Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 222 ("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 1518 – 8 januari 1519
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1518 mei 1 | 222/2v-1
Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe
heeft geloeft Marten z.w Claes Peters
1 rijnsgulden van 20 stuiver op stuiver Sebastiaensdach uit
de helft hem toebehorende in een huyse en hoeve gronde en toebehoren in parochie van Oisterwijk ter
stede Udenhout aen die Gruenstraet etc.
1518 januari 30 | 222/3v-3
Wouter zoon wijlen Jans van Schie
heeft geloeft Aerde zoon wijlen --- Wellen [Scilders]
4 lopen rogge op Lichtmis uit
een huyse en hoeve gronde en toebehoren hem toebehorende in parochie van Oisterwijk ter stede Berckel
aan de gemeynt van Haaren
1518 februari 15 | 222/8r-1
Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechts als meersteren en provisoren der fabrijcke der
kercke van Oesterwijck met consent van persoon schoutet schepenen van Oisterwijk namens de fabriek te
gelden Yken dochter wijlen Ghijsbrecht Scuyten jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 rijnsgulden op St Peters
dach ad cathedram den 20ste februari uit
de helft van een hoeve met alle toebehoren in parochie van Oisterwijk ter stede in den Mortel waarvan de
andere helft toebehoort de tafel vande Heilige Geest tot Oisterwijk
losbaar met 48 gld als ze het 1/4 jaar tevoren opzeggen
1518 februari 26 | 222/9r-1
Henrick zoon wijlen Jan Wijtmans en Henrick zijn wittige zoon bij wijlen Elisabeth Jans Loesen dochter zijn
yerste huisvrouw
hebben verkocht Ariaen Aert Elyaes
een stucksken beemps met enen stucksken lants daaraan in Udenhout ter stede geheyten in die Leghrijt
etc.
1518 maart 3 | 222/10r-1
Ariaen zoon wijlen Goeyarts van Wcht
een huys en hof erf daaraan en daartoe behorende gronde hem toebehorende 1 mudzaad in parochie van
Oisterwijk ter stede Udenhout optie Gruenstraet etc.
als voorn. Ariaen tegen Zweers van Geruwen? gemechtigd van Jan Heyen overmiyts erfcoop met den heer
van de lande in vonnisbrief sch. sBosch
opgedragen Henrick zoon wijlen Peter Wouters
1518 maart 3 | 222/10v-1
Ariaen zoon wijlen Goeyarts van Wcht
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beemd 6 lopen in Udenhout
opgedragen Herman zoon wijlen Wouter Loer
1518 maart 31 | 222/15v-1
Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechts als meesters ende provisoren der fabrijcke der
kercke van Oesterwijck met consent van persoen schoutet en scepenen van Oesterwijck te gelden Margriet
d. Henrick vanden Dijck 12 lopen rogge jee lijftochte jaarlijks op ten goeden vrijdach zo lang Margriet leeft uit
de helft van een hoeve met haar toebehoren de voors. fabrycke toebehorende waarvan de andere helft
toebehoort de tafel van de Heilige Geest in de kerk van Oisterwijk in parochie van Oisterwijk ter stede in
den Mortel
1518 april 19 | 222/17v-2
Cont zij want sekere altritacien ende processen geresen ende opgestaen zijn geweest voor den eirwerdige
heer den conservatoir der universiteyt van Loeven tussen joncker Claesse van Waelhoeven als aenlegger
ter eenre en Gertruden weduwe Jan Meeus met haar kinderen als verwarden ter andere zijde aengaende
eenre hoeven gelegen in Udenhout geheyten Nollekens hoeve die welck joncker Claes voirs. den voirs. Jan
Meeus in 1503 ll. een sekere tijd van jaren voor sch. van Oisterwijk verpacht hadde in schepenbrief van
Oisterwijk
soe is gestaan jr Claes heeft bekent dat Geertruyt weduwe voorn. met hem minnelijk is overeengekomen
met tussenspreken van goede mannen etc. Aerde zoon wijlen Jan Meeus en Kathelijn zijn zuster tbv zijn
moeder
1518 mei 10 | 222/los20
Alsoe zekeren twist discorde ende altercatie geresen ende opgestaen tussen Henrick vander Hoeven man
van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Aerts van Eerssel en Kathelijn weduwe wijlen Ariaen zoon wijlen
Aerts voors met haar wittige kinderen van wijlen Ariaen voors. en vut haar tsamen verwect ter eenre
ende Joesten en Jan gebruederen zn wijlen Jans van Eerssel zoon wijlen Aerts van Eerssel voors. ende
Ghijsbrechtse Henrick Zegers zoon man van Heylwige zijn huisvrouw d. dess. Jans namens hen zelf en van
Ariaen en Zeger hun bruederen en Jenneken en Elisabeth hen zusteren nyet tegenw. ter andere zijde
haar oorsprong nemend uit testament bij Jan Langerbeens ende wijlen Aleyten zijn huisvrouw dochter wijlen
Aerts van Eerssel voors. tsamen gemaect
soe hebben hen dese voors. partijen tot beyde zijden hen verbonden nl.
Henrick en Kathelijn in eerwerde en voersienige man Jan Monix zoon wijlen mr Jan Monix des jonge en
Henrick Willem Emmenz, Joest, Jan en Ghijsbrecht voors. in heer Andries Emberts priester en Peter die
Borchgreve en hebben geloeft tot beyden zijden te onderhouden
- de uitspraak
1. alsulcke testament als Jan en Aleyt tsamen gemaakt hebben sal zijn en blijven van werden en huer effect
sorteren ende des soe selen Joest Jan en Ghijsbrecht voirs. sculdich zijn te betalen Henricke en Kathelijn
voors. oft huere kynderen die zij tsamen in twee gelijcke deelen deyen selen de somme van 100 peters van
18 stuiver binnen het jaar dat Jan Langerbeens van lijve ter doet sal coemen en als ze dat nalaten dan het
jaar daarop met als pacht 6 peters en als ze de pacht willen blijven betalen dan zullen ze daaraf brieven
geven soe dat behoert en leggen de pacht altijd af met 100 peters en Henrick en Kathelijn of hun wettige
kinderen zullen na de dood van Jan mede delen in een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Jan
voors. jaarlijks heffende is uit
1. een stede in Udenhout optie Gruenstraet toebehorende Laureys Loirs
2. nog in sestalff lopen rogge erfpachts die Jan voors. heffende is uit zekere onderpanden in par. Tilborch
ter stede tot Corvel
en hiermede zullen Henrick en Kathelijn met hun kinderen blijven uit alle de goederen Jans en Aleyten
hafelijk en erfelijk
1518 mei 4 | 222/20r-1
Henrick zoon wijlen Peter Wouters en Bartholomeeus zoon wijlen Ariaen Martens hebben geloeft te gelden
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Jan zoon wijlen Jans die Molder jaarlijkse en erfelijke cijns 16 stuiver paeyments op 1 mei uit
een huyse en hoeve met erf daaraan met henne gronden en toebehoren tsamen 1 mudzaad lants Henrick
voors. toebehorende in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout inden Plas aldaer
b.z. en e.e. erf Lambrecht vande Heesacker, a.e. gemene straat
losbaar met 13 Rgdl van 20 stuiver
waarna Bartholomeeus dat hij deze erfcijns jaarlijks zal gelden en lossen en afquyten zodat Henrick
nimmermeer enige commer crot oft hynder daeraff comen en sal
1518 mei 4 | 222/los20v
Cornelis ende Michiel zijn suster kynderen wijlen Jan Michiels die hij bij wijlen Elisabeth dochter wijlen
Cornelis Willem Meliss wittelijcke vercregen hadde Dirck Aelbrechts als man van Heylwych zijn huisvrouw
dochter wijlen Jan en Elisabeth voors. en Anthonis Aert Brocken zoon man van Margriet zijn huisvrouw d.
oick Jans en Elisabeth voors. en Peter Jacopss als momb. van Heyle d. Cornelis voors. hebben vertegen op
1. twee stuxkskens beempt in dat Udenhouts Broeck etc. en het ander inde Reyt etc.
2. stuck heyvelts in par. Tilborch bij Ste Quirijns stoeck
gelijk Cornelis voors. die te bezitten plach
stuxken moers post… gelegen in par. Tilburg vors ter stede aenden Vosberch
1518 mei 12 | 222/21r-1
Goeyart zoon wijlen Airt Stevens wedn. wijlen Kathelijne zijn huisvrouw doen zij leefde dochter wijlen Jan
Loirs die tocht in
een stede wetende huys ende hoff met anderen edeficien en timmeringen daarbij staande en mette
erffenisse daaraan tsamen 2 mudzaad 5 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in den Biesmortel opte
Gruenstraet etc.
opgedragen Aerde Jan Henricke sijnen soene en Willem zijnre dochter van hem bij wijlen Kathelijnen voors.
quo facto Aert Jan Henrick en Willem voors. deze stede etc.
vercoft Henricke Ariaen Sterts
1518 mei 15 | 222/22v-1
Henrick zoon wijlen Jan Witlocks heeft geloeft Adriaen Starts zoon wijlen Claes Sterts
jaarlijkse en erfelijke cijns 18 stuiver op stuiver Servaes uit
huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 8 lopen lants in parochie van Oisterwijk ter
stede in Udenhout opten Winckel etc.
losbaar met 18 peters van 18 stuiver
1518 mei 4 | 222/22v-2
[in ondermarge:] Cornelis ende Michiel zijns susters kynderen wijlen Jan Michielss die hij bij wijlen Elisabeth
zijn huisvrouw dochter wijlen Cornelis Meliss wittelijcken vercregen hadde cum tutore dicte Michaele etc.
Dirck Aelberts man van Heylwych zijn huisvrouw Anthonys Aert Brocken man van Margriet zijn huisvrouw
gesusteren drs wijlen Jans en Elisabeth voors. en Peter Jacopss man van Heylwyg zijn huisvrouw dochter
wijlen Cornelis Willem Meliss voors. op
1. twee stucken beempts gelegen in Udenhout etc. (het ene in de Reyt)
2. stuck heyvelts in par. Tilborch bij sunte Quirijns stock
3. stuxken moers par. Tilborch
gelijck Cornelis voors. die te besitten plach
hebben zij vertegen tbv Willem zoon wijlen Cornelis voors.
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1518 mei 31 | 222/24r-1
Dirck zoon wijlen Aerts vande Wiel heeft geloeft heer Lauwreynse vande Venne priester
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op 1 juni uit
1. 1/4 hem toebehorende in de helft van eenen beempt geheyten des Deeckensbroeck gelegen aen die
afterste brugge bij Boegairts wielken gelegen
2. noch vuyt twe mudden rogs erfpacht welke hem jaarlijks geldende is Henrick van Wcht uit zekere
onderpanden in Udenhout ter stede in die Gruenstraet volgens schepenbrief
welke 1/4 in de helft van de beemd en de 2 mud rogge Willem zijn moeder hem in huw. voorw. overgegeven
heeft
deze cijns losbaar met 50 rijnsgulden mits 1/2 jaar tevoren opgezegd
1518 juni 4 | 222/24v-1
Jan zoon wijlen Gerits vande Pasch
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke erfpacht Claes zoon wijlen Jan Bey gelooft had Jan zoon
wijlen Jan Bey voors. sijnen brueder opten meydach uit
huyse hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 12 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede tot
Berckel etc.
welke mud rogge Jan vanden Pasch voors. die ene helft tegen Jan Bey voorn. voor schepenen van sBosch
en de andere helft voor schepenen van Oisterwijk met overgeven
heeft hij wederom overgeven heer Jan zoon wijlen Jan Bey vooors. nutertijt priester
1518 juni 14 | 222/25r-2
Cornelis van Roey, Willem Vervloet en Claes Lonaerts hebben geloeft Jan die Vlerck tbv des abts van sinte
Gertruyden tot Loeven 18 mudden rogs te betalen tot sunte Andriesse a.s. vanden Galghtienden te leveren
inde stadt vanden Bosch opten sulder metter maeten vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten spycker metter
maeten van Oesterwijck dairt den rentmeester des voirs. abdts believen sal t. thienden recht ende naeden
ouden hercomen wtgenomen dat mijnheer die thiende nyet bevryen en sal voir hervaert
item Peter Huybrecht Aerts ende Heylwych weduwe wijlen Jan Roetarts 4 mud 2 zesteren rogs van de
thienden vanden Brabantshoefke
item Ghijsbert Henrix Zegers, Jan Gerits vande Pasch, Jan van Eerssel Janss, Symon Theeus, Henricx van
Gorcum en Jan Langerbeens hebben geloeft 74 mud rogge vande Berkels thiende als voor
Jan Stevens, Ariaen Goeyart Claessz, Aert Elyaess en Goeyart Willems Neckerss hebben gelooft 30 mud
rogge van der ouder thienden als voor
Anthonis Meeus, Joest van Eerssel, Joest die Wagemeecker ende Willem Corneliss heben geloeft 37 1/2
mud rogge van de thiende vande Seshoeven
Jan Piggen, Peter vande Pasch Geritss, Jan die Cock, Ariaen Aert Elyaess, Bartholomeeus Kempelant ende
Jan Nouwen hebben geloeft 41 lopen rogge vander thiende vande Achthoeven
Jan Hessels, Cornelis van Crekelhoeven, Em Goessens, Willem Goessens, Cornelis Meeus Wagemeeckers,
Henrick van Wcht, Henrick Ariaen Sterts zoon en Heylwych Roetarts hebben geloeft 67 mudde rogs van de
thiende van Hoechout
Jacop Jan Meeuss, Ghijsbrecht Hessels, Jan Verhoeven en Henrick Willem Witlockss heben geloeft 15 1/2
mud rogge van de thiende vande Hoenemenneken
Ghijsbrecht Meliss heeft geloeft 14 mud rogge vande thiende vande Muntelken
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Henrick Lamberts van Gorcum gelooft 2 1/2 mud 2 zester rogs vande Roetstiendeken
Daem Moenen, Jan van Riel en Wouter Robben hebben geloeft 19 1/2 mud rogs vande thiende vande
Moeleneynde
Jan van Son, Peter Janssz, Jan Wouters, Henrick Danels en Wouter Ariaens hebben geloeft 35 mud rogs
van de thiende van Leendonck
Ghijsbrecht Melis, Goessen Beerten, Cornelis Peters, Ariaen Goeyartss van Wcht, Cornelis Jans van
Gorcum, Ghijb Martens, Mathijs Melis, Ghijsbrecht Hessels ende Aert Melis hebben geloeft 56 mud rogs
vande Nyewer thiende
Jan van Ryel die jonge, Jan Brekelmans, Jan die Beer, Michielss Goessen, Henrick Rutten zoon ende Ariaen
Willen hebben geloeft 27 mud rogge vande thiende vande Schiven?
Michiel die Wyse gelooft 3 rijnsgulden vande Biethiende tot Berckel ende Udenhout inden jaer
naestcomende als mijnheer van ste Geertruden oft zijn gecommitteerden die thiende hier Oesterwijck
wtgeven sullen
Jan Boenen ende Claes Willem Zegerssz hebben geloeft vande Lammerthiende voer elck lam 8 stuiver te
betalen
Jan natuurlijke zoon wijlen Willem Wyten gelooft 9 dobbelen vanden Vlastienden in Udenhout
Jan Boen ende Meeus Kempelants hebben geloeft 5 dobbelen vanden vlastiende van Hoechout ende vande
Brabantss Hoefken
1518 oktober 13 | 222/30r-2
Peter Hessel Willemsz. heeft geloeft te gelden Goeyarde zoon wijlen Hessel Goeyarts zoon
3 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Alreheyligen dach uit
een stucksken lants hem toebehorende in parochie van Oisterwijk ter stede tot Berckel 1 1/2 lopen etc.
losbaar met 7 1/2 rijnsgulden
1518 december 13 | 222/36r-1
Ariaen, Adam ende Peter broers ende Yeve hen suster kynderen wijlen Jacop Poeynenborchs van Jacoppen
voorn. wt wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter wijlen Claes van Wcht delen na dood vader en moeder
aan Adriaan en Yeve tsamen
o.a.
- de helft van stuk beemd geheten Dashout waarvan de anderere helft toebehoort Oeden weduwe wijlen
Claes van Wcht met haar kinderen geheel 4 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede int Ashout etc.
- stuck lants 3 lopen in pasr. voors. ter stede Berckel etc.
- stuck lants tot Udenhout in de Cuyl 2 1/2 lopen etc.
belast met Dircke van Vechel wnd stad sBosch 2 1/2 mud rogge erfpacht
noch de kinderen wijlen Airts die Meyer 1 mud rogge erfpacht
nog Dirck van Loet then Bosch 1/2 mud rogge erfpacht
noch heren van Baseldonck bij den Bosch 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht
nog de persoon en altaristen Kerk van Oisterwijk 1 swt 1 1/2 oort
nog de heren van het capittel van ste Jan Ewangelist in de stad sBosch 2 Ph. penningen
nog 1 ort st. in sHertogenscijns
nog de rector van OLVr altaar Kerk van Haaren 1/3 van 1 stuiver
en wegen over deze erven
aan Adriaen en Peter voors.
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

o.a.
1. een huys ende hof en sijnen gronden en toebehoren 5 1/2 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in
Udenhout in die Gruenstraet etc.
2. stuk land 7 lopen aldaar gelegen etc.
3. stuk land Scheyvenhoeve 8 lopen aldaar gelegen
4. de helft in een stege aldaar gelegenmet een einde aan de Gruenstraet
5. de helft in een stuk beemd 2 bunder geheel de andere helft ook toebehorende Oden met haar kinderen
gelegen in Udenhout int Schoubroeck
6. stuk land tot eye 14 lopen tpl. in de Cuyl
7. een wey geheyten die Vorste weye 8 lopen [37r]
8. noch eenen hoff 1 zesterzaad ook tpl. voors.
belast met 14 lopen rogge erfpacht Wouter Nouwen tot Beeck met zijn gezellen
de helft van 17 1/2 stuiver erfcijns den goidshuys van ste Geertruden tot Loeven
de helft van 6 stuiver erfcijns in sHertogenscijns
nog de helft in 6 pet4rs en 1/2 stuiver en 3 capuynen den goidshuys van Tongerlo
nog denselven goidshuys 15 1/2 stuiver erfcijns
en recht van wegen aan rechthebbenden
alle erfgenamen moeten betalen 1/2 mud rogge aan Oda en haar kinderen
waarna deze delers beloven mr Jan Lombaerts tbv Elisabeth dochter wijlen Claes van Wcht hueren moeye
dat zij zullen betalen derselver Elisabeth jaarlijkse en erfelijke cijns 2 rijnsgulden op Lichtmis
1518 december 13 | 222/38r-1
Adaem Jacop Poeynenborchs voors heeft geloeft Yeven zijn zuster
13 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Oisterwijk maar op Lichtmis uit
huyse en hoeve en onderpanden als hem en Peter zijn brueder tsamen ten deel gevallen zijn in de deelbrief
losbaar met 32 1/2 rijnsgulden
waarna Adaem voors. heeft geloeft Peter zijn brueder jaarlijkse en erfelijke pacht 4 mud 4 lopen rogge
Oisterwijk maat uit voorn. onderpanden
elk mud tegen 40 rijnsgulden
Adaem voors gelooft Peter zijn broer
20 peters van 18 stuiver op stuiver Servaas over 2 jaar
Ariaen voors. heeft vercocht Cornelis Jan Boenensoen
2 stukken land dat een dordalve lopen min 6 roeden in parochie van Oisterwijk ter stede in de Cuyl etc.
het andere stuk 3 lopen 2 1/2 roeden land in parochie voors. ter stede Berckel [38v]
waarna Cornelis heeft geloeft Ariaen 51 1/2 rijnsgulden etc.
1518 mei 10 | 222/44los1r
want zekere gescille zoude rysen tussen erfgen. Jan Langerbeen en Alette sijnre huysvrouw als dochter van
Aert van Erssel uit testament van Jan en Alette saliger gedachte en tussenspreken van goede mannen zo
zijn verschenen Jan Bangeken? [=Langerbeens?] man van Aleyt saliger
- het testament blijft van waarde zolang Jan Langerbeens leeft en na Jans dood zullen Joest en Jan broers
zonen en kinderen Jan van Eerssel binnen jaers geven en betalen Henrick vander Hoeven man van
Kathelijn zijn huisvrouw d Aert van Eerssel en Kathelijne en haar kinderen als weduwe Ariaens van Erssel
brueder van Alette 100 peters elk van 18 stuiver stuck maar Henrick van der Hoeven en Kathelijn huisvrouw
Ariaen van Eerssel zullen wel mede delen in 1/2 mud rogge erfpacht welke Jan Jans Smans? jaarlijks
hebben is op een stede in Udenhout opte Gruenstraet die toebehorende Lauwreys Loirs nog 5 1/2 lopen
rogge erfpacht die Jan voors. jaarlijks heffende op zekere onderpanden tot Tilborch ter stede tot Corvel en
verder niet [ende anders nergens inne]
1518 maart 13 | 222/44los2r
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(opten saterdach voir den sondach alsmen singt Letare Jherusalem nae style der cameren van
sHertogenbosch)
alle die deze brief lezen en in het bizonder de bisschop van Luik wij Wouter Thomaes Wouterss en Wouter
Jacop Stijnen zoon scepenen in Oisterwijck doen cont dat coemen is Jacop Buckincks en Jan Nulants [onse
medepoirters] van Oesterwijck die een cedulle tonen waarin geschreven stond die vruchten en erfpachten
toebehorende den rectoir vande capellen van sinte Lambrecht gelegen inder prochie van Oesterwijck ter
stede geheyten in Udenhout welck toe te behoeren meester Geryde Nulant persoen der kercken van Strijen
brueder Jans voirs en nu toebehoirende is Embrechte wittige soen Jans die Clerck welcke voirs. cedulleken
wij van woirde tot woirde hoirden lesen dit zijn die vruchten vande capellen van sinte Lambert gelegen in Udenhout
Item Goeyart Goessens tot Helvoirt opten Berch xij lopen rogge erfpachts
Item Willem Gerits op Hoechout in Udenhout iiij lopen rogge erfpachts
Item Lambrecht vande Heesacker ses lopen rogge erfpachts
item Goeyart Mutsarts tot Tilborch tot Eynthoeven xv lopen een vierdevat min
item Cornelis Peters optie Gruenstraet een lopen
item Meeus Kempelant aen die Seshuysen een lopen
item Joirden Peters dat Margriet Huyben plach te gelden een lopen
item Willem Zegers tot Gestel die coster iiij lopen
item Stees Jan Lemmens huysvrou was optie Gruenstraet een lopen
noch Ghijb Melis in Udenhout xviij lopen loss rog
noch Jan Wouters in Udenhout twee mud
noch Jan Aerts tot Oisterwijck xiiij lopen rogs
noch Anthonys Meeus in Udenhout iiij
soma? vij mudde een drie vierdevaet rogs erfpachts
welcke cedulleken gelesen wesende hebben Jacop ende Jan voirs dair op eendrechtelijcken getuycht ende
bij horen eedt daertoe yerst in handen vande heer soe behoirlijck is gedaen verclaert dat hen kenlijck is dat
meester Geryt als rectoir vande capellen voirs in goede possessien is geweest van heffen ende van bueren
van desen voirs erfpachte duerende den tyt dat hij die capelle voirs heeft gehadt nae inhout van
scepenbrieven daeraff wesende ende dat mits dien want hij buytenlande woende soe hebben zij dit coiren
allen jaer een zekeren tyt van jaren lestleden van hem gecoft ende in zijnen name als rectoir vande voirs
capellen ontfangen wtgenomen dat hen alleen hier aff ontnoemen hebben inde betalinge omtrent een halff
lopen rogs oft drie vierde vaeten oft daer ontrent die zij byet costen gecrygen
Item dese selve goude mannen hebben noch getuycht op horen eedt als voer dat 16 lopen rogge
maeckende een mud rogge
Item dat een goet mud rogge erfpachts nae lantcoep hier wert is vijftich rijnsgulden van 20 stuiver tstuck en
dat 1 mud rogge erfpacht nae gemeyn jaren hier wert is allen jaer den pacht dair aff 2 rijnsgulden van 20
stuiver tstuck oft daer omtrent
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