
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 224 ("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.) 
10 januari 1520 – 4 januari 1521
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1520 februari 7 | 224/12v-1

Aelbrecht zoon wijlen Ghijsbrecht Floiren 
een huys en hof gronden en toebehoiren en een scoppe daer voir opte straete staende mette erffenisse 
daeraen 10 lopen in parochie van Oisterwijk tpl. Udenhout aen die Gruenstrate etc.
als Aelbrecht tegen Henrick Goeyaert Aertss met cope voor schepenen van Oisterwijk 

overgegeven Ariaen zoon wijlen Goeyaerts van Wtcht 

belast met o.a. 2 ponden payment persoon van Oisterwijk 

1520 februari 15 | 224/13r-4

Herman zoon wijlen Wouter Loir ende Ariaen zijn zoon 
hebben geloofd Aerde zoon wijlen Gerit Elyaess tbv Elisabeth zijn moeder dat zij gelden en betalen zullen de
voorn. Elisabeth jaarlijkse en erfelijke cijns 33 1/2 stuiver op Lichtmis uit
een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan 14 lopen Herman voors. toebehorende in 
parochie van Oisterwijk ter stede Berckel 
huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 28 lopen Ariaen voors. toebehorende tpl. 
voors. 
losbaar met 30 rijnsgulden 

1520 februari 17 | 224/13v-1

Embrecht zoon wijlen Jans van den Breeckel 
heeft geloeft Willem zoon wijlen Cornelis Bax 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op stuiver Peters dach ad cathedram uit
een hoeve gronde toebehoren hem toebehorende in parochie van Oisterwijk tot Berckel etc. 

quo facto heeft Willem bekent dat Embrecht mag lossen met 50 rijnsgulden 

1520 februari 23 | 224/14r-1

Jan zoon wijlen Peter Vannis 
1/4 in een stuk beemd die Grootdonck in parochie van Oisterwijk in Udenhout ter stede opte Gruenstraet  
etc.
opgedragen Aerde zoon wijlen Aerts van Engelant 
waarna Aert gelooft Jan voors. 7 rijnsgulden op Lichtmis a.s. met 6 1/2 stuiver pacht 

1520 februari 27 | 224/15v-1

Hessel zoon wijlen Aert Wolffarts 
heeft geloeft te betalen Jan zoon wijlen Claes Janss 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1  1/2 rijnsgulden op Lichtmis uit
1. 1/7 in een stede met toebehoren te weten huys en hoff met erf daaraan in parochie van Oisterwijk in een 
stede geheyten Udenhout aent Wout 
2. 1/7 in een stuk beemd die Grootdonck 2 bunder geheel tpl. voors.
e.z. Ghiersbergsche Broeck, e.e. erf toebehorende den Goidshuyse vande Couwenwater 
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losbaar met 25 rijnsgulden 
[marge:] nieuwe brief 8-6-1590

1520 maart 5 | 224/18v-1

Cont sij want Peter zoon wijlen Goeyarts van Wcht en Weyndel zijn huisvrouw eenen zekeren langen tijd van
jaeren getoelt hebben 
een hoeve met allen en enen yegelijcken haeren toebehoerten toebehorende den goidshuys der zusteren 
van Osterwijck in Udenhout op die Gruenstraet 
welke hoeve wantse zeer groot is Peter en Weyndel voors. mits hun outheyt alleen nyet langer en connen 
getoelen daarom verklaart Peter dat ze na diep beraad aangenomen hebben Jacop Peter Wagemaeckers 
hunnen zwager en Ariaen zijn huisvr. hun dochter om hen dese voors. hoeve te helpen toelen en dat 
dezelfde Jacop van hem gecoft heeft die helft van zijnen gedeelt van allen den beesten opt hoeve voors. 
wesende Peteren en zijn huisvrouw toebehorende daaraf hij ook bekende geheel en al vernuecht en betaelt 
te zijn en Jacop daeraf gequyteert 
voorts verklaart Peter dat Jacop hem weerset heeft van allen cost van allen getouwe ende voort varinge? 
wetende van waergen..? roghden cuypen backen ryecken gaffelen scuppen spaeyen bylen potten ketelen  
etc.

1520 maart 6 | 224/19v-1

Cont zij want Jan zoon wijlen Jan Langerbeens voor zijn gebrek dats te weten van een mud rogge jaarlijkse 
en erfelijke pacht welke erfpacht Peter zoon wijlen Jans Coecks geloeft had Bertramme zoon wijlen Goissen 
Bertrumss op Lichtmiss uit
o.a.
weye 5 lopen in par. voors. in Udenhout 

volgens schepenbrief van Oisterwijk 1482 27 juni en welke erfpacht Jan gebrak van 4 jaar en gericht sch. 
Oisterwijk welk gericht Jan Michiel Beren hier voortijts vorster van Oisterwijk namens Jan voors. volvoerde 
en heeft Jan als gemachtigde verkocht Jan Langerbeens voor dit mud rogge erfpacht de afterstelle en  de 
scaey 

1520 april 4 | 224/26v-1

Ariaen en Aelbrecht als momboren van hun huisvrouwen hun recht of deel in
een stuk beemd 1 1/2 bunder in parochie van Oisterwijk in Udenhout aen die Gruenstraet etc. 
als hun huisvrouw na dood Heylwige hoere moeder voors en na dood wijlen Aert Ghijbern 
supt Jan hueren zwager voors. 

1520 maart 9 | 224/28v-1

Ghijsbert en Jan broers zonen wijlen Aert Zegers, Ghijsbrecht zoon wijlen Hessel Zegers, Ghijsbrecht zoon 
wijlen Henrick Zegers, Augustijn wijlen Stevens van Dunne man van Yken, Cornelis Willems Lathouwers 
man van Dingen dochters wijlen Henrick Zegers voors., Jan zoon wijlen Gerits vande Pasch van Geride 
voors. vut wijlen Aleyte dochter wijlen Ghijsbrecht Zegers des oude voor hen selven en voir Peter zijn 
brueder nyet tegenwoordig wesende, Jan zoon wijlen Peter Priem man van Marie dochter wijlen Embrecht 
vande Pasch bij wijlen Kathelijn dochter wijlen Ghijsbrecht  Zegers voors., Marten Jan Melis man van 
Kathelijn zijn huisvrouw die joncste dochter wijlen Peter van Diesen die Peter voors. bij wijlen Heylwig zijn 
huisvrouw dochter desselve Ghijsbrechts wittelijk vercregen heeft voor henzelven en voor Jan en Kathelijn 
die outste en Ariaen kinderen wijlen Peter en Heylwige voors. nyet tegenwoordig wesende daer Marten voor 
geloeft, Willem Appels namens Cornelis zijns soens die hij bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen 
Gerit van de Loe en Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Airts vande Staeck, Thomaes Jan Peterss man 
van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Laureys Melis die hij bij wijlen Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen
Gerit van de Loe en Margriet vercregen heeft en Geertruyt dochter wijlen Laureys en Ariaens voors. mette 
momboir Geertruden voor hen selven en voor Thomas henen brueder, Peter zoon wijlen Jan Henricks man 
van Marie zijn huisvrouw dochter wijlen Aert Willems bij wijlen Mechtelde Jan Collarts  dd. voor henselven en
voor Aerde Airt Willems zoon zijnen zwaer nyet tegenwoordig zijnde, Jan van Heese man van Ariaen zijn 
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huisvrouw dochter wijlen Jan Cnoeyen zoon wijlen Aert Cnoeyen en Kathelijn dochter wijlen Jan Vannis die 
hij bij wijlen Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Agnesen zuster Jan Collarts voors. wittelijk vercregen 
heeft als erfgenamen wijlen Jenneken en Elisabeth dochters wijlen Jan Collarts voors. 

een stuk land in 3 mudsaet lants in parochie van Oisterwijk opten Winckel in die Hoechouts ackeren etc. 
aankomst aan Jenneken en Elisabeth in erfdeling na dood wijlen Aerts vanden Staeck 
opgedragen Embrecht zoon wijlen Embrecht Goessens 

belast met  o.a. 
persoon Oisterwijk 1 lopen rogge 
rector Anthonysaltaer capelle Berkel 2 lopen rogge 
en de hertog 1 oude groot 1 1/2 penning erfcijns 

dese personen nog 
jaarlijkse en erfelijke pacht 4 lopen rogge in 1/2 mud uit erfpacht van 4 mud als Daniel die Heelt jaarlijks te 
gelden plach en nu geldende is Willem van de Staeck 
uit zekere onderpanden in parochie van Oisterwijk in den Byesmortel
aankomst als voor 
opgedragen Jan zoon wijlen Ariaen Boen 

deze persoenen nog
een huys en hof scuere daarbij gronden en toebehoren en erf daaraan 4 lopen in parochie van Oisterwijk 
ter stede opte Winckel etc. 
opgedragen Henrick zoon wijlen Henrick die Wijse en Jan zoon wijlen Henrick Lochtmans 

[in marge:] Henrick en Jan opgedragen aan Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe 5-4-feria sexta post 
pasce anno xvC xxi

deze personen 
nog een deel van een beemd geheel 2 1/2 lopen in parochie van Oisterwijk in Udenhout aen Ruelkens Dijck
opgedragen Peter zoon wijlen Jan Henricks Jan van Heese en Kathelijn dochter wijlen Jan Vannis hun mede
erfgenamen 

waarna Peter en Jan en Kathelijn dit stuk aan mr Jan Lombaerts tbv Elisabeth weduwe Henrick vande 
Nuwenhuys dochter wijlen Peter Jacops

1520 april 8 | 224/30r-1

hier gaet inne dat jaer ons heren duysent vijfhondert ende twentich ende den heyligen paeschdach was 
opten achsten dach van aprille

1520 april 16 | 224/30v-1

Adriaen zoon wijlen Goeyarts van Vucht
een stuk land 5 lopen in parochie van Oisterwijk in Udenhout etc. 
welk stuk land met meer andere stukken behoorde bij een hoeve die toebehoorde wijlen Goessen 
Steenwech 
supt Jan Peter en Willem broers zonen wijlen Gerit Hoeven (ook buren) ook tbv Jacop zoon wijlen Claes 
Coppen man van Kathelijn hen zuster 

1520 april 16 | 224/30v-2

Herman zoon wijlen Wouter Loirs Kathelijn zijn zuster Ariaen zoon wijlen Aert Elyaess man van Reysken zijn 
huisvrouw dochter wijlen Wouter voors. en Wouter Ariaens van Wtcht vut wijlen Peterken zijn huisvrouw 
dochter wijlen Wouter Loirs hebben verkocht 
Claesse zoon wijlen Willem Zegers
een huys en hof met een schuere en andere timmeringen  daarbij staande met hun gronden en toebehoren 
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en erffeniss daaraan liggende tsamen 10 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in die Gruenstraet etc. 

1520 april 20 | 224/32r-2

Alsoe wijlen Cornelis Jan Boenen gecoft hadde tegen Ariaen zoon wijlen Jacop Poeynenborchs 
2 stukken land dat ene dordalff lopen min 6 roeden begrijpende in parochie van Oisterwijk ter stede inde 
Cuyl etc. 
dat andere 3 lopen en derdalff R in par. voors. tot Berckel etc.

Oeden met haar kinderen toebehorende in schepenbrief van Oisterwijk 

dat Oda voors. daarna in meyninge was deze voorn. 2 stukken lands bij naderschap te lossen 
soe sijn comen en gestaen Jan Bonen vader wijlen Cornelis voors. en Jan zoon wijlen Airts die Meyer met 
eden gestaafd verklaren dat wijlen Cornelis en Oeda voors. bij tussenspreken van goede mannen 
veraccordeerd dat Oeda soude Cornelisse voirs. wedergeven en zijn vutgeleden penningen wetende 
goetspenninck slachgelt wijncoop ende briefgelt voirts die erfpenningen aen Ariaen voirs betalen des zoude 
Cornelis haar voor schepenen deze twee stukken land overgeven 

Item Herman Willem Goeyartss heeft getuygt dat hij selve heeft betaald Cornelisse voors. van wegen de 
voorn. goeden 19 rijnsgulden 
want Cornelis voirs. inden zoemer lestleden vander pestilentie gestorven is sonder Oeden deze opdracht 
van de twee stukken gedaan te hebben soe zijn hier oick gestaen Jan Boen voirs. en met hem Ariaen zijn 
soen hebben als toezienders van Wijtmasn zoon wijlen Cornelis voors. noch onmondich wesende deze twee
stukken land overgegeven Oeden voorn. 

1520 april 25 | 224/33r-1

Jan en Adriaen broers zonen wijlen Willem Vendichs, Loey zoon wijlen Henricks die Lepper man van Henrick
zijn huisvrouw dochter wijlen Willem voors., Jan en Ariaen gebroeders zonen wijlen Mathijs Scellens vut 
wijlen Kathelijne dochter des voors. Willems tsamen vercregen, Ariaen en Willem broers zn wijlen Peters die 
Lepper bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Willem Vendicks delen na dood wijlen Aleyten dochter
wijlen Willem Vendicks voors. hen suster en moeye en van alsulcke gueden als Jan en Ariaen broers zn 
wijlen Mathijs Scellens voirs. van de doet wijlen Margriet huer zuster aencomen en verstorven zijn 

aan Jan zoon wijlen Willem Vendicks voors. 
niets in Udenhout

Ariaen zoon wijlen Willem voors zal hebben 
de helft in een stuk beempts waaraf de andere helft Loeyen die Lepper man van Henrick zijn huisvrouw 
voors. ten deel gevallen is in deze erfdeling 6 lopen ca int geheel in parochie van Oisterwijk in Udenhout 
after den Winckel aldaer etc. 

item Loey als man van Henrick zijn huisvrouw zal hebben 
1. de andere helft in dit stuk beemd 
2. nog 10 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in 12 lopen rogge die jaarlijks geldende is Henrick Jan 
Gerits uit zekere onderpanden in parochie van Oisterwijk ter stede op Hoechout 
3. nog 6 lopen rogge erfpacht die welke geldende is Anthonis weduwe wijlen Jan Hairmans uit zekere 
onderpanden ook op Hoechout 

item Ariaen zoon wijlen Mathijs Scellens voors. o.a.
6 lopen rogge erfpacht welke jaarlijks geldende is Henrik Jan Gerits voors. uit onderpanden voors. te weten 
4 lopen rogge erfpacht dair aff die Jan zijn brueder voors. en hem aencomen verstorven zijn vande doet 
wijlen Margriet huer zuster voors. en nog 2 lopen rogge erfpacht van de 12 lopen rogge erfpacht die hen 
tesamen aencomen en verstorven zijn van Aleyten voors. tesamen deze 6 lopen rogge erfpacht

item Ariaen en Willem broers zn wijlen Peters die Lepper voors. 
o.a.
de helft in een stuk beemd 10 lopen in Udenhout etc. 
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belast met 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht den rectoir van OLVr altaar Kerk van Haren 
nog 17 1/2 stuiver erfcijns meester Jan van Vladeracken wnd stad sBosch 
nog 1 1/2 oude grote erfcijns in shertogencijns 
nog 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht tafel H.Geest Essche 
nog 25 stuiver erfcijns in 2 rijnsgulden erfcijns als wijlen Peter hen vader en Loey hueren oem voirs uit hun 
goederen voor Jan Mathijs Scellens hueren neve in schepenbrief sBosch Aelbrecht Keteler geloeft hebben te
gelden en deze 25 stuiver erfcijns sullen sij gelden voor alsulcken halve mud rogs erfpachts denselven Jan 
hun neve in deze deylinge op hun goederen en dat Jan voors. zal blijven gelden die andere? 15 st. erfcijns 
van de 2 rijnsgulden volgens schepenbrief sBosch 
waarna Ariaen en Willem broers geloofd hebben te betalen Ariaen zoon wijlen Willem Vendicks 1 mud rogge 
jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit de eerste drie erven voorn. en uit al hun andere goederen 
- deze pacht is te lossen met 50 rijnsgulden
nog hebben zij geloofd Ariaen zoon wijlen Mathijs Scellens 1 mud rogge erfpacht uit dezelfde onderpanden 
en uit haar andere goederen 
- losbaar met 50 rijnsgulden

Ariaen en Willem voors. hebben geloofd Loeyen hennen oem voors. 4 lopen rogge erfpachts uit genoemde 
onderpanden losbaar met 12 1/2 rijnsgulden 

1520 mei 7 | 224/35r-1

Embrecht zoon wijlen Goessen Emmen 
heeft geloofd Ghijsbrecht zoon wijlen Jan Ghijsbrechts 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 rijnsgulden 5 stuiver op stuiver Servaasdach bisschop uit
een stuk land hem toebehorende 4 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout in die 
Hoechhoutssche ackeren etc. 
- losbaar met 41 rijnsgulden 

1520 mei 7 | 224/35v-1

Ghijsbrecht zoon wijlen Lauwreys Purs [sic] wedn. wijlen Mechtelde dochter wijlen Jans van Oekel 
die tocht in 15 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht die te gelden plach Elisabeth en Jenneken dochters 
wijlen Jan Peter Collaerts op Lichtmis en nutertijd geldende is de erfgenamen wijlen Jenneken voorn. uit
zekere onderpanden in parochie van Oisterwijk ter stede opten Winckel 

- overgegeven Dircke Ariaen Loeyen soen man van Agneese zijn huisvrouw ook tbv heer Jan priester en 
Elisabeth zijn zuster Claesse Sceyven man van Heylwig en tbv Willem Jan Goessens man van Lauwreys zijn
huisvrouw gez. kinderen Ghijsbrecht en wijlen Mechtelt voors.

[marge:] Dirck Loeyen ut sue uxoris Elisabethcum sue uxoris  en Claes Sceyven ut sue uxoris en Willem Jan
Goessens zoon ut tutor sue uxoris et dms Johannes voors. verklaren dat Embrecht zoon wijlen Goessen 
Emmen aan hen met goede penningen deze 15 lopen rogge gelost van hennentwege van Ghijsbert Piers 
voors. en van alle zijn erfgenamen alle commer af te doen 18 mei 

1520 april 17 | 224/36v-1

alsoe Cornelis zoon wijlen Peter Vanny vercocht had 
Ariaen zoon wijlen Claes Sterts 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Bossche maat op Lichtmis uit
1/5 deel hem toebehorende in een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan 1 mudzaad lants in
parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout in den Cuyl etc. 

en welke erfpacht met lichten gelde gecoft is geweest als Cornelis voors. sede daarover is gestaan voor 
Cornelis voors. verklaart dat Ariaen voors. met hem overcoemen is dat hij deze erfpacht na landcoep in 
zwaren gelde geheelijk betaald heeft 

1520 juni 23 | 224/42r-1
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Andries zoon wijlen Jans van Gorcum 
heeft geloeft Claeuse Ghijsbrechts van Gorcum soen 
jaarlijkse en erfelijke pacht 10 lopen rogge op stuiver Jan baptist in den zoemer uit
1/3 hem toebehorende in een huyse en hoeve met toebehoren en erf daaraan tsamen 3 1/2 mudzaad lants 
in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout etc.  naast zusters van Oisterwijk 
losbaar met 25 rijnsgulden 

1520 juli 13 | 224/42v-1

Willem en Griet zijn suster kinderen wijlen Joest die Beer uyt wijlen Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen 
Goeyart Romboutss delen na dood wijlen Joesten en Kathelijnen hun vader en moeder 

aan Willem
o.a.
- nog 2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als jaarlijks geldendde is Henrick van Vucht uit zekere 
onderpanden in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout
- nog 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke jaarlijks geldende is Henrick Witlocx uit onderpanden in 
Udenhout

aan Margriet voors.
niets in Udenhout

Willem en Margriet voors. 
niets in Udenhout

1520 juni 25 | 224/44r-1

die geloeften vande thienden
Peter Huybrechtss ende Lambrecht Jan Joirdens hebben geloeft Reyner Jan Daemss tbv de abt van sinte 
Geertruden tot Loeven 18 mud rogge en 2 zesteren op stuiver Andries a.s. van de Galghthiende en in de 
stad vanden Bosch then huyse des abts op de sulder metter maeten vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten 
Spycker mette maete van Oesterwijck daert den rentmeester des abdts gelieven zal vutgenomen dat die 
abdt die thiende voors nyet en sal bevrijen van hervaert 

Peter Huybrecht Aertss gelooft Reyner voors. 4 mud rogge 10 lopen rogs van de thiende van Brabants 
Hoefken 

Peter Peter Faessen zoon, Ghijsbrecht Martens, Jan Peters, Wouter Peters van Heese, Job Gerit Witlockss 
Peter Stijnen, Ariaen Goeyartss en Jan Aertss hebben gelooft Reyner voors. 54 mud 4 lopen rogge vanden 
Nyeuwenthiende 

Jan Boen, Aert Goeyarts, Jan Hessels, Embrecht Goessens, Willem Goessens, Aert Melis, Peter Roetarts, 
Theeuwen Cornelis en Jan vande Heesacker 67 mud rogge van de thiende van Hoechout 

Meeus Kempelant, Heyn Peter Wouterss, Cornelis Peterss geloven 6 gouden gld tot half mei a.s. van de 
Vlastiende van Hoechout en vande Brabants Hoefken 

Jan van Sonne en Peter Janss geloven 35 mudde rogge van de thiende van Leendonck 

Goeyart vander Elst gelooft 4 rijnsgulden van 20 stuiver tstuck van de biethiende onder Udenhout en 
Berckel tot half meye a.s. 

Cornelis die Leeu, Willem Witlocks, Jan Stevenss, Cornelis Janss van Gorcum, Jan Jan Hessels geloven 47 
mud rogge van de thiende vande Achthoeven 

Ghijsbrecht Hessels en Willem Henrick Lochtmanss geloven 15 mud 3 sester rogs van de thiende van de 
Hoenemenneken
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Anthonys Jan Meeus, Jan Langerbeens, Willem die Lathouwer, Ghijb Zegers, Jan vande Pass, Claes Bey, 
Jan Van Eerssel, Elyaes Claes Elyaess en Cornelis Henricksw van Gorcum geloven 73 mud van de Berckels
thiende 

Jan Langerbeen, Joest van Eerssel, Jan van Eerssel, Ghijb Zegers, Claes Bey, Jan vande Pass, Margriet 
Brocken en Heylwych weduwe Lambert Leynen geloven 43 1/2 mud rogs van de thiende vande Seshoeven 

Her?man Willem Goeyartss, Joest Hessel Willenss en Hessel Jan Hesselss geloven 31 mud rogs van de 
ouder thiende 

Henrick van Vucht gelooft 15 mud rogge vande thiende vande Muntelken 

Symon Theeus ende Jan Piggen geloven 3 mud 2 zester rogge vande Roetstiendeken

Jacop Emmen van hem selve en voer Jan sijn laet, Wouter Stijnen, Wouter Berthouts, Michiel de Wyse, 
Henrick Goessens, Rutten soen Goessen zijn brueder geloven 21 1/2 mud rogge vande thiende van de 
Schijve nog 19 mud vande thiende vande Moeleneynde nog 29 nud vande thiende vande Vutfanck tsamen 
69 1/2 mud 

Ghijsbrecht Meliss, Joirden Peters, Cornelis Peters en Peter Gerits geloven 11 dobbelen als van de 
vlasthiende onder Udenhout te half mey 

Joirden Peters, Cornelis Anthoniss, Henrick van Vucht, Joest van Eerssel, Bartholomeeus Anthoniss van de 
lammerthiende voir elck lam 5 stuiver een blanck te betalen 

1520 augustus 17 | 224/46r-3

wij Wouter Thomaes Wouters ende Jacop Buckincks scepenen in Oesterwijck doen condt dat coemen is 
Mari weduwe wijlen Claes vande Pasch dochter wijlen Willem Ceelen heeft gedisponeert in forme van 
testament dat die wittige kynderen wijlen Jan Hessels bij wijlen Joesten zijn huisvrouw dochter wijlen Claes 
en Marie tsamen verwekt na dood derselver Marie in alle goederen hafelijk en erffelijck daar zij in besterven 
sal en zij na haar dood achterlaten zal zullen delen in de plaats van Joesten huer moeder voors. en heeft 
voirts Marie voors openbaar bekent dat Jan Hessels noch Joest zijn huisvrouw deselver Marien in haeren  
leven hoe wel zij met hen gewoent hadde nyet sculdig bleven noch oick in haer enichsins gehouden en sijn 
dan allen in de somme van 6 rijnsgulden eens waarvan zij heeft begeert dat de kinderen die in de deling in 
zullen brengen 

1520 oktober 24 | 224/51a-r-1

Willem zoon wijlen Joest die Beer van Joesten voors. vut wijlen Kathelijn dochter wijlen Goeyart Rembouts 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Bossche maat hem behorende uit een erfpacht van 5 mud rogge op 
Lichtmis in den Bosch uit
een hoeve in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout 
welke mud rogge Goeyaert Rembouts tegen brueder Goesen van Herentals prior Jan van Boextel supprior 
Symon van Oesterwout procuartor Jan Huyben Boudewijn van Nedervenne en Peter van Dungen 
conventualen des convents der preeckeren in sBosch met overgeven en welk mud rogge Willem voors. in 
erfdeling met Margriet zijn zuster na dood van vader in schepenbrief van sBosch en Oisterwijk 
overgeven Jan zoon wijlen Andries Lambrechts 
losbaar met 40 rijnsgulden 

1520 oktober 24 | 224/51a-v-1

geen datum ingevuld in marge cassate
Gerit zoon wijlen Gerit Bey wedn. wijlen Luytgart dochter wijlen Aerts Molders de tocht in
o.a.
stuk beemd in par. voors. te Udenhout int Ashout etc. 

opgedragen Jan zoon wijlen Embert Elyaes man van Margriet zijn huisvrouw d. Gerits en wijlen Luytgaerts 
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ook tbv Afnesen en Aleyten dochters Gerits en wijlen Luytgaerts om daaruit te mogen verkopen aan Aert 
Goeyarts Stevens [hierboven Jan die Meyer Aertss ook tbv broers en zusters] jaarlijkse en erfelijke cijns 2 
rijnsgulden 

quo facto Aleyt Jan zoon wijlen Embrecht Elyaess man van Margriet zijn huisvrouw Steven zoon wijlen 
Willem Hoeven man van Elisabeth en Jan zoon wijlen Marten Deenkens man van Agneesen zijn huisvrouw 
voors. hebben geloofd Aerde voors. jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op Lichtmis uit deze 
onderpanden 

1520 oktober 29 | 224/52r-1

Ariaen zoon wijlen Airts vanden Breeckel en Henrick zoon wijlen Wouter Ariaens man van Jenneken zijn 
huisvrouw dochter wijlen Aerts voors. 
1/5 hen tsamen toebehorende in een stuck lants tot weyen liggende 3 bunder in parochie van Oisterwijk ter 
stede Udenhout aen die Gruenstraet e.z. erf der kinderen wijlen Denys Stevens van Dunne etc. 
opgedragen Cornelis zoon wijlen Peter Vannys 

1520 december 7 | 224/55r-1

Johanna weduwe wijlen Henrick geheyten die Ryp dochter wijlen Aerts geheyten vande Heyden uit kracht 
van test. bij wijlen Henrick voors. 
jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mud rogge Bossche maat op Lichtmis en tot Turnhout te leveren uit
1/7 in eenre hoeve die toebehoren plach wijlen Aerde vande Heyden in parochie van Oisterwijk in stede in 
Udenhout etc. 

welke 2 mud Henrick voors. tegen Hessel zoon wijlen Aerts van der Heyen voors. met cope schepenbrief 
van sBosch 
opgedragen mr Jan Lombaerts tbv hr Reyner Croes priester 
losbaar met voor elke mud 36 peters van 18 stuiver 

1520 december 1 | 224/57r-1

Ariaen zoon wijlen Willem Vendicks 
heeft geloeft Goeyarden zoon wijlen Hessel Goeyartss 
jaarlijkse en erfelijke cijns 18 stuiver op 1 mei uit
stuk beemd hem toebehorende geheyten thalff Buender in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout 
opten Winckel etc. 
losbaar met 18 rijnsgulden 

1520 december 18 | 224/59r

Elyaes zoon wijlen Gerit Elyeas momb. van Kathelijn, Geertruyde ende Geride gesusteren kinderen wijlen 
Claes zoon wijlen Gerits voirs. zijns brueders die wijlen Claes vut wilner Elisabeth dochter wijlen Wouter Loer
zijn wittige huisvrouw vercregen hadde ter eenre en Jan zoon wijlen Ariaen Boen en Ariaen zijn zoon als 
momb. van Wijtman zoon wijlen Cornelis zoon dess. Jans die hij bij wijlen Elisabeth voorn. verkregen had 
ook onmondig ter andere zijde delen gueden Claes en Elisabeth huer vader en moeder voors. en Wijtman na
de dood van Elisabeth zijn moeder 

zo zal Elias als momb. hebben namens onm. kinderen wijlen Claes 
een hoeve met toebehoren in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout inde Cuyl etc. 

item Jan Boen en Ariaen zijn soen als momb. Wijtman 
een huys en hoff gronde en toebehoren en erf daaraan 10 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede 
Udenhout  etc. 

1520 december 17 | 224/60r-1
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Peter weduwe Jacop van Vucht dochter wijlen Jan Vannis het Henrick Loeyen haar wittige man 
de tocht in 1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in pacht van 2 mud rogge als Henrick zoon wijlen 
Peter van Vucht geloeft had Jacop van Vucht zijn brueder op Lichtmis uit
een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan soe lant als weye als heye als beemde tsamen 3 
mudzaad in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout inde Biesmortel etc. 

opgedragen Aerde zoon wijlen Jan Priems man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Jacops en Peters 
voors. 

waarna Aert voors. gelooft aan Peter 1 1/2 mud rogge lijftocht op Lichtmis uit huis etc 15 lopen opten 
Winckel 

1521 januari 2 | 224/62r-2

schepenen van Oisterwijk doen condt dat coemen en gestaan is voir ons op huyden Ariaen natuurlijke 
dochter wijlen Claes Jacops met Jan Symon Matheeuss haar wittige man setten ende stellen onder ons een 
franssche croen metten sommen ende daer toe eenen stuver om daer mede te lossen ende in recht der 
naerderscappen te quyten alsulcke erve en erffenisse met hueren gronden hiertoebehorende en houtwassen
als opgaende hout ende anders daer toebehorende als Hessel Jan Hesselss met zijnen brueder en zusteren
gecoft hebben tegen Ariaen Jacopss en Jacop Wouterss haeren oemen wonende tot Poppel wetenen in den 
yersten
1. een stuck lants met eenen huyse daeropstaende in parochie van Oisterwijk ter stede Berckel aende 
Craen aldaer etc.
2. een stuck lants 2 1/2 lopen tpl. voors omtrent der capelle van ste Wilboert 
3. een stuck beempts 6 lopen geheyten die Groot Hesseldonck in Udenhout 

1521 januari 3 | 224/62v

Geryt Henricks Verhoeven 
heeft geloeft Ghijsbrecht zoon wijlen Jans van Vucht tbv Wouter zoon wijlen Jan Aerts 
dat hij gelden zal denzelven Wouter jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge op Heyligen Derthiendach 
a.s. over een jaar uit
een huyse en hoeve met sijnen gronde en toebehoren en erff daaraan tsamen 1 1/2 mudzaad in parochie 
van Oisterwijk ter stede Berckel etc. 
losbaar met 8 rijnsgulden 
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