
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 219 ("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 1515 – 7 januari 1516
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1515 januari 12 | 219/2r-2

Jan zoon wijlen Jan Vanny man van Emken zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht Vannis bij wijlen 
Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Peters vande Wou 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende als Andries zoon wijlen Jans vande Wouwe 
geloeft hadde Kathelijn voors. op Lichtmis uit
1. enen huyse ende hoeve met sijnen gronde ende toebehoirten en erff daaraan 13 lopen in parochie van 
Oisterwijk in een stede geheyten Berckel etc. 
2. 5 lopen lants aldaar etc.
volgens schepenbrief van Oisterwijk 

opgedragen Henricke zoon wijlen Dircks Bloemkens

1515 januari 8 | 219/2v-1

Henrick Goeyart Airts soen heeft geloeft Peter zoon wijlen Peter Faessz 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis in par. Venloen ten huyse ende woenstede van Peter 
voirs. Oisterwijk maat uit
huyse ende hoeve gronden samen 10 lopen parochie van Oisterwijk in stede geheyten optie Cruysstraet 
etc. strekkende totter capellen van sinte Lambrecht gelegen optie Cruysstraet voirs. 

1515 januari 30 | 219/3r-2

Gerit zoon wijlen Andries Aert Andriess 
de helft hem behorende in de helft van 1 bunder beempts wetende die helft daaraf zuydenwaert in parochie 
van Oisterwijk ter stede in Udenhout etc. 

welke helft in de helft Gerit voors. tegen Jan zoon wijlen Jan Vannis man van Emken zijn huisvrouw dochter 
wijlen Embrecht Scalcken met cope schepenbrief van Oisterwijk 

overgegeven Ghijsbrechte zoon wijlen Ghijsbrechts die Beer

1515 juli 24 | 219/3v-3

Henrick ende Goessen gebruederen, Lauwreys zoon wijlen Wouters Sgreven man van Ykenen zijn 
huisvrouw huer zuster kinderen wijlen Goessen Rutten delen van alsulcken erfchijns erfpachte en erffelijcke 
gueden als hen tsamen naede doet van Goessen en Johanne zijnre huisvrouw hoeren vader en moeder 
aencomen ende verstorven is

aan Henrick komt
o.a.
nog een mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende is Dirck die Borchgreve uit
eenre hoeve tot Berckel 
nog 1/2 mud rogge  erfpacht welke te gelden plach Ariaen Sterts uit
zekere onderpanden inden Udenhout 

Item Goessen voers. zal hebben 
niet in Udenhout

Item Lauwreys als momb. van Yken voors. zal hebben 
niets in Udenhout
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1515 februari 28 | 219/8v-1

Hessel zoon wijlen Peter Willen
1. een stede parochie van Oisterwijk ter stede Berckel 
2. stuk land 1/2 mudzaad tpl. voors.  naast erf van dess. Hessel dat hij huyden des daechs overgegeven 
heeft Peter zijnen soen 
3. stuk beemd als voor aenden Brant 7 lopen 
4. stuck beempts 5 lopen tpl. voors. strekkende tot erf van Nollekens hoeve

opgedragen Joesten zijn wittige zoen 

belast met  o.a. 
aan de capelmeesteren vander capellen van ste Wilborts tot Berckel 9 lopen rogge 
nog de heren in de kerk van Oisterwijk 2 1/2 stuiver 
nog de kapel van stuiver Wilbort een kan wijn en twe ponden pepercoecks opten Scortelenwoensdach 

Hessel zijn vader zal zijn leven lang de tocht behouden en welke Peter zijn brueder zijn vader zal betalen

1515 februari 28 | 219/9r-1

Hessel voors. 
6 lopen lants in par.Otw ter stede Berckel etc. 

aan Peter zijn wittige soen

1515 maart 3 | 219/9v-1

Jan en Wouter broers ,Amelis zoon wijlen Claes Truyen man van Elisabeth der oudste zijn huisvrouw,  
Huybrecht zoon wijlen Jans die Cuyper man van Elisabeth zijn huisvrouw der jongste gezusteren kinderen 
wijlen Peter Berthouts delen na dood Peteren hoeren vader en Hillegonde hoer moeder 

aan Jan
o.a.
1. stuk beemd 9 lopen in par. voors. ter stede opt Gomelair etc. 
2. de helft in een beemd hier teynden liggende waaraf de andere helft toebehoort Amelis voors. geheel 1 1/2 
bunder  
3. stuk land tot weyen liggende 12 lopen tpl. voors. aan de Goemelaerse straet

aan Wouter voors. 
1. stuk lants 6 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout in de Seshoeven etc. 
2. een zesterzaad land tpl. voors. 
3. 1/2 buender broecks in een beemd 3 bunder in Udenhout in Dashout etc. etc

aan Amelis voors. 
1. een huys ende hoff metter erffenis daeraen liggende ende daertoe behorende tsamen 6 lopen in parochie 
van Oisterwijk ter stede Berckel 
2. stuck lants 12 lopen tpl. voors. tussen gemene straat en Hoelderstraete 
3. de helft in beemd in par. voors. ter stede opt Gomelaer waaraf de andere helft toebehoort Jan Berthouts 
voors. geheel  1 1/2 bunder

aan Huybert voors. 
1. een huys en hof gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 10 lopen in parochie van Oisterwijk ter 
stede Berkel 
2. een wey daarneven 4 lopen naast heer van Paerweys
3. stuk land 6 lopen in de Berkels ackeren 
4. de helft in enen groeten heyvelt waaraf de andere helft Amelise Claess voirs. in deze dl. in par. Enschot
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1515 maart 14 | 219/12v-1

Jan zoon wijlen Aerts van Eerssel, Henrick zoon wijlen Aerts vande Hoeven man van Kathelijne zijn 
huisvrouw, Jan zoon wijlen Jan Langerbeen man van Aleyten zijn huisvrouw dochters wijlen Aerts van 
Eerssel voors. ende Kathelijn weduwe wijlen Ariaens van Eerssel zoon wijlen Aerts van Erssel voors. dochter
wijlen Wouter Loers metten momb. derselver Kathelijne en met haar Wouter haar wittige soen bij wijlen 
Adriaen voorn. in de naam van hem en van Ariaen, Henricke, Janne, Peteren, Heylwigen en Annen wittige 
kinderen wijlen Adriaens ende Kathelijnen delen na dood wijlen Aerts van Eerssel hoeren vader en Elisabeth 
zijn huisvrouw huere moeder verstorven

aan Jan eerstgenoemd 
o.a.
1. 1/4 in een stuk beemd geheyten Tilborchschen beempt geheel 2 bunder 1 sesterzaet in Udenhout naast 
de Brantsche steeg 
2. 1/2 in stuk beemd 9 lopen als voor aan die Gruenstraet 
3. 1/2 in een halve bunder broecks als voor in den Cuyl 

aan Jan Langerbeen man van Aleyte zijn huisvrouw 
1. 1/4 in de Tilborchsen beemd en de andere helft van de twee andere stukken beemd hiervoor 

aan Kathelijn met haar kinderen 
o.a.
1. de helft in een stuk beemd 8 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout  op t Gomelaer 
2. de helft in stuk beemd die Horsten 4 1/2 lopen tpl. voors. strekkend aan de Tilborchsen beemd 
3. de helft in1/2 buender broecks in de Cuyl [14(450)]

aan Henrick als man van Katelijn 
o.a.
1. de andere helft in deze 3 stukken beemd voors. hiervoor toegescreven aan Katelijn met haar kinderen 

1515 april 13 | 219/17v-2

Mari dochter wijlen Henrick Toeyts met haar momb. 
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht haar behorende welke erfpacht te vergelden plach dat groot 
gasthuys vanden Bosch en nu geldende is Lambrecht vanden Heesacker op OLVr dach purificatie 
uit zekere onderpande in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout nae inhout 

heeft overgegeven heer Reyner Croes priester tbv goidshuys der zusteren vande dorden regule van sinte 
Franciscus binnen de vrijheid van Oisterwijk

1515 april 13 | 219/17v-3

Elisabeth Scellens moeder, Mari Jacops ondermoeder Elisabeth van Herentals procurateresse Sophie Jans 
dochter Mechtelt van Beeck, Margriet Sgruyters ende Heylwych Scilders conventualen des goidshuys der 
zusteren vande dorden regule van sunte Franciscus binnen de vrijheid van Oisterwijk in tegenwoordigheid 
en met consent van heer Reyner Croes haeren pater ende biechtvader 
dat zij betalen zullen Marien dochter wijlen Henrick Toeyts 4 lopen rogge lijftocht zo lang ze leeft op Lichtmis 
uit alle goederen van het godshuis

1515 april 18 | 219/18r-2

Margriet weduwe Wouter Loirs dochter wijlen Henrick Goessens met haar momb. 
heeft verhuurd Aerde zoon wijlen Aerts van Engelant 
een stuck lants tot haar behorende in parochie van Oisterwijk ter stede op Hoechout etc.
voor 16 jaar om 2 mud rogs per jaar op Lichtmis
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1515 april 20 | 219/18v-1

Aleyt weduwe Claes van Wcht dochter wijlen Jan Laureyss met haar momb. 
de tocht in alle erfgoederen die Jan voors. na zijn dood aftergelaten heeft waar ook gelegen overgegeven 
Jenneken ende Elisa[be]tte haren dochteren ende Oeykene weduwe wijlen Claes haers soens dochter wijlen
Willem Goeyarts haar tot haer tochte en Ariaen Petere gebruederen Claesken Barbaren Jenneken ende 
Willemen haer zusteren kynderen wijlen Claes en Oeykens voirs. then erve te blijven

quo facto Elisabeth dochter wijlen Claes van Wcht haar recht nl 1/3 overgegeven Jenneken haar zuster en 
Oeyken tbv haar en haar kinderen voors. 

wtgenomen haer dordengedeelt in een busken opgaende houts staende opte gemeynten in die Cuylstraet 

quo facto zijn gestaan voor schepenen Jenneken, Oeyken namens haar kinderen met de momb. derselveren
schuldig aan Aleyten voors. 4 1/2 mud rogge lijftocht zolang zij leeft vrij van allen commer jaarlijks op 
Lichtmis uit voorn. erfgoederen en zullen haar nog geven jaarlijks elck negen pont vlas en een vierdel eyer

quo facto zijn gestaen Jenneken en Oeyken namens de momb. als voor geloven Elisabeth haere zuster 
voors. 5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Oisterwijk maat bedevrij op Lichtmis uit
een huyse ende hoeve met zijnen gronde en toebehoren en erf daartoe in parochie van Oisterwijk ter stede 
in Udenhout optie Gruenstraet tsamen 12 lopen etc. 
nog uit alle erfgoederen wijlen Claes van Wcht voors.

losbaar elk mud met 40 peters van 18 stuiver 
quo facto hebben Jenneken ende Oeyken als voor gedeeld 

aan Jenneken
1. huys ende hoff mette helft vande erffenisse daarbij die helft daaraf liggende
neven erf Willem Heymans, a.z. dandere helft in deze deling aan Oeykene en haar kinderen [sic] gelegen 
parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout etc. aan de Gruenstraet met deel van de schuere als op deze 
helft staande nl 3 gebont daaraf 
2. stuck lants 7 lopen aldaar etc. 
3. cleyn weyken als voor 
4. de helft in stuck lants 4 lopen nl. 1/2 noord. etc.aan gemene Cuyl stegen 
5. stuck lants geheyten die oude hoffstat metten hoeve en 1/2 in een weye daaraan in den Cuyl etc. aan 
gemene strate in den Cuyl 
6. een weye aldaar 
7. de helft in stuck lants geheyten Scheynen hoeve nl de westenzijde 
8. de helft in eender stegen aldaar  metten eynde aan de Gruenstraet waarvan deandere helft van Oeyken 
en haar kinderen 
9. stuk land 3 lopen tot Berkel

belast met o.a. 
aan Aleyten van Wcht 1/2 mud rogge lijfpacht en de helft in 5 mud rogge erfpacht Elisabeth van Wcht 
de helft van 17 1/2 stuiver de abt van st. Geertruid tot Loven 
en de helft in 6 peters in 1/2 stuiver en 3 capuyne godshuis Tongerlo

Item Oeyken met haar kinderen 
1. een huys ende hoff met een  cruythoff ken voir aen die Gruenstraet
neven Willem Heymans met de helft van de erffenis daarbij parochie van Oisterwijk optie Gruenstraet 
2. een weyken aldsaar 
3. 5 lopen lants aldaar 
4. de helft zuidw. in een stuk land 4 lopen
tegendelend - aan die Cuylstege
5. stuksken lants geheyten den Haeverhoff en 1/2 in een weye daar
teynden aan tot de gemene straat in de Cuyl 
6. een wey aldaar 
7. een weye ter plaatse voors. 
8. stuxken lants in Scheynenhoeve 3 lopen 
9. de helft in stuck lants geheyten Scheynenhoeve nl 1/2 oost 
10. de helft in een stegen aldaar, e.e. Gruenstraet
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belast met o.a. de helft [zie boven]

1515 april 23 | 219/20v-1

Henrick van Gorcum, Jan Hessels, Janss Huybert Beerten, Cornelis Janss van Gorcum, Peter Goyaarts, 
Henrick Gerit Beyen zn, Aert Goeyarts Vanoirt zn ?, Jacop Peter Wagemeeckers sz, Henric Huybrechts sz 
vande Schoir, Jan Peter Stevensz, Peter Geritss vande Pasch, Claes Eliaess, Jan Aertss Cockss, Aert Melis 
hebben geloeft gesamenderhant op al hun goederen Jan van Eerssel en Jan Langerbeens 
de somme van 195 rijnsgulden en eenen halven van 20 stuiver elck tot Korsmisse a.s. voer zekeren eycken 
opgaende hout dat zij tsamen gecoft hebben

1515 april 23 | 219/20v-2

Jan Andries Lambrechts ende Wouter Thomaes Wouterss hebben geloeft als kerckmeesteren te gelden 
Margrieten dochter Henrick vanden Dyck 
4 lopen rogge lijftochte zolang zij in der menscheyt leven sal alle jaer op Goede Vrijdach 
uit de helft van eenre hoeve en alle toebehoren lant zant beemden heye en weye derselve kercke 
toebehorende in den Mortel waarvan de andere  helft toebehoort de tafelen des heylichs Geests tot 
Oisterwijk. 

1515 mei 7 | 219/22r-2

Willem Appels, Jan Ghijsbert Hessels, Lambert Lambrecht Leynensz ende Henrick Goeyartss 
hebben geloeft op al hun goederen aan Jan van Eerssel Jan Langerbeen Henricke vande Hoeven en 
Kathelijn weduwe wijlen Ariaens van Eerssel 
15 rijnsgulden en 5 stuiver tot Korssmis a.s. 
voor zekere opgaande eyckenhout dat zij van deselve gecoft hebben

1515 mei 22 | 219/24r-1

Wij Peter Janss. ende Jan Andries Lambrechtssz scepenen in Oisterwijk tuygen onder onse segelen dat wij 
bij oever ende aen geweest hebben op huyden inden huyse ende woenstede van Embrecht Roeloffs in 
parochie van Oisterwijk ter stede opten Winckel daer deselve Embrecht openbaerlijck heeft geconsenteert 
hir hem ende voir zijn nacomelingen nae hem dat die hoeve neven zijnen huyse ende hoeve gelegen 
toebehoirende enen armen gasthuyse gelegen inder stadt vanden Bosch in st. Jorysstraet aldaer gefundeert 
bij wijlen Ghijsbrecht vanden Broeck ten ewigen daegen sal moegen houden enen waterlaet loepende 
vander voirs. hoeven voer zijn doer ende voerts om zijn erffenisse tot inder Goemelaersche straeten toe 
alsoe verre als zijn erffenisse aldaer reyct behoudelijck dat tgasthuys voirs. sal altijt sculdich zijn te houden 
die goeten daer dwater doer loepen sal opten cost vanden gasthuys alsoe dat Embrecht ende zijnen 
nacomelinjgen voirs. then ewigen daege daer aff zullen blijven vrij ongelast ende ongehouden etc.

1515 juni 13 | 219/28r-1

Wouter zoon wijlen Peter Berthouts ende Amelis zoon wijlen Claes Truyen man van Elisabeth zijn huisvrouw 
der oudste dochter wijlen Peters voirs. maken erfwisseling van zekere erfpachten hen mits eenre erfdeylinge
gedaen met hoen mede erfgenamen ten deel gevallen 

aan Wouter 
12 lopen rogge erfpacht in erfpacht van 2 mud rogge welke jaarlijks geldende is Lambrecht vanden 
Heesacker uit zekere onderpanden in Udenhout bij den Pas welke 12 lopen rogge Amelis voors. in de 
voors. erfdeling aangekomen is en Amelis vertegen heeft 

aan Amelis 
niets Udenhout

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



1515 juni 18 | 219/29v-1

Yken weduwe wijlen Peter Priem dochter wijlen Jan Dircks met haar momboor de tocht in erfgoederen daer 
wijlen Peter Priem in bestorven is 
heeft zij wettelijk overgegeven Jan, Embrechte ende Peter gebruederen Yken haer zuster, Geryde Henricks 
z vande Hoeven man van Engelen zijn huisvrouw en Jan zoon wijlen Jacop Meeus man van Heylwige zijn 
huisvrouw gesusteren kinderen wijlen Peters ende Yken voors. 
behoudens dat zij behouden zal 
1. 1 bunder broeks ontrent Nollekenshoeve etc. nog
2. 6 lopen broeks gent de Stert 
3. stuk lants geheyten Drieskens hoff 1 zesterzaad
4. nog de tocht in mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende is Margriet weduwe wijlen Cornelis Stevens 
uit zekere onderpanden tot Berkel metten kinderen wijlen Aert Witlocks
5. ook zal zij behouden alle huisraad en zullen de kinderen hieruit gelden alle pachten en chijnzen

quo faco hebben deze kinderen van deze goederen een erfdeling 
aan Jan Priems Gerit als man van Engelen en Jan Jacop Meeus man van Heylwigen tsamen 
o.a. 
1. 6 lopen lants in die Seshoeven etc.
2. stuxken lants daerteynden aen 1 zesterzaad geheyten een Busselken 
3. stuck broecs 10 lopen in die Scoerstraet 
4. stuck broecks 3 1/2 bunder in die Goemelaer etc.

belast met o.a. persoen en altaristen kerk van Oisterwijk 1 stuiver erfcijns 

item aan Embrecht Peter ende Yken tsamen
o.a.
1. stuck lants 11 lopen in de Seshoeven 
2. 9 lopen lants tpl. voors. 
3. een heyveldeken daer teynden aan 
4. een geloect 11 lopen tpl. voors. 
5. lopen lants tpl. voors. 
6. stuk beempts 2 bunder 
7. 12 lopen broecs tpl. voors. 
8. stuk beempts 9 lopen tpl. voors. 
belast met o.a. etc

en hebben deze voors. deylders en met hen Henrick zoon wijlen Jan Jan Willemss dien hij bij wijlen Ariaen 
zijn huisvrouw dochter wijlen Peters ende Yken voors. vertegen

1515 juni 18 | 219/32r-1

Peter zoon wijlen Gerit Hoeven heeft geloeft Aerde zoon wijlen Eliaes die Meyer 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
de helft van eenre stede met gronden en erf daaraan tsamen 10 lopen lants in parochie van Oisterwijk in 
die Moelenstraet etc. 

1515 juni 18 | 219/32r-2

Ariaen Willem Geritssz Michiel die Wijse en Gerit Jan Stevenss hebben geloeft voor 3/4 en Jan Maes voor 
tvierde vierendeel 
Jan die Clerck tbv de abdt van Ste Geertruden tot Loeven 
30 mud rogge van de tiende vande Wtfanck te betalen tot Ste Andriesse a.s. ende ten Bosch opte solder 
mette mate vanden Bosch of tot Oesterwijck opten spijcker metter maete van Oesterwijck daart den rentmr 
des abdts gelieven sal wtgenomen herwaert te leveren

1515 juni 18 | 219/32r-3
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Jan Nouwen ende Hessel Wolffs hebben geloeft gesamenderhant 18 mud rogs vande galgetiende uts. dat. 
et scab. uts.

Jan Langerbeens Jan van Eerssel Gerit vande Pass Henric Zegers Claes Bey Henric van Gorcum ende Aert 
Wellens hebben geloeft 72 mud rogs vande Berkelss tienden te betalen uts

Peter vande Pass, Willem Corneliss, Jan Stevens hebben geloeft 31 mud rogge vande ouder thiende te 
betalen uts

Ghijsbt. Melis, Peter Gerit Hoeven ende Peter Janss hebben geloeft 39 mud rogge vande thiende vande 
Seshoeven te betalen uts.

Cornelis die Leeu, Anthonis Meeus, Joest van Eerssel ende Henrick Vannis hebben geloeft 46 mud rogge 
vande thiende vande Achthoeven te betalen uts.

Jan Hessels, Heyn van Wcht, Cornelis Meeus, Cornelis vande Crekelhoeven, Aert Goeyartss, Peter Huyben 
ende Embert Goessens hebben geloeft 71 mudden rogs vande thiende van Hoechout te betalen uts [32v]

Peter Witlock heeft geloeft alleen ut debitor principalis 20 mud rogs vande thiende vande Hoenemenneken te
betalen uts 

Aert van Engelant en Wouter Nouwen hebben geloeft 14 1/2 mudde rogs vande thiende vande Muntelken te 
betalen uts.

Lambert Leynen pt 3 1/2 mudden rogs vande Roetstiendeken te betalen uts.

Jan van Riel Daem Moenen ende Jan van Riel die jonge hebben geloeft 22 mudden rogs vander thiende 
vande Moeleneynde te betalen uts 

Jan Nouwen Hesse Wolffs ende Michiel die Wijse hebben geloeft 24 mudden rogs vande thiende vande 
Kerckeynde te betalen uts.

Ghijsbert Hessels, Willem Henricx Lochtmans, Goesscalck Jan Claess hebben geloeft 36 1/2 mud rogs 
vanden Leendoncksz tiende te betalen uts

Peter Faessen, Aert Vendicks, Ghijb Martens, Matijs Henric Melis sz, Gerit Roeloffs, Ariaen Goeyartss, Aert 
van Broechoeven ende Jan Verdiesen hebben geloeft 59 mud rogs vande Nyeuwertiende te betalen uts. 

Anthonis Lauwreys Elens sz, Gerit die Cort ende Jan Wouters Deckerss hebben geloeft 25 mudden rogs 
vande thiende vande Schijven te betalen uts.

Jan Claessz Henrick Stoe[r?]mans, Herman Hessels, Henric Peter Bouwenss hebben geloeft 45 mudden 
rogs vande ouder thienden van Helvoirt te betalen ut

Henric die Decker, Symon Cluweman, Jan Thomaes Groeys sz ende Ariaen die Decker hebben geleoeft 10 
rijnsgulden vande Biethiende van Udenhout ende Berkel te betalen tot mey naestcomende 

Goeyart vander Elst ende Michiel die Wijse hebben geloeft 5 rijnsgulden vande Bietiende onder Oesterwijck
te betalen uts.

Cornelis Peters, Peter Gerits, Jacop Coppen, Ghijsbert Melis, Peter Goeyarts ende Huybert Peters hebben 
geloeft 6 1/2 stuiver vande lammertiende te betalen uts.

Jan die Bastart pt 4 1/2 gouden gld vande vlastiende onder Berkel te betalen uts.

Willem Cornelis Canterss, Meeus Aertss ende Henric Peters hebben geloeft 10 1/2 gouden gld vande 
vlastiende onder Udenhout te betalen uts.

Henric Peters ende Lambert Leynen hebben geloeft 3 gouden gld vande vlastiende onder Oisterwijck te 
betalen uts.
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Joirde Peters, Jan die Bont, Jan Henrick Goessens sz en Wouter Willen ? hebben geloeft tbv den abdt voirs.
36 1/2 mud rogge vande tiende van Huyculem te betalen uts.

1515 augustus 19 | 219/35r-2

Goessen van Uden ende Aert Goedsscalcks als gesworenen Cornelis vande Meer ende Embrecht Appels 
als kerckmeesteren Peter Lambrechtss als H.Geestmr Peter die Lepper s naebuer des dorps van Haren 
Henrick van Wcht Joerden Peters Claes Elyaes als gesworenen Henrick van Gorcum Peter Langerbeens als
naebueren van Udenhout ende Berckel Jan Brocken ende Jan Gielis als gesworenen Henrick Jans Cuypers 
sz als kerkmeesteren van Enschot ende elck van hen daertoe gecommiteert wesende van hueren 
naebueren daerover [35v] vergadert wesende namens der dorpen voors. hebben geconstitueert meester 
Jasperen Stijnen advocaet ende Jan vanden Goeten procureur inde raede van Brabant Peteren die 
Borchgreve ende Lambrecht Bogaert raetsheren inde stadt sBosch Jan Back borger stadt sBosch absent als
present Jan die Heelt ende Peteren Langerbeen present ende elken van hen besunder den welken zij 
hebben gegeven volcomen om te defenseren? alsulcke saecke als zijin meyninge waren te moveren? voor 
de E. Heren cancellier ende raet in Brabant tegen Ghijsbrecht Heyen vorster tot Oesterwijck ende de 
procureur generael mijns genedige heren aengaende der vorsteryen van Oesterwijck - dat. xix a augusti 
scab. Peter Janssz ende Henrick Willem Emmen sz

1515 | 219/35v-los

brief aan meester Jan Ubairts provisor van onzer ener vrouwen bruederscap tsHertogenbsoch onsz goeyen 
vrient tot Oesterwijck vC cleyn tortysken ende ij gro.  
Aert Woutersz Coenen?sz, Claes vande Staeck hadde vercoft Jan die Roever 1/2 mud rogge  erfpacht de 
da. xvC xv vij dagh. in januario daer is eenen losbrieff qrat..
achterop: eerbare voersienige besundere goede vriendt wij gebieden ons zeer hertelick tot uwen eerbaers 
ende seynden den selven cC cleyn tortyskens ende twee gro. om die vutgericht te worden onzen mede 
ghildebruederen ende susteren als gewoenlick is begevende zeer vriendelick dese bruederscap te hebben 
gerecommendt.. zoe wij den selven des gerusteleck zijn toebetrouwen hier mede zijt god bevolen gescr. vija 
januarij anno xix - ondertekend: Goyart Symons ende Goyaert van Medegael proesten deser bruederscap

1515 november 28 | 219/41v-2

Elisabeth weduwe Huybrecht vanden Schoir dochter wijlen Jans van Weert metten momb. 
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 1 mud rogge op stuiver Jans dach baptisten 
uit zekere onderpanden in Udenhout etc. 

welke 4 lopen in de mudde Elisabeth in weduwlijken staat tegen Lauwreyse zoon wijlen Lauwreys Groeys 
met overgeven en welk mud rogge Peter vande Scoir zoon wijlen Jans vanden Schoer geloeft had 
Lauwreyse natuurlijke zoon wijlen Peter Lauwreys zijn zwager in huwelijkse voorwaarden uit voorn. 
onderpanden in schepenbrief van Oisterwijk

overgedragen Aerden zoon wijlen Elyaes die Meyer

1516 januari 7 | 219/43r-2

Jan zoon wijlen Peter die Beer man van Kathelijnen zijn huisvrouw dochter wijlen Airts die Becker 
die helft hem behorende in
1. een hoeve te weten huys hoff schuere ende andere timmeringen daarop staande metten beesten dair op 
wesende meten erffeniss daaraan in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout optie Gruenstraet etc. 
2. de helft in stuk lants 1 mutsaet den Groeten acker als voor etc. 
3. de helft in stuk land 1 1/2 lopen aan de Gruenstraet etc. 
4. de helft in stuk land die Coeweyde als voor etc. 
5. de helft in 1 bunder broecks dat Block waarvan de andere helft is van Ariaen Sterts 
6. de helft in 1/2 bunder beempts tpl. voors. 
7. de helft in 1/2 bunder broecks tpl. voors. 
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8. de helft in stuk broecks 2 1/2 bunder in par. voors. ter stede opt Goemelaer etc.

als Jan voors. met Henrick Stoep zijn zwager 1/3 tegen Jan Jacop Doeremans man van Margriet zijn 
huisvrouw dochter wijlen Aerts die Becker met overgeven schepenbrieg van Oisterwijk 

overgegeven Henrick zoon wijlen Peter Stoep zijne medeswager voors. 

belast met de oude commer en de 2 mud als hij Jan huyden des daechs daerwt gevest heeft 

quo facto heeft Henrick aan Jan voors. dat als ze het in de toekomst verkochten en meer dan 468 
rijnsgulden krijgen dan is de helft voor Jan 

daarna heeft Henrick geloeft aan Jan voors. 2 mud rogge Oisterwijk maat binnen de vrijheid van Oisterwijk te
custen ende te leveren op Lichtmis uit dit huis etc. 

1515 december 18 | 219/46r-3

Lucas vande Capellen man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Henrick Crillarts die bij bij wijlen 
Jenneken dochter wijlen Jan Gerits zijn huisvrouw wittelijcke vercregen hadde 
zijn recht of deel zijn huisvrouw toebehorende in alle gueden daer wijlen Marie wittige huisvrouw Jan 
Reyners moeye der voors. Elisabeth inne bestorven is en voors. in tochte besittende is waar ook gelegen

supt Denyse zoon wijlen Henrick Crillartss zijn zwager

1515 december 5 | 219/46r-4

Lambert zoon wijlen Lambert Leynen man van Heylwig sue uxore filie Robbe Brocke ab eodem et ex 
Mechttelde filie Johannis Langerbeens in omnibus bonis Johannis Langerbeen supt Johannnes et Petro filijs 
dicte Joannis Langerbeens dat.

1515 | 219/achter

Jan Groeys, Heyn Huyben, Gheen Maes, Cornelis de Beer, Theeuwen Eliaes, Jacop Doremans, Heyn de 
Luwer [Lubber?] 
[tweede rij:] .... Jan van Haren? .. dno Jacobo .. Jo. van Ameroey .. Lambr. de Heezen.... .. ill? de Helvoert .. 
Cromvoert .. ill. de Schijndel .. ariaen zoon Weymo..? 
[onderzijde anderom:] van Heyn Bax gueden tot Berckel
It. Huyb. Lemmens tot Gestel is mij schuldig bleven 25 stuiver 1 ort 
it. ontf. van Eliaes Henrick Zwitte? soen voer 1/2 mud rogge 26 stuiver 

1515 | 219/achter

[andere zijde van (494)] dit zijn die erven die tot Alet Bax hoeve behoeren
1. huys en hoff 9 lopen of daeromtrent 
2. noch een stuck lants geheiten Benneacker [Venneacker?] ook van 9 lopen 
3. noch inne de sesshoeven een stuck lants begrepen 5 lopen 
4. noch een stuck lants van Dircks vande Pass stede 7 lopen 
5. noch vande selver stede een heyvelt 2 lopen 
6. noch een weye aen dat Cuylse hecken van 12 lopen 
7. noch vande steeke daer Alet op woent ca 9 lopen

verso dit is den pacht ende chijns diemen gilt wt Alet Bax hoeve

o.a. onser vrouwen altaer tOesterwijck 20 lopen rogge
den H.Geest tot Oesterwijk 1/2 mud 
den hertog 2 oude groten de gezworenen van Haeren 1/2 blanck 
den persoen van Oesterwijck 3 1/2 stuiver off daer omtrent 
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noch der kercken van Oesterwijck enen ouden grote 
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