
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 223 ("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 1519 – 9 januari 1520
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1519 januari 18 | 223/4r-1

Ghijsbrecht zoon wijlen Lauwreyns Piers man van Mechtelde zijn huisvrouw dochter wijlen Jans van Oekel 
de helft hem toebehorende in 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Bossche maat de andere helft 
toebehorende Jan zoon wijlen Wouter vanden Heesacker zijn zwager op den octave vande H.Paeschdach in
de stad sBosch uit
huyse en hoeve gronde en toebehoren en stuk land daar aan in parochie van Oisterwijk ter stede in 
Udenhout 
b.z. erf Hessel Goevels, e.e. heyvelt toebehorende de H.Geest sBosch 

welke pacht van 1/2 mud Daniel van Oekel tegen Elisabeth dochter wijlen Mathijs Cleynael met overgeven 
en welke helft in de erfpacht Ghijsbrecht als man van Mechteld zijn huisvrouw in dl met mede erfgen. na 
dood wijlen Jans van Oekel in sch.br. sBosch en Oisterwijk 

overgegeven Jan vanden Heesacker zijn zwager 

1519 januari 31 | 223/6r-2

Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechts als meesteren ende provisoren der fabrycke der 
kercke van Oesterwijck met consent vanden persoen schoutet ende scepenen van Oisterwijk hebben geloeft
te betalen Goeyarden Buckincks en Marien zijn wittige huisvrouw 3 mud rogge lijftocht op Lichtmis zolang zij 
leven uit
de helft van eenre hoeve met alle toebehoren daeraff dandere helft toebehoort de tafel vande H.Geest Kerk 
van Oisterwijk in parochie van Oisterwijk ter stede in de Mortel 

1519 februari 8 | 223/7r-2

Jan Ghijsberts van Gorcum heeft geloeft heer Jan Sapeels priester tbv heren Jan Bey priester 
dat hij gelden zal heer Jan lestgenoempt jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 rijnsgulden op Lichtmis uit
een stede te weten huyse hoff erff daaraan met gronden en toebehoren 25 lopen lants in parochie van 
Oisterwijk ter stede opten Winckel etc. aan gemeynt van Haren 
losbaar met 42 rijnsgulden 

1519 februari 8 | 223/7v-2

Henrick zoon wijlen Jan Vannis heeft geloeft Jan zoon wijlen Peter die Heelt 
jaarlijkse en erfelijke cijns 6 stuiver op stuiver Andries in de wynter uit
huyse en hoeve en erff daaraff liggende met gronden en toebehoren 7 lopen in parochie van Oisterwijk ter 
stede in Udenhout etc. aan de gemeint van Haren 

losbaar met 6 gld 

quo facto is hier bij gestaen Aert zoon wijlen Jan Vervalle en heeft geloeft Henrick voors. dat hij deze erfcijns 
Jan die Helt jaarlijks geldende en betalen sal 

1519 februari 8 | 223/8r-1

Mari weduwe Henrick Ariaen Sterts zoon dochter wijlen Jan Willems en met haar Willem Jan Willems en 
Peter Ariaen Sterts als momb. van Marien dochter wijlen Henricks en Marien yerstgenoempt noch 
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onmondich 
hebben geloeft Ariaen Sterts 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 rijnsgulden op Lichtmis uit
1. een huyse en hoeve mette timmeringe daarbij en erff daaraan tsamen 2 mudzaad 5 lopen in parochie van 
Oisterwijk ter stede inde Biesmortel opte Gruenstraete 
2. een stuk land 18 lopen 3/4 vaetsaet als voor 
3. 1/3 heiveld in par. Helvoirt 10 bunder int geheel waarvan de andere 2/3 toebehoren Willem vande Staeck 
en Geertruyden met haar kinderen 
4. nog uit een erfcijns van 6 peters van 18 stuiver als Henrick zoon wijlen Jan Witlocks geloeft hadde Henrick
Ariaen Sterts voors. op Lichtmis uit
huyse en hoeve met een stuk lants tsamen 8 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede opten Winckel etc. 
volgens sch.br.sBosch 
losbaar met 46 rijnsgulden 

1519 februari 16 | 223/9r-2

Bartholomeeus zoon wijlen Jan Aerts Goeyart zoon wijlen Willem Verschueren man van Yken zijn huisvrouw 
dochter wijlen Jan Aerts voors. en Willem zoon wijlen Cornelis Canters man van Marie zijn huisvrouw 
dochter wijlen Jan Henrickss bij wijlen Haywige zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Aerts vercregen had hen 
recht ende gedeelte hen toebehorende in
twee stucken beempts 
dat een 1 bunder lants in parochie van Oisterwijk ter stede inde Reyt etc. 
1 1/2 lopen in Udenhout in die Hoedonck etc. 
opgedragen Ghijsbrecht zoon wijlen Jan van Wcht 

1519 februari 16 | 223/9v-1

Goeyart en Willem als momb. van hun voorn. huisvrouw hun recht in
een stuck beempt 1 bunder in parochie van Oisterwijk ter stede opt Goemelaer etc. 
opgedragen Ghijsbrecht zoon wijlen Jan van Wcht 

1519 februari 16 | 223/9v-2

heer Reyner Croes priester gemechtigd van de heren persoen en altaristen residerende in de kerk van 
Oisterwijk van onsen eerwerdigen heer ende vader in goede den archidyaecken van Kempelant inde 
kercken van Luydich in open brieven bezegeld met zijn zegel bekent 
dat Jan Piggen Claess en Peter Ariaen Sterts soen zijn zwager tsamen gelost hebben 11 scillingen 
paeyments erfcijns als zij jaarlijks de voorn. heren geldende waren op ste Baeven dach den yersten dach 
van october tot zekere onderpanden in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout 

1519 februari 21 | 223/9v-4

Ariaen zoon wijlen Goeyarts van Wcht heeft geloeft Harman zoon wijlen Wouter Loers 1/2 mud rogge op 
Lichtmis binnen de vrijheid van Oisterwijk uit
1. een weye 4 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout etc. aan gemene stede die Legryt stege 
2. stuk land 8 lopen in die Seshoeven 
en hebben geloeft Ariaen voors. en Wouter zijn wittige zoon uit wijlen Peteren zijn huisvrouw dochter wijlen 
Wouter Loirs verkregen 
losbaar met 25 rijnsgulden 

1519 februari 28 | 223/13r-1

dat gekomen is Jan zoon wijlen Gielis Beykens en Yken zijn wittige huisvrouw dochter wijlen Jan 
Kempelants bij testament dat langstlevende alle goederen in tochte en daarna hun wittige kinderen 
nog aan de drie voorkinderen van Jan voors. elk een ouden groet eens 
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1519 maart 4 | 223/13v-1

Adaem zoon wijlen Jacop Poeynenborchs heeft geloeft Jan zoon wijlen Steven vander Amervoert 
jaarlijkse en erfelijke cijns op stuiver Geertruden dach der maeget uit
stuk land hem toebehorende geheyten Sceyvenhoeve 1/2 mudzaad in parochie van Oisterwijk in Udenhout 
in die Seshoeven etc.  strekkende tot een hoeve geheyten int Herlebosch 
losbaar met 18 rijnsgulden 

1519 maart 4 | 223/14r-1

Engel weduwe Wijtman Gerit Willemss dochter wijlen Henrick Goessens met consent van Augustijn Stevens 
van Dunne  Jan en Geerlaecken gebruederen zn wijlen Dirck Bax daarbij staande 
een huysinge ende hoevinge met gronde en toebehoren en erf daaraan in parochie van Oisterwijk in een 
stede tot Berckel 
aankomst Engel overmits erfcoep met den heer van de lande vonnis sch.Otw 
opgedragen Adaem zoon wijlen Jacop Poeynenborchs 

1519 maart 5 | 223/14v-1

Margriet Engel en Agnees gez. drs wijlen Gerits vande Staeck van Geryde voors. en wijlen Margriet zijn 
huisvrouw dochter wijlen Berthout Wouter Berthouts tsamen vercregen 
de helft in een stuck beempts 2 bunder in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout etc. 
strekkende tot den Houwenincksen beempt 

als Gerit haar vader Willem Claes Zegers man van Agneese zijn huisvrouw Jan Brocken man van Luytgarde 
zijn huisvrouw en Engelberen huer gezwije drs wijlen Berthout voors. in dl na dood Berthout en welk stuk 
beemd Gerit en Willem voors. 1/4 tegen Jan Brocken hoer zwager in schepenbrief van Oisterwijk en Margriet
Engel en Agnees na dood van hun vader en moeder in successie 

opgedragen Claes zoon wijlen Willem Zegers  voors. etc.

1519 maart 5 | 223/15r-1

Margriet [dochter wijlen Gerits van de Staeck] voors. 1/3 haar behorende 
in een stuk land 7 lopen metten houtwas daartoe in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout etc. naast
Peter Buckincks en Jan die Becker aan een zijde 
welk stuk land Gerit haar vader tegen Airde Vendicks zoon wijlen Jans met cope schepenbrief van sBosch 
en Margriet in weduwe staat na dood van vader en moeder bij succ. 

opgedragen Engelen en Agnesen haar zusteren voors. 

1519 maart 14 | 223/16r-2

Wouter Thomaes Wouters en Jan Andries Lambrechts als meesteren en provisoren der fabrycke der kercke 
van Oesterwijck met consent van persoen schoutet en scepenen van Oesterwijck hebben geloeft mr Jan 
Lombaerts tbv de tafel vande H.Geest kerk van Oisterwijk dat de kerkmeesters van Oisterwijk intertijt 
wesende gelden en betalen sullen de voorn. tafel jaarlijkse en erfelijke cijns 6 rijnsgulden op de geboerte van
stuiver Jan baptisten uit
de helft in een hoeve de voors. fabrycke toebehorende in parochie van Oisterwijk in de Mortel waarvan de 
helft toebehoort aan de tafel voors. 
losbaar met 100 rijnsgulden mits een half jaar tevoren opgezegd 

item geloven deze kerkmeesters tbv Jueten d. wijlen Aert Appels 3 1/2 rijnsgulden op stuiver Jacop apostel 
in den zoemer uit voorn. onderpanden losbaar met 70 gld 
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1519 februari 17 | 223/17v-1

schepenen Oisterwijk verklaren dat heer Andries Embertss priester 
een hoeve met hare gronden en toebehoren in Udenhout 
e.z. gemene straat, a.z. erf behorende totter hoeve Aerts geheyten Ayken poirter vanden Bosch 
als Aert geheyten Berthout Back van Westilborch die te bezitten plach tot welke hoeve heer Andries voors. 
comen was overmits een erfcoep gedaan met den heer van de lande hadde doen veylen in de stad sBosch 
bij de dienaar van die stad en bij Jan die Beer Michiels vorster tot Oisterwijk in de kerk op zondag ll.en 
koopdag op huyden ten huize van Jan om daarop ten hoogsten te zitten - zo heeft hij een kerse ontsteken - 
niemand biedt meer dus heer Andries den coep van deze hoeve behouden

1519 maart 18 | 223/18v-1

Herman zoon wijlen Willem die Necker, Cornelis zoon wijlen Lambrecht Maes man van Margriet zijn 
huisvrouw en Hessel Jan Hessels man van Kathelijn zijn huisvrouw dochters wijlen Willem voors. delen na 
dood wijlen Willem hoirs vaders en van wijlen Ariaens hoirs broeders 
aan Herman
1. een huys en hof gronden en toebehoren tsamen 8 lopen in parochie van Oisterwijk tot Berckel aende 
Craen etc. 
2. beemd in Udenhout
3. moer in Venloon
4. heide in Tilburg 
nog cijnsen

aan Cornelis als man van zijn huisvrouw 
eenen bochtken liggende een sesterzaad omtrent Sinte Wilbortscapelle etc.

aan Hessel als man van Kathelijn zijn huisvrouw 
een huys en hof gronde en toebehoren 5 lopen tot Berckel aende Craen etc.

1519 maart 18 | 223/21r-1

Margriet weduwe Anthonis vande Loe dochter wijlen Bartholomeeus die Wagemaecker uit kracht van 
testament bij wijlen Anthonis voors. 
een huys en hoff met erffeniss daaraan en gronden en toebehoren haar toebehorende in parochie van 
Oisterwijk ter stede Udenhout optie Gruenstraet 6 lopen etc. 
aan Cornelis haar zoon bij wijlen Anthonis 

waarna Cornelis gelooft Aerde zoon wijlen Dirck Vrancken 
jaarlijkse en erfelijke cijns 20 stuiver uit deze huyse etc. losbaar met 16 rijnsgulden 

1519 april 8 | 223/23v-2

Ghijsbrecht zoon wijlen Hessels zoon wijlen Willems van Riel  en Claes Peter Leemans zoon man van Yken 
zijn huisvrouw d. Willem Hessels voorn. 
een huys en hof met scuren daerbij en erff daaraan 28 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede tot Berckel 
etc. 
als Willem van Riel voors. tegen heeren Florys priester zoon wijlen Ghijsbrechts Florys z met overgeven 
verkregen had in schepenbrief van Oisterwijk 
overgegeven Ariaen Herman Loirs 

belast met  o.a. 
tafel H.Geest Oisterwijk vanwegen heer Ariaen Anschems priester 14 lopen rogge 
nog dezelve tafel derdalve lopen rogge 
nog de fabriek der kerk van Oisterwijk een oude grote 
en de abt van stuiver Geertruy tot Loven derdalve pond payment 
en Anthonis heer Florys voorn. een mud rogge lijftocht  
de rector stuiver 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



Geertruytaltaar kerk van Oisterwijk 1 blank erfcijns 

waarna Ariaen gelooft Ghijsbrecht en Claesse 30 1/2 rijnsgulden  
- die bekennen betaling 11-11-1520 (ipso die Martini)

1519 april 4 | 223/24r-1

Peter ende Jan broers zonen wijlen Gerits vande Pasch en Claes zoon wijlen Jan Bey man van Marie zijn 
huisvrouw dochter wijlen Gerits vande Pasch voors. delen erfpachten en erfgoederen na dood wijlen Gerits 
vande Pasch en Aleyten zijn huisvrouw hoeren vader en moeder aangekomen 

aan Peter 
niets in Udenhout

aan Jan voors. o.a.
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht alsPeter van Zelant geloeft had Yden weduwe Ghysbrecht Zegers
t.t. en haar kinderen ten erve op Lichtmis uit
stuk beemd in parochie van Oisterwijk in Udenhout naast Ruelkensdijck 
nog 1/3 in 11 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht van de erfpacht van 1 mud 11 lopen voorn. 
nog 2 zester 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Gerit van de Pasch tegen mr Jan van Vladeracken
voors. met cope op Lichtmis die twee zester uit

aan Claes als man van Marie zal hebben 
1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 4 mud rogge als Willem zoon wijlen Engbrecht 
Elyaes en Engelberen zijn huisvrouw dochter wijlen Willem vande Staeck geloeft hadden te gelden Airde 
zoon wijlen Willems vande Staeck op Lichtmis uit
2/4 die toebehoren plagen Henricke en Aerde broers zn wijlen Willems vanden Staeck in
een stuk land in parochie van Oisterwijk in Udenhout en in twee stuxkens beemd in par. voors. etc. 
volgens schepenbrief van sBosch 
nog 1/3 in 11 lopen rogge uit de erfpacht van 1 mud 11 lopen voors. 

1519 april 15 | 223/25r-2

Jan Wouter die oude Wouter die jonge en Ariaen gebruederen en Kathelijn huer suster kinderen wijlen 
Wouter Nouwen met de momb. van Kathelijn voors. 
een huys ende hoff gronden en toebehoren en erf daaraan dat toebehoren plach wijlen Bartholomeeus 
Spapen 7 lopen in parochie van Oisterwijk in Udenhout opten Winckel etc. 
als wijlen Wouter Nouwe hen vader tegen Jan zoon wijlen Bartholomeeus Papen en Goessen zoon wijlen 
Jan Goessens etc. schepenbrief van Oisterwijk 
overgegeven Henrick zoon wijlen Jan Witlocks 

o.a. aan de zusters van Orten in de stad sBosch 1 mud en de hertog 1/2 oude grote 

1519 mei 6 | 223/26v-1

Aert zoon wijlen Ariaens Aert Priems alsulcke 
halve mudde rogge als wijlen Ariaen zijn vader hem in zijn testament gemaect en welke erfpacht Aert zoon 
wijlen Aerts van Engelant nu geldende is op Lichtmis uit
een stede wetende wt een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 22 lopen in 
parochie van Oisterwijk ter stede opten Winckel etc. 

opgedragen Aerde van Engelant voors. 

so is hierbij gestaan Anthonis dochter wijlen Henricks die Beer van Henricke voors wt wijlen Marien dochter 
wijlen Aert Priems voors. met Heyman zoon wijlen Wijtman Sibben haeren wittigen man hebben vertegen tbv
Aerde voors 

waarna Aert van Engelant voors. geloeft Ghijsbrechte zoon wijlen Jan van Wcht 1/2 mud rogge op 1 mei uit 
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deze stede in de voorgaande brieve
te lossen met 16 rijnsgulden 

1519 mei 11 | 223/27r-1

Mari weduwe Henrick Ariaen Sterts dochter wijlen Jan Willems met haar momb. en met haar Willem Jan 
Willemsz. haar brueder en Peter Ariaen Stertss voors. als momboren van Marien dochter wijlen Henricks 
ende Marien noch onmondich 
hebben geloeft te gelden Goeyarden zoon wijlen Aert Stevens hem ter tochte en zijn wittige kinderen ten 
erve 
jaarlijkse en erfelijke cijns 4 rijnsgulden 9 stuiver op Lichtmis uit
een stede te weten huyse en hoeve met andere timmeringen daarbij en erffenis daaraan tsamen 2 mudsaet 
5 lopen lants in parochie van Oisterwijk ter stede in den Biesmortel  opte Gruenstraet etc. 

welke stede Henrick Ariaen Sterts voors. tegen Goeyarden met zijn kinderen met overgeven vercregen had 
in schepenbrief van Oisterwijk 

alsook een erfpacht van 1 mud 11 lopen op Lichtmis uit deze stede 

waarna Ariaen Sterts en deze momboren hebben bekent dat Mari weduwe voors. heeft betaald van de 
erfpenningen die Henrick voors. voor de voors. stede hem en zijn kinderen in schepenbrief geloofd had de 
somme van 46 rijnsgulden waarmee ze afgelegd had 1 mud rogge erfpacht 

1519 mei 31 | 223/29r-2

Claes zoon wijlen Willem Segers heeft geloeft Jan zoon wijlen Aerts die Meyer tbv zijns en tbv Ariaen zijn 
brueder Margriet Henricke en Goedelen zijne zusteren dat hij gelden ende betalen zal jaarlijkse en erfelijke 
cijns vijftalven rijnsgulden op Lichtmis uit
een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan soe eerlant soe beemden tsamen dordalff mud 
lants in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout in die Gruenstraet etc. 

losbaar met 75 rijnsgulden 

Claes voors. heeft geloeft Jan voers. tbv zijns en tbv Henrick zijn zuster dat hij gelden zal denselven half 
mud rogge op Lichtmis uit den huyse en hoeve voors.
losbaar met 19 rijnsgulden 

1519 juni 20 | 223/32v-1

Jan Willemss, Jan Brekelmans die Smit, Jan Henricks vande Wouwe en Wouter Corneliss hebben geloeft 
Reyner Jasn Daemss tbv des abts van sinte Geertruden tot Loeven 17 1/2 mud rogge op[ stuiver Andries 
a.s. vande galgtiende in de stad vanden Bosch tot des abts voirs. huyse opten sulder mette maete vanden 
Bosch ter tiende recht naede ouden hercomen wtgenomen dat die abt die thiende voirs. nyet en sal bevrijen 
voir herwaert 

Peter Huybert Aerts ende Heylwich weduwe Jan Roetarts 5 mud 3 sesteren rogs van de thiende van 
Brabants Hoefken

Ariaen Willem, Willem zijn broeder, Wouter Janss en Aert Jacops hebben geloeft 33 mud rogge van de 
thiende vande vuytfanck 

Ghijsbert Zegers Jan van Eerssel Jan vande Pasch en Goeyart Willemss 33 mud rogge vande ouder thiende

Jan Langerbeens, Joest van Eersel, Elyaes Claes Elyaess, Jan van Eerssel, Aert Pauwels en Ghijsbert 
Zegers 44 mud rogge vande thiende vande Seshoeven

Cornelis Janss, Cornelis die Leeu, Peter vande Pasch, Cornelis Peterss en Dirck Stevens 48 mud rogge van
de thiende vande Achthoeven
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Jan Hessels, Jan Cornelis, Henrick Goeyaertss, Cornelis die Wagemaecker, Matheeus Corneliss, Willem 
Goessens en Embert zijn broeder 76 mud rogge vande tiende van Hoechout

Ghijsbrecht Hessels, Jan Boen, Goeyart Veravoirt, Jacop Meeus en Henrick Witlocks 20 mud rogs van de 
thiende vande Hoeven..nek?

Aert Melis en Henric Jan Vanniss 18 mud rogge 7 sester van de tiende vande Muntelken 

Henrick van Gorcum Lambertss 3 mud 13 lopen rogs vande Roetsthiendeken 

Wouter Peter Berthouts  ende Andries Goessens van Uden 21 mud rogge  2 zester van de thiende vande 
Moeleneynde 

Ghijsbert van Ryel ende Steven vande Heesacker 28 mud rogge vande thiende vande Kerckeynde
 
Goessen Rutten, Goessenss Goessen, Rutten Henrickss en Wouter Gerit Robben 31 1/2 mud rogge vande 
thiende vande Schijven 

Ghijsbert Hessels, Jan Boen, Goeyart Veravoirt, Jacop Meeus en Henrick Witlock 41 mud rogs van de 
Leendoncks thiende

Ghijsbert Melis, Peter Geritss, Aert Peter Goeyartss, Jan Airt Dirckss, Ariaen Goeyart Claess, Ariaen 
Goeyartss van Wcht, Cornelis Jan Boen, Peter Janss, Ghijsbert Martens en Peter Faess 70 mud rogge 
vande Nyeuwerthiende

Gerit Jacops tot Helvoirt 52 mud rogs vande oude thiende van Helvoirt

Jan Nouwen en Michiel die Wijse 8 rijnsgulden vande biethiende onder Udenhout ende Berckel 

Henrick van Heese en Bartholomeeus Kempelant 5 1/2 dobbelen vande vlastiende onder Hoechout 

Peter Ariaen Sterts z, Henrick Loeyen, Jenneken Piggen, Ariaen Janss, Aert van Engelant en Willem Loeyen 
11 1/2 dobbelen vanden vlastiende onder Udenhout 

Aert Melis, Jan Boen, Ghijsbrecht Melis ende Peter Jacops vande Lammerthiende voir elck lam 6 stuiver 

1520 januari 7 | 223/36r-1

Godscalck zoon wijlen Jan Goidsscalckss zijn recht en deel nl. 
1/6 hem toebehorende in huys ende hoff met alle timmeringen daarbij en alle erven te weten beempden lant 
sant heye weye en in allen dmoer daar wijlen Jan zijn vader en Margriet zijn moeder in bestorven zijn 
behalve zijn kindsdeel in de erfpachten en cijnzen 
- supt Marcelis zoon wijlen Matheeus Paeynenborch zijn zwager

waarna Marcelis gelooft Goetscalcken voors. 100 rijnsgulden 

Marcelis heeft nog geloeft dat hij
een stuxken erffs hem toebehorende gelegen tot een hoeffken alom in de erffenis Goetscalcx ter stede 
geheyten optie Vriesdonck alsoe beheymen sal datter Goetsschalcke in zijn erffenisse alom neven liggende 
van zijnen beesten egheen commer aff coemen en sall  (ook recht van wegen voor Marcelis tot de gemeyn 
strate gent de Gruenstraet)

1520 januari 9 | 223/36r-2

Wouter zoon wijlen Peter vanden Loe heeft 
geloeft Emberte zoon wijlen Jans vande Breeckel 
4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis binnen de vrijheid van Oisterwijk metter maet van 
Oisterwijk te leveren uit

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



eenen huyse ende hoeve met zijnder gronde en toebehoren in parochie van Oisterwijk ter stede tot Berckel 
etc. met drie zijden aan de gemeint van Haaren

1519 januari 24 | 223/39losr-1

Cont sij want Dirck die Heelt ende Heylwych zijn huisvrouw zekere lange tijd van jaren in pachtinge gehadt 
hebben ende getoelt 
een hoeve met allen eenen enenyegelijcken hueren toebehoirten toebehorende der taeffelen des Heylichs 
Geests inder stadt vanden Bosch gelegen in parochie van Oisterwijk ter stede op Hoechout welck henne 
wantse zeer groet is Dirck ende Heylwych voirs mits hueren outheyt alleen nyet langer en connen getoelen 
etc.

ze hebben Jan Henricks van Wcht hoeren zwager aangenomen en Elisabeth zijn huisvrouw huer dochter om
te helpen toelen welc zij met consent van de meesteren de helft van de hoeve overgegeven hebben 
vier goede mannen Jan vander Hoeven Willem Berckelmans Ghijsbert Hessels ende Jan Hessels hebben 
minnelijk accoord gemaakt op stuiver Peters avont anno 1517 nae scryven der stadt vanden Bosche  
[afschrift] 

1519 december 22 | 223/40los1r-1

Claes zoon wijlen Jan Bey weduwnaar wijlen Marien zijn huisvrouw dochter wijlen Gerits vande Pasch 
daartoe volkomen macht hebbende uit kracht van testament van Claesse en wijlen Marien voorn. tsamen 
gemaect in tegenwoordigheid van heer Jan Bey priester brueder Claes voorn. en Peter vande Pasch brueder
der voorn. Marie als momboren van Joosten Jan Claessen Yken en Heylwich onm. kynderen Claus ende 
wijlen Marie voorn. 
hebben belooft te betalen aan Willem zoon wijlen Cornelis Bax 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op stuiver Thomas uit
huys ende hoff en timmeringen daarbij en erf daaraan tsamen 12 lopen in parochie van Oisterwijk tot 
Berckel etc. 

1520 januari 7 | 223/40los2r-1

Goetsscalck zoon wijlen Jan Goidsscalss zijn recht en deel nl. 
een zesde hem toebehorende in
huys hoff timmeringen daarbij en erf daarbij liggende en alle andere erven beemden landen heye weye daar 
wijlen Jan zijn vader en Margriet zijn moeder in bestorven zijn 

supt Marcelis zoon wijlen Matheeus Pouynenborc h zijn zwager 

waarna Marcelis gelooft Goetsscalcken voors. 100 rijnsgulden 25 stuiver 

in marge: betaald? ultima marcy anno xix in prefesto Palmarum
Marcelis voors. heeft geloeft dat hij een stuxksken erff hem toebehorende gelegen tot een hoeffken alom in 
de erffenis Goetsscals voors. in stede optie Vriesdonck alsoe beheymen sal dat Goetscalck in zijn erffenis 
daer alom neven liggende van zijnen beesten egeen commer aff comen en sal etc. 

1519 februari 8 | 223/los41v-2

Art Janse Verwal zoon heeft geloeft Henrick voors. deze 6 stuiver alsoe te betalen 
- gelegen in Udenhout etc.

1519 februari 8 | 223/los41v-3

Jan zoon Ghijsbrechts van Gorcum gelooft Johannes Sapeels ad opus dms Johannes Bey 2 1/2 rijnsgulden 
op Lichtmis uit
zijn huyse en hove in parochie van Oisterwijk in stede op Winckel 25 lopen of daaromtrent etc. 
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losbaar met 42 gld 

1518 mei 5 | 223/los43r-2

Margriet Engel en Agnees drs wijlen Gerits vande Staeck 
de helft hen toebehorende in een stuck beempts 
supp Claess Willem Zegers 

daertoe hij wt gelden sal wtten heeren? beempt den abdt 1 1/2 [of 2?] mud 4 lopen rogge erfpacht 
en nog 20 stuiver deselve 

Claes heeft Engel en Agnees uit deze beemd gevest 22 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op 5 maart 
tot Oisterwijk binnen de vrijheid te leveren
- losbaar met 68 rijnsgulden 15 stuiver

Margriet heeft gevest haar zusteren 1/3 haar aanbestorven in
stuk land dat Gerit vercregen heeft van Aert Vendicks 

1519 maart 15 | 223/los43r-3

Aleyt dochter wijlen Bartholomeeus die Wagemeecker weduwe wijlen Ariaen Martens met consent van 
Anthonyse haar wittige man zoon wijlen Jan Wange heeft in forme van testament gewilt dat na haar dood als
Anthonis dan nog leeft dat haar kinderen hem terstond na haar dood zullen uitreiken voor zijn arbeid die hij 
haar gedaan heeft 25 rijnsgulden 
- Engel Engelen haar dochters kynt sal deylen in die plaetse van haer moeder

mochten de kinderen Anthonis niet binnen het jaar betaald hebben dan krijgt hij 2 halve mudden rogge 
erfpacht als haar na dood Kathelijn haar moeder in weduwe staat aangekomen zijn dat een dat geldt Wouter 
Nouwen en dat ander dat gilt Henrick van Gorcum 

1519 maart 18 | 223/los43r-4

Margriet weduwe wijlen Anthonis vande Loe dochter wijlen Bartholomeeus die Wagenaecker macht uit 
testament wijlen Anthonis voors. 
een huys en hof erffenisse daaraan op die Gruenstraet 6 lopen etc. 
opgedragen Cornelis haar zoon 
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