Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 209 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16deeeuw mede enige testamenten en sedert de 17 deeeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
20 januari 1505 – 12 januari 1506
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1505 juni 12 | 209/los voorin
Allen ende eenenyegelijcken die dese litteren van certificacie sullen syen off hueren lesen gruet met
kennisse d'wanth? It. Claes Pels dienaer der stadt van sHertogenbosch certificere voor die waarheid dat it
drie sonnendagen den eenen naden anderen vervolgende hebben voor den raethuyse derselver stat
daermen die geboden gewoonlijk is te doen
een hoeve gelegen in Udenhout
e.z. gemene straat, a.z. die hoeve Aert Aykens en met hueren toebehoren
tot welken erffenis heer Andries Emmen priester gericht is met den vonnis van schepenen van Oisterwijk
opten xij-ten dach in junijo anno xvC ende vijve Claess Pels
en achterop
deze hoeve is verkocht voor 9 mud rogge erfelijk en 9 mud rogge afterstels ende den scaey van recht den
coep heeft heer Andries Emberts ende Aert van Baerdwijck hadt yerst bestaen ende Aelbert hevet vercoft

1505 februari 15 | 209/4r-5r
alsoe zekere altricacie en geschil gerezen is tussen Lauwreyse zoon wijlen Jan Lauwreys Groeys ter eenre
zijde, en Wytman Jan Stevens sz als weduwnaar van Engelen dochter van wijlen Jans vs., zuster van
Lauwreys vs., aan de andere zijde
ter saecken van zekere erfgoederen bij de vs. Engelen na haar doodt achtergelaten van welken gescilden
en altricacie voirs met allet dat daer aencleven mochte en alle andere geschillen die ze tot op deze dag
tegen elkaar mochten hebben hebben deze vs. personen hen geconp(ro?)mitteert? ende gesubmitteert in
de eerbare en wijse te weten Laureys vs. in meester Jan Lombaerts en Wouter Thomaes Wouterss en
Wytman vs. in heer Andries Embrechtss priester en Willem Poeynenborch en hebben geloofd te
onderhouden alsulcke uitspraak etc. op een peen van 100 rijnsgulden tot 20 st
1/3 ten behoeve van de kerkfabriek van de kerk van Oisterwijk
1/3 ten behoeve van de hertog van Brabant en
1/3 ten behoeve van de partij die ze houden sal wordet gebroect te appliceren
na beraad van de vs arbiters de uitspraak uitgesproken:
1. dat Wijtman vs. sal vertyen en overgeven aan Lauwreys vs. de tocht hem toebehorende in alle goederen
die Engel achtergelaten had tesamen met de verschenen afterstellinge pachte daeraff nae haer doot
verschenen - behoudelijk dat hij int huis dat Engel toebehorende plach sal blijven wonen tot Paeschen toe
naestcomende
2. alle clederen van Engel achtergelaten tot haar lijve behorende uitgenomen een monsstailieren fock die
hij haer gemaect hadde en uitgenomen alsucke dagelijcke clederen als hij daeraff den armen om goidswille
gegeven hadde
3. item noch sal hij Lauwreys overleveren 2 silveren lepelen waeraff hij den dorden heeft gegeven den
kerckmeestere tbv de fabrieke om godswille
4. item sal noch leveren ende overgeven Lauwreys een webken dat Engelen toebehorende plach en noch
hiertoe een oudt scap welk Engel tot haerder moeder gehaelt heeft
5. Item hier voor sal Lauwreys schuldig zijn te betalen Wijtman 110 rijnsgulden tussen dit en St
Jacopsmisse a.s. zonder pacht en daarna wat hij dan nog schuldig blijft tot Lichtmisse a.s. met pacht van de
40 peters 2 rijnsgulden te pacht
6. item sal noch Wijtman behouden al den huysraet dien hij heeft daer Lauwreys toe gerecht is en daarmee
zijn vrije wil doen en ook alle haeffelijke goederen die hij van haar gehouden heeft
7. item oft hier namaels enige duysternisse in dese wtspraecke geviel ende gebuerde daeraff hebben dese
vs. arbiteren huer interpretacie ende verclaernisse tot henwaerts behouden.

1505 februari 18 | 209/5r-5v
Ghijsbrecht zoon van wijlen Lambert van Gorcum een vonnisbrief der schepenbank Oisterwijk waarin heer
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Laureys vande Venne priester als rector van het altaar van st Jans baptist en evangelist in de kerk van
Oisterwijk voor zijn gebrek een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge op Lichtmis uit
1. huyse en hoeve gronde en toebehoren
2. een akker land daaraan in parochie Enschot waar wijlen Aert geheyten van Weyborch inne te woenen
plach
3. een stuk land geheyten den Broet?acker
4. een stuk land geheyten den Oestacker
5. 1 1/2 L lants geheyten die Broetkist
6. een stuck lants geheyten den Homberch
7. een gedeelte inden Bijgaert
8. een beempt in die Dyese neven dat Rietven te weten der helft daer aff dwelck tegen Henrick die Bont
deylt
9. een beempdeken after Jan Bruystens Woutgers gelegen
10. een gedeeltken van beempt geheyten Ennekens beempt gelegen in Udenhout
11. nog uit een mud rogge erfpacht welck Peter vande Velde te gelden plach
deze onderpanden overmits gebreck van betaling zijns erfpachts metten heer vande lande opgedingt en
waaraf Ghijsbrecht den coep mette heer vande lande genomen hadde zoals in den vonnisbrief begrijpt
opgedragen Willem zoon wijlen Jan Poeynenborch en Peter zoon wijlen Corstiaen die Bont
behoudelijk dat ze nimmermeer zullen spreken van deze vonnisbrief op alsulcke 19 L rogge erfpacht als
Ghijsbrecht vs. op deze onderpanden jaarlijks heffende is nae inhout schepenbrief en nog op alsulcke 12 L
rogge erfpacht als Wijtman Gerit Willems ook daaruit heffende is.

1505 februari 28

847.Sch.Otw.209,6v-1

Aert zoon wijlen Jan Aerts, Goyaert zoon wijlen Willems vande Schueren man van Ykenen docter wijlen
Jans vs. en Marie dochter wijlen Jan Maes bij Haeywige dochter Jan voors.
Dragen op aan Bartholomeeus zoon wijlen Jan Aerts hun broer
3/8 in
1. een stede te weten huys hof mette schuere en andere timmeringen en erff daaraan 6 lopen daar wijlen
Jan Aerts hen vader inne bestorven is en hij te besitten plach in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
2. stuk land 10 lopen ter plaatse vs. etc.
3. stuk land 7 lopen ter plaatse vs.
4. stuk land 10 lopen ter plaatse vs.

1505 maart 4 | 209/8r
Henrick zoon wijlen Jans vande Laer en met hem Geertruyt dochter wijlen Jan Zegers als met haar wettige
man en voogd
hebben overgegeven en opgedragen Jan Aerts soen van Eerssel en metter pacht op OLVrouwendag
lestleden verschenen
een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge BM op
Lichtmis en then Bosch te leveren uit
de helft van een hoeve die toebehoren plach wijlen Goeyarde die Cuyper gelegen in parochie Oisterwijk ter
stede Udenhout en uit de helft van alle hen toebehoorten waar ook gelegen
welke erfpacht van 2 mud heer Ghijsbrecht Back canonick van St Jan evangelist stad sBosch tegen Wouter
zoon wijlen Mathijs die Cuyper en Henricke zijn zoen met cope in schepenbrief van sBosch en welk half
mud rogge erfpacht vs. tot Gertruyde vs. in recht van successie en versterve naeder doet van Heylwige
hoire moeder dochter wijlen Jan Melis toecomen en verstorven is

1505 maart 17 | 209/8v
Aert zoon wijlen Hessel Zegers
heeft opgedragen Joesten zoon wijlen Wouter Janss
een huys en hoff met sijnen gronde en toebehoren geheyten die oude hosstadt tot hem als hij sede gelegen
in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout optie Cruysstraet etc.
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welk huis en hof met stuk land vs. Aert vs. tegen Henricke zoon wijlen Jan Vendix met cope verkregen had
welk huys en hof met stuk land vs. Henrick vs. tegen Bartholomeeus Stevens zoon wijlen Bartholomeeus
vande Amelrvoert met cope verkregen had volgens schepenbrief van Oisterwijk en sBosch

1504 december 29 | 209/los-9-1r
Allen ende eenen yegelijken die dese litteren van certifi - - - etc.
Ic Claes Pels dienaer der stadt van - - drie zondaagse geboden - - gelegen in parochie Oisterwijk bij
Creytenmoelen - - vonnis sch. Otw

1505 maart 9 | 209/9r
Heer Cornelis priester zoon Claes Heyen ook voor Goessen Henrick Pauwelse en Jan zijne brueder
buytenlants wesende daer hij voer geloeft
hebben overgegeven aan heer Andries Embrechts priester
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht die wijlen Jan Vanni doen hij leefde te gelden plach allen jaer
erffelijk op Onze Lieve Vrouwe purificatie uit
een huyse en hoeve gronde en toebehoren en uit meer andere erven en erffenisse die toe te behoren
plachen wijlen Willem Sterts in parochie Oisterwijk omtrent der Creytenmoelen naar inhoud schepenbrief
van sBosch
dat als zijn broedere binnenlants zullen comen dan dat zij en yegelijck van hen heer Andriese voirs een
gelijcke veste doen zullen als hij hier gedaen heeft

1505 april 2 | 209/10r-10v
Aert, Peter, Wouter en Bartholomeeus zonen wijlen Jan Aert Gielis, Ghijsbrecht zoon wijlen Jans van Vucht
man van Elisabeth, Jan zoon wijlen Gielis Beykens man van Yken, Goeyart zoon wijlen Willem vande
Scuren man van Yken, zusters en dochter wijlen Jans vs. voor henzelf en voor Marie dochter van Jan Maes
die hij bij Haeywigh dochter wijlen Jan Aert Gielis vs. wettelijk gewonnen had
hebben overgegeven en opgedragen heer Anthonise van Nuwenhoeven persoen van Oesterwijck
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 20 schellingen uit een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40 scellingen op St
Jansdach baptiste van en uit
1. een huis en hoeve gronde en toebehoren en erff daaraan vijff lopen in parochie Oisterwijk in stede
Udenhout
e.z. gemene straat geheiten die Cruystraet, a.z. erf Geertrude wede wijlen Symons Lambrechts en haar
kinderen
2. 2 bunder beempts in als voor geheyten inden Reyt etc.
naast erf tafel H.Geest vanden Bosch
welke cijns van 40 schellingen vs. Weyndelmoude dochter wijlen Dircks vander Heyden tegen
Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus Stevens z vander Amervoert met cope verkregen had en welke
erfcijns van 20 schellingen vs. Jan zoon wijlen Aert Gielis vs. tegen Aerde zoon wijlen Aert Willems van
Haenvelt met cope vercregen had schepenbrief van sBosch
mocht ooit commer met recht quame op deen van dese 2 bunder beempts vs. nu hen toebehorende
gelegen aen dat eynde zuytwaerts neven erff Agneese weduwe Jan Lamberts van Gorcum met haar
kinderen als vanwege de 40 schellingen erfcijns vs. dat alsdan dese vs. Broers en hun nakomelingen deze
vs. 20 schellingen hierinne heer Anthonise opgedragen zullen mogen lossen met 7 peters van 18 stuivers

1505 april 2 | 209/10v
Aert zoon wijlen Jan Aert Gilelis vs.
Heeft overgegeven aan Wouter zoon wijlen Jan Aert Giels zijn broer
1/8 deel hem behorende in
een bunder beempts in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout inden Reyt etc.
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1505 april 21 | 209/12v
Dirck zoon wijlen Wouter Bax heeft geloofd te betalen Aerden zoon wijlen Jan die Meyer 6 lopen rogge
jaarlijkse en erfelijke pacht OM en binnen de vrijheid te leveren op Lichtmis uit
1. een stede geheyten sRiddershoff hem behorende met haar goederen en toebehoren en erff daaraan 7
mudzaad in par. Enschot
2. een heiveld 14 lopen
3. stuk moers 1/2 bunder in de parochie van Venloen
e.z. erf Heyn Jan Willems soen, a.z. erf toebehorende der heerlicheit van Tilburg en Loen
belast met:
aan de heren van Korssendonck 2 1/2 mud rogge en 1 pond payments
1 1/2 mud rogge Claes Boet en zijnre geswyen
nog 14 lopen rogge erfpacht de erfgen. w. hr Gerit Ghijsbrechtss vande Scaepdijck
nog 6 lopen rogge erfgen. van de huis. w. Andries Hoevelmans
nog 6 lopen rogge in de kerk van Enschot
nog 2 ponden payments de persoen en altaristen KvOtw
nog de grondcijns aan den heer vande lande
quo facto Aert voors wederom geconsenteert Dirck vs. dat hij deze 6 lopen rogge mag lossen met 13 1/2
peter van 18 st

1505 mei 5 | 209/14r
Dirck Henric Abensz en Gerit Huybrechtsz van Creyen die elk hadden gelden 20 lopen rogge erfpacht uit
zekere erffenis gelegen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout daer wijlen Jan Vanny inne bestorven was
hebben geloofd malcanderen dat zij alle scaey ende baet daeraff coemende gelijck gelden ende dragen
zullen ende allen costen gelijck gelden zullen
waarna Dirck en Gerit vs. hebben geloeft Cornelise Jans Leeuwensz dat zij noch egeen van hen beyden
nimmermeer tot genen dagh spreken noch hen waer suecken en zullen met deze 20 lopen rogge erfpacht
die zij heffende zijn jaarlijks uit de goederen van wijlen Jan Vanny op
alsulcken zesterzaad lants als Cornelis vs. gecoft hadde tegen Lambrecht Jan Huybenss daer hij een huys
op geset heeft gelegen aen die Creytenmoelen en hij nutertijt op wonende is

1505 mei 5 | 209/14v
Peter zoon wijlen Jans Beren
heeft overgegeven aan Dirck Henrick Abensz
20 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Laureys z. Jan Melis Walravens sz geloeft hadde te gelden
en te betalen Margriet weduwe Steven Meeus Stevens en Bartholomeeus nat.z. w. Stevens voors. jaarlijks
op Lichtmis uit
1. een huis en hove gronde en erf daaraan 6 lopen lants in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
2. stuk land 20 lopen aldaar etc.
3. nog uit erfgoed daar wijlen Steven Meeus in bestierf
welke 20 lopen rogge erfpacht Claes zoon wijlen Jan sBeren tegen Bartholomeeus natuurlijke zoon wijlen
Steven geheyten Meeus Stevens met cope vercregen had in schepenbrief van Oisterwijk en den Bosch
welke erfpacht vs. Peter na de dood van Claes zijn brueder in recht van versterven aencomen en
verstorven is

1505 mei 9 | 209/16r
Jan zoon wijlen Jan Hessels heeft geloeft te betalen Ghijsbrecht Jan Hessels soen zijn broeder een mud
rogge jaarlijkse en erfelijke pacht OM op Lichtmis op de onderpanden ondergeschreven te leveren uit:
de helft van een stuk beemd geheyten die Groetdonck tot hem behorende gelegen in parochie Udenhout
geheel naast het godshuis van der Cameren etc.
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quo facto heeft Gijsbert vs. geconsenteert dat Jan deze erfpacht mag lossen met 38 peters van 18 stuivers

1505 mei 16 | 209/17r
Jan zoon wijlen Steven Stevens heeft geloeft te betalen mr Jan Lombaerts ten behoeve van Ariaenen zoon
wijlen Aerts Smolders
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht OM en op de onderpande ondergeschreven te leveren op 16 mei
uit
een stuck lants hem toebehorende 4 lopen in parochie Oisterwijk in stede Udenhout optie Groenstraat etc.

1505 juni 18 | 209/23r-23v
Wouter die Cort heeft geloeft heer Jan Appels ten behoeve van den abdt van sunte Geertruden tot Loeven
16 1/2 mud rogge als vander Galghthienden te betalen St Andriesmisse a.s. en ten Bosch opten sulder oft
tOesterwijck opten Spijcker daert den rentmr des voors abts gelieven sal metter mate van Otw te leveren
Bartholomeeus die Wagemaker, Ghijb Hessels, Jan Hessels, Joest die Wagemeker, Henrick van Vucht,
Wout Nouwen, Henrick Witlock en Jan Roeters hebben geloeft 68 mud rogs vanden Berkelss thiende
Peter die Neck.., Ghijb van Vucht, Wouter Loer, Claes van Vucht, Ghijb Marten Deenkens soen en Cornelis
vande Loe geloven 59 mud rogge vanden nyenwer thienden
Claes Eliaes, Gerit Eliaes ende Aert Eliaes hebben geloeft 30 mudden rogge vander ouderthienden
Jan Piggen, Ariaen van Vucht, Peter van Vucht, Jan Stevens, Peter die Brender en Jan Marten Deenkens
soen hebben geloeft 40 mud rogge als vander Seshoeven
Ghijsbert Melis, Peter Melis, Aert Melis, Anchem vander Schoer, Huybrecht Beert Hermans soen ende
Cornelis Peter Vannis soen hebben geloeft 68 mud roge vander thienden op Hoechout
Jan Hessels, Meeus die Wagemeker ende Ghijb Hessels hebben geloeft 18 mud rogge vanden
Honemenneken te betalen
Jan Wouters Goeyart vande Avoert Aert Goeyarts ende Jan Goeyarts hebben geloeft 38 mud rogge vander
thienden geheiten Leendonck

1505 juli 15 | 209/24v-25r
Cont zij want heer Andries Embrechtss priester voor zijn gebrek dats te weten voor jaarlijkse en erfelijke
pacht 9 mud rogge jaarlijks op Lichtmis uit
een hoeve gronde en toebehoren in Udenhout
als Aert geheyten Berthout Back van Westilborch die te besitten plach en welke hoeve Aert uitgegeven had
Aelbrecht geheyten Aben Sweer wijlen Jacobs geheiten van Berkel voor den erfcijns die men daar jaarlijks
van rechtswegen sculdich is wt te vergelden en voor den erfpacht van den 9 mudden rogs als voor en bij
Westilborch den voors Aerde van Aelbrechte voirs tot zijne huyse metter mate van Otw oft bijden Bosch
metter maete aldaar daer Aert zijnen choir in hebben sal te leveren volgens schepenbrief van Oisterwijk
1344 des saterdaechs na die octave van derthiendach en welke 9 mud rogs erfpachts den vs heere Andries
ontbraken ende vanden jaer lestleden nyet vergouden en waren als hij sede gericht wairt met vonnisse der
schepenbank van Oisterwijk aen dese hoeve met toebehoren welk gericht Aert van Baerdwijck als
ondervorster van Oisterwijk namens heer Andries vs. daar hij volkomen macht aff hadde ende Aelbrecht
Willem Aelbrechtss daer nae volcomenlijcken volvoerde
gewijst met vonnisse schepenen van Oisterwijk dat Aelbrecht vs. gemachticht dit vs. gericht voir tvoers
gebreck vercoepen mochte ende dat die heer vanden lande den cope oft den copere daervan sculdich
soude zijn gerechte waerscap en geboeden in den Bosch heeft Aelbrecht voornoemde hoeve met
toebehoren verkocht heer Andriesen vs. voor den erfpacht van 9 mudde rogge en voor 9 mud rogge
afterstels tot Lichtmis ll. en de scaeye van recht
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1505 juli 21 | 209/25v
Adriaen zoon wijlen Claes Sterts
heeft opgedragen aan Ghijsbrechte zoon wijlen Lambert van Gorcum
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 6 lopen rogs uit 10 lopen rogge BM op Lichtmis en ten Bosch te leveren
uit
1. een huys en hove met sijn gronde en toebehoren en een stuck lants daaraan liggende en daartoe
behorende tsamen 8 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
naast erf van de heer van Petershem
2. 1 bunder beempts gelegen aldaar
3. stuk wey aldaar naast erf van de heer van Petershem
4. 1/6 van 1 B beempts in parochie Helvoirt int OIrtbroeck
volgens schepenbrief van sBosch

1505 juli 21 | 209/25v
Adriaen zoon wijlen Claes Sterts
heeft overgegeven Cornelis en Lijsbette zijn zuster kinderen van wijlen Gerits van Gorcum
4 lopen rogge vande thienen jaarlijkse en erfelijke pacht Bossche maat op Lichtmis en ten Bosch te leveren
uit erven als voor ?

1505 juli 21 | 209/26r
Claes en Jan zonen wijlen Jan Bey die jonge hebben onder hen bij rade van henne vrienden een erfdeling
gemaakt van zekere goederen wijlen Jans Bey hennen vader
Jan zal hebben en bezitten
1. 28 lopen rogge welke jaarlijks geldende is Margriet weduwe Jan Huyben
2. nog 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke jaarlijks geldende is Aert van Engelant
3. noch te Haren tot Elizabeth van Laerhoven 1 mud rogge erfpacht
4. nog 10 lopen rogge erfpacht tot Henrick Lemmens
5. Item noch een half mud dwelck Willem Brans jaarlijks geldende is
6. item noch 1/2 mud tot Tilborch dwelck gilt Jans Vermer
7. item noch 14 lopen erfpacht dwelck gelt Jan vande Wuwer ? tot Tilborch
8. item noch 15 lopen die welck jaarlijks geldende sijn die kinderen Goyart Oerlmans en Gerit Robbe
tsamen
9. item noch 1 half mud Gerit Lombarts tot Oisterwijk
10. item tot Berkel Peter Priems 10 lopen rogge erfpacht
Claes voirs sal erffelijck hebben
1. een stuck beempts 3 bunder ter plaatse Udenhout aldaar in die Scoerstraet etc.
naast de heren van Tongerlo
2. nog een mud rogge erfpacht tot Claes Eliaes
3. nog 1 mud erfrogge op die guede heer Jan Borchmans te Haren
4. nog 1 1/2 mud erfrogge tot Loen dwelk jaarlijks geldende zijn Gerit die Bont en Huybrecht Roesters
erfgen.
5. nog 7 lopen rogge tot Berkel welke jaarlijks geldende is Jan Lauwreyss
6. nog 4 lopen op Theuwe Beye erfgenamen tot Berkel
belast met 7 st 1/2 blanck de heren van Tongerlo

1505 augustus 7 | 209/27v-28v
Wouter zoon wijlen Peter Ghijben zijn recht en gedeelte tot hem behorende al alsulcke goeden daar wijlen
Peter Ghijben zijn vader vs. in bestorven is waar ook gelegen heeft hij overgegeven en opgedragen
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Henricke zoon wijlen Peter Ghijbe vs. zijn brueder
deselve Wouter
verkoopt aan Henrick zijn broer
nog 1/5 deel hem behorende in
een stuck beempts 1 1/2 bunder in parochie Oisterwijk in stede Udenhout optie Groenstraet etc.
welk 1/5 Wouter na dood van Aerde Ghijsbrechtss zijn oom bij versterve
deselve Wouter
draagt op aan Henricke sijnen brueder voors.
1. een schuer met hoire gronden en met een weyken daaraan liggende tsamen 2 L in parochie Oisterwijk in
stede Berkel etc.
2. stuxken lants 2 1/2 L in par. en tpl. voors. etc.
welke schuur etc. bij versterve na dood van Aerde Ghijsbertss zijnen oem aencomen ende verstorven als hij
sede
met als voorwaarde o.a. egeen hout daerop staende affhouden mer sal die willigen moegen cloeten
dat Wouter dese scuer metten erffenis vs. altijt sal moegen lossen ende quyten met alsulcke penningen en
costen als Henrick vs. geven ende betalen sal van alsulker borchtochte die hij nu gedaen heeft in handen
Jan de Brouwer officiael foreyn d. concilium van Beeck aengaende alsulcken excessen als de selve
gecommitteert heeft daer hij voer gearresteert ende gevangen is geweest ende de selve officiael hem aff
gereduneert? heeft ende daer hij aff geloeft heeft voer den officiael van Luydick tot Diest residerende te
recht te staen ende den gewijsden te voldoen etc.
waarna Wouter vs. heeft geswoeren in handen des officaels vs. met opgerecten vingeren then heylige dat
hij aengaende dese voirs. excesse then yerste dage van recht naestcomende als de officiael vs. te recht
sitten sal voir den selve officiael te recht comen ende aldair te recht staen ende dat hij hem met egeen
recht behelpen en sal dan metten recht aldaer ende den gevonnysden ? aldaer voldoen sal ende hebben
voerts geloeft Wouter als principael ende Henrick zijn vriend als borge van hem als principael sculdere
gesamenderhant ende onverscheyden op hen en op alle zijn guede den officiael foreyn vs. Ten behoeve
van mijn heer genechig den bisscop van Luydick te betalen en te voldoen allet tgeene daer Wout. voors.
inne gecondempneert sal werden bij den officiael tot Diest residerende dese vs. escesse aengaende oft des
zegelers van Luydick moet te hebben
item de selve Wouter heeft noch then heylige gesworen in handen des officiaels vs. dat hij nimmermeer
spreken en sal noch doen noch misdoen in woirden oft in wirken op enige van zijne bruederen oft zusteren
noch oick op enige andere ingesetenen van Oesterwijck van Enschot, Huyculum van Udenhout oft Berkel
oft oick op enige duer..? vanden heeren geestelijck oft wereldlijk.

1505 september 10 | 209/29r-29v
Jan zoon wijlen Jan Bey des jongen en wijlen Yde Claes Sterts
heeft overgegeven aan Ariaen zoon wijlen Claes Sterts
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welk half mud Wouter zoon wijlen Peter Vanny geloeft had te
betalen Adriaen zoon wijlen Claes Sterts ten behoeve van Yden vs. op Lichtmis uit
1. een huyse en hoeve gronden en toebehoren en erff daaraan 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
Udenhout optie Gruenstraet etc.
strekkende tot erf van de predicaren vanden Bosch
2. stuk land 12 lopen aldasar
3. stuk land 5 lopen aldaar
welk half mud rogge erfpacht voornoemde Jan in erfdeling met Claes zijn broed na de dood van Jan zijns
vaders ten deel gevallen volgens schepenbrief van Oisterwijk

1505 september 29 | 209/31r
[Jan] Wouter ende Henrick gebruederen zn w. Gerits van Dunne
hebben overgegeven en opgedragen aan Wouter Thomaes Wouterss
de helft van 4 bunder heide lants ende gronts tot hen behoirende en gelegen in parochie Venloen etc.
welke 4 bunder heide Jan Melis Bonten sen en Henrick zijn brueder tegen Dirck van Haestrecht heer tot
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Venloen met cope verkregen had en welke 4 bunder Huybert Janss als rentmeester des heren van Venloen
voer den grontcijns vercoft hadde Jan Wouter Loers zoen en Geride van Dunne Henrickss te weten Jan vs.
de helft die oistwaerts gelegen is en Geride vs. die zijden die westwaert gelegen is volgens schepenbrief
van Venloen en welke helft vs. Wouter en Henrick vs. na der doet wijlen Gerits van Dunne hoers vaders vs.
bij versterven aencomen is
met de last aan de heer van Venloen

1505 oktober 11 | 209/34r
Henric zoon wijlen Peter Wouterss van Heese man van Hillegonde dochter wijlen Lambert Leynen
heerft wettelijken erffelijk overgegeven ende opgedragen Wouteren zoon wijlen Wijtmans Peter Huyben
de helft tot hem behorende in een stuk lants met de helft van de huyse daerop tgeheel stuk land vs. 5 lopen
in parochie Oisterwijk in een stede gheyten Udenhout etc.
welke helft van de stuk lands en de huyse Lambert Leynen met recht van naderschap vercregen hadde in
schepenbrief van isterwijk en welke helft Henrick voors. in een erfdeling gedaan met zijn mede erfgenamen
na de dood van Lambrecht als man van Hillegonde ten deel gevallen is.

1505 oktober 11 | 209/34r
Huybrecht zoon wijlen Jan Goyartss vande Hagehorst die hij bij wijlen Marien van Beeck gewonnen hadde
heeft overgegeven en opgedragen aan Wouter zoon wijlen Wijtmans Peter Huyben
de helft van een stuk land en huyse, het hele stuk land 5 lopen
welke helft hem na de dood van Marien van Beeck zijn moeder bij recht van versterve aencomen en
verstorven is.

1505 april 26 | 209/35v-36r
Reyner zoon wijlen Jans Brouwers Aleyten sijns wijfs, Joirden die Greve man van Ermgaerde sijns wijffs,
Jan Gielis man van Kathelijne sijns wijffs ende Elisabeth weduwe Willems Loesen cum tutore dochter wijlen
Jans Goyart Bax die Jan vs. bij Aleyten dochter wijlen Claes Sterts wittelijcken gewonnen hadde, Jan
Stevens man van Elisabeth dochter wijlen Claes Stert voor hemzelf en voor zijn mede erfgenamen daar hij
voor geloofd heeft, Aert zoon wijlen Aert Sterts, Aert zoon wijlen Aert Goeyarts als man en Arianen sijns
wijfs dochter wijlen Aert Sterts vs. voor hem selve en voer Claese ende Aerde broers kinderen wijlen Aert
Stert daer Aert Goeyartss voer geloeft heeft
hebben overgegeven en opgedragen Claesse zoon wijlen Peters vander Cameren die hij bij w. Ermgaerde
zijn hvr dochter wijlen Claes Sterts gewonnen hadde en Wouteren zoon wijlen Wouter Claess man van
Aleyten zijn hvr zuster Claes voors.
hen recht en gedeelten tot hen als zij sede behorende in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht
welke Jan zoon wijlen Claes geheyten Stert vercoft hadde in enen wittigen coop Claesse geheyten Stert
sijnen brueder den joncxsten zoon wijlen Claes Sterts voor te vergelden jaarlijks op Lichtmis uit
voorn. Jans gedeelt vander hoeve met alle toebehoren die wijlen Claes Sterts hoirs vaders te wesen plach
gelegen in een stede geheyten Udenhout bij die Creytenmoelen
dats te weten uit 1/4 deel des geschreven goets en al zijn toebehoren den vs. Jan daeraf toebehorende etc.
in schepenbrief van Oisterwijk hen aangekomen vande dood wijlen Elisabeth dochter wijlen Claes Sterts als
zij seden
waarna Claes en Wouter vs. hen recht en gedeelte in 2 mud rogge erfpacht als zij met mede erfgenamen
na dood wijlen Elisabet Sterts aancomen en verstorven zijn hebben zij overgegeven Reyneren met zijn
mede erfgenamen en hebben ook geloofd Reyner c.s. dat zij met de oude brieven van de 2 mudden rogs
erfpacht nimmermeer egeen recht oft waerscap sueken en sullen opt halff mud rogge erfpacht voors. dat zij
Claesse en Wouter huyden des daechs overgegeven hebben
waarna Claes en Wouter voors. voor henzelf en voor hen mede erfgenamen dit voors. half mud rogge
erfpacht overgegeven heer Andries Embrechtss priester met de afterstelle van 4 jaar.
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1505 december 9 | 209/38r
Cont zij enen yegelijcken want Dirck Henrick Abensoen voir zijn gebreck dats te weten voir een jaarlijkse en
erfelijke pacht van 20 lopen rogge welke erfpacht Laureys zoon Jan Melis Walravens soen geloeft hadde te
gelden Margriet weduwe Seven Meeus Stevens soen en Bartholomeeus nat.zoon wijlen Stevens vs. allen
jaar op Lichtmis met brieven van ouden date met recht gesleten en opgewonnen waren
Item noch van alle erfgoederen daar wijlen Steven Meeus inne bestarf volgens schepenbrief van Oisterwijk
1473 drie dage in augusto
en want die vs. Steven Meeus voor ende Lauwreys geloeve vs. daer nae te besitten plagen voir hen erve
ende erffenisse inden yersten
1. een stuck lants een zestersaet in parochie Oisterwijk omtrent der Creytenmoelen aldaer
e.z. de gemene straat, a.z. erf Scoermans luyden, e.e. tot erf Kathelijn weduwe Peter Meeus
2. een stuk beemps geheyten Dashout 1 1/2 buender erfs in parochie Oisterwijk in een stede geheyten
Udenhout ter stede geheyten in Dashout
3. een stuck lants geheyten dat heydevelt 3 lopen in parochie Oisterwijk vs. ter stede geheyten Udenhout
etc.
4. een heyvelt 4 bunder in parochie Tilburg etc.
welke erfpacht voornoemde. Dircke gebrak van 2 jaren lestleden nyet vergouden en was gericht was welk
gericht Aelbrecht Willem Aelbrechtss als vorster van Oisterwijk namens Dircks vs. daar hij volkomen macht
af had en is dit gericht oick geveylt inde stadt vanden Bosch en heeft Aelbrecht dit verkocht heer Andries
Embrechts priester voor 1/2 mud rogge erfpacht in afkorting van de 20 lopen rogge erfpacht
uitgescheyden alsulcken mud rogge erfpacht als die heren vanden Goidshuyse van Korssendonck hieruit
dezen onderpanden jaarlijks heffende zijn

1506 januari 12 | 209/42v
Zoete dochter wijlen Jans van Bladel metten momboor heeft geloeft te betalen Geride zoon wijlen Eliaes de
Meyer 1 1/2 mud rogge Otw maat en op onderpand ondergeschreven te custen ende te leveren op Lichtmis
uit
een hoeve met toebehoren huys hof lant zant heye weye in parochie Oisterwijk ter stede optie House straet
[sic] aenden Houtschen dreyboem aldaar etc.
quo facto heeft Gerit geconsenteert Zoeten wederom geloeft dat zij deze erfpacht mag lossen na drie jaar
met 54 rijnsgulden
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