Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 214 ("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.)
8 januari 1510 – 5 maart 1511
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1499 augustus 6

214/kaft-v

Wij scepenen gheswoeren raetsluyde kerckmeesteren heiligeestmeesteren ende voorts alle die gemeyn
gebueren ende innegesetenen der vrijheit van Oesterwijck doen condt enen yegelycken die dese onse
brieven zullen sien oft hoeren lesen dat wij met goeden rijpen voerr?aede ende deliberacie daer toe met
openbaren sonnendaechs kerckgeboede vergadert wesende omme sekeren groete lasten ende scaden die
wij onlanleden gehadt hebben vanden brande ende anderen sware lasten van den oirloge van Gelre daer wij
tegenwoerdelijcken inne sijn welke lasten ende commeren wij onder melcanderen niet en connen gevynden
beedtsche wyse noch betalen ende omme den meesten scade metten minsten te scutten ende omme den
selven? commer te betalene wittelijcken ende erffelijcken vercoft hebben Joffrouwen Elizabeth wittige
dochter meester Wouters vander Voert woenende inne der goeder stadt van sHertogenbossche een
jaerlijcke ende erffelijcke losrente van veertich florijnen Rijnsgulden gemeynlijcke genoempt tweyntich
penningen etc.
Ende hier voer hebben wij verbonden ende verbynden ons onse oiren erven ende nacomelingen ende elke
voer all allen die gueden van ons onsen oiren erve ende nacomelingen hoe ende waer die gelegen sijn die
wij nu hebben ende namaels vercrygen moegen etc.
van allen vryheiden van privilegien porteryen sinte Peters manscappen jaermercthen weeckmercten
respijtbrieven quinkernellen etc.
te lossen met 640 Rgld
den gemeynen zegel der vryheit - gegeven opten sesten dach der maent augusti int jaer ons heren duysent
vierhondert neghen ende tnegentich
1510 januari 9 | 214/2r-1(135)
Cornelis, Peter ende Jan broers, Jan zoon wijlen Jans die Molder man van Johanna zijn huisvrouw van
Jacop zoon wijlen Jans die Molder man van Kathelijne zijn huisvrouw van gesusteren krn wijlen Peter Vanny
1/3 in stuk land hen behorende in stuk beemd den geheelen beempt vijff lopensaet gelegen parochie
Oisterwijkin Udenhout in die Hoeydonck aldaar
e.z. Jan Hessels west, a.z. Jan Vrancken oost, e.e. Ghijsbrecht Hessels, a.e. Aert Muts
vercoft overgegeven ende opgedragen Bartholomeeuse zoon wijlen Anthonis van den Loe tbv Margriet
weduwe wijlen Anthonis van de Loe voors. zijnre moeder
belast met 1/2 st erfcijns in sHertogencijns en wegen die ander twe gedeelten soemen die daer oever van
rechtswegen gewoenlijck is te wegen
1510 februari 13 | 214/3v-2
Peter zoon wijlen Peters vanden Loe heeft geboden zijn blijkende penningen te weten hooftpenningen
goetspenninck ende briefgelt die hij sede sijn te zijn op te lossen ende te quyten in recht van naerderscap
een cleyn huysken met sijnen hoeve gronde en toebehoerten in parochie Oisterwijkter stede Udenhout optie
Gruenstraet
e.z. Henrick van Vucht, a.z. Margriet wede Anthonis van den Loe, e.e. Gruenstraet
welk huysken etc. Wouter zoon wijlen Peters vanden Loe Kathelijn Cornelis en Elisabeth zijn zusteren drs
wijlen dess. Peters overgegeven en opgedragen hadden Margriet wede wijlen Anthonis van den Loe
schepenbrief van Oisterwijk
ondermarge: Peter heeft dit huysken etc. opgedragen Wouteren zoon wijlen Peters van den Loe ook tbv
Cornelis zijnre suster cum antique litteris et promisit commer van sijnen wege aff te doen - dat. xiij-a februarij
scabini Godefridus Leeu et Judocus die Beer
- portatum per scabinos
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1510 januari 30 | 214/4r-1
datum littera ... Laurentio cum suis tenetur die manhuysmeesters
Laureyns zoon wijlen Wolters die Greve Claes zoon wijlen Jan Bey ende Engel wede wijlen Wijtman
Willemsz wijlen Henrick Goessens met de momb. van Engel beloven te gelden mr Jan Lombaerts tbv den
armen manhuys gelegen binnen der vryheit van Oesterwijck
een jaarlijkse en erfelijke zijnc van 8 Rgld en 11 st in den Bosch te boeren opten heyligen Korsdach uit
o.a.
stuck lants van Claes 7 lopen parochie Oisterwijkter stede Berkel
b.z. en e.e. Jan Vrancken, a.e. gemene stege
stuk lants deels saaylant deels weylants van Engel voors. 20 lopen parochie Oisterwijkter stede Udenhout
e.z. Goossen vanden Heesacker, a.z. Jan Piggen, e.e. gemene straat, a.e. Lambrecht vanden Heesacker
als sij seden hebben geloofd Lauwreys Claes ende Engel met haren momb. dese erfcijns te waren ende die
onderpanden voirs. voir die betalinge ... altijt goetgenoch ende waeldoegende te maecken ende seker
genoch
- de cijns mag altijd gelost worden met 154 Rgld en de jaarrente ende metten afterstelle daeraff ofer dan
ennigen ombetaelt stonde behoudelijck dat zij dat daen den meester ende provisoir vanden voers. manhuys
een jaar sullen sculdich zijn te voeren op te seggen
1510 februari 1 | 214/4v-1
Cont want Ariaen Sterts tot noch toe geweecht heeft gehadt
eener een weye die toe te behoeren plach wilner Henrick Melis ende nu toebehoerende is Cornelis zoon
wijlen Peter Vannis in parochie Oisterwijk optie Gruenstraet
e.z. erfgen. wijlen Denis van Dunne, a.z. erff Jan van Eerssel, e.e. voer aen die Gruenstraet voors.
ende daer oever ende doer te varen ende te stouwen met sijnen beesten to enen beempt denselven
Ariaenen toebehoerende
1/2 bunder geheyten dBlock after de voors. weyen gelegen
e.z. erfgen. Jan Loeyen, a.z. erfenissen der joffrouwen van Erp
daer voer hij Ariaen voers. jaerlijcks te gelden plach Cornelisen voors. die helft van vierdalven stuver erfelijcs
als zij seden daeromme is gestaen voer scepenen ondergescreven Cornelis voors. ende heeft openbaerlijck
bekent dat Ariaen dese erfcijns van de helft van 3 1/2 st afgeleet ende gequeten en heeft
ende geconsenteert ten ewigen daege sullen moegen wegen oever ende doer dese weye . . . alsoe dicke
ende mennich werff alst hen van noede wesen sal - datum prima february scabini Wouter Thomas Wouters
Jan die Beer Peterssoen
marge: Item want Aert zoon wijlen Jans die Becker? te wegen plach over dese weye tot eenen bempt Aerden
toebehoerende geheyten dBlock after dese weye gelegen die sal hij oick blijven oever wegen gelijc Cornelis
hem dat geconsenteert heeft - dat. ut in dictam libram scab. Joest die Beer ende Jan die Beer
uytgescheyden haar gedeelte in
die moeren van haren vader oick aftergelaeten
vertegen tbv Peteren Ariaen Aerde ende Gijsbrechte met sijnen bruederen ende zusteren voors. - dat et
scab. uts.
1510 februari 18 | 214/6r-2
Yken weduwe wijlen Peter Priem dochter wijlen Jan Dircks die hij bij wijlen Heylwich dochter wijlen Henricks
vanden Eynde wittelijcken vercregen hadden met momb. tocht en recht van tocht in een erfpacht van 5
lopense der mate van Otw op purificatie uit
1. enen geheelen gedeelt ende rechte welcke toebehoeren plach wijlen Willemen die Kremer als man van
Kathelijne zijn huisvrouw van dochter wijlen Wouters geheyten Piggen
in eenre hoeve te Udenhout
en welke erfpacht Henrick zoon wijlen Emmen vanden Eynde tegen Wytmannen soen Peter Huybrecht
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Wyten soen met coepe vercregen hadde
2. item noch in jaarlijkse en erfelijke pacht van anderhalven zester rogge der maeten vanden Bosch op
Lichtmis uit
stuk lant geheten den Vlashoff te Udenhout
e.z. Wouter Priem, a.z. Erkenraede wede Huybrecht Piggen
welke anderhalve zester Henrick zoon wijlen Emmen vanden Eynde tegen Huybrecht z. Peter Huybrecht
Wyten met cope verkregen had in Boschbrieven
overgegeven en opgedragen Jan Embrechte Peteren Heylwigen Yken ende Geryden z. Henricks soen
vander Hoeven man van Engel zijn huisvrouw van wittige krn wijlen Peter en Yken voors.
- datum xviij-a february scabini Wouter Thomaessoen ende Jan die Beer Peterssoen
quo facto de kinderen deze 5 lopen en anderhalve zester hebben overgegeven ende opgedragen Claesse
zoon wijlen Jan Bey tbv hemzelf en tbv Laureysen zoon wijlen Walters Sgreven en Engel wede wijlen
Wytman Gerit Willems
- datum et scabini ut supra
1510 februari 18 | 214/6v-1
cont want Lambrecht Henricks soen van Gorcum bij wijlen Ghijsbrecht dochter wijlen Gijsbrecht Huysmans
in meyninge was te trecken bedevaert tot sunt Jacops in Galisse als hij sede daarom zo is gestaan
Lambrecht voors. in vorm van testament gemaakt Henricke zijnen vader om deswille die selve Henrick zijn
vader hem zekere penningen heeft geleent in zijnen noet als hij bekende alle erfgoederen na dood wijlen
Ghijsbrecht zijn moeder aencomen en verstorven sijn - indien hij inden wege van lijve ter doet quame - mer
indien hij van dese bedevaert gesont wederom thuys quame soe behelt hij hier inne volcomen macht
- dat. uts. scab. Henrick Willem Emmen sz ende Jan die Beer Peterss
1510 februari 16 | 214/7los-r
Peter Claeus Bontenss ende Dielis Claeus Aryaenss man van Aleit Claeus Bonten d. Jan Aertss man van
Wyllem Claeus Bonten dochter heben vertegen op 11 loepen roghen welke gelden Jans van Spaendonck
kynder tot Haren daer den helen pacht af was 2 mud rogge ende dese Peter Claeus Bontens geloeft voer
Ermen sijn suster die welck woont tot Bredae dit is geschiet des donderdachs voor papen vastelaevont Jan
die B.
[hieronder]
Cornelis Peters Berens dat Aert die Becker Janss heft ghebruck 30 jaer ende daegh enen wech oever en
weye ghelegen in Uedenhout aen die Gruenstraet ende soe verlent hy den wech Aerden voers. ten eeuegh
daghen ten erve en gheloft den wech te waren als men dat is schuldich te doen
1510 februari 26

214/8v-3

[marge:] van desen contract is den erfbrieff van chijns verloren geweest ende is duer consent van scepenen
eenen nyen gemaickt duer handen Brugge secretaris? fo. 47 ultima septembris
Henrick zoon wijlen Peters van Wcht heeft geloeft te betalen Bartholomeeus zoon wijlen Anthonis vanden
Loe tbv Margriete zijn moeder jeec. 22 st payment op Lichtmis uit
stuk lants met eenre schuere daerop staende 4 lopen in parochie Oisterwijkin een stede geheyten opten
winckel etc.
strekkend aan de gemeynt van Haren
en hebben geloeft Henrick voors. met hem Jan zijn wittige soen als princ.sculdeneren [9] losbaar met 20
Rgld
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1510 maart 2 | 214/9r-1
heer Henrick priester zoon wijlen Henrick Embrechtss heeft geloeft Jacoppe zijn brueder dat hij nimmermeer
spreken zal op alsulken leengoet als Henrick hen vader voors. ende Goeyart die Bye tsamen gecoft hadde
van Roeloven van Gent en men te leen helt van den hertog van Brabant en dat hij zijn leven lang behouden
zal de tocht in 1/4 van den geheelen leene voors. ondanks de brieven die daarvan eerder gemaakt zijn - dat
ij-a m.cy sabbato post reminicere scab. Henrick vande Scaepdijck ende Henrick Willem Emmen sz
1510 maart 11 | 214/10r-1
Peter ende Ariaen gebr. zonen wijlen Goeyarts van Wcht ende Aert zoon wijlen Jans die Meyer man van
Claesse zijn huisvrouw van dochter wijlen Goeyarts voors. 3/4 in
1. een stede te weten huyse hoeve gronde toebehoren metter erffenisse daeraen tsamen 7 lopen lants in
parochie Oisterwijkter stede Udenhout optie Groenstraet aldaer etc.
2. een weyde daer tegen oever liggende 2 bunder strekkende aen die Groenstraet voirs.
3. een stuck lants 20 lopen strekkende van de Groenstraete
4. stuck lants 1/2 mudzaad in die ackeren aldaar
welke 3/4 Peter met zijn mede erfgenamen na dood wijlen Goeyarde van Wcht voers. hoeren vader en dat
ander vierde gedeelte den krn Jan Peter Berthouts sz bij wijlen Geertruyt zijn huisvrouw van dochter wijlen
Goeyarts voors. vercregen hadde bij versterven
opgedragen Janne Peter Berthouts sz
belast met o.a. 20 st hertogcijns
dat. xi-a m.cy feria 2-a post Letare scab. Henrick vanden Scaepdijck ende Jan die Beer Peterss
waarna Jan voors. heeft geloeft te gelden Peter voors.
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud 14 lopen rogge jaarlijks op Lichtmis uit den huize etc. etc.
quo facto heeft Peter geconsenteert Jan voors. lossing met 75 Rgld
noch heeft Jan geloeft te gelden Ariaen voors.
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud roge als voor
Jan zal deze erfpacht ook mogen lossen met 40 Rgld
nog heeft Jan gelooft Aerde zoon wijlen Jans die Meyer
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud 14 lopen rogge op Lichtmis uit deze onderpanden
Aert consenteert lossing met 75 Rgld
1510 januari 21 | 214/los bij 11
Peter zoon wijlen Petrus vande Loe heeft onder scepenen gestelt
10 Rgld als van hoeftgelt, 2 st 1 oirt van brieffgelt ende 1 ort van goetspennnck
noch 3 st om te vernaederscappen
een cleyn huysken met sijnen hoeve gronde en toebehoren gelegen optie Gruenstraet
welck Wouter Kathelijn Cornelis en Elisabeth kynderen wijlen Peters vanden Loe vercoft hadde Anthonisse
vanden Loe
- dat xxi-a january anno ix-o scab. Wout Thomaes ende Henrick Willem Emmensz
om Gheryt vanden Passe sijn scuwaerheyt te leyen teghen Jannen Peter Pryems soen
des punt ghedraehen aen scepen ende raetsheren dat naeden recht vanden lande ende der bancken recht
van Oesterwijck ende der cameren recht vanden Bos een yegelijck dye enigh erfve of erf roch of erf rentten
vernaerderscappen vyl of dye naederscap doet dat dye sculdich ys dne daet te - - 1510 juni 17 | 214/14a-r-1
Willem weduwe wijlen Dirck Ghijben natuerlijck dochter wijlen Jan Geryts bij wijlen Ermgarde van Riel
vercregen met volkomen macht van Dirck in een instrument
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7 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Andries vande Wouw geloeft hadde te gelden Ermgaerde
voors. op Lichtmis uit
een stuck beempts geheyten den Aelaert in Udenhout etc.
volgens schepenbrief van Oisterwijk
- overgegeven Ghijsbert zoon wijlen Jan Wchts
1510 juni 11 | 214/los bij 15
eenzijdig beschreven
alsoe zeker gescilden differencien ende altricacien gerezen ende opgestaen waren tussen Dircke Noet ter
eenre ende Jan Berchmans ter andere zijde overmits zekere penningen die Dirck sede geleent te hebben
wijlen Anthonyse Berchmans brueder des voirs. Jans doen hij leefde beiden 4 goede mannen te weten Dirck
voors. in Henricke Willem Emmen sz ende mr Jan Lombaerts en Jan voors. in Henrick van Berck en Jan
Andries Lambrechtss en beiden geloofd zich aan de uitspraak te houden
deze arbiters en minlijcke peysmeckers hebben hoeren wtspraeck wtgesproecken
(1) minlijck veraccordeert geseegt van allen actien oft toeseggen die Dirck voirs tot wijlen Anthonyse voirs en
ook die Jan voirs vanwegen Anthonys zijn brueders voors. uit wat saecke hetzij op Dircke voors. moege
hebben tot desen date toe behoudens dat Jan sal Dircke betalen voor alsulcke 26 Rgld als Anthonis voors.
ontfangen hadde van Dircks wegen uit handen van Geryde van Heessel en Victoren vande Moelen
woenende in de stad sBosch die somme van 14 Rgld en sal daeraff betalen enen gelijcke Rgld int gelaech
die hem Dirck corten sal aen die somme voors. en sal Jan blijven gearresteert tot Oesterwijck totten tijt toe
dat Jan Meeus zijnen laet dese penningen Dircken voors. tot twee termijnen nl. deen helft tot Otw kermiss
a.s. en dander helft tot Korsse daar naestvolgende sal geloeft hebben voor sch. Otw
- in marge Theod. supportavit desen brieff Mathijs vandrer Elst
[hieronder]
Jan Meeus heeft geloeft op al zijn goederen Dircke Noet 12 Rgld vanwegen Jan Berchmans de helt op St
Jacop a.s dandere helft tot Korsse daernaestvolgende
dat. xx-a juni scab. Henr. vanden Scaepdijck ende Henrick Willem Emmen sz.
[hieronder]
Jan Berchmans heeft geconsenteert dat Jan Meeus als laet van eenre hoeven geheyten Nollekens hoeve
gelegen in Udenhout Jan Borchmans voirs. toebehorende betalen zal aan handen van Dircke Noet 12 Rgld
aan handen van Jan Andries Lambrechts 5 Rgld en aan Jan Michiels Beren soen vorster tot Otw 14 st en
heeft geloeft Jan Berchmans voors. Jan Meeus zijnen laet voirs dese voors. penningen in die rekeninge die
derselve Jan Meeus hem van zijen penen voirs. doen sal te corten etc.
1510 april 23 | 214/15r-1
Jan Henrick en Jan Doermans voirs. hebben bekent op hen en hun goederen Herman voors.
gesamenderhant wederom geloeft dat hij dese erfpacht altijd mag lossen met 20 Rgld dat et scab. uts.
1510 april 23 | 214/15r-2
Jan zoon wijlen Peters die Beer man van Kathelijn zijn huisvrouw van Henrick zoon wijlen Peter Stoeps man
van Heylwich zijn huisvrouw van en Jan Jacop Doermans soen man van Margriet gesusteren drs wijlen Aerts
die Becker delen erven en erfgoederen na dood wijlen Aerts die Becker en Katelijne zijn huisvrouw van bij
versterf
o.a.
item Henrick Peter Stoep man van Heylwige voors. jaarlijkse en erfelijke pacht een mud rogge welke jaarl.
geldende is Cornelis Sceenkens uit 3 bunder broecks in Udenhout in die Riedonck volgens sch.br. sBosch
1510 mei 24 | 214/20r-3
Peter ende Adriaen gebr. zonen wijlen Goeyaert van Wcht ende Ghijsb. z. Jan Peter Berthouts soen van Jan
voors. en wt wijlen Geertruyt zijn wittige huisvrouw van dochter wijlen Goeyaert voors. tsamen gewonnen
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ook voor Jan Cornelise Henricke Katelijne Hillegonde ende Elisabeth zijn bruederen ende zusteren daer
Ghijsb. voors. voer geloeft heeft 3/4 hen behorende in
een stuck lants tot weyen liggende in parochie Oisterwijkin steden aen die Houtsche straet
e.z. naast Godshuis van Tongerlo, a.z. heeren van Paerwijs etc.
waaraf dat vierde gedeelt toebehoort Aerde zoon wijlen Jans die Meyer man van Claesse zijnre huisvrouw
van dochter wijlen Goeyaryts voors.
overgegeven Aerden de Meyer hoeren swager voors.
belast met een wilhelmustuyn abt van Tongerlo
1510 mei 24 | 214/20v-1
Aert zoon wijlen Jans die Meyer man van Claesse zijn huisvrouw van dochter wijlen Goeyarts van Wcht en
Ghijsbrecht z. Jans Peters Berthouts bij wijlen Geertruyt dochter wijlen Goeyarts voors. voor hem selven en
voor Jan, Cornelise, Henricke, Kathelijne, Hillegonde en Elisabeth zijn brueder en zusteren 2/4 tot hen
behorende in
een stuck lants tot weyen liggende in parochie Oisterwijkter stede in die Schoerstraet etc.
overgegeven Peteren ende Adriaenen gebruederen zonen wijlen Goeyaerts van Wcht
1510 juni 10 | 214/22v-1
Wouter Thomaes Wouterss ende Adriaen die Wolff als meesteren ende provisoeren der fabrycken der
kercken van Oesterwijck met consent van persoen schoutet en scepenen hebben geloeft Goeyarden zoon
wijlen Jan Buckincks tbv hem en tbv Marien zijn huisvrouw van dochter wijlen Jan Ghijben 3 mud rogge jaarl.
lijftocht zolang beiden of een van hen leeft op Lichtmis uit
de helft van eenre hoeven met toebehoren de voors. fabrycke toebehorende gelegen in parochie
Oisterwijkter stede inde Mortel waeraf dandere helft toebehoort der tafelen des H.Geest KvOtw
dat. x-a juny scab. Henrick Willem Emmensz en Joest die Beer
1510 juni 17 | 214/23v-1
Gerit vande Pasch, Claes Bey, Henrick van Gorcum, Claes Eliaes, Jan van Eerssel, Aert Melis ende Jan
Langerbeens hebben geloeft op al hun goed Jacoppe Emmen tbv de Abdt van Ste Geertruden tot Loeven 67
mudden rogge vander Berkelscher tienden te betalen op Ste Andriess a.s. en ten Bosch opten sulder metter
mate vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten Spijcker metter mate van Otw daert den rentmr van de abdt
gelieven zal
- dat xvij-a juny scab. Henrick vande Scaepdijck ende Henrick Willem Emmensz
Jan Hessels, Gheysbrecht Hessels, Ariaen van Wcht, Ghijsb. Melis, Gerit Eliaes, Ghijsb. van Gorcum Ghijsb.
van Wcht, Aert Vendick en Willem Henricks hebben geloeft etc. 65 mud rogge vande Nyeuwertthienden etc.
Henrick van Wcht, Jan Boen, Aert Goeyarts, Henrick Goeyarts, Gerit Ariaens ende Embrecht Goessens etc.
69 mud van der thienden op Hoechout
Jan Hessels, Ghijsb. Hessels, Goeyart vande Avoirt ende Jan Roeters 40 mud rogge vander thiender van
Leendonck
Joest die Wagemeker, Peter van Wcht, Jan Stevens, Peter Jans en Peter Thonis 44 mud rogge van de
thienden vander achthoeven
1510 september 18 | 214/25v-4
Jan zoon wijlen Jans van Vlierden
1. een huys ende hoff met sijnen gronde en toebehoiten tot hem behorende binnen de vrijheid van Oisterwijk
ter stede in Udenhout bij die Creytenmoelen aldaar etc.
2. stuck lants geheyten den Langenacker
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

streckende langs neven die Groenstraet voer des jongen Claes Sterts doer etc.
3. stuck lants geheyten dat Zwart [26r-168] stucksken etc. opten waterlaet
4. een weydevelt optie Rijt
5. stuck lants geheyten den Vlashoff
6. stuck lants den Crommen acker
7. stuck lants die Streep
8. stuck lants geheyten oick die Streep
als Jan tegen Aelbrecht Willem Aelbrechts overmits een erfcoep met den heer vande lande in sch.br.Otw
overgegeven Joesten Jans van Eerssel
- dat. xviij-a septembr. scab. Wout. Thomaes Wouterss ende Henrick Willem Emmensz.
Item op dit huys hoff en erff voors. Daniel van Vlierden zoon wijlen Jans van Vlierden als gemechticht van
Jan van Vlierden in schepenbrief vanden Bosch nadat den coepdach daer aff geleet was op sondach ll. inder
kercken van Oesterwijck op huyden in die herberge geheyten in die Ploech heeft hij Daniel voirs. hierop in
voorn. herberge then hoechsten geseten op huyden een kersse doen ontsteken en is aldaer comen Joest
voors. en heeft geboden allen den onraet en tgene dat inden vonnisbrief gesceven staen en daartoe die
pachten die zyndert den yersten coep daer wt met recht verschenen zijn en noch daertoe een half mud
rogge eens inden sack verschenen pachts van eenen mudde rogs erfpachts welke Engel wede Wijtman
Gerit Willemss met haar krn daaruit heffende is en wat daer nyemant comen en was die daer meer voer
geven woude soe heeft Joest voirs. metten wtgaen vander kerssen den coep daeraff behouden
- dat x-a july anno x-o scab. Henrick Ghijsbertss vanden Scaepdijck ende Wout. Thomaes Wouterss
1510 september 2 | 214/25v-5
[in de ondermarge] - Jan Smans van Oeverpeelt heeft gegeven Anthonyse Sceyven volcomen macht alle
renten etc. te innen
- dat. ij-a septembr. scab. Joest die Beer ende Jan die Beer Peterss
1510 september 18 | 214/26v-1
Joest zoon Jans van Eerssel
een weydevelt hem behorende in parochie Oisterwijkter stede in Udenhout optie Ryt
als Joest tegen Jan van Vlierden met meer erven verkregen had en Jan van Vlierden tegen Aelbrecht Willem
Aelbrechts overmits een erfcoep metten heer vande lande sch.br.Otw
overgegeven Wouter zoon wijlen Jan Toeyt tbv hem en tbv Willem zoon wijlen Jan Witlocks etc.
item Joest voors. zal gelden uitte andere erffenissen in de vonnisbrief begrepen 5 mud rogge de tafel
H.Geest van Oisterwijk, der capelle van sinte Wilbort tot Berkel etc.
dat. xviij-a septemb. scab. Wout. Thomaes Wouterss ende Henrick Willem Emmensz.
1510 september 18 | 214/26v-2
Wouter zoon wijlen Jan Toeyt en Willem zoon wijlen Jan Witlocks hebben geloeft Joesten voors. 23 Rgld van
20 st

1510 oktober 15 | 214/29r-2
Jan zoon wijlen Peter die Beer man van Katelijn zijn huisvrouw van en Jan Jacop Doermans sz man van
Margriet zijn huisvrouw van gezusteren drs wijlen Aerts die Becker voor henzelf en voor Henricke Stoep man
van Heylwige zijn huisvrouw van dochter wijlen Aerts voirs. hoeren zwager
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat welke erfpacht voors.
Ghijsbrecht zoon wijlen Loenis geheyten van Megen geloeft hadde te gelden Aerden geheyten vander Heyen
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zoon wijlen Willems op Lichtmis uit
o.a. een beempt gelegen inde par. voors. ter stede Udenhout etc.
welke mud rogge erfpacht Aert die Becker voors. tegen Herman zoon wijlen Dirck Bax met cope vercregen
hadde in sch.br. vanden Bosch hebben zij overgedragen hr Reyner Croes priester tbv den godshuyse der
zusteren vanden dorden regule van ste Franciscus binnen de vrijheid van Oisterwijk
denwelcken geschiet zijnde zijn gestaen voir sch. suster Willem van Hedel moeder Elisabeth Scellens
ondermoeder Elisabeth van Herendals procuratersse Margriet sGruyters Barbara van Goubergen en Jacop
Ghijsbrechts als conventuaelersse vande voors. godshuys met consent van heer Reynier voors. hoeren
pater en biechtvader hebben Jan en Jan voors. als princ. sc. voor die verbyntenisse van alle gueden des
godshuys hiervoor wederomme geloeft dat zij Roeloeven Noppen woenende inde stadt van den Bosch en
zijn nacomelingen alsulcke der thiendalve lopen rogge erfpachts als Aert die Becker voors. denzelven in een
erfpacht van 22 lopen rogge uit zekere onderpanden in Udenhout te gelden plachten van nu voortaan uit
hoeren goeden gelden en betalen zullen en dat de erfgenamen van wijlen Aert de Becker voors. of hoeren
nacomelingen nimmermeer enige commer crot oft hynder daeraff comen en sal - dat. xv-a octobr. scab.
Henrick vande Scaepdijck ende joest die Beer
1510 oktober 18 | 214/29v-1
Marie wede wijlen Henrick Emmen dochter wijlen Lauwreys van Gestel cum tutore de tocht haar behorende
in 1/5 deel van alle goederen die zij bezitten
- overgegeven Henricke haeren wittigen soen voor zijn kinddeel
den welcken gesciet zijnde heeft Henrick voors. geloeft Henricke Willem Emmen tbv hem en tbv Jacoppe
Rutgers de somme van 30 Rgld van 20 st. op St Dyonysdach a.s. en is hierbij gestaen heer Andries
Embrechts priester en heeft geloeft Henricke Willem Emmen sz voirs. dat hij nyet spreken en sal met
alsulcken scepenbrieff mencie maeckende van tseventich gelijcke Rgld als die Henrick yerstgenoemt hem
voor sch. geloeft heeft totter tijt toe Henricke Willem Emmen sz en Jacop voors. van dese geloeften betaelt
zullen zijn dat
xviij octobr. scab. Scaepdijck ende Joest die Beer
1510 oktober 18 | 214/30r-1
Ghijsbert zoon wijlen Jans van Bladel heeft geloeft te gelden Geryde zoon wijlen Eliaes die Meyer een mud
rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Bossche maat op Lichtmis in den Bosch te leveren uit
eenre hoeve met hoeren gronde en toebehoirten huys hoff erffenisse daeraen en daertoe behorende de
principaele hoeve gelegen in parochie Oisterwijkter stede in Udenhout aende Houtsche straet omtrent den
dreyboom aldaar tsamen een mudzaad lants etc. etc.
xviij-a octobr. scab. Henrick vanden Scaepdijck ende Wout. Thomaes Wouterss
1510 november 16 | 214/31r-2
Jan [zoon wijlen Gerit Sgroeten] voors. met hem Katelijn zijn huisvrouw van als met haar wittige man en
momb. en ook met hen Wouter zoon wijlen Wouter Willem Snellen soen brueder van voorn. Kasthelijn
hebben bekent
dat de eerwijlen heer en vader in goede heer Anthonis Sgroeten abdt des goidshuys van Tongerloe hen
voldaan heeft 150 Rgld als Daniel van Vlierden meester Jan Lomb. Henrick Wytmans en Cornelis Appels als
borgen van mijn heer voorn. derselver Katelijn en haer vrienden met Jan zijn brueder voors. in huwijlen
voorwijlen geloeft hadde volgens instrument daarop en hebben mits dien mijnheer zijn borgen voors. en allen
anderen des quyten behoerende van de penningen voors. wittelijck quytgescouden
- dat. et scab. uts.
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1562 november 18 | 214/32r-1
[als bron stond: Mgt,R.295,]
Jan zoon wijlen Jan Reynen en met hem Margriet zijn wittige huisvrouw van dochter wijlen Aerts van
Bynacht als haar man hebben geloeft te betalen Ghijsbrechte zoon wijlen Jans van Wcht 1/2 mud rogge
jaarlijkse en erfelijke pacht op St Andries apostel in de winter op de onderpande onderschr. te leveren uit
huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 9 lopen in parochie Oisterwijkter stede Berkel
etc.
twee stuckskens beempts tsamen 7 lopen in par. voors. ter stede Udenhout dat ene in de Reyt etc.
dandere aldaer in die twe buender strekkende tot eenre hoeve geheyten Nollekens hoeve
dat. xviij-a novembr. scab. Wout. Thomas Wouterss en Henrick Willem Emmensz
1510 mei 17 | 214/32los-1
Peter zoon wijlen Jacop Gerits en met hem Heylwych zijn wittige huisvrouw, dochter wijlen Cornelis Willem
Meliss hebben Wouter Maes gevest
1/2 mud roge erfpacht welk Heylwig gevest hadde Ghijsbert van Riel
- dat. xvij-a may scab. Henrick Willem Emmen z. ende Jan die Beer
Peter ende Ariaen zullen hebben
een stuck lants tot weyen gelegen in die Schoirstraet etc.
Scaepdijck heeft gevest Wouters zoon wijlen Gielis Baeden
een hofstad en gronden binnen de vrijheid van Oisterwijk < erf Martens geheyten vanden Dijcke > erff
Wouter Plumen ^ gem. strate v erf Jan Beckers
in een vonnisbrief
dat. xxvij-a may scab. Wout Maes et Henric Willem Emmen sz
1510 mei 28 | 214/32los-2
Jan zoon wijlen Everaert die Bruyn heeft gevest
huys en hof dat hij gecoft hadde van Peter van Berlicum gelegen bij Aert Nulant Jan zoon wijlen Jan
Luytincks metten ouden brieven
- dat. xxviij-a may scab. God. Leeu et Jan die Ber
Jan gelooft Aerden 40 gld Jo. noch 40 gld nat. en noch 30 gld de naestvolgende
1510 november 27 | 214/35r-3
Wijtman, Henrick ende Peter gebruederen zonen wijlen Willem Coeyten, Henric en Ariaen soenen Henrick
Coeyten voors. voor hen selven en voor Huyb hoers brueders noch onmundich wesende daer Henrick
lestgenoemt en Ariaen voirs. voer geloeft hebben en voor Huybrechte zoon wijlen Peter Vannis van hem en
wt wijlen Engelbere zijn huisvrouw van zoen ziju leefden dochter wijlen Willem Coeyten voors. daer Wijtman,
Henrick en Peter voors. voor geloeft hebben
een stuck erffs tot weyen liggende geheyten dat Latbosch 1 bunder lants tot hen behorende in parochie
Oisterwijkter stede in Udenhout bij die Cruysstraet etc.
als Wijtman met zijn broeders vors. in erfdeling van wijlen Willem Coeyten hoeren ouden vader met
schepenbrief van Oisterwijk
overgegeven Geryde zoon wijlen Eliaes die Meyer
belast met 24 st en een negenmenneken en een capuyn erfcijns den abdt van Tongerloe
dat xxvij-a novembris scab. Henrick vande Scaepdijck ende Wout. Thomaes Wouterss
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1511 maart 5 | 214/35r-4
Jenneken dochter wijlen Peter Vanny van Peter voors. en uit wijlen Ariaen dochter wijlen Jans die Bont
tesamen wettelijken vercregen met Jan de Molder als haar man heeft onder schepenen gestelt een
goetspenninck wijncoep briefgelt ende hoeftpenningen om te lossen en in recht van naerderscappen te
quyten
dit stuk erffs
en alles te doen tgene dat van rechtswegen daertoe sculdig were te doen
- dat. v-ta marcy anno xo scab. Jan Andr..... Lambrechts en Peter Roempot
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