeyarde van Buedel voor schepenen van Oisterwijk en  
Henrick verkreeg het na dood van Goessen zijn vader

1503 juni 2 | 207/26v

Peter zoon wijlen Wouter Priem beloofd aan Claeusen en Jan, broers, kinderen wijlen Jan Beyen 19 lopen 
rogge jaarlijkse en erfelijke pacht OM op St Servaes uit
1. een huis en hoeve, gronden en toebehoren en erf daaraan, 3 mudzaad lants, te Berkel
2. een beemd, 18 lopen, in parochie vs. ter stede aen dat Gomelaer
geen belendingen genoemd 
3. een beemd, 1,5 bunder, in Udenhout, ter stede in die Scoerstraet 
geen belendingen genoemd
4. nog uit een mud rogge erfpacht die Cornelis die Decker en Kathelijn Stevens hem jaarlijks betalen uit 
zekere onderpanden volgens schepenbrief

Claes en Jan vs. hebben geconsenteert dat Peter deze erfpacht mag lossen met 50 peters van 18 stuivers 

1503 juni 9 | 207/26v-27

Willem zoon wijlen Wouter Jan Wouterss vanden Loe
verkoopt aan Jan zoon wijlen Jan Hessels 
een hoeve met de gronde en toebehoren, gelegen in Udenhout
e.z. Marten? genaamd Berwout en Jan zijn broer, a.z. Hessel genaamd Snauwe, e.e. de gemeint, a.e. de 
gemene straat

Deze hoeve behoorde toe aan Wouteren zijn vader en welke hoeve Willem van Langelaer uitgegeven had 
Wijtman zoon wijlen Gerit Wyten volgens schepenbrief sBosch en welke hoeve Willem vs. in recht van 
successie aangestorven is

belast met jaarlijks 2 blancken erfcijns de gesworenen van TIlborch 
belast met jaarlijks 9 mud en 2 zesteren rogge erfpacht aan (niet genoemd)

Jan beloofd te betalen aan Willem vs. 90 peters van 18 st pinxten over 5 jaar met 2,5 mud rogge 

In de marge:
hierop heeft Jan betaald 27 peters anno quar?.to pentecostes
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nog? 18 peters pentecostes anno quinto scab. Scaepdijck et Jacobo Buck ix may anno v-o

1503 juni 20 | 207/28a-28b

[papier waarop aan bovenzijde drietal halve merktekens, blijkbaar van doormidden gescheurd papier 
waarvan andere helft ontbreekt]
Onderstaande tekst staat op 28b

Item dit is die voirwaerde tusschen joncker Claes van Waelhoven ende Janne Meuws zijnen laet van sijnder 
hoeven in Udenhout gelegen geheyten Nollekes hoeve 

Iden iersten is tusschen dese voirsch. personen bevoirwaert ende ondersproken dat die voirscg. joncker 
Claes van Waelhoven sal trecke vrij ende los die scare nu ter tijt sijnde ende staende opt lant het sij in rogge 
oft in anderen coren soe die laet dat geseijt mach hebben vanden gelijcken jare xvc ende drie achtervolgen 
deser tegenwoirdige pachtingh gesaet ende gesloten als boven op den xxvten dach in aprill behoudelijck 
dat ... der selver scharen blijven sall opter selver hoeven Daer tegen die voirsch. laet sculdich sal sijn te 
leveren oick alsoe vele stroes als hij daer vanden voirsch. scharen vande sall Met deser conditien toe 
gedaen dat hij vanden voirsch. stroe verdecken sall nae laets recht dit jare, ende alsoe van jare te jare 
sij(n)re pachtinge van vier geheel jaer geduerende nu te meije naestcomende dierste jaer daer aff 
beghinnende alle jare sess wijnnen stroes

Item hijer en boven sall die voirsch. laet dierste jaer van sijnder pachtingen betalen vore weijen beemden 
ende tsorlijff? der selver hoeven xxv Rijnsgulden ende die andere drie jare vanden voirsch. pachtinge sall hij 
vuijter selver hoeve jaerlix betalen ... van sijne voirsch. gehele pachtinge den voirsch. joncker claess thien 
bossche mudde rogg ende xxv Rijnsgulden?, ende den selven rogge te leveren ten bossche oft ander waer 
daer t den voirsch. Jonker claess dat believen saell

Item in leste jaer vanden voirsch. pachtinge die voirsch. laet sal sculdich sijn die hoeve te ruijmen te meije
ende die scare nae hem mogen nemen van allen vruchten mits betalinge der voisch. sijne meester thien
mudde roggen in manieren voirsch. ende hij sall sculdich sijn te laten op die hoeve dat halff stroes vanden
voirsch. scaren

Item sal die voirscvh. joncker claes die huijsinge Repareren die vervallen is in Redeliker wijs tusschen
dit ende bamiise naestcomende

Item dese voirwarde is gesciet tusschen den voersch. joncker claes van Waelhoven ende Janne Meuws 
tot Oesterwijck in die Ploech in presentie van goeyen mannen Joest die Beer, Henrick Emmen, Dirck 
Sapeels, Jan 
Andriess ende Aert van Kuyck porters der vryheyt van Oesterwijck 

dese geloften sijn geschiet in presentie van scepen in Oesterwijck op dynsdach post sacramenti anno xvC 
ende dry noia S. ?  Aert Buckincks ende Gerrit van Berck 

[28a]
Alzoe zekere alteratie? ende differentie geresen zijn geweest ten vore den eerw. heer .... tussen joncker 
Clausse van Waelhoven ende die erfgenamen wijlen Jan Meeus zijn dese personen bij tussenspreken van 
goede mannen geaccordeert, met eenen godspenninck der? ... hen? in gueden penningen betaelt hebben 
sints den welcken heeft der selver joncker claes de weduwe voirs. hender kijnderen ende allen anderen des 
quijten behovende ... van desen differentien ende van alen tgene dat door? een ... noch gequijteert ende 
quijt geschonden ende heeft ... ...teert op tprocess voirs. ende op allen recht dat hem daer inne ... 
etc.

Ariaen wede wijlen Jan Meeus en haar kinderen ter andere zijden 

hieronder: Aert Meeus gelooft Johanni Andriesse 32 1/2 Rijnsgulden van 20 st woensdag a.s. oever 8 dagen
dat xixa april anno xviij p. pasce scab. Wt. Maes et Wout. Roeloffsz. 

1503 juni 19 | 207/28r

Verpachtingen van de tienden:

Ghijsbert Melis Peter Melis ende Ghijsbert Hessels hebben geloeft 36 mud rogge vande Seshoeven te 
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betalen 

Cornelis de Leeu Anthonis Meeus Jan Meeus Jan de Becker en Peter Thonis hebben geloeeft 39 mudde 
rogs van de Achthoeven

Henrick Witlock ende Cornelis vande Crekelhoeven hebben geloeft 14 1/2 mudde rogs vanden Muntelken

Hessel Wolfs heeft geloeft xxiiij mudden rogs  vanden Kerckeynde te betalen

Goeyart Vanoert Hessel Henric Hessels soen Jan Hessels en Jan Wouters hebben geloeft 32 1/2 rogs 
vande Leendonckss tiende te betalen 

Gerit van Berck Geritss en Loey van Broechoeven hebben geloeft voor 27 mud rogs van de thiende in die 
Schijve te betalen

Jan Claess Willem Berkelman Henrick Stoerman Embert Henrick Emmensoen Willem Vrancken Peter Gerits
en Herman Hessels hebben geloeft vande Helvoerts oude thiende 39 mudde rogs

1503 september 4 | 207/32v-2

Goeijart zoon wijlen Jan Goeyarts, Jan en Aert broers, Marie hun zuster cum tutore en Anchem zoon wijlen 
Aert Emmen man van Margriet zijn huisvrouw, kinderen wijlen Jan Goeyarts en Goelt dochter wijlen Aerts 
van Laerhoeven cum tutore, Jan en Aert gebruederen kinderen wijlen Aert Belniys en Gerit zoon wijlen Aerts
Verhoeven man van Aleyten zijn huisvrouw haar zuster, maken een erfdeling van de nagelaten goederen 
van Geertruyt van Laerhoeven 

1ste lot - Goeyart, Jan, Aert, Marie en Anchem man van Margriet 
o.a. de helft van een jaarlijkse erfpacht van 11 lopen erfpacht, die betaald wordt door de kinderen wijlen 
Peter Vanny uit onderpanden in Udenhout inde Cuyl 

2de lot - Goelt, Jan, Aert en Gerit Verhoeven vs. zullen hebben 
o.a. de helft van een jaarlijkse erfpacht van 11 lopen erfpacht, die betaald wordt door de kinderen wijlen 
Peter Vanny uit onderpanden in Udenhout inde Cuyl 

1503 september 13 | 207/37v

Jan zoon wijlen Jans de Molder man van Jenneken zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Vanny beloofd aan
Goeyarden sijnen brueder
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht OM op Lichtmis uit
2/3 hem behorende in een stede huis, hof, schuur, timmeringe daarop en het erf daarbij in Udenhout inden 
Cuyl
e.z. Wouter Loer?, a.z. en e.e. godshuis Tongerlo, a.e. Henrick vanden Broeck 

waarna Goeyart verklaart dat Jan zijn broeder deze pacht mag lossen met 28 1/2 gouden peter van 19 st 

1503 maart 28 | 207/38a

opten xxviij-en dach van meerte anno  xvC ende twe nae scrijven der jaer vanden Bossche is comen Symon 
Jan Wyten en heeft aen handen Henryck Willem Emmenz verboet vernaederscart? ende te vreden gestelt 
den selven Henrycken  allet tgheene daer voer die selve Henryck opgewonnen hadt met recht ende vonisse 
der scepenen van Oesterwijck die Creyte moelen ende die costen van recht daer voer bijde selven 
Henrycken wtgeleet? ende heeft voert gedaen die selve Symon aen handen des vs. Henricen allet tgheene 
dat hij dat hij van rechts wegen sculdich was te verene? ende Henryck vs. kenden hem daeraf vanden voirs 
Symon te vreden gestelt te hebben en wel bedanckt? te hebben
etc.

1504 mei 18 | 207/38g
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Anno xvC ende vier xviij-a may heeft heer Huyb. prior des goedshuys vande Cartuysers gelegen in parochie 
Vucht beleydt mette Dircke Noet schouth van Oesterwijck en man van leen mijns gened. heeren opt hoeve 
die toe te behoeren plach wijlen Jan Berwouts gelegen inde Biesmortel en heeft aldaer bevonden 
afhoudende zekere opgaende eycke hout te weten Ariaen en Claesse gebruederen zoon Jan Berkelmans en
Ariaen Brekelmans en heeft aldaer geprotesteert dat hem te wil oft te dancke en is en heeft aende heer voert
begeert dat hij hem verbiede soude voer daer aen te houden want hij daer nyemanden aen kende dan des 
vs. goidshuys ende p.testeerde vande oeverdaet de . . . .ende dat die heeren oick hen ende allen andere 
den aenvanck daeraff verbieden ende tvoirs hout beslaen soude op die stadt dairt borch? ende dat nyemand
van daer en voirde in heel oft in deel op een peen van hondert phs. gld tbv mijns genedigen heer te 
appliceren dwelck die schouth vs. t. begeerte vande vs. poer? gedaen heeft 
item den stucken vanden vs. opgaende hout waren in getale hondert ende xxv stucke sonder zeker cleyn 
stuckskens die nyet getelt en waren actum testes Willem Poeynenborch en Jan Lomb. als mannen
 
Item heeft daer nae den vs. spoer? de mannen geleyt op een cleyn wyecken aldaer gelegen daer om lagen 
afgehouden xx  elsen die op oude struycke gestaen hadde ende waren wael oudt als hem docht x oft xij 
jaren die welke oick ut sup. beslagen waerden vande heer
 
Item heeft oick beleydt dat in eender stege tott vs. hoeven? behoerende waren geset zeker eycken 
heesteren? vanden sommige? waeren - totte getale toe van xxiiij oft xxv toe - ten? halve afgehouden ende 
sommmige? lagen wtgetoegen 

1504 mei 18 | 207/38h

Op huyden prima juny heeft de schouth dit hout metten toebehoerten beslagen ten begeerte van den 
provisoor? vande goidshuys van wege mijns genedigen heren heer Ciriacus? ende heeft daer aff den 
aenvanck verboeden alle andere vt in dorso opte peen imbi? conscripto? en heeft daer aff eenen werlijcke 
borge geset te weten den heer van Asten die daer de catuyseren als borge geloeft heeft van welke geloefte 
de vs. heer Ciriacus? als procurator van wegen des vs. goidsh. heeft den voirs heer van Asten geloeft te 
ontheffen datum utsupra testes Cornelis Dicbiers ende meester Jan Lombaerts 
[met nog dwars doorgehaalde aantekening]

1503 september 19 | 207/38v

Cont zij want Jan vande Wouwer Janss voor zijn gebrek 1 1/2 mud rogge erfpacht uit 5 mud rogs welke 5 
mud Henrick genaamd die Coelborne zoon wijlen Aert Beys Coelborne beloofd had aan heer Janne 
genaamd den Coelborne priester zijn broer jaarlijks op Lichtmis en op het goed genaamd ten Appel te 
custene ende te leveren uit erfgoederen aan voornoemd heer Jan met recht van versterve toecomen 
mochten zijn van wijlen Airden Beys sijnen vader en van wijlen Aleyten zijnre moeder waar ook gelegen in 
parochie Oisterwijk van Westilborch en van Venloen en dat vs. heer Jan die gueden in een erfdeling ten deel
gevallen zijn en welke goederen Henrick vs. van heer Jan zijn brueder voor den erfpacht van de vijff mudde 
rogs vs. en sommige andere onraet volgens schepenbrief Oisterwijk duysent driehondert tseventich ende 
negen [1379] des sondaechs nae den octave van des heylichs sacraments dach en Willem vs. erfpacht 
voors gebrak van 2 jaar gericht met vonnis sch.Oisterwijk welk gericht Jan van der Stegen als vorster van 
Oisterwijk gevoert heeft en ook in de stad vanden Bosch daermen alsulcke geboeden gewoenlijck is te doen 
zijn volle proclamatie en ook in de kerk van Tilburg gelijck die scepenen van Tilburg dit ons scepenen onder 
henne gemeynen segel oick gecertificeert hebben

verkocht Henricke de Greve voor de voornoemd erfpacht en de achterstel en nog 11 lopen rogge die hij 
daarop is heffende en de achterstel van een jaar en nog voor alle erfpachten en erfcijnsen daarop die men 
jaarlijks geldende is en de schade van recht

1503 november 7 | 207/42r

Jacop vanden Brekel met Aert en Ariaen broers zijn zonen en Henrick Gerits van Boerden man van 
Mechteld zijn huisvrouw dochter Jacop vs. en voor Willem Wouterss vander Schuere man van Driesse zijn 
huisvrouw en voor Symon Pauwels Heysten als man van Heylwich zijn huisvrouw en voor Ariaen Jan Vannis
soen man van Marie zijn huisvrouw en voor Goessen Lauwreys als man van Heywigh zijn huisvrouw zusters,
dochters Jacops vs. waarr Aert, Ariaen en Henrick vs. voor geloofd hebben, verkopen aan
Jan Aertss van Eerssel 
de helft van een stuk beemd, 2 bunder en een dachmael, de hele beemd in Udenhout
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e.z. Aert van Eerssel en Kathelijn Loers, a.z. Huijbert vanden Scoer, e.e. Jan van Haren, a.e. een gemene 
steeg 

belast met jaarlijks 13,5 stuiver erfcijns en een halve kapoen in Nollekenschijns

1503 december 16 | 207/46v

Gerit zoon wijlen Cornelis Goessens verkoopt aan
Jan zoon wijlen Jan Bey
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht tot hem behorende te vergelden op Lichtmis uit
der erfenis Claes genaamd die Meyer die wilner waren Erits genaamd die Proyser gelegen in parochie van 
Venloen
e.z. Eryt Wienrox soen, a.z. gemene straat 

welke 4 lopen rogge erfpacht nu geldende is Huybrecht Janss uit het vs. onderpand en uit meer andere 
onderpanden ook gelegen in parochie Venloen en welke 4 lopen rogge Jorys vs. tegen Marie dochter wijlen 
Henrick Toeijt door koop verkregen volgens schepenbrief

1504 ? januari 8 | 207/los achterin-48a

op huyden viij-a january heeft Cornelis Dicbier schoutet tot Oesterwijck voir mannen van leen ons genadige 
heeren onderscreven beslagen wt begeerte van heer Huyb van Loen prior des goidshuys vande cartuysers 
gelegen in parochie van Wcht allen ende enyegelijcke alsulke gueden te weten houtwassen ende anderen 
gueden wesende op een hoeve met allen hoer toebehoirten gelegen in de parochie van Oisterwijk ter stede 
in den Biesmortel die welck toe te behoeren plach wijlen Jan Berwout ende die selve Jan den voirs 
goidshuys in zije testamente gemaect ende gelaten hadde en dair die wede wijlen Jans vs. nyet toe gerecht 
en is ende heeft allen anderen daer aff den aenvanck verboeden van wegen ons genedigen heren op een 
peen van hondert philips gulden tbv desselfs ons gened. heren te appliceren testes meester Jan Lomb. ende
Willem Poeynenborch als mannen

1504 ? januari 16 | 207/los achterin-48b

Item opten xvien dach van januario heeft Jan vander Stegen vorster tot Oesterwijck wt begeerte ende 
versueck van joffrouwe Belie van Bruechem weduwe wijlen Jan Berwouts ontslagen allen alsulke schaerhout
als opte hoeve voirs staende is voer scepenen n Oisterwijk Peter Janss ende Jan Andries Lambrechtss 
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