
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 217 ("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.) 
11 januari 1513 – 7 januari 1514
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1513 januari 26 | 217/2v-2

Aert zoon wijlen Hessel Zegers diemen heyt die Meyer 
een huys ende hoff met sijnen gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk in een stede geheiten 
Udenhout aen die Gruenstraet 10 lopen 
heeft vercoft Henricke Goeyart Aert Goeyarts soen 
belast met o.a. den persoen van Oesterwijck 2 ponden payments 

1513 februari 1 | 217/2v-3

Peter zoon wijlen Henrick vande Leempoel man van Dingen zijn huisvrouw dochter wijlen Robbrecht 
Brocken bij wijlen Mechtelde dochter wijlen Jan Langerbeens zijn recht of deel in alsulcke gueden daer 
wijlen Jan Langerbeens en zijn huisvrouw zijn bestorven 
- opgedragen Jan en Peter gebruederen zn wijlen Jan Langerbeens voors.

1513 februari 23 | 217/5r-2

Claes zoon wijlen Jan Bey heeft geloeft Jan zoon wijlen Peter die Beer tbv den gasthuys binnen de vrijheid 
van Oisterwijk 
jaarlijkse en erfelijke cijns 23 st op Lichtmis uit
enen huyse en hoeve gronden en toebehoren en alle timmeringen daarop staande mette erffenisse daar 
aan liggende en daartoe behorencde 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede tot Berckel etc. 
strekkend aan de gemeint van Haaren 

losbaar met 20 rijnsgulden

1513 maart 16  | 217/8v-
Jan zoon wijlen Peter Vani man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Dierck van Oekel 
de helft hem behorende in jaarlijkse en erfelijke pacht van 1/2 mud rogge als Margriet wede Cornelis 
Stevens jaarlijks geldende is op Lichtmis 
1. uit zekere onderpanden tot Berkel volgens schepenbrief van Oisterwijk 
item hiertoe nog 
2. een stuck beempts 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout op tie Goemelersz straet 
3. stuxken beempts een zesterzaad tpl. voors. etc.

opgedragen Claesse zoon wijlen Jan Hubrecht Melis voors.

waarna Claes voors heeft geloeft te gelden Jan voors. 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op 
Lichtmis uit stuk beempts voors. 
- losbaar met 18 rijnsgulden 

1513 april 1 | 217/11r-2

Embrecht zoon wijlen Jans vanden Breekel heeft geloeft Aerde zoon wijlen Eliaes die Meyer 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op 1 mei uit
oa.
de helft in eenre hoeve tot hem behorende in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc. aande gemeynt van
Haaren 

quo facto heeft Aert geconsenteert Embrecht voors. dat hij deze erfcijns mag lossen met 50 rijnsgulden
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1513 april 4 | 217/11v-1

Henrick, Jan ende Anthonys zonen wijlen Lauwreys Elens delen na dood Lauwreyse hoeren vader voors. 
ende Heylwighe haere moedere verstorven - aan Henrick en Jan voors. tesamen 
niets in Udenhout
Anthonis zal hebben
o.a. jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 lopen welke jaarlijks geldende is Lambert vanden Heesacker uit 
zekere onderpanden in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout 

1513 april 19 | 217/15r-1

Michiel zoon wijlen Embert Jan Emmensoen met Anthonis Jan Stevens dochter zijn huisvrouw hebben 
geloeft te gelden Aleyten weduwe Claes van Wcht dochter wijlen Jans Lauwreys 5 lopen rogge jaarlijkse en 
erfelijke pacht op Lichtmis Oisterwijk maat uit
een huyse en hoeve met sijnen gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc. 

quo facto heeft Aleyt voors. geconsenteert dat deze erfpacht gelost mag worden met 11 peters 1 oort van 
enen peter 18 st voir elke peter gerekend 

1513 april 25 | 217/17v-1

Cont zij want Goeyart Jans Neckers wittige zoon alle erffelijcke goederen waar ook gelegen om goitswillen 
na dood van Jan zijn vader de fabrijcke der kerke van Oisterwijk tot last vanden loeve vanden H.Cruys en 
OLVrouw diemen des avonts singt inder kercke voors. een dordendel daeraff - dander dordendeel der 
capellen van Berkel en tdorde dordendeel tot fundatie des altaers inder capelle van Udenhout in zijnen 
testament gemaakt en gelaten daerover zijn gestaan schepenen onderschreven Wouter Thomaes 
Wouterss, Willem Huysmans en Anthonis Aert Wange sz als meesteren en provisoren der kercke van 
Oesterwijck, Aert die Meyer en Jan Hessel Goeyarts soen als provisoren vanden capellen van Berkel voors.
2/3 in de gueden vors. te weten
1. 2/3 in een huyse en hoeve met eenre schuere met horen gronde en toebehoirten 1 lopen lants in 
parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc. aan de gemeynt vanHaren 
2. een coeweyde 7 lopen alsvoor aan de gemeynt van Haren 
3. stuck lants 9 1/2 lopen in die sesshoeven 
4. stuck lants den Busselacker 6 lopen ook in de Sesshoeven 
5. stuck lants 4 1/2 lopen tpl. voors. 
6. stuck lants geheyten die Perdweye 5 lopen oever die gem. straet 
7. 3 lopen lants int Asschot tot de streepe toe

item noch
8. 1/4 in een beemd 9 lopen geheel aenden Brant strekkend van steeg behorende tot Nollekenshoeve 
9. een zesterzaad moers in par. Venloen geheyten heer Cornelis Moer 
verkocht Ghijsbrecht zoon wijlen Amelis Aert Melis z 

belast met o.a. 
aan altaar kerk van Oisterwijk 12 1/2 st 
aan de abt van Tongerlo 13 st 1 oort 
en in Nollekens chijns 3 st 1 oort

waarna Ghijsbert voorn. gelooft aan Wouter Thomaes Wouters tbv  OLVrouwe broederschap kerk van 
Oisterwijk totten loeven vanden H.,Cruys en OLVr. diemen des avonts singt in voorn. kercke te betalen 
18 lopen rogge op Lichtmis uit  2/3 in deze hoeve etc. 

1513 juni 20 | 217/los bij 18r

Cont zij want Anthonis Meeus, Peter Faessen en Jan Lambertss van Gorcum als capelmeesters der capelle 
van sinte Lambrecht in Udenhout optie Cruysstraet aldaer met meer andere naebueren woenende in 
Udenhout omtrent der voirs. capelle geloofd hadden dat zij alle jaar ten eeuwigen dage aan de persoen van 
Oesterwijck brengen eenen last torfs van Loen tot synen huyse op hoeren cost 
daarover is gestaan voor schepenen heer Anthonis van Nuwenhoeven pastoer der kercke van Oesterwijck 
voors. en heeft bekent dat die capelmeesters vander capelle van sinte Lambert tsamen metten naebueren 
voors. hem in goede penningen gegeven hebben de somme van 15 rijnsgulden en hebben daarmee deze 
gelofte afgeleet en heeft met deze penningen gekocht tbv den persoenscappen 
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een zesterzaad lants van Ariaen die Wolff gelegen in die Schijve 
e.z. erf des persoenscap van Oisterwijk, a.z. erff der zusteren van Oesterwijck, e.e. erff Anthonis heer 
Florys, a.e. erff Jan Brants 
met de voorwaarde indien de nacomelinge vanden persoen in enige toekomende tijden dese conventie niet 
en wouden onderhouden dat alsdan die capelmeesters en naegebueren voors. sullen moegen aenverden dit
voors. stuk land 

1513 juli 5 | 217/los bij 18v-1

heer Gerit zoon wijlen Gerit Nulant ..... gefundeert inder capellen van sinte Lamberts in Udenhout 
1/3 tot fundatie voors. in den gueden die toebehoren plaegen wijlen Goeyarde Jans Neckerss volgens 
schepenbrief van Oisterwijk daerinne die kerckmeesteren en ook die capelmeesteren van de capelle van 
Berkel die twee gedeelten van deselve gueden vercoft hadden Ghijsbrechte zoon wijlen Amelis Aert Melis 
soen 
heeft ook overgegeven Ghijsbrecht zoon wijlen Amelis Aert Melis sz met alle sch. br. en voorwaarden etc.

1513 juli 5 | 217/los bij 18v-2

Ghijsbrecht zoon wijlen Amelis Aert Melis heeft geloeft te gelden heer Geryde als rectoir voors. 18 lopen 
rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
1. huyse en hoeve in deselve letteren begrepen 
nog uit
2. stuck lants 9 1/2 lopen ook in dezelve brieve 
op voorwaarde dat hij of zijn nakomelingen altijd mogen lossen met 45 1/2 rijnsgulden

1513 | 217/18v-1

geen datum of schepenen [vacat non est iste contractus passatus cram scab.]
want Ghijsbert zoon wijlen Amelis Aert Melis sz zekere erffenisse die toebehoren plaegen Goeyarden Jans 
Neckers sz die hij bij wijlen Margriet zijn eerste huisvrouw die zuster was van Geride van Boerden vander 
meesteren ende provisoren der kercke van Oisterwijk en de capelle van Berkel met coepe verkregen hadde
welke gueden en erffenisse hier voertyts gedeylt zijn geweest van zekeren erve en erffenis nu 
toebehorende den wittige krn Gerits van Boerden voers. op welke erven zijn gespecificeerd zekere 
commeren 
ten Bosch op den Begijnhof een mud rogge 
nog een arme manhuis in de stad sBosch in die Ortenstraet 1/2 mud rogge erfpacht 
nog heer Jan Appels priester een mud rogge erfpacht 
nog Ariaen Vendicks een mud rogge erfpacht 
noch Ghijsbrechte den leen tot Beeck 6L rogge erfpacht 
nog een man wnd tot Breda ook 6 lopen rogge erfpacht 
noch de taeffele des H.Geest then Bosch 14 st erfchijns 
noch enen altaer kerk van Oisterwijk 12 1/2 st erfcijns 
nog des hertoegen chijns 5 st 3 oert erfcijns 
nog 13 st 1 oert  erfcijns den abdt van Tongerloe 
nog in Nollekens chijns 3 st 1 oert en 
nog houden een hecken met beyde posten optie Gruenstraet 
en helpen houden 1/3 in een hecken aan Peter Priems erffenis en 
nog gelden 1/3 van 1 negenmenneken erfcijns den heer van Loen'

hiertegen zullen de kinderen van Geryde van Boerden uit hun erven die van deze erfenis gedeeld is betalen
de commer hierna volgende etc. 

daarom zijn gestaan voor schepenen Ghijsbrecht voirs. ter eenre en Jan Embrecht Eelkens man van 
Margriet zijn huisvrouw Steven Willem Hoeven sz man van Elisabeth zijn huisvrouw Jan Marten Deenken 
sz man van Agnese zijn huisvrouw en Jan Willems man van Aleyte zijn huisvrouw gezusteren drs Gerits 
van Boerden ter andere zijde en hebben geloeft deen den anderen etc. 

1513 mei 20 | 217/21v-1

Willemzoon wijlen Henrick Appels met Cornelis sijn soen uit wijlen Elisabeth dochter wijlen Geryts vande 
Loe zijne naewijve tsamen wittelijke gewonnen 
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1/3 in 1/2 buenre moers in parochie Oisterwijk inden Winckel aldaer voer Boutsvoirt 
e.z. erff nu Goeyarts vande Porten, a.z. erf Gerits vanden Venne en zijn mede erfgenamen, b.e.  erf Dirck 
van Hedel 
aankomst in recht van naderscappe tegen Huybrechte van Oesterhout Goeyartssoen vercregen hadde in 
schepenbrief van Oisterwijk 
overgegeven Jan zoon wijlen Michiels van Aevenioen tesamen met schepenbrief alsoe verre als zij desen 
1/3 van Hennen en van Henrick Willems soen vanden yersten bedde wegen af te doen

1513 juni 20 | 217/24r-2

Herman Loer, Claes Gerit Eliaes sz, Eliaes Gerit Eliaes ende Jan van Heese hebben geloeft voor 26 mud 
rogge vander ouder thienden te betalen uts. dat. et scab. uts

Herman Willems Neckers, Goeyart sijn brueder, Jan Piggen, Joest Hessel Willemss, Aert Dierckss ende 
Claes Eliaes hebben geloeft uts 43 mud rogs vande thienden vanden Seshoeven
 
Joest die Waegemeeker, Aert Eliaes, Ariaen sijn soen, Cornelis Peters, Henrick Gerits, Peter Janss ende 
Jan Peter Stevenss hebben geloeft van 44 mud rogs vander thienden vanden Achthoeven 

Henrick van Wcht, Jan Hessels, Ghijb Hessels, Aert Goeyartss, Em Goessens,  Cornelis Meeus 
Wagemeeckers sz, Wout Nouwen, Cornelis van Crekelshoeven, Jan Boen, Jan Nelen ende Anthonis Meeus
hebben geloeft 64 mud rogs vanden Hoechoutsz thienden 

Ghijb Hessels, Jan Boen, Jacop Meeus ende Jan die Cuyper hebben geloeft als voer 16 mud rogge vander 
Hoernemennekensz thiende te betalen 

Lamb. Lambt Leynen sz heeft geloeft uts 3 mud enen zester rogs te betalen uts

Jan Wouters, Kathelijn Goeyarts, Heylwych wede wijlen Theeuwen Peynenborchs ende Peter Jan Meeuss 
hebben geloeft uts 36 1/2 mud rogs vande Leendoncksz thienden te betalen uts dat. et scab, uts.

Gerit Roelofffs, Aert Vendicks, Ariaen Goeyarts, Ghijsb. Martens, Mathijs Henrick Melis sz, Jan vande 
Diesen ende Jan Martens hebben geloeft 51 mud rogs vande nyeuw thienden 

Gerit Jan Stevens sz, Jan Wouters Deckers, ende Gerit die Cort hebben geloeft 20 mud rogge vander 
thienden vande Schijven 

Jan Claess, Peter Witlocks, Herman Hessels, Willem wede wijlen Dirck Ghijben, Henrick Peter Bouwenssz 
hebben geloeft 38 mud rogs vander ouder thienden van Helvoirt 

Willem die Lathouwer, Cornelis zijn zs, Yken Priems, Jan natuerlijck zoon wijlen Willem Wyten ende Jan 
Piggen hebben geloeft uts drie vierendeelen van xvi dobbelen te betalen tot meye naestcomende vande 
vlastiende dat. et scab. uts.

1513 juni 20 | 217/25r-1

cont sij want Anthonis Meeus, Peter Faessen ende Jan Lambertss van Gorcum als capelmeesteren der 
capellen van sunte Lambert gelegen in parochie van Oisterwijk in steden geheyten in Udenhout optie 
Cruysstraet aldaer met meer anderen naebueren in Udenhout ontrent der capellen voirs woenende gelijck 
zij in enen instrument daerop gemaect bij naemen genoempt ende gescreven staen geloeft hadden dat zij 
allen jaer then ewigen daegen souden den persoen van Oesterwijcfk brengen enen last torffs van Loen tot 
zijnen huyse op hoeren coste gelijck zij dat inden selven instrumente seden volcoemelijcker begrepen te 
sijn 
Soe is gestaen voir scepenen ondergescreven heer Anthonys van Nuwenhoeve persoen der kercken van 
Oesterwijck voirs. ende heeft openbaerlijck bekent dat die capelmeesters vander capellen tsamen metten 
naebueren voirs hem in gereden penningen gegeven ende betaelt hebben en die somme van vijftien 
rijnsgulden van 20 st tstuck ende hebben daer mede dese geloefte aenden selven als persoen van 
Oesterwijck geredimeert ende afgeleet 
Ende heeft mits dien de persoen voirs. voir hem selven ende voer zijn naecoemelingen de capelmeesters 
ende naebueren voirs. vander selver geloeften ende vanden last om den torff te haelen als inden selven 
instrumente gescreven staet geheelijck ende gansselijck erffelijcke ende then ewigen daege gequyteert 
ende quytgescouden 
Ende dat hij metten selven penningen gecoft heeft tot behoeff vande persoenscappen 
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een zesterseet lants van Ariaen de Wolff  gelegen in die Schijve 
e.z. erff der voirs persoenscappen, a.z. erff der zusteren van Oesterwijck, e.e. erff Anthonis heer Florys, 
a.e. erff Jan Brants  
met vorwairden toegedaen indien de naecomelingen vanden persoen voirs in enige toecomende tyden dese
convencie nyet en wouden onderhouden dat alsdan die capelmeesters ende naeburen voirs. sullen moegen 
aenverden dit voirs. stuck lants voer dese 15 rijnsgulden totter tyt tot dat die persoen ter tyt wesende hen 
sal gerestitueert hebben die somme vande 15 rijnsgulden voirs.

1513 juni 17 | 217/25r-2

Goessen Beert Hermanss sz heeft geloeft Elisabette wede wijlen Henrick vande Nuwenhuys 20 rijnsgulden 
van 20 st te betalen binnen meys a.s. met 12 lopen rogs dat. xvij-a juny scab. Henrick Willem Emmensz 
ende Jan die Clerck 

1513 juni 30 | 217/25v-1

Gerit zoon wijlen Anthonys Mathijss man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht vanden 
Pasch de helft hem behorende in 1/3 in
1. een huyse en hoeve met gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 9 lopen in parochie Oisterwijk ter
stede Berckel etc. 
2. de helft in 1/3 in stuk lants die Moeyne soene? 10 lopen gelegen aldaar 
3. de helft in 1/3 in stuk beemd 1 1/2 lopen in par. Helvoirt
gelijk wijlen Peter vande Pasch dit stuk beemd in zijn leven bezeten heeft 
4. de helft in 1/3 van drie gedeelten in  eenre heyhoeven in par. Loen ter stede opten Clockenberch die oick
Peteren vanden Pasch toebehoirden 
5. de helft in 1/3 in stuk land 3 lopen tot Berkel
welke helft in den derde delen Elisabeth, Gerits huisvrouw na de dood van wijlen Hesselen dochter wijlen 
Embrecht vanden Pasch zuster derselver Elisabeth aencoemen en verstorven is als hij sede

heeft hij opgedragen Janne zoon wijlen Peter Priem zijnen zwager

1513 augustus 22 | 217/27r-2

Heylwych, Henrick, Kathelijn ende Elisabeth gesusteren dochters wijlen Cornelis zoon wijlen Peter vanden 
Eynde cum tutore ook voor mr Peter ende Pauwelse haeren bruederen nyet tegenwijlen 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 1 1/2 mud rogge en welke erfpacht van 1 1/2 mud
rogge voors. Wouter zoon wijlen Wouter Loirs te gelden plach heer Jan vanden Eynde priester zoon wijlen 
Peter vanden Eynde voors. haeren oem op Lichtmis uit
zekere erven en onderpanden in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout inden Cuyl aldaar 
volgens schepenbrief van Oisterwijk

opgedragen Claesse zoon wijlen Geryt Eliaes voor zover ze deze halve mud aancleven

1513 september 19 | 217/27r-3

[In ondermarge:]
Cornelis Marcelis Sgroeten heeft op dese erffenis then hoechste geseten in den huyse van Aelbrecht 
Willems nadat deze erfcoep bedaecht is geweest kerse ontsteken en erop geleet alle onraad dat. xix-a 
septemb. a(nn)o xiiij-o scab. Gerit van Berck Claess ende Willem vanden Dijck

1513 september 27 | 217/los bij 27-2

[volgende akte]
Lambert Ghijsbertss van Gorcum man van Katelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Bartholomeeus die 
Wagemeecker 2 mud rogge jee uit erfpacht van 4 1/2 mud rogge   als Cornelis zoon wijlen Bartholomeeus 
die Wagemeecker voors. geloeft hadde Lambrecht voors. uit
enen huyse en hoeve opten Winckel daar Bartholomeeus in bestorven is 
supt Ghijsberte zijn vader [datum doorgehaald xxvij-a septemb. scab. Henrick Wouter Emmensz? et Jan 
Andriessen ]
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1513 september 26 | 217/30r-3

Henrick zoon wijlen Lambrecht van Gorcum 
10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een stuck lants 7 lopen in parochie Oisterwijk in een stede geheyten Berckel etc. 
welke erfpacht Henrick voors. tegen Jan zoon wijlen Jan Bey met overgeven in schepenbrief van sBosch 
opgedragen heer Jan zoon wijlen Jan Bey voirs. nu priester wesende

1513 oktober 7 | 217/31v-1

Wouter Thomaes Wouterss ende Willem Ghijsbrecht Huysmanssz als meesters en provisoren der 
fabrycken der kerk van Oisterwijk met consent van de bisschop van  Luydick en ook van de persoen en 
schepenen van Oisterwijk hebben geloeft te betalen heer Reyner Croes priester tbv persoen en altaristen 
kerk van Oisterwijk jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 rijnsgulden op 1 mei uit de helft van
een hoeve met hoeren gronde en hun toebehoorten der fabrycke voirs. toebehorende in parochie Oisterwijk 
ter stede in den Mortel waaraf de andere helft toebehoort de tafelen des H.Geest kerk van Oisterwijk 

dat de kerkmeesters van Oisterwijk altijd zullen mogen lossen met 45 rijnsgulden

1513 october 18 | 217/32r-1

Lambert Ghijsbrechtss van Gorcum 
2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 4 1/2 welke vijftalve mud Cornelis zoon wijlen 
Bartholomeeus die Wagemeecker geloofd te betalen Lambrecht voors. op Lichtmis uit
1. een huyse en hoeve met een schuur en andere timmeringen daarbij en erf daaraan tsamen 18 lopen in 
parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel etc. 
2. nog stuk lants 17 lopen op Hoechout  
3. nog stuk land den Gheer 6 lopen ook opt Winckel
volgens schepenbrief van Oisterwijk 

opgedragen Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrecht van Gorcum zijn vader

1513 november 16 | 217/33r-2

Wouter Thomaes Wouterss ende Jan Andries Lambrechtss als meesteren en provisoren der fabrycken der 
kercken van Oesterwijck met consent vanden persoen ende scepenen van Oesterwijck hebben geloeft te 
betalen Beatryse dochter wijlen Jans vande Hoeven 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke lijftocht te 
vergelden allen jaer zo lang Beatrijs leeft op Kerstmis uit 
de helft van eenre hoeven met haeren gronde en toebehoren der fabrycke voors. waaraf de andere helft 
toebehoort tafel H.Geest tot Oisterwijk gelegen in Udenhout ter stede inden Mortel 
overgeven en opgedragen 

1513 augustus 16 | 217/36r-2

Gerit zoon Anthonis Mathijs sz man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht vande Pasch zijn 
recht zijn huisvrouw aangecomen en verstorven vander doet wijlen Hessel dochter wijlen Embrecht vanden 
Pasch zuster der voors. Elisabeth 
in 1/3 van een mud rogge erfpacht Bossche maat te vergelden op Lichtmis uit
1. een hoeve in parochie Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout naast dat Scoubroeck en de abt van 
Tongerlo  en naast de gemeynt aldaar 
2. nog stuk beemd in par. voors. in een stede geheyten Eynschot 1 1/2 bunder bij der erff der erfgen. wijlen
hr Willem die Coster priester

welk mud rogge Wouter zoon wijlen Peter vanden Pasch tegen Willem geheyten Glaviman wonend in 
Udenhout man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Aert geheyten die Preuss met coepe 

overgegeven en opgedragen Jan zoon wijlen Peter Priems zijn zwager
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1514 januari 3 | 217/37r-1

Wij Henrick Willem Emmensz ende Jan Andries Lambrechtss scepenen in Oesterwijck tuygen dat wij 
geweest zijn in de Ploeg - - - niet afgemaakt
Wouter zoon wijlen Jan Maes van Esch als manhuysmeester van eenen arm manhuys [sic] binnen de 
vrijheid van Oisterwijk en Henrick Willem Emmensz als meester en provisor der taeffelen des Heylichs 
Geests binnen de vrijheid van Oisterwijk met consent van de persoon schout en schepenen van Oisterwijk 
een stuck beempts in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout geheyten tGoemelaer 
als Anthonys nat.zoon wijlen heer Floys Ghijsbrechtss meester en provisor des voors. manhuys tegen 
Marcelis van Scriekenbeeck overmits erfcoop metten heer vande lande in schepenbrief van sBosch 
opgedragen Heylwige wede Jan Roetaerts dochter wijlen Ghijsbrecht die Beer - dat. iij-a jauary anno xiij 
scab. Jan Andries Lambertss ende Herman Bax 
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