
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 211 ("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.) 
15 januari 1507 – 10 januari 1508
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1507 januari 30     211/5v-1

Jan Goyaert Roosen zoon man van Juette zijn huisvrouw dochter wijlen Matheeus Beyen alsulcke versterf 
hem aangekomen van wijlen Matheeusen voorn. [en Heylwigen sijnre huysvrouw doorgehaald] heeft hij 
overgegeven Wouter zoon wijlen Matheeus voors.
 
- dat. xxx-a january sch. Jan Noet ende Jan Andries Lambrechs zoen

waarna Wouter zoon wijlen Matheeus Beyen met Jenneken zijn zuster dochter wijlen Matheeus voors. met 
haar momb. hebben geloofd gesamenderhand te gelden Janne zoon wijlen Jan Langerbeen 1/2 mud rogge 
jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
huys hof gronde [6r] en toebehoren hen toebehorende 4 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Berckel 
bijde Steenoeven aldaer etc. strekkend aan de gemeynt van Haaren 
een sestersaat lants als voor 
een zesterzaad in de Berckelsse acker omtrent de capelle etc. naast de heer van Paerwijs 
1/2 bunder beempts in parochie voors en ter plaatse die Ghomelaer aan die ley aldaar lopende en aan de 
Ghomelerss strate 

dat et sch. ut supra

waarna Jan voors. heeft geconsenteert ende van gracie verleent Wouter en zijn zuster dat sij dit half mud 
rogge mogen lossen met 18 peters van 18 st 

1507 februari 3     211/6r-1

Claes zoon wijlen Jan Bey des jongen heeft geloeft Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrecht van Gorcum 
6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
huys hof met zijn gronden en toebehoren en erf daaraan 12 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Berckel 
aende Leempoel etc. naast de gemeynt van Haren en de gem. straat 
acker lants 1 1/2 mutsaets in parochie voors. strekkende tot den goede van Paerwijs 
stuck beempts 3 bunder in parochie voors. ter plaatse die Schoerstraet strekkend aan heren van Paerwijs 
tot gem. straat die Schoerstraet 

waarna Ghijsbrecht voors. heeft geconsenteert Claesen voors. en zijn nakomelingen dat zij deze 6 lopen 
mogen lossen met 15 Rgld den enkelen gld van gewicht 18 st 

1507 januari 29     211/los bij 7-r-1

Mathijs Schenaerts al zijn tocht in
huys hoff en sijne gronde en toebehoren bvvo opdie Cruysstraet 
e.z. erf Wouter Thomaes Wouterss, a.z en b.e. die straet op alle sijden 
heeft Adriaan Buckincs man van Margriet zijn wijffs dochter Mathijs voors. en heeft Mathijs voers. 
betochticht in allen haeffliche en erfflicken gueden daer wijlen Anthonis Buckincss in bestorven was 
uitgenomen dat huys in de Kerckstraet daer Adriaen nutertijt in woonechtich is 

- dat xxix january scepen Gosen Emmen ende Mathijs Verelst

1507 februari 5     211/los bij 7-r-3

Adriaen Buckincs heeft geloeft Goessen voirs dat hij hem dit huys mette hoeve tot Paessen a.s. sal doen 
ruymen ende indien hij dat nyet gedoen en can soe sal Goessen woenen in zijn voerhuys ende broeyken 
ende besigen? oeck zijn scuer metten afterhuys sonder daeraff yet te geven ende Goessen sal die huer 
bueren vanden huyse voirs. van Dircke dier nu inwoent 
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- dat. et scab. uts.

1507 februari 10     211/8v-2

Hessel zoon wijlen Peter Willen die helft hem behorende in
een stuck beempts 7 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout aenden Brant aldaer etc. 
heeft hij opgedragen Peter zoon wijlen Peter Vanni 
- dat x-a february scab. Jan Noet ende Jan Andries Lambrechtss 
quo facto heeft Peter voors. Hesselen voors. wederom geconsenteert en geloeft dat hij deze helft van de 
beemd over 2 jaar of later mag lossen met 17 gouden peters van 19 st - ze mogen deze helft niet wtsteken 
mer sullen dien alleen mogen hoeyen weyen en bruycken ende besige tot hoeren scoensten 

1507 februari 16     211/10v-1

Henrick zoon wijlen Wouter die Coman 
een stuxken moers hem behorende in parochie Venloen ter stede optie baen etc. 
overgegeven Aerde zoon wijlen Aert Goeyarts

- dat xvi-a february scab. Jan Noet ende Jan Andries Lamberts

1507     211/13v-3

in marge: vacat
Henric zoon wijlen Wouters die Coman 
een stucksken moirs hem behorende gelegen in parochie Venloen ter stede optie Baen als Henrick 
toebehorende etc. 

overgegeven Aerde zoon wijlen Aert Goeyartss

1507 februari 26     211/14v-1

Peter wede wijlen Jacop van Wcht dochter wijlen Jan Vannis met Henrick Loeyen haeren wittigen man die 
tocht in 1/2 mud rogge erfpacht in 2 mud erfpacht welke 2 mud Henrick zoon wijlen Peters van Wcht geloeft
hadde te betalen aan Jacoppe voors. op Lichtmis uit
eenen huyse en hoeve gronde en toebehoren en uit erf daaraan liggende soe lant als weye soe heye soe 
beemde tsamen 3 mudzaad in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in de Byesmortel etc. 
nog uit alle andere goederen daer  wijlen Peter van Wcht in bestorf volgens sch.br. Otw 

opgedragen Ariaen haer dochter uit haar en van Jacop voors. tsamen gewonnen 

- dat xxvi-a february scab. Jan Andries Lambrechtss en Peter Roompot

quo facto Ariaen voors. met haar momb. dit half mud rogge opgedragen Bartholomeeus zoon wijlen 
Bartholomeeus die Wagemeker 

1507 februari 26      211/14v-2

Henric Loeyen met Peter zijn wettige huisvrouw dochter wijlen Jan Vannis 
eenen acker lants hem behorende soevendalff lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse in Udenhout etc. [15r]
als Henrick en Peter voors. tegen Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus Peter Metten met cope 
sch.Otw

opgedragen Ariaen dochter wijlen Jacops van Wcht van Jacop uit wijlen Peteren voors. 

1507 februari 26     211/15r-2

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



Willem en Henrick gebruederen zoon wijlen Ghijsbert Zegers uit wijlen Yde zijn huisvrouw dochter wijlen 
Aerts vande Staeck, Gerit zoon wijlen Peter vande Pasch man van Aleyte zijn huisvrouw dochter wijlen 
Ghijsbert en Yden voorn., Ghijsbert en Jan zonen wijlen Aerts z wijlen Ghijsbert en Yden voorn., Aert en 
Ghijsbert zonen wijlen Hessel Zegers, Jan en Ariaen zijn suster kinderen wijlen Peter Jan Emmen sz van 
Jan voorn. wt wijlen Heylwig Ghijsberts voors. dochter tsamen gewonnen, Aert Jans Costers man van 
Kathelijn zijn huisvrouw der oudste, Marten Jan Melis sz man van Kathelijn zijn huisvrouw de joncste 
gesusteren dochters wijlen Jans en Heylwige voorn., Elisabeth en Hessel gesusteren dochters wijlen Embert
vanden Pasch uit wijlen Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Ghijsbert voorn. tsamen gewonnen, Jan 
Peter Priems soen man van Marien zijn huisvrouw dochter wijlen Embert en Kathelijn voorn., Willem zoon 
wijlen Henrick Appels man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Gerits vande Loe van Geriden voirs. 
wt wijlen Margriet dochter wijlen Aerts vande Staeck voors. wettelijk gewonnen, Kathelijn dochter wijlen 
Laureys Melis van hem wt Ariaen dochter Gerits voors. tsamen gewonnen met haeren momb. Peter Aert 
Hollen sz man van Dingen zijn huisvrouw dochter Lauwreys voorn. voor henzelf en voor Claesse, Cornelise,
Melise en Geertruden horen bruederen en zusteren daer Kathelijn en Peter eerstgenoempt voor geloeft 
hebben en Jenneken dochter wijlen Jan Collaerts van Jan voorn. uit wijlen Aleyt dochter wijlen Aerts vande 
Staeck 

tsamen gewonnen 1/2 mud rogge uit 4 mud rogge erfpacht welke 4 mud Willem zoon wijlen Engelbert 
Eliaes en Engelberen zijn huisvrouw geloeft hadden te betalen Aerde zoon wijlen Willems vande Staeck 
voorn. op Lichtmis in den Bosch te leveren uit
2/4 in een stuck lants gelegen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout 
in twee stuxkskens beempts in voorn. prochie 
en noch een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge Bossche maat op Lichtmis uit 
der erffenis voors. 

welke erfenis en erfpacht voorn. Henrick vande Staeck tbv hem en tbv Aerde Engelberen en Agnese zijn 
bruedere en zustere tegen wijlen Willem zijn vader met cope 

noch van en uit allen den recht in 1/4 in voorn. erffenis en erfpacht voors. der voorn. Agnese toebehorende 
noch wt drie stucken lants die totte helft vande hoeve Jans Stempels des oudste toe te behoeren plagen in 
parochie en ter plaatse voors. etc. 
noch uit 1/3 in 1/3 in een stuck beempts geheyten Thoelbroeck in parochie voors. omtrent Roelkens Dijck 
aldaar 

welke voorn. onderpanden Henrick en Aert gebruederen zn wijlen Willems vade Staeck uitgegeven hadden 
Willem en Engelberen voorn. voer sommige anderen onraet 
noch voer dese voorn. 4 mudden rogs erfpacht daar wt Aerde voorn. 
noch voor 3 mudde rogs erfpacht Henricke voorn. te vergelden volgens sch.br. vanden Bosch 

welk 1/2 mud rogge voorn. personen na dood van wijlen Heylwige vande Staeck bij versterven hebben zij 
opgedragen Peter z. Gerits vande Pasch 

- dat xxvi-a february scab. Jan Andriess ende Peter Roempot

1507 februari 26     211/16r-1

Gerit vande Pasch man van Aleyten zijn huisvrouw, Ghijsbert en Jan gebruederen zn wijlen Aert Zegers, 
Jan en Ariaen zijn suster kinderen wijlen Jan Emmen, Aert Jans Costers man van Kathelijn zijn huisvrouw 
de oudste, Marten Jan Melis sz man van Kathelijn zijn huisvrouw de joncste dochters wijlen Jans en 
Heylwige voorn. voor henzelf en voor Henrick Jan Hermans sz man van Cornelise zijn huisvrouw dochter 
Jans voors. daar Willem en Henrick gebruederen zn wijlen Ghijsbert Zegers en Ghijsbert Aert Zegers soen 
voer geloeft hebben Elisabeth en Hessel gesusteren dochters wijlen Emberts vande Pasch en Jan Peter 
Priems sz man van Marien zijn huisvrouw dochter wijlen Emberts voors. 
4/7 hen behorende in een mud rogge erfpacht uit een erfpacht van 4 mud rogge welke 4 mudde rogs 
erfpachts Willem zoon wijlen Engelbert en Engelberen zijn huisvrouw voorn. geloeft hadden [zie vorige 
brief] en welke 4/7 de voorn. personen na dood wijlen Margriet dochter wijlen Ghijsbert Zegers verstorven is

hebben zij overgegeven Peter z. Gerits vande Pasch
- daar Peter voors. wt gelden sal zijn 4/7 van 1 st erfcijns den capelaen inder kerke van Haren

-dat. et scab. uts. 
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1507 februari 26     211/16v-1

Aert zoon wijlen Aert Sterts en Aert zoon wijlen Aert Goeyarts man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen 
Aert Sterts voors. 3/4 te weten Aert yerstgenoempt 1/4 en Aerts Goeyarts dander 2/4 te weten zijn vierde 
gedeelte en twee vierde gedeelte van Aerde Sterts den ouden daer hij voer geloeft heeft tot hen behorende 
in 1/2 mud rogge erfpacht uit een erfpacht van 2 mud rogs te vergelden op Lichtmis uit
1. een huyse en hoeve gronden en toebehoren wtter timmeringen daerop staende metter erffenis daaraan 
liggende 26 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout ontrent den Creytenmoelen etc. 
2. stuck lants veertiendalve lopenss in parochie en ter stede voorn.
 
welke erfpacht Elisabeth dochter wijlen Claes Sterts den kinderen wijlen Aert Sterts voorn. in haeren 
testament gemaakt had
overgedragen Jan zoon wijlen Stevens vande Amervoirt 
- dat xxvi-a february scab. Mathijs vande Elst ende Jan Andries Lamberts

1507 maart 1     211/17v-1

Jan zoon wijlen Wouter vande Heesacker man van Engelen zijn huisvrouw dochter wijlen Jans zoon wijlen 
Roeloff Claes van Oekel 
14 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende welke 14 lopen Jan Embrecht Roeloffs soen 
vande Venne geloeft hadde Aerde Goessen Groeys soen en Heylwige zijnder dochter gecregen bij wijlen 
Aleyt Roeloffs dochter van Oekel op Lichtmis uit
1. eenen goeden geheyten Brabantshoeve mette timmeringen daarop en toebehoren in parochie Oisterwijk 
in een stede geheyten Udenhout aen een stede geheyten den Winckel in Brabantshoeve aldaer metten 
noordeneynde ten Winckel waert en west gemeynte 
2. nog 6 lopen lants aldaar met de weide west aan voorn. hoeve en oost de gemeynte van Haren

volgens sch.br. Otw en welke erfpacht nu geldende is Jan zoon wijlen Dirck Roeters 

opgedragen Jan zoon wijlen Dirck Roeters voors. 

- dat prima marcy scab. Jan Noet ende Mathijs vande Elst

1507 maart 1     211/17v-2

Jan zoon wijlen Wouter vande Heesacker man van Engelen zijn huisvrouw dochter wijlen Jans zoon wijlen 
Roeloff Claes van Oekel 
10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht tot hem behorende als Peter zoon wijlen Huybert Peter Aerts den
voorn. Jan geldende is op Lichtmis uit
een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan geheyten Brabants Hoeve tsamen 14 lopen in 
parochie Oisterwijk opten Winckel naast de gemeynt van Haren met beide zijden en zuidwaarts strekkende 

volgens sch.br. Otw - overgegeven Peter voors. 

dat et scab. uts. 

1507 maart 2     211/21v-1

dese voorn. personen behalve Jan Lauwreyns sz voirs. hen gedeelte in een mud rogge jaarlijkse en erfelijke
pacht welke jaarlijks geldende is en te gelden plach Jan die Leeu voirs. Kathelijn wede wijlen Wouter Loirs 
op Lichtmis 
uit zekere onderpanden in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout omtrent de Creytenmoelen aldaar 
volgens sch.br. - 

overgegeven Jan zoon wijlen Laureys Henrick Loeyen

 - dat et scab. uts.
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1507 maart 9     211/22r-1

Jenneken dochter wijlen Jacops die Bont metten momb. 
een stuxken moers haar behorende in parochie Venloen etc. 
aankomst aan als Jacop voors. tegen Peter zoon wijlen Jan Maes met cope sch.Otw 

overgegeven Peter zoon wijlen Jacops die Bont haar oom 

- dat uts. scab. Peter Janss ende Mathijs vander Elst

1507 augustus 3     211/22-los1-v

alsoe Jan Meeus een zekeren tijt van jaren gewoent heeft gehadt op een hoeve geheyten Nollekens Hoeve 
gelegen in Udenhout nu toebehorende Anthonise Berchmans op vorwaert dat zij dat geloeven souden elck 
van hen twe oft drie goeden man - soe zijn gestaen voor scepenen ondergeschreven Anthonis ende Jan 
voirs. ende hebben hen gesubmitteert dese hoeve aengaende te weten Anthonis voers. in heer Andries 
Embertss priester Wouter Thomaess ende Jan vande Hoeven en Jan voers in Cornelis die Leeu. Ghijsb 
Hessels ende mr Jan Lombaerts en hebben geloeft op eenen een van 10 gouden leeuwe 
deen derdedeel tbv ons. genedochter heer 
dander dordedeel de kercke van Otw en 
tderde deel de partyen diet houden sal te appliceren te onderhouden 
alsulcke wtspraeck als de sess gouden man daer aff eendrechtelycken wtsprake sullen 
- de uitspraak binnen een maand

- dat iij-a augusti scab. Jan Noet ende Jan Andries Lambssz anno vij-o

1507 maart 16     211/23v-1

Pauwels zoon wijlen Benedictus Heyen, Wouter en Ariaen zijn gebruederen noch onmondig in 
tegenwoordigheid van heer Jan die Becker priester en Aert die Becker hoer oemen als momboren van 
Wouter en Ariaen - Marcelis Scoeffs man van Geertrude zijn huisvrouw en Peter Waelscoet man van 
Heylwige zijn huisvrouw gesusteren dochters wijlen Benedictus voirs. hebben onder hen een erfdeling 
gedaan bij raede van hoeren vrienden na dood van wijlen Benedictus hoeren vader en Geertruyt heure 
moeder aencomen en verstorven

soe sullen Pauwels Wouter en Ariaen gebruederen
o.a.
dordalff buenre broecks in Udenhout in die Goemelse straet etc.

belast met
item noch den kynderen wijlen Jan Wijtmans een mud rogge erfpacht item wt den beempt in Udenhout den 
hertog 2 1/2 grote en zal daarover wegen den beempt Aerde den Becker toebehorende 

Item Marcelis man van Geertruyden zijn huisvrouw en Peter voors. man van Heylwige zijn huisvrouw 
tsamen 
niets in Udenhout

dat xvi-a marcy feria 3a post Letare Ihrlm scab. Jan Noet ende Peter Roempot 

1507 maart 17     211/25v-2

heer Henrick priester zoon wijlen Henrick Emmen jaarlijkse en erfelijke pacht 3 mudden rogge hem 
behorende welke erfpacht voors. Bartholomeeus die Wagemeker nu ter tijt geldende is en Bartholomeeus 
die Wagemecker die oude dess Bartholomeeus vader voer te gelden plach Aerde Appels oudevader en 
daernae Henricke Emmen vadewr des voors. heer Henricks op Lichtmis uit 
zekere onderpanden in parochie Oisterwijk in stede geheyten opten Winckel 
en tot welke erfpacht Henrick Emmen voirs. als man en momb. Elisabet zijn huisvrouw dochter Aerts 
Appels moeder des voors. heer Henricx overmits eenre erfdeling gedaan met zijn mede erfgenamen 
toecomen is en welke erfpacht heer Henrick na dood van zijn vader en moeder in erfdeling met Jacoppe 
zijn brueder toecomen is in sch.br. Otw - 

overgegeven mr Jan Lombaerts tbv Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus die Wagemeker 
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- dat. xvij-a marcy scab. Jan Noet ende van Andries Lambertss feria quarta? post Letare Jherusalem

1507 april 24     211/27r-1

Hessel zoon wijlen Peter Willen heeft geloeft te betalen Jan Lauwreys een half mud rogge Otw maat op 
Lichtmis uit
een stuk beemd 7 lopen in parochie Oisterwijk in stede Udenhout aende Brant etc. 
- dat. in prefesto Marci scab. Jan Noot et Mathijs vande Elst 
losbaar met 16 peters van 18 st en met sint Jansmisse te voeren op te seggen

1507 juni 14     211/33v-1

Gerit Jan Stevens sz. heeft geloeft op hem en al zijn goederen heer Jan Appels priester tbv des abts van St
Geertruid tot Loeven 11 mud rogs vande Galchtiende tot St Andriesmisse a.s. en then bosch opte sulder 
metter mate vanden Bosch oft tOesterwijck opte Spycker metter mate vanOtw 

- dat et scab. uts.

Ghijsb. Mel.. ? Pet. Melis Pet. Willemss en Pet. Goeyartss van Wcht hebben geloeft 38 mud rogs vanden 
Seshoeven dat. et scab. uts.

Pet. Huybe Cornelis Huybe Cornelis die Leeu Huyb. Jan Huybe Jacop Claes Coppen en Peter Gerits 
hebben geloeft 40 mud rogge vande Achthoeven 

Jan Boen Henrick Janss Jacop Meeus et Goeyart Jan Claess hebben geloeft 14 1/2 mud rogge vande 
Hoernmenneken 

Jan vanden Heesacker Jan Roeters Wouter Nouwen Peter Huyben Jan Emmen? en Peter Bey hebben 
geloeft 58 mud rogge van Hoechout 

Corstiaen Lambrechtss heeft geloeft van de Moeleneynde 19 mud rogge 

Aert Veravoert Jan Henrick Hoeyartss ende Gerit Ariaans hebben geloeft 29 mud rogge als vande 
Leendoncks tiende 

Anthonis Meeus Ariaen Goeyarts Wouter Peter Faes sz Jan Pig Jan Meeus en Huyb. Beerten 48 mud rogge
van de nyeuwer thiende 

Peter Gerits Willem Vrancken Cornelis Vrancken Herman Hessels Dircke Ghijben Beel Floren en Jenneken 
Wouters vande Staeck 36 1/2 mud rogge van de Helvortss thiende 

Ghijsb. Hessels Cornelis Peter Gerits Huyb Jan Huyben voor de helft en Peter Huyben alleen voor dandere 
helft 17 dobbelen als vander vlastiende op 1 mei a.s. 

1507 juli 7     211/34r-2

Peter Goeyart Wouter Ariaen ende Herman gebruederen Margriet en Katelijn gesusteren metten momboren
en Claes zoon wijlen Claes van Wcht man van Oden zijn huisvrouw huer suster krn wijlen Willems die 
Necker delen na dood Willem hennen vader en Margriet hun moeder verstorven - 

aan Peter Ariaen Herman en Margriet en Katelijn tsamen 
o.a.
1. een stuck beempts 14 lopen in parochie voors. ter stede Udenhout aenden Brant aan gem. hoeystege 
1/2 buenre beempts ter plaatse voors. in die Legrijt < Strijthoeven etc. 
2. een blocsken moers metten gront in de parochie Venloen 

aan Goeyart Wouter ende Claes van Wcht als man van Oedden tsamen 
niets in Udenhout

1507 september 27     211/los bij 36
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Aert Jan ende Willem gebruederen zn wijlen Aerts van Laerhoven Claus Verdonck man van Gheertruyden 
dochter Aerts voors. hon gedeelten in
een stuck beempt hon behorende 1/2 bunder den gehelen beemd 2 bunder in parochie Oisterwijk ter plaatse
Udenhout opt tSchoubroeck naast het godshuis van Tongerlo 

supt Clause van Vucht tbv Aleyten sijnder moeder ter tochte en hoeren wettige kynderen ten erve 

- dat xxvij septembri sch. Thijs Verelst ende Peter Roempot anno vij

1507 juli 23     211/36v-2

Cont sij want Willem zoon wijlen Aerts van Laerhoeven voor zijn gebrek jaarlijkse en erfelijke pacht van 1/2 
mud rogge uit een erfpacht van vierdalve mudde rogs als Huybrecht Peter Huyben soen geloeft had te 
betalen Henricke en Jan zonen wijlen Huybrecht geheyten Piggen Aleyten Erkenraeden Heylwige Elisabette
en Kathelijne hoer susteren en Dircke hoeren zwager krn wijlen Huybrehct Piggen voors. te vergelden op 
Lichtmis uit
1. eenen huyse en hoeve gronde en toebehoren binnen parochie Oisterwijk ter stede Udenhout bijdie 
Creytenmoelen aldaar 
2. stuck lants geheyten den Langen acker
streckende langs neven die Groenstrate voer des jongen Claes Sterts doir streckende met beyden eynden 
aen derffenis Wouter Priems 
3. een stuck lants geheyten dat Zwart Stucksken etc. streckende opten waterlaet 
4. eenen weydevelt geheyten optie Ryt 
5. stuck lants geheyten den vlashoff strekkende tot Huybrechts voors. coelhoff
6. een stuck lants geheyten den Crommenacker 
7. een stuck lants geheyten die Streep 
8. stuck lants geheyten oick die Streep

volgens sch.br. Otw 1425 17 meye

- welke erfpacht van 1/2 mud rogge Willem voors tachter stont van 3 jaar gericht met vonnis sch. Otw welk 
gericht Aelbrecht Willem Aelbrechts vorster Otw volvoerde en verkocht Jan van Vlierden voor de erfpacht 
van vierdalve mudde en 1 1/2 mud erfpacht die Jan die Clerck daaruit geldende heeft

- in marge fuit proclamata facta in Buscoducis
 - nog vijftalve mudde en eenen zester rogs eens verschenen pachts en scaeye van recht

 - dat xxiij-a july scab. Pet Janss Goessen Emmen Mathijs vander Elst et Peter Roempot

1507 september 22     211/40r-1
heer Andries Embrechtssz priester heeft geloeft Goeyarde zoon wijlen Jans die Molder dat hij den selven 
ten ewigen dage en zijn nacomelingen ontheffen sal van alle scade en calangie als hen coemen soude 
moegen op
een stuck beempts 1/2 buenre denselven Goeyarde toebehorende gelegen in Udenhout ter stede int Ashout
etc. 
wt saeck van alsulcken 20 lopen rogge erfpacht als Gerit vercregen en Claes die Theengieter jaarlijks 
heffende zijn uit
een stuck beempts daer omtrent oick gelegen dat toe te behoren plach Steven Meeus voer ende Jan Vanni 
daer na een buenre 
dat. xxij-a septembris scab. Jan Noet ende Jan van Herpen 

1507 december 13     211/45r-1

Cornelis ende Jan zonen wijlen Peter Vannis Jan zoon wijlen Jan die Molder man van Jan zijnre huisvr. en 
Jacop zoon wijlen Jans die Molder voors. man van Kathelijne zijn huisvrouw gesusteren dochters wijlen 
Peter annis voors. op
een buenre moers heyen lants ende gronts in allen zijnre groetten en toebehoirten gelegen in heerlijkheid 
en parochie Venloen 
< den moer ende gront Wouter Loeder Willems ende Kathelijn Loers met haar krn oost > gemeynt van 
Venloen west ^ zuid den leynde tussen de gemeynten van Tilborch ende de heerlicheyt van Venloen v 
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noord die Wildert van Venloen 

welk buenre moers Dirck van Haestrecht heer tot Venloen vercoft hadde Ghijbbe Loer Wouterss en Wyten 
Willem Grieten soen in een brief bezegeld met het zegel des heeren van Venloen

- hebben zij vertegen tbv Peter zoon wijlen Peter Vannis hoeren brueder

- dat ipso die Lucie virginis xiij-a decembris scab. Pet. Janss en Pet. Roempot Ghijsbrechtss

quo facto heeft Peter voors. dit buenre overgegeven Peter Ariaen Sterts soen 

belast met op St Merten den heer van Venloen een oude zwarte conincks ternoys erfcijns

dat et scab. uts.

1507 maart 23     211/los achter 2

also zekere geschille tussen Rolof Jans van Rele ? en Peter Machuss? waarbij Roelof van leve ter dood 
comen is - [concept met veel doorhalingen en aanvullingen]
op dit staat als data 17 maart anno Lxxviij en zo 
de doorgehaalden zijn Berthout Herman wijlen... en Adriaen z. Jans vande Hoevel?
scheidslieden Aeryt Loef Beerte ... de Bont en Jan z, Maes? van Broechoven namens de dode en Jan van 
Haren wnd Haren en Jacop vander Els? 
doorgehaalde bedevaart ten heyligen bloede in Wilsenaken St Petrus en Pauwels te Roemen 
niet meer komen te Berkel in Udenhout in kermissen noch op breespeel? 
borgen Jan vander Hoeven en Adriaen vander Hoeven Peter vande Pasch en Ghijsbert den Beer vanwegen
de misdadige 
en Aert Loef Adriaen Ghossoen? Henrix vande Loe en Jan Meeus namens de dode 
den xvi november anno Lxxviij

1507 maart 23     211/los achter 3

[hetzelfde ook erg net geschreven:]
alsoe zekere gescillen met gevecht opgestaen ende verresen waren tussen Roeloeven Jans z van Riele ter 
eenre ende Peter Mathijss ter andere zijde in welken gevecht Roeloff voirs van lijve ter doet comen is daer 
aff der zielen god genadich zijn 
bij tussenspreken van goede mannen tvoirs ongevalle tot enen minnelijcken dage geraempt is om tselve 
ongevalle tot eenre minlijcker zoene te moegen brengen in welcken dage die vader brueder vrienden en 
magen vanden doeden zijden tot hoer minlijcke deeng luyen gecoren en genomen hebben heer Jan Appels 
priester Henricke van Berck en Jan natuerlijck z. wijlen Jans die Roever ende die vrienden ende mage 
vanden misdadige tot hoeren heer Wouter van Lenneshoevel canonick tot Boextel Embrecht vande 
Berseler en Lodowijck Lippen - uitspraak
1. verzoent op soen zoenbreeck en ter zoene recht 
2 de misdadige of yemande van sijnen wegen in laeffeniss der zielen vanden doeden doen doen binnen 
jaers nae daet van dese zoencedulle 200 zielmissen en een derdichste en daaraf goed bethoen brengen 
onder sch. Otw of enige van de keersluyden vande doede zijde 
3. die misdadige sal der sielen des doeden tot eenre ewiger memorie doen een bedevaert tot sunte Mathijs 
te Trier [doorgehaald en nog een bedevaert tot Coelen voir die heylige drie Coeningen] binnen sjaers en zal
niet binnen der meyeryen vanden Bosch moegen comen hij en sal goet bethoen brach hebben als voor aan 
handen van sch. Otw
4. item soe wanneer dese voors misdadige alsoe bethoen bracht sal hebben soe sal hij binnen 14 dagen 
daernae wederom porren om te visiteren die heylige drie Coningen inde stadt van Coelen ende en sal nyet 
weder moegen comen als voer hij en sal daeraff bethoen brengen in handen van sch. Otw 
5. Peter misdadige voirs. nyet en sal moegen coemen oft woenen binnen der dingbanke van Otw oft nyet 
maelen en sal moegen tot Oesterwijck Helvoert optie Creytemoelen oft tot Loen noch oick drincken aldair in
enige herberge het en were dat hij daer te doen hadde een boetscap oft daer doer te lyden dat hij die sal 
moegen doen ende alsdan hoesselijck weder wt keeren 
6. de misdadige zal nimmermeer tot gene dagen moegen coemen in enige herbergen oft huysen daer die 
brueder vanden doeden oems kynder oft moeyen kynder in sullen wesen alsoe verre als hijse kent mocht 
het onverwacht toch gebeuren dan zal hij daer eens sal moegen drincken oft hem geboeden wordt ende 
alsdan hoesselijck wederom wtkeren maar mocht hij er al zijn dan mag hij er blijven 
7. oick die misdadige tot Oirschot nyet moegen woenen oft maelen ende oft hij dat nyet onderhouden en 
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woude soe sullen die borgen gestaen met 3 Rgld diezij moeten betalen met de eerste termijn van de zoen 
aan handen van Henrick van Riel om die voerts voir die ziele vanden te geven der fabrycke des kercke van
Oerschot 
8. item sal noch die voers. misdadige in laeffenisse vander zielen des doeden oft yemant van sijn wegen 
geven vier tortysen elck van 14 st en die brengen inder ... kercken van Oesterwijck oft inde capelle van 
Berckel tussen dit en St Jansmisse a.s. 
9. item sal die misdadige oft yemant van sijnen wege tot ewiger memorien der zielen des doeden doen 
setten een cruys ontrent voer den huyse daer dit ongevalle gebuert is van een voet then cant sonder 
ergelist 
10 nog aan vrienden en magen en verborgen met goede borgen te betalen binnen drie ende seventhien 
weeken naer manyeren van soenen 33 goey gouden gld tot 10 st. in handen van sch. Otw en de overschot 
boven de kosten beleggen of appliceren tbv de kynde des doeden voers. 
11. de vriende en magen van de doede zullen deze zoene verborgen met goede borgen die geloeven sullen
voer geboren voer ongeboiren voir levende ende voir doeye die voirs. zoene then ewigen dage te volvueren
alsoe dat Peter misdadige voirs. naegaende der wtspraecken voirs die voirs penningen verborcht heeft met 
Michiel Roeloffs Smolders sz ende met Aerde Willem Henrickss die beloven aan Jan van Riel den jonge 
Henricke van Riel en Ghijsbrechte van Riel Jan die Roever voirs. en Jan Gerit Willems sz die voirs 33 gld 
binnen drieen seventhien weken aengaende den thiensten dach deser tegenwoirdiger maent van aprille in 
maniere van zoene te betalen en die vrienden en magen des doeden die zoene verborcht hebben met 
Janne van Riel den jongen met Henrick van Riel met Ghijsbrechte van Riel met Jan den Roever en met Jan
Gerit Willems voirs. 

dat. xviij-a april post pasce anno vij-o scab. [Mathias Elst] Jan Noet et Mathijs vander Elst 
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