
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 210 ("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.) 
14 januari 1506 – 4 januari 1507
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1506 januari 17 | 210/2v-3r

Mari dochter wijlen Henrick Toeyt met voogd
geeft over aan Henrick Willem Emmen ten behoeve van tafel H.Geest KvOisterwijk

o.a. 
een mud rogge erfpacht welke Embert Henrick Emmens van Riel geloeft had aan Marie voors. op Lichtmis 
uit
1. een hoeve in Oisterwijk
2. een stuk weiland 15 lopen in parochie Oisterwijk in een stede Udenhout etc
 
welke 9 lopen Mari tegen Wijtman zoon wijlen Willem zoon wijlen Willem Wyten Henricken en Peteren 
gebr. Katherijne en Engelbert hoer susteren met coepe 

de meesters en provisoren moeten na de dood van Mary jaarlijks voor haar en haar ouders zielrust ten 
ewigen dage sullen doen lezen en celebreren een weeckmisse alle sondage tsmorgens ter stont naeder 
vroemissen op sHeylichs Cruys altaer KvOisterwijk - 

mocht de mis niet gebeuren dan het eerste mud rogge der H.Geestmeesters van Gestel en dander mud 
opte hoeve Emberts Goessens zal aanvaarden en beuren die meester vanden Groeten Gasthuyse vanden 
Bosch

quo facto heeft Henrick voors als meester en provisor der tafele voors gelooft te betalen Marien voors. 2 
mud en 14 lopen rogge jaarlijkse lijftocht op Lichtmis zo lang ze leeft uit alle goederen der tafel 

1506 januari 20 | 210/4r

Cont zij want Aert zoon wijlen Jans de Becker een huys en hof en erff daaraan hem toebehorende in 
parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
zoe is gestaan Cornelis voors. [zoon wijlen Peter Vany] heeft Aerde vercoft eenen waterlaet 2 1/2 voet wyt 
teynden aen sijn erf etc.

1506 januari 21 | 210/4r

Jan zoon wijlen Peter Vanny
geeft over aan Jacop zoon wijlen Jans de Molder sijnen swager
zijn recht in een stuxken moers te weten 1/4 daerin tsamen 1 bunder in parochie Venloen optie Baen aldaar 
etc. met een einde op de baan van Dongen 

1506 februari 3 |  210/11v

Peter zoon wijlen Jan Maes 
draagt op aan Jacoppe zoon wijlen Corstiaen sBonten sz
zijn recht in een stuxken moers in parochie Venloen naast erf des heren van Venloen strekkende van de 
heerbane 

aankomst als Jan zijn vader dat te bezitten plach 
nog zijn recht of deel daer wijlen Aleyt zijn moeder inne bestorven is 
 
belast met uit het stuxken moer 1/2 oort st. erfcijns den heer van Venloen

waarna Jacop voors. heeft geloeft Peter voors. 6 peters 18 st op Lichtmis en dat hij hem gelieven sal 
wtreycken ende leveren sal alsulcken ouden huysraet als hem toebehorende te weten een scap, een 
screyne, een bedde metter toebehoerten, vier cussens, drie dwelen, drie tennen scotelen, twee coeperen 
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potten

1506 februari 6 | 210/13v

Aert ende Ghijsbrecht zonen wijlen Hessel Zegers bij Henricke dochter wijlen Aert de  Meyer
draagt op aan Ariaen dochter Jans vander Schueren die hij bij wijlen Henric Aerts Meyers dochter 
gewonnen had
hen recht en deel in een halve mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 2 mudden welke 2 
mudden rogge Jan zoon wijlen Aerts van Broechoeven geloeft hadde Aerde zoon wijlen Jans die Meyer op 
Korsavont uit
een stuk beemd 8 buender parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 
aan de waterlaat tot erf gent Sandersput 

in schepenbrief van Oisterwijk 

1506 februari 6 | 210/13v-14r

Aert ende Ghijsbrecht zonen wijlen Hessel Zegers bij Henricke dochter wijlen Aert de  Meyer
hebben geloeft Ariaen hoeren naezuster dat dezelve Ariaen zal deylen met hen hoet voer hoet nl. 
1/3 in alle goederen na dood van Aerde die Meyer hennen oem of anders die welcke hen verstorven zullen 
als van Henrick henre moeder wegen sonder argelist

waarna Aert en Ghijsbert voors. en met hen Ariaen hen naezuster voors. bij consent en bijwezen van Jan 
vander Schuuren haere vader en Goeyaerde vande Schueren haeren oem als momboren derzelver Ariaen 
hebben overgegeven aan Lambrecht en Ghijsbrecht zonen wijlen Aerts de Meyer voers hoeren oem
hen recht en gedeelte tot hen behorende in alsulcke moeren met hon gronden weyen en toebehoren als 
Aerde de Meyer hennen ouden vader toe te behoren plagen en hen na de dood desselfs en Elisabeth zijn 
husvrouw aencomen en verstorven waar ook gelegen in parochie Venloen 

1506 februari 10 | 210/14r

Peter Maes Brocken sz man van Aleyten zijn hvr dochter wijlen Robbrecht Brocken die hij bij wijlen 
Mechtelt zijn hvr dochter wijlen Jan Langerbeen gewonnen had daer wijlen Jan Langerbeen inne bestorven 
is en Elisabeth hem Jan huysvrouw in tochte en hem naede doet vander selver Elisabeth aencomen en 
verstorven mochten waar ook gelegen ten behoeve van Jan en Peter gebruederen zn wijlen Jan 
Langerbeen voors.

1506 februari 21 | 210/15v-16r

Aert en Ghisbert gebruederen zn wijlen Hessel Zegers bij wijlen Henrick dochter wijlen Aerts die Meyer 
dragen over aan Huybrecht Lambert Leynen sz
2 gedeelten in een zesde deel tot hen behorende in
1. een stuck lants tot heyen en tot lant geheten die Hosstede in par Venloen etc. 
2. nog deel hen aangekomen van wijlen Mathijs Vani en Heylwich zijn hvr 
3. nog hiertoe alsulcke brougetouwe mete toebehoren dat xxi-a february scab Dirck Sapeels ende Aert 
Nulant

Quo facto heeft Huyb weduwerom geconsenteert dat zij zullen mogen lossen met 25 Rgld 

1506 februari 21 | 210/16r

Aert en Ghisbert gebruederen zn wijlen Hessel Zegers bij wijlen Henrick dochter wijlen Aerts die Meyer
 geven over aan Ghijsbrechte Goeyart Hoeven soen
hun recht in een mud rogge erfpacht uit vier mud rogge erfpacht Bossche maat op Lichtmis uit
1. 2/4 in een stuck lants in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout en uit 
2. 2/4 in twee stuckskens beempts in voorn. parochie 
3. 2/4 gedeelte van 2 mudden rogs de maten vanden Bosch op Lichtmis uitte erffenisse voirs.
4. uit drie stuckskens lants die totter helft der hoeve wijlen Jan Stempels des ouden toebehoren plagen in 
parochie en tpl. voors. etc.
5. uit 1/3 in 1/3 van een stuck beempts geheyten Hoelbroeck in parochie voors. bij eenen dijck geheyten 
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Roelkens dijck 

welke erfpacht vanden vier mudden rogge voirs. Willem zoon wijlen Engbert Eliaes soen en Engelberen zijn
hvr geloeft hadde en te betalen Aerden zoon wijlen Willems vanden Staeck uit voorn. onderpanden hen van
Henrick en Aerd zonen wijlen Willem vanden Staeck vs. voer den voirs erfpacht met meer andee lasten en 
erfpachten uitgegeven volgens schepenbrief van sBosch

1506 februari 25 | 210/17r

Hessel zoon wijlen  Aert Wolffaerts vander Heyen heeft geloeft te betalen Elisabet Goeyarts dochter van 
Vucht 
12 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis en bvvo te leveren uit 
1. 1/7 deel hem behorende in een stede huyse hoeve gronde toebehoorten in parochie  Oisterwijk in stede 
Udenhout tpl. aen dWout strekkend aan de gemeynt van Druene 
2. 1/7 deel in een beempt geheten Grootdonck 2 bunder in parochie tpl. voors. naast het Giersbergsche 
broeck
 
quo facto heeft Elisabeth geconsenteert dat hij mag lossen met 30 peters van 18 stuivers

In de marge: Dirck voors. heeft dit stuxken lants overgegeven Marten Jan Peters op 4 juli 1506

In de marge: Marten voors. heeft dit voors. stuxken lants overgegeven Margriet weduwe wijlen Pauwels die 
Beer op 14 juni 1507

1506 februari 25 | 210/17v

Gielis zoon wijlen Henrick Moenen 
verkoopt aan Jan zoon wijlen Dirck Roeters
1. een stede hoff mette schuere en andere timmeringen daarop staande met henne gronde en toebehoren 
en erff daaraan hem behorende tsamen 8 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in die 
Brabantsche Hoeve etc. aan de gemeint van Haren
2. beemd, 11 lopen in parochie en tpl. voors. van de Goemelerse straat 
 
belast met jaarlijks een mud rogge erfpacht aan de zusters van Oisterwijk  
beast met jaarlijks een zester aan de persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk
belast met jaarlijks een erfcijsn van 8 stuivers in sHertogenbosch

waarna Jan Roeters gelooft een mud rogge op Lichtmis uit dit huis – in de marge anno [15]07 12 maart 

quo facto heeft Gielis geconsenteert Janne voors. dat dit mud rogge zal mogen lossen met 36 peters 

1506 maart 10 | 210/20r-20v

Wouter, Jan en Henrick zonen wijlen Gerits van Dunne, Heylwych hen suster met haeren momber  daartoe 
van haar gecoren, Lenaert zoon wijlen Ariaen Koe..man als man van Elisabeth, Willem zoon wijlen Herman 
Jan Emmensz man van Ariane, zusters en dochters wijlen Gerits van Dunne vs. delen na dood wijlen 
Geride van Dunne hen vader voorn. aencomen 

1ste lot - aan Wouter [marge Walterus 3 st 1 1/2 oert] 
niet relevant

2de lot - aan Willem Hermans man van Ariaen 
o.a.
de helft van een stuk moers 6 lopen in parochie Venloen ter stede in die Placken etc.

3de lot - aan Jan 
o.a. de helft van een stuk moers 4 lopen in parochie Venloen etc. 

4de lot - item Henrick voors zal hebben 
o.a. de helft van een stuck moers 6 lopen in parochie Venloen 
e.z. erf Claes Bey, a.z. erf Cornelis Peters 
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5de lot - Heylwich zal hebben 
niet relevant

6de lot - Lenaert voors. als man en momb. Elisabeth zijn hvr 
o.a. 
de helft vanden 4 lopen moers daeraff dandere helft toebehoort Jan voors. 

1506 maart 9 | 210/21v

Wouter zoon wijlen Wouter Loer en Wijtman zoon wijlen Gerit Willems 
delen van een stede hen tesamen toebehorende die toe te behoren plach wijlen Henrick gelegen in 
Udenhout 

aan Wouter 
1. de helft van een stede mette schuere daarop nl. de helft oost etc. van gemeynt van Haaren 
2. land te Berkel

aan Wijtman
1. de helft van de stede westwaarts etc. 
2. and te Berkel

 
1506 maart 11 | 210/23r

Gerit zoon wijlen Jan Vanni een half mud rogge erfpacht hem toebehorende van een gehelen mud rogge 
erfpacht uit een erfpacht van 2 mudden rogs op St Andries dage apostel inden wynter uit allen gueden 
wijlen Goeyart Ommaten soene en welk mud rogge erfpacht voors. wt den gueden wijlen Goeyarts voors. 
bewesen is en jaarlijks op St Andries uit
enen goede met sijnen  gronde en toebehoren geheyten tgoet van Heyst in parochie Oisterwijk in een stede 
geheyten Udenhout aen een stede geheyten den Winckel 
en welk mud rogge erfpacht Jan zoon wijlen Peter Vanni tegen Ghijsbrecht zoon wijlen Jans van Wcht met 
overgeven en welk half mud rogge vanden gehelen mud rogge erfpacht den voorn. Geride na dood van Jan
zijn vader bij versterve in erfdeling met mede erfgen. sch.br. Oisterwijk 
opgedragen Peter Huybrechts

1506 maart 11     210/24r-1

Peter, Stheven en Berttholomeeus gebr. voor henzelf en voor Wouter hun broeder kinderen wijlen 
Bertholomeeus Stevens die Bertholomeeus vercregen heeft bij Elyszabet Peter Vannis dochter voor 1/8 
deel, 
Peter (Jan), Aert, en Bertholomeeus gebr. Jan Dielis als man van Yde sijns wijfs Ghijsbrecht van Vucht, 
Lijsbet zijns wijffs Goyaert Verschuren als man van Yde zijns wijfs en Willem Scheenkens als man van 
Marien sijns wijfs kinderen wijlen Jan Aert Dielis die Jan vercregen heeft bij Aleyten Peter Vannis voor 
henzelf en voor Wouter hun broeder voor 1/8 deel, 
Peter, Willem en Cornelis gebr. kinderen wijlen Wouter Peter Vannis zoen het derde 1/8 deel, 
Cornelis, Peter en Jan gebr. Jan die Molder als man van Jenneken sijns wijffs, Jacop Jans Smolders zoen 
als man van Katherijne sijns wijfs kinderen wijlen Peter Vannis voor 1/8 deel,
Ghijsbrecht (Peter), Adriaen, Gherit ende Jan gebr. Aert van Engelant als man van Heylwige sijns wijfs 
Willem Heymans de jonge ut tutor Aleyte sijns wijffs en Henrick Loyen als man van Peteren sijns wijffs 
kinderen wijlen Jan Vannys voor henzelf en voor Henrick hun broer voor Janne zoon wijlen Jan Vannis en 
Peter hun broer daar Gerit voor gelooft heeft voor dat vijfde 1/8 
en Goeyart Jans? Molders z. Vannis z. ? nyet tegenwoordig daar Goyaert Jan Smolders zoen sijn zwager 
voer gheloeft heeft als voer dat zesde 1/8 deel in
1. een stuk beempts die helft daaraf hen toebehorende waaraf dander helft toebehoort Aerden den Becker 
den helen beemd groot wesende 1 B in parochie Oisterwijk in stede Udenhout geheyten dat Block etc. 
2. 1/3 van een heyvelt in de parochie van Tilborch dat heel velt groot 2 B < aan die Goerstraet > erf Aleyt 
van Vucht en kinderen ^godshuys van Tongerloe  v Hoetsestrate 
hen aangekomen en verstorven van Mathijs Peter Vannis soen en Mathijs verstorven van wijlen Peter zijn 
vader en erfdeling tussen broers en zusters in sch.br. Oisterwijk 
overgedragen Adriaen zoon wijlen Claus Stert
belast met de helft van vierdalffne st. erfcijns die Henric Melis daarop heffende is 
belast met een oude grote uit het 1/3 van het heiveld aan een altaar in de kerk vanTilborch 
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In de marge: 18 december 1506 - Ariaen Sterts gelooft een oude grote erfcijns uit dit heiveld te betalen 
zonder dat de andere erfgenamen daarvan nog last hebben en Goyart Jans Smolders sz

de voorn. erfgen. bekennen ontvangen te hebben van Adriaen voors. 24 gld van 20 st 

1506 maart 21     210/26v-1

Cont zij want Claes zoon wijlen Peters vanden Cameren gemachtigd van Elisabeth dochter wijlen Claes 
Sterts opgewonnen 
1. een huys en hoff gronde en toebehoren me de timmeringen daarop metter erffenis daaraan 26 lopen in 
parochie Oisterwijk ter stede Udenhout omtrent der Creytenmoelen etc.
2. stuck lants veertiendalven lopen als voor

den erfcoop met den heer genomen sc. Oisterwijk - beyaert ende bedaecht en geboden in den Bosch en 
kerk van Oisterwijk doen veylen in den huyse vanden vorster van Oesterwijck - soe heeft denselven Jan 
daarop geseten en kerse onsteken en daarvoor geboden 3 mudde rogge erfpacht die Elisabeth Sterts en 
haar zuster daarop heffen en nog 7 mud 12 lopen rogge afterstels nog 4 mud rogge erfpacht de heren van 
Postel  en 8 mudden rogs afterstels nog 4 Rgld eens ook den heer van Postel nog 1 mud rogge erfpacht 
welke hij Jan ook op heffende was  en 11 jaar onbetaald stond nog 35 1/2 st afterstelle hertogencijns nog 30
st die hij gegegeven hadde van graven noch 37 st van scaeye van recht en niemand die daar meer voor 
geven woude soe heeft Jan voors. den coop daeraff metten wtgaen vande kerssen voir den voers. onraet 

[Niet duidelijk wie deze Jan is]

1506 mei 19     210/los2bij29v

Adriaen Sterts Bartholomeeus die Wagemaker ende Peter Kempelant hebben eendrechtelijcken getuycht 
dat Mathijs Vannis zijn testament heeft gemaakt in tegenwoordigheid van Heylwige zijn hvr waarin dat de 
langst levende alle goederen haeffelijck ende erffelijcken zijn of haar leven lang in tocht zal bezitten en na 
dood van beiden die oude erfsgueden weduwerom gaen ende succederen en daer zij totten rechten 
erfgenamen daer zij van rechtswegen sculdch weren te succederen ende daer zij aff comen waren en de 
recht delen in twee delen - op St Servaesdach ll. acht dagen daervoer oft nae oft daeromtrent v oft vi jare 
oft daer omtrent geleden 

Item Ariaen Sterts en Peter Kempelant voors. tuygen noch dat hen kenlijck is dat Heylwich voers. daer nae 
oick haar testament gemaakt heeft voor den priester doen zij haer sacramenten vander heyliger nam ende 
maecte daerinne ook als voor.

Adraan? Buck Huyb. Leynen ende Ariaen Stevenss van Dunne hebben getuycht dat hier aff die behoerlijcke
weet gedaen is geweest 
Willem Appels, Willem Zegers, Henricx Zegers ende Geride vande Pass als weduwer partyen van desen 
conden 

1506 april 17     210/29v-2

Lauwreys zoon wijlen Lauwreys Groeys 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende uit een 
erfpacht van 1 mud rogge en welke erfpacht van de 4 lopen rogge voors hem geldende is Elisabeth weduwe
wijlen Huyb. vander Scoer met haar kinderen jaarlijks op St Jans dach baptisten inden zoemer uit zekere 
onderpanden in Udenhout en welke4 lopen erfpacht voors Lauwreys in erfdeling volgens sch.br. 
overgegeven en opgedragen Elisabette voors.

1506 april 20     210/30r-1

Jan Peter Oemssoen man van Kathelijn zijn hvr dochter wijlen Claes Claess ook voor Claesse zijnen 
zwager en voer Ariaen zijn geswye kinderen wijlen Claes voors. daar Jan en Wouter zoon wijlen Wouters 
vanden Nuwenhuys tsamen voer geloeft hebben 1/5 hen behorende in
2 stuxkens lants elk een zesterzaad in parochie Oisterwijk in Udenhout  
1. e.z. erf Wijtman Gerit Willems Z, verder rondom die gemeynt van Haren 
2. e.z. erff Cornelis die Leeu N a.z. gemene straat, en met een eynde erf Elisabeth weduwe Huybert van der
Scoer met haar kinderen 
vercoft ende opgedragen Elisabette voors.
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1506 mei 25     210/33r-1

Willem en Henrick gebr. zn wijlen Ghijsbert Zegers Gerit zoon wijlen Peter vanden Pasch man van Aleyten 
zijn hvr dochter wijlen Ghijsbert vors. Willem Appels man van Elisabeth zijn hvr dochter wijlen Gerits vande
Loe en Jenneken dochter wijlen Jan Collaerts metten momb. een half mud roge jaarlijkse en erfelijke pacht 
Oisterwijk maat op Lichtmis uit
een stuck beempts een bunder, in parochie Oisterwijk tpl. Udenhout in stede tGoemelaer etc. 
aankomst als als deze erfpacht Mathijs zoon wijlen Peter Vannys tegen Peter zoon wijlen Peter Vannys met 
cope sch.br. sBosch 

vertegen ten behoeve van Ariaen Sterts met mede erfgen. van Mathijse voorn.

1506 juni 15     210/34r-3

Willem Betten Ghijsbert Piers ende Henrick Goessens hebben geloeft gesamenderhant en een voor al heer 
Jan Appels priester ten behoeve van des abdts van sinte Gertruden tot Loeven 30 mud rogge als vander 
Leendoncks thiende te betalen op St Andriesmisse a.s. en then Bosch opten sulder metter maete vanden 
Bosch oft Oesterwijck opte Spijcker metter maete van Oesterwijck daert den rentmeester des voors. abdt 
gelieven sal te leveren dat xv-a juny scab. Henrick Willem Emmensz ende Aert Nulant [34v]
Dirck Gerits Dirck Ghyben Peter Geryts Willem Berkelamns Herman Hessels Cornelis Francken en Jan Aert
Coelensoen uts. 40 mud rogge vander oude thiende van Helvoirt - actum testes ut supra
Jan die Meyer Peter Willemss Claess van Wcht en Claes Bey29 1/2 mud rogs vander ouder thienden in 
Udenhout 
Anthonis Meeus Cornelis die Leeu Joerden Peter Goeyarts en Jan Piggen 43 mud rogge vande achthoeven 
- scab. JanGerits Groeten sz ende Ariaen Buck..
Willem Vervloet ende Wouter Willemn Goeyartss hebben geloeft 13 1/2 mud rogge vander Galghtienden 
Willem Hoeven Aert Eliaes ende Peter Hoeven hebben geloeft 41 mud rogge vande Seshoeven 
Peter Huyben  Cornelis Huyben ende Huyb. hen brueder Peter Gerits hen swager en Henrick Ghijben 
geloeft 21 dobbelen en 21 st opten yersten dach vande meye a.s. vande vlastienden - actum testes ut supra
Henrick van Wcht Henric Witlock Wouter Nouwen Jan vande Heesacker Jan Emmen ende Peter Jan Aertss
67 mud rogge  vande Hoechhoutsch tiende 
Willem Goessens Goeyart vande Elst Jan Wyten die Bastairt Jan vande Elst Henrick Emmen Henrickss 
geloeft 15 1/2 Rgld op 1 mei vande biethiende - actum testes ut supra
Aert Melis Peter Melis ende GHijsb Melis gebruederen Wouter Loer Huybrecht Beert Hermans ende 
Cornelis Peters geloeft 50 mud rogge vander nyeuwer thiende- actum testes ut supra
Peter ende Ghijsb. Melis gebr. voirs. hebben geloeft 14 mud rogge vande Muntelken - actum testes ut supra
Ghijsb. van Riel Corstiaen Lambrechtss en Marten Peters hebben geloeft 22 mud roge vande Moeleneynde 
te betalen - actum testes ut supra 

1506 augustus 21     210/38v-3

brueder Jan zoon wijlen Aert Priem een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende op Lichtmis 
uit
3/4 der erffenis hieronder staande te weten 3/4 in een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan
tsamen 12 lopen in parochie Oisterwijk in een stede Udenhout etc.
in stuk eerbers lants geheyten dat geloect 8 lopen gelegen aldaar etc. 
stuck eerbaers lants 18 lopen in parochie en tpl. voors. etc. 
stuck eerbaers lants dordalf lopen aldaar gelegen etc. [39r] 
stuck beempts geheyten tGomelaer 5 dachmael in parochie en tpl. voors. etc. 
stuck beempts dordalff dachmael in parochie en ter stede voors in stede geheyten die Buenre etc. 
welk mud rogge mr Aert geheyten van Weylhuysen ten behoeve van Claes geheyten Sterts sz wijlen Claes 
Sterts tegen Peteren zoon wijlen Jan Aerts soen van Beerse als witt. man en momb. Elisabette zijns wijfs en
Jan zoon wijlen Dirck Jacopss van Esch man van Heylwigh sijns wijfs gesusteren drs wijlen Henricks zoon 
wijlen Embrechts vanden Eynde met cope en welke erfpacht Aert zoon wijlen Jan Priem tegen Embrechte 
zoon wijlen Claes Sterts voors. met cope en welke mud rogge erfpacht voors. brueder Jan voors. in een 
erfdeling met mede erfgen. na dood Aerde Priem sijnen vader ten deel gevallen 
sch.br. sBosch en Oisterwijk
opgedragen en overgegeven mr Jan Lombaerts ten behoeve van Engelen dochter wijlen Gerit Sgroeten

1506 ? december 1     210/los bij 40-1v
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Willem Zegers en Gerit vande Pas als man van Katharine dochter wijlen Ghijsbrecht ? die hij bij Yden zijn 
hvr dochter wijlen Aert vande Staeck en Henrick hennen brueder en Willem Appels als momb. Elisabeth 
zijn hvr hebben geloeft 
Aerde zoon wijlen Hessel Zegers Adriaen? Jan Melis? sz momb. Katharine zijn hvr en Jan Peters Priems ss
als momb. Marie zijn hvr ten behoeve van hen en hen mede erfgen. dat ze deselve zullen laten mede delen
in alle goederen daer wijlen Mathijs Vanny? en Heylwich zijn hvr en ook daar Margriet Zegers hen zuster en
de voorn. kynder moeye in bestorven zijn - Aert Marten en Jan Willemen ende Arnden? voors. aps princ. 
sculder

1506  december 18     210/43r-2

Cont zij enenyegelijcken want Henrick zoon wijlen Cornelis Michiels en Jan zoon wijlen Michiel van 
Aevensoen als man van Margriet zijn hvr dochter wijlen Cornelis voirs. een erfdeylinge en erffsceydinge 
gedaen hadden metten pater ende mater vanden goetshuyse van Marienborch inde stadt vanden Bosch 
namens zuster Cornelise en Kathelijn d des voors. Cornelis yerstgenoemd geprofest inden godshuis voors. 
als van de erfgoederen hen van Cornelis heuren vader en Margriet huer moeder nae henre beyder doet 
aftergelaten in welcker deylinge die helft vande voors. erfelijke gueden Henricke en Jan voirs. tsamen 
aengedeylt was gelijck zijn dat in scepenen brieven vanden Bosch daarop gemaakt 
daarom zo zijn gestaan voor schepenen ondergeschreven Henricke en Jan zijn swageren voor. en hebben 
van de erfelijke gueden hen aengedeylt een erfdeyling en erfsceydinge voirts gedaan bij raede van hoeren 
vrienden 

1ste lot - aan Henrick voors. 
o.a. 4 1/2 [vijftalf] lopen rogge erfpacht mate voors. welke jaarlijks geldende is Aert Borkelmans 
[Boekelmans?] uit sekeren onderpanden in parochie voors. ter stede opt Scoer alles na inhoud sch.br. 

2de lot - aan Jan voorn. als man en momb. van Margriet zijn hvr 
de helft van een mud rogge erfpacjt wlke jaarlijks geldende is Jan Piggen uit sekere onderpanden in 
parochie Oisterwijk ter stede Udenhout waer af dander toebehoert Henricke Appels Henrickss

1506 december 18     210/44v-1

Peter, Steven en Bartholomeeus gebr. zn wijlen Bartholomeeus Stevens die hij bij wijlen Elisabeth zijn hvr 
dochter wijlen Peter Vannis gewonnen had voor hemzelf en voor Wouter horen brueder voor een 1/8 deel,
Peter, Aert en Bartholomeeus gebr. Jan Gielis en van Yden zijn hvr der oudste Ghijsb. van Wcht man van 
Elisabeth zijn hvr Goeyart Verschuere man van Yden zijn hvr der joncste en Willem Sceenkens man van 
Marien zijn hvr gesusteren kynderen wijlen Jan Aert Gielis die hij bij wijlen Aleyte Peter Vannis dochter zijn 
wittige hvr verkregen hadde voor henzelf en voor Wouter horen brueder voor 1/8 deel,
Peter, Willem en Cornelis gebr. zn wijlen Wouters zoon wijlen Peter Vannis voor 1/8 deel,
Cornelis, Peter en Jan gebruederen, Jan die Molder man van Jenneken zijn hvr Jacop die Molder man van 
Kathelijn zijn hvr gesusteren kinderen wijlen Peter Vannis voor 1/8 deel,
Ghijsbert, Arian en Gherit, Jan en Peter gebruederen, Aert van Engelant man van Heylwige zijn hvr., 
Willem Heymans de jonge als man van Aleyte zijn hvr en Henrick Loeyen man van Peteren zijn hvr 
gesusteren kinderen wijlen Jan Vannis ook voor Henricke hen brueder en Jan Jan Vannissoen hoeren neve 
voor 1/8 deel,
Goeyart Jan Smolders man van Jenneken zijn hvr dochter wijlen Henrick Vannis voor 1/8 deel,
Ariaen Starts man van Margriet zijn hvr dochter wijlen Peter Vannis voor 1/8 deel,
Claes zoon wijlen Embrecht Sterts die Embert bij wijlen Kathelijn zijn hvr dochter wijlen Peter Vannis 
gewonnen had en Willem Demers man van Elisabeth zijn hvr dochter wijlen Embrechts en Kathelijn voors. 
voor henzelf en voor Peter, Jan en Yden zijn bruederen en suster ook kinderen Embrechts en Kathelijn 
voors. Voor 1/8 deeel
hebben openbaerlijck tsamen bekent dat Willem Heymans aan hen als erfghenamen wijlen Mathijs Vannis 
afgeleet en afgequeten heeft 7 zester rogge erfpacht als Peter Vannis voir en Mathijs Vannis sijn soen voirs.
nae te heffen en te bueren plagen jaerlijks op Lichtmis volgens sch.br. uit
een hoeve, gronden en toebehoren nu den voorn. Willem toebehorende geheyten die hoeve op tHerlebosch
in parochie Oisterwijk in een stede Udenhout 
e.z. de Houtsche straet, a.z. Groenstraet 

welke hoeve met toebehoren Willem voors. tegen de erfgenamen wijlen Ghijsb. vanden Broeck met cope 
volgens sch.br. sBosch en hebben al deze erfgenamen vertegen ten behoeve van Willem voorn.
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1506 mei 2 | 210/los bij 46-v

Dirck Aben en Cornelis die Leeu hebben geloeft dat zij nimmermeer spreken en sullen of doen spreken met 
egheen brieven op allen gueden die Aerden die Becker toebehorende zijn en sunderlinge op 
die hoeve Aerts voors. die gelegen is in Udenhout in parochie Oisterwijk op die Cruysstraet met toebehoren.

1507 januari 5 | 210/47r

heer Andries Emberts priester heeft ten hoogste geset int vorstershuys van Oesterwijck op
1. een stuck beempts geheyten dAshout 
2. noch op een stuck lants 2 lopen bij die Creytenmoelen en nu bruyct ende hantplicht Cornelis die Leeu
3. noch op 3 lopen lants geheten tHeyvelt 
4. heiveld te Tilburg

welke drie stucken erffs metten heyvelt voors. Dirck Aben opgedinght hadde wt gebreck van betaling eens 
jaarlijkse en erfelijke pacht van 20 lopen rogge daeraff heer Andries den coop metten heer vande lande 
genomen hadde voor schepenen van Oisterwijk
 
daeraff hebben geboden Gerit Huybrechtss van Creyen en Claes die Leeu allet tgeen dat dese voirs. 
erffeniss in de vonnisbrief gegouden hebben ende voerts den scaey van recht die daer zijnder opgegaen is 
ende sceyde wt Cornelise die Leeu dat die sal behouden zijn zesterzaet lants mits daer wt betalende 
alsulcke mud rogge erfpacht als ook in de vonnisbrief en in den coep bescreven staet 
item noch v. 10 st int gelaech en hebben alsoe den coep daeraff metten wtgaen vande kersse genomen voir
den onraet voirs. tot behoeff van hen en ten behoeve van Dirck Aben voirs.
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