Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 218 ("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.)
9 januari 1514 – 8 januari 1515
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1514 juni 10 | 218/voorin
Joest zoon wijlen Peter die Waegemeecker heeft geloeft
Engelen dochter wijlen Gerits vanden Staeck tbv haar en Agnesen haar zuster
7 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Oisterwijk maat op ondergeschreven onderpanden op stuiver
Servaes uit
1/4 in een hoeve, huys, hoef, schuer en andere timmeringen gronde en toebehoren lant zant heye en
beemden en weye in parochie Oisterwijk omtrent die Creytemoelen etc.
welk 1/4 denselven Joest nae den doet van wijlen Peter zijn vader en Katelijn zijn moeder bij succ.
losbaar met 16 gouden peters 4 stuiver 19 stuiver voor elke peter
[achterop:] memorie van mijn heer van ste Geertruyden in den yersten vande brieven de laudibus?
venerabilis Sacramente Item vanden brieven van mijn heer en Claes Peters scup.. etc.
1514 januari 17 | 218/2v-1
Jan zoon wijlen Jan Vannys man van Emken zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht Vannys jaarlijkse
een erfelijke pacht 6 lopen rogge te vergelden op Lichtmis uit
1. een huyse en hoeve gronden en toebehoren met 9 lopen lants in parochie Oisterwijk in een stede
geheyten Berkel
e.z. dHarens gemeynt west, e.e. noord erf erfgen. wijlen Aert Houtappels, a.e. oost erf erfgenamen wijlen
Claes van Brakel, a.e. zuid erff Hermans vanden Ham en zijn kinderen
2. stuk lants 7 lopen ruim 13 R tot Berkel etc.
3. stuk lants den Moynacker 11 lopen ter stede voors. etc.
4. een heyhoeve in de heerlijkheid Venloen etc.
welke erfpacht Jan zoon wijlen Wouters vanden Pasch geloeft had Godscalck en Engbrecht zonen wijlen
Lambrechts zoon wijlen Engbrecht Vannys uit deze onderpanden in schepenbrief van Oisterwijk
opgedragen hr Reyner Croes priester als rectoir stuiver Joirysaltaer Kerk van Oisterwijk
1514 januari 23 | 218/3r-1
Joest Jans van Eerssel, Claes zoon wijlen Jan Bey en Lauwreijs zoon wijlen Wouters Sgreven
een mud rogge erfpacht uit een erfpacht van 2 mud rogge als Joerden zoon wijlen Peter Goeyarts geloeft
hadde Joesten voors. ook tbv Claesse en Laureysse voors. op Lichtmis uit
huyse en hoeve gronde en toebehoren erf daaraan gelegen, vierdalff mudzaet in parochie Oisterwijk ter
stede in Udenhout ontrent de creytemolen
e.z. Gruenstraet, a.z. fabriek kerk van Oisterwijk etc.
volgens schepenbrief van Oisterwijk
opgedragen heer Reyner Croes priester als rector stuiver Jorysaltaer Kerk van Oisterwijk
1514 februari 1 | 218/6r-1(376)
Jacop zoon wijlen Claes Peter Coppensz man van Katelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Gerit Hoeven bij
wijlen Elisabet dochter wijlen Jan Peter Stevens een zester rogge erfpacht hem behorende als Kathelijn na
dood wijlen Dingen wittige huisvrouw Jan Peter Stevens haer oude moeder bij succ. uit verscheyde
erfpachten uit zekere onderpanden sommigen tot Haren en sommigen tot Udenhout - overgegeven Jan
zoon wijlen Gerit Hoeven - dat et scab. uts
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1514 februari 12

| 218/6r-2

Claes zoon wijlen Jans van Schie heeft geloeft
Goeyarden zoon wijlen Wouter Wouter Egels
5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Oisterwijk maat te vergelden op Lichtmis uit
een huyse en hoeve hem behorende in parochie Oisterwijk ter stede tot Berckel
quo facto heeft Goeyart bekent als princiaal schuldenaer Claes dat die deze erfpacht mag lossen met 12 1/2
peters van 18 stuiver met 2 stuiver en een oort van briefgelt
1514 januari 16 | 218/6v-1
Kathelijn weduwe Jan Vannys met haar Katelijn haar wittige dochter en Anthonys Henrick Wouterss man
van Marie dochter wijlen Jans en Kathelijn voors.
een stuck lants hem behorende in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout omtrent de Creytemoelen etc.
vercoft Henrick zoon wijlen Jan Vannis
belast met 26 lopen rogge als Henrick voors. denzelven vercoeperen huyden daaruit geloeft heeft
waarna Henrick voors. geloeft Kathelijn voors. haar ter tocht en Kathelijn en Marien haar dochteren
jaarlijkse en erfelijke pacht 26 lopen rogge op Lichtmisuit stuk land voorn.
quo facto Katelijn met Kathelijn haar dochter met haar momb. en Anthonis Henrick Wouterss man van
Marien voors. bekennen dat Henrick geloeft heeft dat hij dit half mud rogge erfpacht mag lossen op Lichtmis
met 20 rijnsgulden
1514 februari 24 | 218/9r-2
Mari dochter wijlen Henrck Toeyts met haar momb.
5 rijnsgulden van 20 stuiver haar behorende als Anthonis Goeyart Roesen soen geloeft hadde deselve
Marien op Lichtmis uit
(...)
waarna Jan voors. en Anthonis Wange als meesteren ende provisoren der fabrycke der kercke van
Oisterwijk met consent van de persoen en scepenen van Oisterwijk hebben geloeft namens de fabriek te
gelden Marien voors. jaarlijkse lijfrente 8 rijnsgulden op Lichtmis zolang Marie leeft uit
de helft van eender hoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede in den Mortel waarvan de
andere helft toebehoort de Tafel van de H.Geest tot Oisterwijk
waarna de kerkmrs voors. hebben geloeft optie verbijntenisse van al deze goederen der fabrycke voors.
Marien voors. dat die kerkmrs ter tijt wesende na de dood van Marie sullen voer dese 5 rijnsgulden erfcijns
vandaag overgegeven en nog 39 rijnsgulden die zij ook huyden in gerede penningen betaald heeft
- zullen doen celebreren voor haar Henricke Toeyts en Agnese haere vader en moeder een jaargetijde op
ten lesten saterdach vande meye ende doen singen een vigilie van negen lessen metter misse ende zullen
doen uitgeven
- den persoen van Oesterwijk 2 stuiver
- elk van de altaristen residerende tot Oisterwijk 1 stuiver
- den scoelmeester voor hem en voir sijne jongeren 2 stuiver
- den coster van luyden 1 stuiver
- en zullen den persoen mette altaristen ende schoelmeester met zijn kynderen naeder misse gaen te
graeve van haer ende haer ouders singende Libra me dominus en lesen opt graft een commendacie
soemen dat gewoenlijck is te doen
- en zullen de kerkmeesters oick setten optie baer vier wessen kerssen borrende duerende den tijt vande
vigilien ende missen voors.
- noch zullen zij op elcken Onsen Lieven Vrouwendach diemen tot Oesterwijck vierende is wetende optie
seven hoechtijden van onser liever Vrouwen doen celebreren een misse op OLVr altaar tot Oisterwijk
- en nog alle jaar opten H.Korsdach then ewigen daege doen celebreren 5 missen voer haer ende haer
ouders zielen salicheyt
ende hier is bij gestaen heer Anthonys van Nuwenhoeven persoen tot Osterwijck geconsenteert
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1514 augustus 8 | 218/9v-1
Wouter Thomaes Wouterss ende Jan Andries Lambrechtss als meesteren ende provisoren voors. hebben
geloeft Heylwych wede wijlen Jan Priems dochter wijlen Aert Emmen jaarlijkse en erfelijke cijns 3
rijnsgulden H.Pinxtdach uit
de helft van eender hoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede in den Mortel waarvan de
andere helft toebehoort de Tafel van de H.Geest tot Oisterwijk
te kwijten met 53 rijnsgulden
1514 maart 1 | 218/10v-2
Peter zoon wijlen Jan Aerts ende Jan zoon wijlen Gielis Beykens man van Yken zijn huisvrouw dochter
wijlen Jan Aerts voors. 2/8 hen behoren in
1. stede te weten huyse ende hoff mette schuere en andere timmeringen daarop metter erff daaraan
tsamen 6 lopen die wijlen Jan Aertss doen hij leeffde te besitten plach in parochie Oisterwijk ter stede in
Udenhout etc.
2. stuk land 10 lopen ter plaatse voors.
3. stuck lants 7 lopen ter plaatse voors.
4. stuck lants 10 lopen
opgedragen Bertholomeeus zoon wijlen Jan Aerts voors. hoeren broeder
in marge: item noch hiertoe hen gedeelte in een mud rogge erfpacht welke zij tesamen aan de erfgenamen
wijlen Jan Floren uit deze erven afgeleet hebben
1514 maart 1 | 218/10v -3
Aert zoon wijlen Eliaes die Meyer heeft geconsenteert Jenneken weduwe Marcelis Vendicks dochter wijlen
Peter Ghyben op hem en op al zijn gueden
dat zij van huer naecomelingen 4 lopen jaarlijkse en erfelijke pacht als zij hem geldende is en hij tegen
Huybrecht zoon wijlen Lambrecht Leynen gecoft hadde te vergelden op Lichtmis
uit zekere onderpanden tot Berkel in schepenbrief van Oisterwijk
zullen mogen lossen met 8 gouden peters van 19 stuiver
1514 maart 1 | 218/11r-1(381)
Wouter Thomaes Wouters ende Jan Andries Lambrechtss als meesteren ende provisoren der fabrycke der
kerke van Oisterwijk met consent van persoen en scepenen van Oisterwijk hebben geloeft
Cornelise Jans Leeuwen sz tbv Margriet dochter wijlen Anssem Goessens namens voors. fabrycke
dat die meesteren der fabriek zullen betalen aan Margriet voors. jaarlijkse en erfelijke cijns 30 stuiver in
paeyments op 1 maart uit
de helft van eenre hoeven met toebehoren de fabriek toebehorende waarvan de andere helft toebehoort de
Tafel van de H.Geest van Oisterwijk gelegen in parochie Oisterwijk ter stede in den Mortel
losbaar met 25 rijnsgulden
1514 maart 7 | 218/13r-3
Jan zoon wijlen Peter Vanni
1/2 mud rogge als Claes zoon wijlen Jan Huybrecht Melis sz geloeft had Janne voors. op Lichtmis uit
1. een stuk beempts in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout optie Goemelaersche straet aldaar etc.
2. stuksken beempts 1 zesterzaad
volgens schepenbrief van Oisterwijk
opgedragen hr Jan priester zoon wijlen Jan Bey
1514 maart 26 | 218/15v-1
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Gerit? zoon wijlen Ariaen Faessen heeft gebooden zijn blijckende penningen om te lossen bij naderschap
twee stukken land in parochie Oisterwijk ter stede aen die Meulenstraet
1. dat een 4 lopen
e.z. erf Aleyten wede wijlen Jan Willem Melis soen met haar kinderen, a.z. en e.e. erf Jan van Eerssel, a.e.
Moelenstraet
2. dat andere stuk tot weyen liggende rondom aen erf Jans van Eerssel voirs.
welke 2 stukken lants Gerit zoon wijlen Ariaen Faessen voors. brueder Peters voors. wittelijk overgegeven
hadde Ariaen Henrick Nouwen soen in schepenbrief van Oisterwijk
1514 april 3 | 218/15v-2
Henrick zoon wijlen Jan Gerits heeft geloeft te betalen Ghijsbrecht zoon wijlen Ghijsbrecht die Beer
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis op onderschreven onderpanden met maete van
Oisterwijk uit
eenen stuck lants hem behorende eensdeels saetlant eensdeels hoeylant 12 lopen tsamen in parochie
Oisterwijk in stede in Udenhout in die Goemelaersche straet etc.
1514 april 7 | 218/16v-1
Henrick Goeyart Aertss heeft geloeft Aerde zoon wijlen Jans die Meyer 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke
pacht op Lichtmis Oisterwijk maat uit
huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in
Udenhout optie Cruysstraet etc. naast erf van de rector van sinte Lambrechts capelle
quo facto heeft Aert geconsenteert Henricke voors. wederom geloeft dat hij deze erfpacht altijd mag lossen
met 19 rijnsgulden
1514 april 7 | 218/16v-2
Margriet dochter wijlen Bartholomeeus die Wagemeker, [Anthonis Wangen man van Mechtelde / Aleyten /
zijn huisvrouw dit doorgehaald] Gerit Witlocks man van Mechtelde zijn huisvrouw, dochters wijlen
Bartholomeeus voors. [- marge Aleyt haar zuster met Anthonis Wangen haar man -], Bartholomeeus, Jan
Goeyert, Jacop ende Wouter gebruederen zonen wijlen Jans Smolders die hij bij wijlen Elisabeth dochter
wijlen Bartholomeeus voors. verkregen hadde, Joest, Jacop, Jan en Margriet kinderen wijlen Peter zoon
wijlen Bartholomeeus voors. dit? Margareta en? Cornelis zoon wijlen Bartholomeeus zoon wijlen
Bartholomeeus yerstgenoempt en Lambrecht Ghijsbrechts van Gorcum man van Katelijn zijn huisvrouw
zuster des voirs. Cornelis, Jan van Heese man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Maeyen? die
hij bij wijlen Kathelijne dochter wijlen Bartholomeeus yerstgenoempt wittelijk verkregen had Wouter en
Peter broers en Cornelis hen zuster kinderen wijlen Peter vanden Loe bij wijlen Peter zijn huisvrouw dochter
wijlen Peter vande Loe die hij bij wijlen Peter zijn huisvrouw dochter wijlen Bartholomeeus yerstgenoempt
vercregen hadde ende Lauwreys Ghijben man van Elisabeth zijn huisvrouw hun zuster mette momboren
van Margriet en Margriet en Cornelise boeven genoempt een erfdeling na dood wijlen Bartholomeeus die
Wagemeker yerstgenoempt en Kathelijn zijn huisvrouw
aan Margriet yerstgenoempt
10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 20 lopen rogge welke jaariijks welke geldende is
Ermgairt wede Claes Heyen uit zekere onderpanden in parochie Oisterwijk in stede Udenhout in
schepenbrief van sBosch
aan Aleyt voors.
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Oisterwijk maat welke jaarlijks geldende is Henrick zoon wijlen
Lambrecht van Gorcum uit zekere onderpanden tot Berckel volgens schepenbrief van sBosch
aan Bartholomeeus Jan Goyaert Jacop en Wouter zn wijlen Jans Smolders voorn.
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke geldende is Henrick van Wcht uit en weye van 14 lopen
lants in Udenhout in die Ryedonck etc . volgens schepenbrief van sBosch
aan Joest Jacop Jan en Margriet kinderen wijlen Peters die Wagemeker en Cornelis zoon wijlen
Bartholomeeus [doorgehaald: en Lambrecht Ghijsbrechtss van Gorcum man van ] zoon wijlen
Bartholomeeus yerstgenoempt zullen tesamen hebben
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1. 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke geldende is en geloofd heeft te gelden Hessel zoon
wijlen Aert Wolffarts vander Heyen Kathelijne yerstgenoempt wt 1/7 in
2. een huyse en hoeve gronden en toebehoren in Udenhout in stede aen dWout etc.
3. nog 4 lopen rogge die geloofd had Jan zoon wijlen Gerit Vendicks Kathelijn voors. te gelden en met 9
peters aff te leggen volgens schepenbrief van Oisterwijk
1514 april 7 | 218/17v-1
Margriet dochter wijlen Bartholomeeus die Wagemeker, Gerit Witlocks man van Mechtelde zijn huisvrouw,
dochters wijlen Bartholomeeus voors., Bartholomeeus, Jan Goeyert, Jacop ende Wouter gebruederen
zonen wijlen Jans Smolders die hij bij wijlen Elisabeth dochter wijlen Bartholomeeus voors. verkregen
hadde, Joest, Jacop, Jan en Margriet kinderen wijlen Peter zoon wijlen Bartholomeeus voors. dit?
Margareta en? Cornelis zoon wijlen Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus yerstgenoempt en
Lambrecht Ghijsbrechts van Gorcum man van Katelijn zijn huisvrouw zuster des voirs. Cornelis, Jan van
Heese man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Maeyen? die hij bij wijlen Kathelijne dochter wijlen
Bartholomeeus yerstgenoempt wittelijk verkregen had Wouter en Peter broers en Cornelis hen zuster
kinderen wijlen Peter vanden Loe bij wijlen Peter zijn huisvrouw dochter wijlen Peter vande Loe die hij bij
wijlen Peter zijn huisvrouw dochter wijlen Bartholomeeus yerstgenoempt vercregen hadde ende Lauwreys
Ghijben man van Elisabeth zijn huisvrouw hun zuster mette momboren van Margriet en Margriet en
Cornelise boeven genoempt een erfdeling na dood wijlen Bartholomeeus die Wagemeker yerstgenoempt en
Kathelijn zijn huisvrouw
een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Wouter z. Wouter Nouwen geloeft had aan Kathelijn
wede Bartholomeeus Peter Metten op Lichtmis uit
huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
aen dWinckel strekkend van de gemeynte gent dat Winckel - volgens schepenbrief vanOisterwijk
vertegen tbv Aleyt hun zuster met Anthonis Wangen haar man
1514 | 218/19los
brief - aan mijn e. heeren schepenen der vrijheyt van Oisterwijck
Verthoont in alder oitmoet Ghijsbert Henrick Wouters hoe dat hij jaerlicx heeft vergeldende eenen pacht van
eenen halven mudde rogge in een pacht van een mud rogge uit een meerdere pacht van 1 1/2 mud rogge
jaarlijks uit
huis hof andere timmeringen daarop in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout inden Cuyl etc.
welke gehele pacht van 11/2 mud rogge Jan zoon wijlen Jan de Molder geloofd had Jacop Jans de Molder
en welk half mud rogge Aelbrecht Robben man van Catharina dochter Jacop Jans de Molder opgedragen
had hem supplicant schepenbrief van Oisterwijk - Aelbrecht had alleen vidimus overgeleverd van de
origoinele brief voor sch. van Loon - met verschillende afzonderlijke stukken in de marge
[bovenaan:] ......consenteren voor 1/2 mud rogge 20-11-anno 95 Lv.Hoevel
[dan:] Peterken wede Willem van Heze oud ca 65 jaar getuigt dat zij en haar man deze stede over 27 jaar
geleden hebben gebruikt tot de jare van 6 of 87 en ze hebben toen jaarlijks betaald het mouwer rogge en
dat aan Aelbert Robben man van Catharina dochter Adriaen Jacops de Molder en aan den momboren en
predecessueren van dezelfde Catharine 30-11- 95
[onderaan links:] Aelbert Robben oud ca 50 jaar getrouwd hebbende ca 50 jaar geleden Catharina dochter
Adriaen Jacops de Molder getuigt dat deze Catharina tot behulp van dit huwelijk heeft inne gebracht 1/2
mud rogge dat hij gedurende dit huwelijk altijd betaald heeft gehad tot ca. een jaar geleden als hij tselve
half mud rogge aan Ghijsbert Henrick Wouters getransporteert heeft gehadt 1 decembr. 95
[onderaan rechts:] de schepenen gezien de getuigenis van Peter en Aelbrecht 1-12-95
[verso] op heden 21-2-1596 heeft Ghijsbert Henrick Wouters eedt gedaan dat thalff mud rogge aan dandere
sijde geweest is
1514 april 28 | 218/19r-1
Jacop zoon wijlen Jans die Molder met Katelijn zijn wittige huisvrouw dochter wijlen Peter Vannis
1. 1/3 in stede huys en hoeve schuere en andere timmeringen daarop met horen gronde en toebehoren en
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alle erfven daarbij in parochie Oisterwijk in stede Udenhout in den Cuyle etc. naast godshuis van Tongerlo
als Peter Vannis te bezitten plach
2. een weye aldaar 1 bunder etc.
opgedragen Jan zoon wijlen Jans die Molder
nadien Peterken wede Willem van Heze en anderen vercleert dat de halff mud rogge - Henrick Wouters als
tegenwoordig crediteur etc. 21-2-[15]96
Jan voors. heeft geloeft te gelden Jacop voors 1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
Oisterwijk maat op onderpand voors.
1514 mei 17 | 218/21v-3
Willem weduwe Aerts vanden Wiel dochter wijlen Dirck Sapeels met Jan Nulants haar man
de tocht in de helft van jaarlijkse en erfelijke pacht 20 lopen rogge als Henrick Vendicks jaarlijks te gelden
plach Goeyarde van Hulsen op Lichtmis
uit zekere onderpanden in parochie Oisterwijk in stede geheyten in Udenhout volgens schepenbrief van
Oisterwijk
welke helft in de erfpacht voorn. Willem na dood wijlen Goeyarde voors. en Margriet zijn huisvrouw bij
versterf
overgegeven Willem haar wittige zoon van Airde voors. en wt haer
quo facto Willem voors. deze helft opgedragen Wouter Thomaes Wouterss
1514 juni 10 | 218/25r-2
Joest zoon wijlen Peter die Waegemeecker
heeft geloeft Engelen dochter wijlen Gerits vanden Staeck ook tbv Agnesen haar suster
dat hij gelden zal 7 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Oisterwijk maat op de onderpanden te leveren
op stuiver Servaes uit
1/4 in een hoeve wetende huys hoff schuer en andere timmeringen daarbij gronden en toebehoren te weten
lant zant beempden heye en weye [25v] de principale stede in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout
omtrent de Creytemolen etc.
als Joest na dood wijlen Peter zijn vader bij versterf losbaar met 16 gouden peters 4 stuiver van 19 stuiver
voor elke gouden peter
1514 juni 19 | 218/28v-1
Gerit Wouter Corten sz, Michiel die Wyse en Jan Wout. Loirs sz hebben geloeft Jan die Clerck Embrechtss
tbv de abt van stuiver Geertruid tot Loeven 29 mud rogs vande thiende vanden Wtfanck te betalen tot
stuiver Andriesmisse a.s. ende then Bosch opten sulder metter maeten vanden Bosch oft tot Oisterwijck
opten spycker metter maeten van Oisterwijk daart den rentmr des abts gelieven zal
Peter Roeters ende Heylwych Roeters uts. 5 mud 2 zester rogge thienden van Brabantshoefken
Anthonis Brievincks 12 mud rogge vander Galgtiende
Jan Hessels, Jan van Wcht, Henrick van Wcht, Cornelis van Crekelhoeven, Cornelis Meeus, Aert Melis
hebben geloeft 57 mudden rogs vande Berkelss thiende
Goeyart Willem Sneckerss, Herman zijn broeder ende Joest Hessels Willemss 26 mudden rogs vande
ouderthienden
Claes Eliaes, Aert Eliaes, Ariaen sijn soen Yken Priem, Jan Piggen ende Aert die Cock hebben geloeft 38
1/2 mudden rogs vande thiende vande Seshoeven
Anthonis Meeus, Cornelis die Leeu, Peter Geritss vande Pasch, Joest van Eerssel en Willem Nelen hebben
geloeft 42 mud rogge vande thienden vanden Achthoeven
Henrick Goeyarts, Aert Goeyartss, ende Goessen Willem Goessens, Goeyart vanden Aevoirt?, Jan
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Wouters ende Gerit Aeriaens 61 mud rogge vande thiende van Hoechout
Ghijsbert Hessels 16 mud rogge vande thiende van de Hoenemenneken?
Aert Muts? ende Henrick Loeyen hebben geloeft 14 mudden rogge vande thiende vande Muntelken
Aert Melis ende Henrick Lambrechtss hebben geloeft 1 1/2 mud rogge vanden Roetstiendeken
Gerit Jan Stevenss ende Ariaen Willems hebben geloeft 21 1/2 mud rogge vande thienden vande
Kerckeynde [29(401)]
Henrick Danels, Henrick Willem Witlockss, Peter Janss ende Jan Aerts hebben geloeft 36 mud rogge vande
Leendonck thiende
Ghijsbert Martens, Ghijsbert Melis, Ariaen Goeyarts, Jan van Eerssel en Jan Langerbeen hebben geloeft 50
mudden rogs vander Nyeuwer thiende
Ariaen Willems vande ? en Gerit Jan Stevenss hebben geloeft 21 1/2 mud rogs vander thiende vande
Schijven
Jan Verhoeven, Ghijsbrecht Piers en Henric Jan Claess hebben geloeft 37 myd rogge vande ouder thiende
van Helvoirt
Ariaen die Decker heeft geloeft 5 1/2 rijnsgulden vande Biethiende te betalen tot mey naestcomende
Jan Boen, Ghijsbert Hesels, Jan Hessels ende Aert Melis hebben geloeft t stuiver 1 ort vander
lammertiende ook tot mey
Lambrecht Lambrechtss, Ghijsbert Hessels, Willem Corneliss die Lathouwer en Jan Piggen 3 dobbelen en
een oirt van een dobbelen vande vlastiende van Berkel
Meeus Kempelant, Henrick van Heese en Willem Cornelis Canterss hebben geloeft 8 dobbelen een poort
van eenen dobbelen van vlastienden van Udenhout
Heyn Peter Ghijbensz heeft geloeft 3 1/2 dobbelen vande Vlastiende van Oesterwijck
1514 juli 1 | 218/33r-1(406)
Henrick zoon wijlen Peter Maes man van Aleyten zijn huisvrouw dochter wijlen Willems zoon wijlen
Henricks Loesen
1/5 hem behorende in 15 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een hoeve lants geheyten Brabants Hoeve aenden Winckel
welke 15 lopen rogge erfpacht Henrick zoon wijlen Jans Loesen tegen Henricke zoon wijlen Jan Brabant
met overgeven schepenbrief van Oisterwijk
overgegeven Heylwige wede Jan Roeters dochter wijlen Ghijsbrechts die Beer
1514 november 17 | 218/44v-2
Aert zoon wijlen Dierck Roetarts
een cleyn stuxksken erffs hem behorende uit zijn erf in parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel etc.
daar dit afgedeeld
e.e. gemeynt van Haaren, a.e. Gommelaersestraet
heeft hij puerlijck ende om goidswil en in rechte aelmoesen gegeven Jan zoon wijlen Henrick Blieck im
daarop te zetten een cleyn huysken met sijnen oesendrup
1514 december 5 | 218/44v-3
Anthonys en Ariaen broers, Jan zoon wijlen Dyonys Blocks man van Jenneken zijn huisvrouw hoer zuster
kinderen wijlen Robbrecht Brocken bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Langerbeens op alle
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goederen daar wijlen Jan Langerbeens voors. en Elisabeth zijn huisvrouw in bestorven zijn
vertegen tbv Jan en Peter gebr. zn wijlen Jan Langerbeens voors.
1514 december 10 | 218/los bij 44(430)-2
Wouter Thomaes Wouterss ende Jan Andries Lambertss als meesteren ende provisors der fabrycken der
kercken van Oesterwijck hebben geloeft met consent van persone schoutet en scepenen van Oesterwijck
te gelden ende te betalen Aleyten voors. 12 lopen rogge lijftocht op Lichtmis zo lang Aleyt leeft uit
de helft in eenre hoeve met alle toebehoren in parochie Oisterwijk in den Mortel de fabriek toebehorende
en de andere helft toebehoort aan de tafel vande H.Geest in de kerk van Oisterwijk
1514 december 10 | 218/los bij 44(430)-3
Wouter Thomaes Wouterss ende Jan Andries Lambertss als meesteren ende provisors der fabrycken der
kercken van Oesterwijck hebben geloeft met consent van persone schoutet en scepenen van Oesterwijck
hebben gevest Jacoppen dochter wijlen Jan Anssems een mud rogge lijftocht op Lichtmis uit de helft van
voorn. hoeve
1514 december 15 | 218/48r-1
Jan zoon wijlen Jan Vannis man van Emken zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht Scalcken die hij bij
wijlen Kathelijnen dochter wijlen Peters vanden Wouwe vercregen hadde de helft tot hem behorende in die
helft van
eenen buunre beempts wetende die helft daaraf gelegen zuydenwaerts in parochie Oisterwijk ter stede
geheyten in Udenhout
aankomst als Kathelijnen overmits een erfdeling met mede erfgen. na dood wijlen Peters vanden Wouwe
haars vaders schepenbrief van Oisterwijk
overgegeven Geryde zoon wijlen Andries Aert Andriess
belast met 1/4 in 11 stuiver in 9 placken en in een cap. erfcijns Geryde Heessel
waarna Gerit voors heeft geloeft Jan voors. 11 gouden peters van 19 stuiver
- in marge cancellata xxija may anno xv
1514 augustus 18 | 218/54r-6
item Wouter Thomaes ende Jan Andriess [fabrieksmeesters] hebben gevest derselver Aleyten
12 lopen rogge lostocht op Lichtmis uit
de helft vande hoeve totte kercke behorende in den Mortel die selven hebben gevest Jacoppe Jan Anssems d. 1 mud rogge op Lichtmis
1514 december 5 | 218/54v-4
Anthonys ende Anna gebruederen ende Jan zoon wijlen Dyonys Blocks man van Jenne zijn huisvrouw
kinderen wijlen Robbrecht Brocken bij wijlen Mechtelt dochter wijlen Jan Langerbeens
vertegen in alle goed daar wijlen Jan Langerbeen ende Elisabeth zijn huisvrouw in bestorven tbv Jan en
Peter zoon wijlen Jan Langerbeen voors.
Peter sal hebben
dit stuck lants 8 lopen groet
en zal daaruit gelden 1 mud rogge erfpacht Mari Toeyts 3 lopen rogge heer Andries en Emberte en noch 9
stuiver den rectoer Ste Gertrudis
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