
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 215 ("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.) 
19 januari 1511 – 12 januari 1512
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1511 januari 21  |  215/2v-2

Gerit zoon Anthonis Mathijs soen man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht vanden Pasch 
zijn recht en deel in jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge Bossche maat op Lichtmis in den Bosch
te leveren uit
1. eenre hoeve in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout naast dat Scoubroeck en de abt van Tongerloe 
en de gemeint 
2. stuk beemd in parochie voors. in stede Eynscher 1 1/2 buender 
welk mud Wouter zoon wijlen Peter vanden Pasch tegen Willem geheyten Glaviman wnd in Udenhout man 
van Margriet zijn wijf dochter wijlen Eraerts geheiten de Preuser met cope 
nog zijn recht en delen hem behorende in erfpacht van soevendalff lopen rogge op Lichtmis uit
huyse en hoeve met sijne gronde en toebehoren en erf daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk in een stede 
geheiten optie Hoeven 
e.z. erff Jans zoon wijlen Pauwels van Goirle, a.z. en e.e. erf Gerit Robben, a.e. straat 

welke erfpacht Peter zoon wijlen Jan vande Pasch tegen Ghijsbrecht zoon wijlen Pauwels van Goirle met 
cope schepenbrief van  sBosch en Oisterwijk 
opgedragen Jan zoon wijlen Peter Priem 

- dat. ipso die S.ce Agneten virg. scab. Jan Andries Lambrechtss ende Joest Roeloffs sz 

1511 januari 27  |  215/3v-2

Zuster Willem van Heedel moeder Elisabeth Scellens ondermoeder Elisabeth van Herentals procuratersse 
Margriet Gruyters ende Barbara van Goubergen conventualers vanden Goedshuys der zusteren vanden 
derden regule van sunte Franciscus binnen de vrijheid van Oisterwijk namens des goidshuys met 
openbaren consent van heer Reyneren Croes priester hoeren pater en biechtvader hebben wittelijcken en 
de erffelijcken vercoft Janne zoon wijlen Ariaen Boen 
een stuck beemps den voors. goidshuys toebehorende dordalve buender in parochie Oisterwijk ter stede 
Udenhout optie Riedonck 
e.z. erff Edewaert Boest en Ariaen Vendick W, a.z. erff toebehorende den goidshuys van de regulieren 
gelegen bi de stadt van Eyndoeven, e.e. erff Jan Stalken, a.e. erff heer Andries Embrechts priester 

belast met 2 mud rogge erfpacht als hij huyden des daags tbv. voorn. Goidshuys daer wt gevest heeft 

- dat. xxvij-a january scab. Jan Andrires Lambrechtss en Peter Roempot

waarna Jan voorn. heeft geloeft heer Reyneren Croes als pater en biechtvader der zusteren vanden voorn. 
godshuis 2 mudden rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis binnen vvo te betalen met Oisterwijk maat 
uit stuk beemd voors. - losbaar met 43 Rijnsgulden 

[marge:] anno 1511 ultima january heeft Jan een mud rogge erfpacht afgeleet scab. Aert Buck ende Jacop 
Buck 

1511  |  215/5losr

Hanrick van Vucht vierdalf mud roggen - Ghib van Vijcht heeft geleevert drie man vor . . .
dwars - Jan Doerman heerft geloeft den zusteren tbv. de goidshuis wanneer hij de coop genomen zal 
hebben met den heer van de lande vande huyse en hoeve voors. dat hij alsdan zal geloven optie 
verbyntenisswe erfcijns van 2 Rijnsgulden als Willem Goessen den godshuis daaruit gevest 

Item also opdracht als Willem Gosens tot anderen tijden gedaen heeft voor schepenbrief van Embrecht Jan
Heymans als van sijnen huyse dat Willems verstorven toebehorende is die self opdracht die Dries? 
Embrecht voerscr. op dat cloester van Boxtel ende Embrecht geloeft commer van sijnent wegen af te doen 
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dat altere Marie ....... 
anno x-o te weten xxvi-a marcy feria iiij-a post oculi scab. Peter Janss et Jan die Clerck

hieronder:: suster Mari procuratersse ende Elisabeth namens voors. godshuis 
die huys ende hoff hebben zij wettelijk opgedragen Jan Jacop Doeremans sz 
- dat. xv-a octobris scab. Mathijs vander Elst ende Joest Roeloffs sz anno xi -o 

1511 februari 1  |  215/5r-2

Lauwreys zoon wijlen Jan Lauwreys Groeyss op alle goederen die Henrick zoon wijlen Lauwreys Lombaerts 
als weduwnaar wijlen Engelen zijn huisvrouw dochter wijlen Wouter Willen in tocht besittende is en hij na 
zijn dood achterlaten zal waar ook gelegen 
- vertegen tbv. mr Jan Henrick Lombaerts soen voors. uitgenomen dat hij naeder doet van Henricke voorn. 
hier van behouden en bezitten zal een mud rogge erfpacht
ls Jan zoon wijlen Embert van den selven Henrick jaarlijks geldende is en nog de helft van 20 lopen rogge 
erfpacht welke Rembout priester zoon wijlen Goeyart Rembouts oick Henricke voors. jaarlijks geldende is 
uit zekere onderpanden tot Berkel volgens schepenbrief van br. van den Bosch en Oisterwijk welk mud en 
de helft in 20 lopen mr Jan voors. tbv. Lauwreys voors. wederom vertegen heeft 
- dat. prima february scab. Pet. Janss ende Jan Andries Lambrechts 

1511 februari 28  |  215/6v-3

Jan zoon wijlen Peters die Beer man van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Aerts die Becker en Jan 
zoon wijlen Steven Stevens vanden Amervoert hebben erfwisseling gemaakt

aan Jan die Beer
een stuck lants tot weyen liggende 1/2 buenre in parochie Oisterwijk in steden geheyten in Udenhout aen 
die Gruenstraet etc.

aan Jan Stevens voors. 
1/2 buenre beempts wijlen Aerden den Becker voors. tpl. voors. etc. strekkend tot erf van Nollekenshoeve 
dat. ultima february scab. Mathijs vande Elst en Jan Andries Lambrechtss 

1511 februari 26  |  215/7r-1

Geryt zoon wijlen Eliaes die Meyer 
een stuk lants tot weyen liggende van hem en geheten dat Latbosch 1 bunder lants in parochie Oisterwijk 
ter stede geheyten in Udenhout bij die Cruysstraet etc.
tegen Wijtman Henrick en Peter gebr. zn wijlen Willem Coeyten met haar mede erfgenamen in 
schepenbrief van br. Oisterwijk 
opgedragen Wijtman en Henrick zn wijlen Willem Coeyten voors. 
dat xxvi-a february scab. Mathijs vander Elst ende Joest Roeloffs sz

marge: de consensu cancellata Jenneke Jans Molders ux. 

hieronder: Wijtman en Henrick hebben dit stuk land verhuurd aan hr Andries Embrechts priester voor 20 
jaar om 2 Rijnsgulden van 20 st 

1511 maart 3  |  215/8r-1

Jan Jacop Doeremans man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Aert die Becker 1/3 tot hem 
behorende in
1. eenre hoeve te weten huys hoff schuer en adere timmeringen daarop mette beesten daerop wesende 
mette erffenisse daeraen liggende en daertoe behorende in parochie Oisterwijk in stede Udenhout optie 
Gruenstraet etc.
2. stuck lants 1 mudzaad geheyten den Groetenacker tpl. voors. strekkende tot de kerk en de H.Geest tot 
Oisterwijk 
3. stuk lants 1 1/2 lopen tpl. voors. 
4. stuck lants geheiten die Coewey tpl. voors. naast de zusters van Oisterwijk 
5. de helft van 1 bunder broek geheyten dat Block waaraf de andere helft Ariaen Sterts gelegen tpl. voors. 
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1/2 bunder beemd tpl. voors. strekkende tot Nollekenshove 
6. halve bunder broeks tpl. voors. naast erf zusters van Oisterwijk 
7. stuk broeks 2 1/2 bunder in parochie voors. ter stede opt Gommelaer

opgedragen Jan zoonws. Peter die Beer en Henrick zoon wijlen Peter Stoep zijn mede zwageren 

belast met o.a. hertogcijns 19 1/2 st en godshuis Tongerlo 12 st. 

dat. iij-a marcy scab. Mathijs vande Elst ende Embrecht Embrechtss 

Jan en Henrick voors. hebben geloofd Jan Doeremans voors. 133 Rijnsgulden van 20 st op St Jacop a.s. 

1511 maart 3  |  215/8v-1

heer Jan priester zoon wijlen Jan die Becker 
een stuxken beempts tot hem behorende 1/2 buender in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout optie 
Hesseldonck etc.
opgedragen Jan zoon wijlen Peters die Beer en Henrick wijlen Peter Scoep? [Stoep?] 

belast met 5 st 1 wilhelmustuin godshuis Tongerlo 

dat et scab ut supra

1511 maart 3  |  215/8v-2

Henrick voors. heeft geloofd als man van Heylwige zijn huisvrouw dochter wijlen Aerts die Becker Jan zoon 
wijlen Peters die Beer en Jan Jacop Doermans zijn mede zwager dat als hun goederen enige schade lijden 
van alsulcke gelofte als zij gedaan hebben de zusters van Oisterwijk aangaande 1 mud rogge dat zij 
tesamen hadden beloofd en hij zijn 1/3 als erfgenaam van wijlen Aerde den Becker voors. zal helpen 
gelden want ook Jan die Beer voors. een erfwisseling gedaan hadde tegen Jan Stevens Stevenss vander 
Amervoirt van 1/2 buenre beempt dwelck hij ook had geloofd te waren want Jan Beer voors. daar voor 
vercregen had 
een stuk land tot weyen liggende 1/2 buender dwelk behoort tot een hoeve van Jan die Beer en Henrick 
Stoep voors 
so heeft geloofd Henrick voors. als voor Jan die Beer zijn mede zwager dat als zijn goederen eigen schade 
lijden waerscappe bij hem Jan Stevens als voors. is gedaan dat hij de scade alsoe comende voer die een 
helft hem altijd sal helpen gelden 
- dat et scab. ut supra

1511 maart 14  |  215/10r-1(197)

Henrick zoon wijlen Peters van Wcht ende Jan sijn soen hebben geloeft te gelden Aerde zoon wijlen Jans 
die Meyer jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 Rijnsgulden op St Gregorisdach den twelften dach inden meerte 
uit
enen huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan Henricke voors. toebehorende in parochie 
Oisterwijk ter stede in Udenhout optie Gruenstraet etc. 

dat. xiiij-a m.cy feria sex post invocavit scab. Jan Andries Lambrechtss ende Embrecht Embrechtss 

quo facto heeft Aert geconsenteert Henricke en Jan voors. dat zij elk van hen deze erfcijns zullen mogen 
lossen met 25 1/2 Rijnsgulden mette jaerrente ende afterstelle 

1511 mei 13   |  215/12-los(199)

dit sijn die van Udenhout ende van Berkel ende Heuchelem
Aryaen Sterts, Joest van Erssel, Ghijb Scomakers, Geryt Elyas, Aert die Meyer, Herman Luyt, Aert Elies, 
Jan Peter Bertenss, Ghijb die Meyer, Jan van Son, Ghijb Hessels, Jan Boen, Thonys Meues ,Claes Geryt, 
Elyas sone Jan Hessels, Meeus Kempelants, Cornelis Willen, Heyn Lemmens, Lambrecht Ghysbertss, 
Willem Claes, Goyaert die Mulder 
- de voirs. persoene hebben geloeft inde name ende van weghen de geburen van Udenhout ende Berkel 
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dat zij hun poircie ende aengedeelt gelden ende betalen zullen in allen alsulcke penningen als die 
kerckmeesteren tot behoeff vande kercken van Oesterwijck feneren ende werven zullen tot behoeff vande 
timmeringe
- dat. in festo sancti Servatij anno xi-o scab. Mat. Elst Jan Andriess Joest Roeloffs zoon ende pluribus alys 
die scepenen van dien jaer waeren Peter Janss Mathijs vande Elst Jan Andries Lambertss Embrecht 
Embertss Joest Roeloffszoon Peter Roempot Jan die Clerck Engbertss 

1511 mei 13   |  215/12-los(199)v

Cont sij want die kerckmeesters gefunderert hadden een nyeuwe cruyswerck aen die kerck van Oesterwijck 
tot welcken cruyswerck om dat te presenteren ende te volbrengen zouden zij dair toe velen penningen 
behouven ende hadden dair toe op huyden met enen gemeynen sondaechs geboeden doen vergaderen die 
gemeyn naeburen van Udenhout Berckel ende Huyculem bij den persoen schoutet ende scepenen en zijn 
alsoe comen ende gestaen voir scepenen ondergescreven Ariaen Sterts, [Joest van Eerssel], Ghijsbrecht 
van Gorcum, Gerit Elyaess, Aert die Meyer, Herman Loers, Joest van Eerssel, Aert Elyaess, Jan Peter 
Berthoutss, Ghijsbert die Meyer, Jan van Son, Ghijsbrecht Jan Hessels, Jan Boen, Anthonis Meeus, Claes 
Gerit Elyaess, Jan Hessels, Bartholomeeus Kempelants, Henrick Lambertss van Gorcum, Cornelis Willen, 
Lambert Ghijsbertss, Willem Claess en Goyert die Molder als naebueren van Udenhout ende Berckel voer 
hen selven ende voer hen naebueren daer zij tsamen voer geloeft den kerkmeesteren tbv. de fabrycke 
voors. dat zij hen porcy en aangedeelt gelden en betalen selen naede herstellinge(?) in alle en 
enyegelijcken alsulcke penningen als die kerckmeesteren der fabrycke daer toe feneren ende werven 
tsamen metten pacht diemen daer aff geloeven sal te betalen - datum in alio latere Jan Andries 
Lambrechtss ende Embrecht Embrechts 
desgelijcks hebben geloeft Ariaen die Bont, Willem Appels, Jan Lauwreys Loirs, Willem Vervloet, Wout 
Willems Neckerss, Claes Lonartss, Gerit Henrickss vande Wouwe, Joest van Schie, Aert Janss, Ariaen 
Willen, Ariaen Joerdaens?, Henricke Vendicks ende Gerit Driess als naebueren van Huyculem voir hen 
ende huer naebueren als voir dat. et scab.uts. 
hetzelfde nogmaals op ander papiertje (200)

1511 ?  |  215/13r-1

Joest Janss van Eerssel 
1. een stuck lants geheyten die Streep tot hem behorende met eene huyse daerop staende in parochie 
Oisterwijk ter stede in Udenhout in die Moelenstraet etc. 
2. stuck lants geh. dat Swart Stucksken aldaar etc. aan een waterlaat
3. stuck lants geh. die Crommenacker strekkend tot de fabriek der kerk van Oisterwijk

aankomst met meer anderen tegen Jan zoon wijlen Jans van Vlierden met overgeven en Jan voors. tegen 
Aelbrechten Willem Aelbrechtss overmiys een erfcoop met den heer vande lande schepenbrief van br. 
Oisterwijk 

overgegeven Joirden zoon wijlen Peter Goeyarts 

1511 april 23  |  215/16r-2

Jan zoon wijlen Jan Bey de helft hem behorende in een mud rogs jaarlijkse en erfelijke pacht als Claes 
zoon wijlen Jan Bey wittige brueder van Jan voors. geloeft had aan Jan voors. zijn brueder opten meydach 
uit
1. eenen huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
Berkel etc. aan de gemeynt van Haren 
2. stuck lants 1 1/2 mudzaad tpl. voors. naast de heren van Paerwijs 
volgens schepenbrief van br. Oisterwijk 

overgegeven Jan Gerits soen vanden Pasch 

- dat. xxiij-a april fe-a iiij-a in fest pascalibus scab. Jan Andries Lambrechtss ende Peter Roempot 

1511 april 28  |  215/17v-2

Huybrecht zoon wijlen Lambrecht Leynen heeft verkocht Henrick zoon wijlen Peter Wouters 
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een stuck weylants 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout optie Scoerstraet etc. naast 
godshuis van Tongerlo 

1511 mei 28   |  215/23v-2

Jan zoon wijlen Willem Sterts die oudste heeft geloeft Jan zoon wijlen Stevens Stevenss vander Amervoirt 
dat hij oft Jan Sterts die joncste zijn brueder oft oick yemant vande erfgenamen wijlen Willems Sterts zijns 
vaders voorn. met alsulcke 3 mudden rogs erfpacht als Jan zoon wijlen Jan Vannis geloeft hadde te gelden 
Willem Sterts voors. op Lichtmis uit
eenen huyse nde eenre schuere met goederen gronde en wtte erffenisse daeraen 26 lopen in parochie 
Oisterwijk ter stede in Udenhout bij die Cruysstraet etc. 
en uit meer andere onderpanden volgens schepenbrief van sBosch en nimmermeer spreken op die schuer 
in de selve letteren begrepen die welck schuer nu toebehorende is Jan Stevens voors. oft op Jan of zijn 
nakomelingen 
- dat. et scab. uts.

1511 juni 2  |  215/24r-1

heer Jan priester zoon wijlen Aert Appels 
o.a.
een stuck beempts in parochie Oisterwijk in een stede geheyten den Winckel 
e.z. en e.e. erf Dirck Roeters, a.z. erff Beatris wede wijlen Ghijsbrecht vanden Broeck met haar krn, a.e. erff
Henrick Vendicks 

aankomst dit huys etc. Aert Appels vader des voors. hr Jan tegen Jan en Peter gebr. en Margriet haer 
suster kinderen wijlen Dirck Wangen vanden Doeveloe Jannen vanden Velde man van Geertruden zijns 
wijfs dochter wijlen Dircks voors. met cope schepenbrief van br. Oisterwijk en heer Jan na dood van Aerde 
zijn vader bij versterve 
overgegeven Jacoppe zoon wijlen Henrick Embrechtss zijn neve [24v]

belast met de erfgen. Goeyarde van Hulsen 20 lopen rogs erfpacht 
en nog deselve 1/3 van een mud rogge erfpacht 
nog de erfgen. van Heylwych sLoesen die twee gedeelten van een mud rogge erfpacht 
nog de erfgen. van Jan Priem 1/2 mud rogge erfpacht n
og de tafel des Heylichs Geests tot Oisterwijk 2 lopen rogs erfpacht 
nog de tafel des H.Geests vanden Bosch 2 lopen rogge erfpacht 
noch den Groeten Gasthuys in de stad van den Bosch 2 lopen rogge erfpacht 
noch den rectoer van sinte Lauwreys altaer tot Boextel 10 peters erfchijns 
en in den wilderchijns van Haren 15 placken erfcijns 
nog de hertog 3 oude groet en een black erfcijns 
nog den goidshuys van Tongerloe 2 st 1 oert erfcijns en 
nog hiertoe houden 1/2 R dijk opten Oisterwijk dijck 

- dat. ij-a junij scab. Peter Janss ende Mathijs vander Elst 

1511 juni 2  |  215/25r-1(220)

Jacop zoon wijlen Henrick Embrechtss van Henricke voors. wt wijlen Elisabeth dochter wijlen Aert Appels 
tsamen gewonnen jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mudden rogge Oisterwijk maat welke erfpacht Geryt zoon 
Gerits van Boerden geloeft hadde Willem geheyten van Laerhoeven zoon wijlen Aerts van Laerhoeven op 
Lichtmis in schepenbrief van br. vvo uit
1. een stuck lants 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel in die Seshoeven etc. 
2. stuck lants ende eenre weyen daeraen tsamen 6 lopen gelegen aldaar etc.

welke erfpacht heer Jan Appels priester zoon Aert Appels tbv. Aerden zijn vader tegen Embrecht zoon 
wijlen Goessen Loeymer? man van Elisabet zijn huisvrouw dochter wijlen Willems van Laerhoeven met 
overgeven verkregen had volgens schepenbrief van br. van den Bosch en dezelfde Jacop bij succ. 
aangekomen 
overgegeven heer Jan priester zoon wijlen Aert Appels zijn oem 

- dat. et scab. uts. 
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1511 juni 13  |  215/26r-2

Mathijs zoon wijlen Henrick Melis en Wouter zoon wijlen Peters van Heese man van Marien zijn huisvrouw 
dochter wijlen Henrick Melis voors. de helft hen behorende in 
enen graft waeraff die ander helft toebehoirt Jan van Eerssel ende Katelijn wede wijlen Willem Zegers 
Ghijsbertss met haren erfgenamen gelegen in parochie Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout aen die
Tuyteldonck aldaar etc. 

overgegeven Jan van Eerssel en Katelijn voors. 

- dat. xiij-a juny scab. Mathijs vander Elst ende Jan die Clerck Embrechtss 

1511 juni 20  |  215/27v-2

Ariaen wede wijlen Hessel van Riel dochter wijlen Goeyart Hoeven die tocht in
eenen cleynen stucksken lants sestalff roey lants parochie Oisterwijk in een stede geheyten Berkel in die 
Seshoeven etc. strekkende aan de gemeynt van Haaren 

opgedragen Ykenen haar wittige dochter ook tbv. Ghijsbrecht en Jobben haer bruederen noch onmondig 
- dat. xx-a juny scab. Peter Janss en Peter Roempot

quo facto hebben Yken met haar momboor en met haar Jan zoon wijlen Willems van Riel en Ghijsbert zoon
wijlen Goeyart Hoeven als momboren van Ghijsbrechte en Jobben dit stuxken lants vercoft Peter zoon 
wijlen Jan Langerbeen 

1511 juni 16  |  215/28v-1

Jan Langerbeen Henrick van Gorcum Claes Bey Gerit vande Pasch Jan van Eerssel Henrick Zegers en 
Aert Melis hebben geloeft Jan die Clerck als rentmeester des abts van sunte Geertruden tot Loeven tbv. 
dess. abts 
Lxij mudden rogs vander Berkelscher tienden te betalen St Andries a.s. then Bosch opten sulder mette 
maete vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten Spycker metter maete van Oisterwijk daert den rentmr 
gelieven zal ter thienden recht te leveren 
- dat. xvi-a juny scab. Mathijs vander Elst ende Joest Roeloffs soen

Gerit Eliaes Ghijsbert van Gorcum ende Ghijsbert van Wcht geloven 27 mud rogge vander oude thiende als
voor 

Peter Goeyarts Hermans Beer? Jan Piggen ende Ghijsbert Hessels hebben geloeft 36 1/2 mud rogge 
vander thienden vande Seshoeven te betalen uts. dat. et scab. uts.

Cornelis die Leeu Willem die Lathouwer Jan Stevens Henrick Vannis hebben geloeft 38 mudden rogs 
vander Achthoevense thiende

Jan Hessels Cornelis van Krekelhoeven en Henrick van Wcht hebben geloeft 62 1/2 mud rogge ander 
Hoechhoutscher tienden 

Jacop Jan Meeussoen en Jan vander Hoeven hebben geloeft 18 mud rogge vander Hoenemennekensz? 
thiende

Jan Hessels heeft geloeft 11 1/2 mud rogge vander thienden vande Muntelken te betalen 

1511 juni 26  |  215/29r-3

Willem zoon wijlen Cornelis Willem Melis sz heeft verkocht Willem zoon wijlen Henrick Loeyen
een stuck lants tot hem behorende 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc. aan de gemeynt van 
Haren 
belast met 1/2 mud rogge godshuis St Gertruyde binnen stadt vanden Bosch 
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dat. xxvi-a juny scab. Mathijs vander Elst ende Jan Andries Lambrechts 

1511 juni 26  |  215/29v-2

Ariaen, Cornelis, Peter ende Jan, broers, Mari ende Willem gezusteren kynderen Willems zoon wijlen 
Cornelis Willem Melis die hij bij wijlen Marien zijn yerste huisvrouw dochter wijlen Jans van Riel verkregen 
had met de voogden van Marien en Willem voors. ook voor Anthonyse hoer broeder nog onmondig 
- alle goederen hafelijk en erfelijk die Willem hen vader voors. besittende is en waartoe zij enigszins gerecht
zijn
hebben zij vertegen tbv. Willem hoeren vader voors. 
- dat. xxvi-a juny scab. Mathijs vander Elst ende Jan Andries Lambrechtss 

1511 juni 26  |  215/29v-3

Willem voors. heeft geloeft te betalen Peter en Jan gebruederen Marien en Willem gesusteren zijne 
kinderen ook tbv. Anthonyse horen broeder noch onm. 18 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op 1 mei 
uit
enen huyse en hoeve gronde en toebehoren en timmeringen daarop en erf daaraan in parochie Oisterwijk 
ter stede Berkel etc. 
e.z., a.e. aan de gemeint van Haren 
dat. et scab. uts. 

quo facto hebben Peter Jan Mari en Willem voors. ook voor Antonis horen brueder Willem hun vader 
geconsenteert deze erfpacht van 18 lopen rogge altijd zal mogen lossen met 45 Rijnsgulden 

1511 september 19  |  215/30v-1

Henrick zoon wijlen Peter Wouters heeft geloofd te betalen Daniel Gerits Bontensz jaarlijkse en erfelijke 
cijns 1 1/2 Rijnsgulden opten Meydach uit
stuk land tot weye 10 lopen in parochie Oisterwijk in die Scoerstraet 
e.z. erf des godshuis van Tongerloe etc. 
dat. xix-a septemb. scab. Emb. Embrechtss de Peter Roempot 

1511 oktober 27   |  215/32r-1

Jan zoon wijlen Peters vande Wouwe zijn recht te weten een vierendeel hem behorende in
stuck moirs een buenre in parochie Venloen ter stede in die Placken etc. met noord erf behorende tot het 
goed der Waegen 
opgedragen Geryde zoon wijlen Andries Aert Andriess 
belast met den heer van Venloen de erfcijns 
dat. xxvij-a octobr. scab. Mathijs vande Elst en Joest Roeloffs szoon 

1511 oktober 27  |  215/32los-v

Jan zoon wijlen Peters vanden Wouwe zijn recht nl. 1/4 hem behorende in
stuck moirs 1 bunder in parochie Venloen in die Placken naast noord gueden Waegen 
opgedragen Geryden zoon wijlen Andriesse Aert Andriess 
- dat in vigilia Symonis et Jude anno xi-o scab. Elst et Joest Roeloffs

hieronder: de selve Jan verklaart dat hij daer bij geweest heeft eisdem scab. daer Eercken dochter wijlen 
Emb. Scalken haer gedeelt inden selven moer oick den selven Geryden overgegeven hadde voer den 
erfchijns 

1512 mei 8  |  215/33v-1

Cont sij want Peter zoon wijlen Jan Langerbeens jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Lichtmis uit 
een huyse en schueren mette hoeve ende enen stuck lants 18 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in 
Udenhout etc. 
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meer andere onderpanden tegen Henrick Adriaen en Jan gebruederen zn wijlen Jan Henricks van Oss met 
hoeren mede erfgenamen met cope als Jan zoon Huybert Peter Huyben zn geloeft had Marien wede wijlen 
Jans geheyten van Doeveren in schepenbrief van sBosch 

zo is gestaan hr Reyner Croes priester tbv. godshuis der zusteren vanden dorden regule van St Franciscus 
binnen de vrijheid van Oisterwijk en Jan die Beer Peters tbv. erfgen. wijlen Aerts die Becker dat hij of zijn 
nakomelingen nimmermeer spreken en sullen op
1. stuk lants 14 lopen den voors. godshuis toebehorende in parochie Oisterwijk in Udenhout naast gem. 
straat noord 
2. stuk lants toebehorende de erfgen. wijlen Aerts die Becker 1 zesterzaad tpl. voors.

mocht iemand met oudere brieven opeisen dan behoort het godshuis te krijgen 34 Rijnsgulden en de 
erfgen. 7 Rijnsgulden elk 
- dat. viij-a may anno xij-o scab. Joest die Beer ende Aert Buck

1512 januari 10  |  215/35v-2

Joest Jan van Eerssel 
1. een huys en hof gronden en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout bij die Creytenmoelen
aldaer etc. 
2. stuck lants gen. den Langenacker streckende langs neven die Gruenstraet voer des jongen Claes Sterts 
doer etc. 
3. stuck lants gen. dat Zwartstucksken etc. streckende opten waterlaet 
4. stuck lants gen. den Vlashoff etc. 
5. stuck lants gen. den Crommenacker 
6. stuck lants gen. die Streep

welke erven Joest met meer anderen tegen Jan zoon wijlen Jans van Vlierden met overgeven en Jan tegen
Aelbrechte Willem Aelbrechtss overmits een erfcoep met den heer van de lande schepenbrief van 
Oisterwijk 

opgedragen Joerdene zoon wijlen Peter Goeyarts  

belast met o.a. Baseldonk etc. 1 mud 
tafel H.Geest in de kerk van Oisterwijk 1 mud rogge 
capelle van sunte Wilboirt tot Berkel 
en hertogencijns 

dat. x-a january anno xi-o scab. Jan Andries Lambrechtss ende Embrecht Embrechtss

quo facto zijn gestaan voor schepenen Lauwreys zoon wijlen Wouter Greven en Claes zoon wijlen Jan Bey 
en hebben geloeft Joest voors. elk van hen 1/3 
Joerden voors. heeft geloeft Joesten voors tbv. hemselven en tbv. Lauwreyse en Claesse voors. die somme
van 174 Rijnsgulden op St Andriesdach a.s.

Joerden voors. heeft geloeft Joesten voors. tbv. hem en tbv. Lauwreyss en Claesse dat hij gelden sal 
denselven jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mud rogge op Lichtmis uit
een huys en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan vierdalff mudzaad in parochie Oisterwijk ter 
stede Udenhout omtrent die Creytenmoelen 
e.z. die Gruenstraet, a.z. fabriek der kerke van Oisterwijk mma etc. 

quo facto heeft Joest Laureys en Claes Joerdens geconsenteert en geloeft dat hij en zijn nakomelingen des 
erfpachts altijt moegen lossen elk mud met ? Rijnsgulden 

1511 december 14  |  215/37r-3

Aert zoon wijlen Dirck Rotarts ende Peter zoon wijlen Jan Aert Gieliss man van Ariaenen zijn huisvrouw 
dochter wijlen Dirck Roetarts voors. 
de helft hem behorende in een hoeve geheyten Brabantshoeve met hoeren gronde en toebehoren in 
parochie Oisterwijk in stede geheyten opten Winckel rondom in de Harense gemeynt 
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supt Peteren zoon wijlen Huybrecht Peter Aertss en Heylwige wede wijlen Jan Rotarts dochter wijlen 
Ghijsberts die Beer 
- dat et scab. uts.

marge: Petrus supt uitgenomen de helft van een heyvelt daarin gelegen Heylwige 
- dat. et scab.uts. 

1511 december 14  |  215/37r-4

Joest? zoon wijlen Huybrecht Peter Aertss man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Dirck Rotarts 
ende Heylwych wede wijlen Jan Rotarts dochter wijlen Ghijsberts die Beer de helft hen behorende in
1. een stede met hoeren hoeve gronde en alle toebehoren geheyten d'Winckel in parochie Oisterwijk ter 
stede opten Winckel 
e.z. erff Aerts van Engelant, a.z. [37v] Kathelijn Seelen ^gemeynte geheyten d'Winckel, a.e. Goemelaer 
2. de helft in stuk beemd 1/2 bunder tot Cromvoirt

gelijck wijlen Heylwych Roetarts deze helft in het stuk beemds in haar leven te besitten plach 
- supt Aerde zoon wijlen Dirck Roetarts en Peter zoon wijlen Jans Aert Gieliss
- dat et scab. uts

waarna Heylwych predicta cum suo tutor heef geloeft Peter zoon wijlen Huybrecht Peter Aertss jaarlijkse en 
erfelijke pacht 2 1/2 mud rogge op Lichtmis uit een hoeve geheyten Brabantshoeve tot haer behorende als 
voor 

in de ondermarge: Jan zoon Embert Peter Wouters heeft bekent dat Jan zoon Jan Gerit Appels bij? Adriana
wede Cornelis Appels aan zijn handen gelost hebben 3 lopen 4 1/2 kannen rogge als sij en met hen Dierick 
Appels in de pacht hebbende geruert van 2 mudde ende de helft geldende zijn geweest 22-6-1648
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