
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 225 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16deeeuw mede enige testamenten en sedert de 17deeeuw "allerhande akten") 
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.) 
9 januari 1521 – 13 januari 1522
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1521 januari 22 | 225/1v-1

Cont zij want Anthonys zoon wijlen Symon Laureyss man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Jan 
Melis voir zijn gebrek van 1/2 mud rogge als Henric geheyten die Coelborne zoon wijlen Airt Beys Coelborns 
wijlen Jan van Loen te gelden plach van 
een erf den voorn. Henrick Coelborne toebehorende in parochie van Oisterwijk, Westilborch ende van 
Venloen wetende uit huyse en hoeve en erf daaraan tsamen 7 lopen in parochie van Oisterwijk aen die 
Houtsche straet etc. 

welke erfpacht Henric Coelborns tegen Jan geheyten vande Moire? man van Elisabeth zijns wijffs dochter 
wijlen Henrick van Loen met coepe schepenen. Oisterwijk 1396 op sinte Symon ende Juden der apostelen 
en welke erfpacht Anthonis voorn. gebrak van 3 jaar gericht en vonnis sch. Oisterwijk welk gericht Jan 
Goeyarts Beckers  vorster tot Oesterwijk namens Antonis volvoerde en verkocht aan Ariaen Henrick Nouwen
voor dit 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht en de afterstelle en nog 10 lopen rogge jaarlijkse en 
erfelijke pacht tafel H.Geest Oisterwijk daaruit en voor de afterstelle van 11 jaar nog 5 lopen rogge jaarlijkse 
en erfelijke pacht de persoen van Oisterwijk en afterstelle van 4 jaar nog 12 lopen rogge die Wouter Willem 
Zegerss daaruit jaarlijks heffende is en de afterstelle van 2 jaar en 4 lopen rogge en de scaey van recht 

hieronder: Ariaen in deze brief genoempt dit huis etc. ten hoechsten ten huyse en woenstede van Jan den 
vorster tot Oesterwijck daer hij een coepdach daeraff hadde de coop bejaerd en bedaecht na uitgaan van de 
kersse eraan gebleven 1 febr. 1521 [o.s.] 

1522 januari 24 | 225/1-los-2r

[1521 januari 24 o.s.]
Jan Borchmans verpacht Ghijsbrecht zoon wijlen Melis Aert Melissz.
een hoeve hem toebehorende geheyten Nollekens Hoeve in Udenhout met alle toebehoren voor 8 jaar 
vanaf meyavont 1522 tot meyavont 1530 
jaarlijks voor 39 rijnsgulden in twee termijnen jaarlijks dekken 5 vymmen stroes mer Jan sal die dachuren 
betalen en ook de nagelen vanden latten ende leegeren

1521 januari 15 | 225/5v-3

Claes zoon wijlen Jan Huybrechts Meliss vercocht Joirden zoon wijlen Peter Goeyartss
een stuk beemd 14 lopen in parochie van Oisterwijk in Udenhout opt Goemelair etc. 
waarna Joirden geloeft Claesse voors. 20 rijnsgulden 

1521 januari 23 | 225/7v-1

Anthonis zoon wijlen Jan Meeuw heeft gelooft Aerden Goeyart Stevenss jaarlijkse en erfelijke cijns 2 gouden
peters van 19 stuiver op Lichtmis uit
huyse hoeve mette timmeringe daarbij en erf daaraan tsamen 13 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede 
Udenhout omtrent die Creytenmoelen etc. 
losbaar met 32 rijnsgulden

quo facto Ariaen zoon wijlen Willem Geritss heeft op al zijn goed gelooft aan Anthonis voors. dat hij deze 
erfcijns uit zijn goed zal betalen 

1521 april 12 | 225/8los1-r-2
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Peter Vannis zal hebben 
de helft vanden dries te weten de helft westwaarts 
neven erf Hoessen vanden Broeck W, a.z. Martens Ariaens O, e.e. straat, a.e. erff Henric? Gerits erfgen. 
die wey 5 1/2 lopen tesamen metten graft metten hoel noortwaarts 
de helft in een stuck lants metten graft zuidw. 12 lopen 

[in marge:] die selven hebben die kynderen van Joesten
de andere helft vanden dries wetende die helft oostw. e.z. erf der andere huere erfgen. oestenz. 
een stucksken  lants van 2 1/2 lopen 
nog de helft in een stuk lants noortw. gelegen e.z.  die stege O, a.z. erfr Aert van Engelant 

[in marge bij deze drie laatste percelen:] Marten
die helft vande heyvelt  - [hiervoor in marge] Joest
die helft in de schuere te weten die helft westw. en Peter sal hebben die andere helft oostw. 
en Peter zal hebben een erfweg tot sijne helft vanden dries over die andere helft nu hen toebehorende after 
dat oude huys wt totten gemeynder stege toe en Marten? sal hen daer over wegen 

[in marge:] Joesten kynderen sele hebben die wey opt Goemelaer
noch sal Peter hebben
die helft in een stuck lants wetende die helft daaraf noortwaarts leggende e.z. een gemeyn wech oost

[in marge:] protocol note iste …. cancellaty
noch sal Marten hebben 
die helft in een stuck lants tot weyen liggende te weten die helft daaraf zuidw. 5 lopen 
item dese partijen selen gelden elck 14 lopen rogge in die dordalve mudde rogs erfpachts in de zester rogge 
erfpacht in huere andere principale deylbrief daer zij mede van hueren anderen mede erfgenamen gedeylt 
hebben 

[in marge:] en noch een dordendeel in die helft vande 22 stuiver en een dordedeel
en noch elck 21 stuiver en 3 hollandse penningen erfcijns 
de kynderen van Joesten zijn Jan en Pauwels en Peetken hun zuster  voir Ariaen hun brueder 

1521 februari 9 | 225/12r-1

Andries zoon wijlen Jans van Gorcum 
heeft geloeft te betalen Claes Ghijsbertss van Gorcum jaarlijkse en erfelijke pacht 10 lopen rogge op 
Lichtmis uit
1/3 hem toebehorende in een stede nl. huis en hoff mette timmeringen daarbij staende mette erffenisse 
daaraan tsamen 10 lopen in parochie van Oisterwijk in stede optie Gruenstraet etc. 
losbaar met 25 rijnsgulden 

1521 februari 9 | 225/12r-2

Wouter zoon wijlen Willem Zegers
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende op Lichtmis uit
1/4 in een huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan in parochie van Oisterwijk in een stede 
geheyten Udenhout aende Dreyboem etc. 
1/4 in een heyvelt aen een stde geheyten den Loesbosch in par. Westilborch etc. 
welke erfpacht Lambrecht zoon wijlen Jan Wiericks soen vander Gheyn geloeft had Yden zijn zuster uit 
voorn. onderpanden en welke erfpacht Wouter voors. na de dood van zijn vader en moeder in een deling 
met mede erfgenamen 

opgedragen Ariaen zoon wijlen Henrick Nouwen 

1521 februari 13 | 225/13r-2

Cornelis Willem Corneliss 
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heeft gelooft Jan zoon wijlen Jans van Eerssel tbv Ariaen weduwe wijlen Jans voors. zijn moeder 
jaarlijkse en erfelijke pacht een mud rogge op Lichtmis uit
1. 1/3 hem toebehorende in een huyse en hoeve metten schueren daarbij gronden en toebehoren in erf 
daaraan gelegen tsamen 5 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede Berckel aenden Ketshoevel etc. 
2. nog 1/3 in 20 lopen rogs erfpacht die geldende is Willem vande Staeck in Udenhout

losbaar met 38 rijnsgulden 

1520 maart 3 | 225/13los-r  [o.s.]

Ick Henrick vanden Hoeck priester vicecureyt der prochiekercken van Oesterwijck doe condt 
enenyegelycken dat Jan natuurlijk zoon wijlen Claes die Canter sieck wesende vande pestilentie op 17 juli 
inden zomer ll. in mijnre ender getuygen ondergescreven presentie zijn testament gemaakt 
hij vermaakt voor zijn sielen salicheyt den heyligen ende anders ad pios usus de somme van 7 rijnsgulden 
en nog 11 1/2 stuiver 
hier hebben over en aen geweest heer Jeronimus Geritss priester en Huybrecht Henrickss coster tot 
Oisterwijck als getuygen 
in orconden mijns hanttekens met mijnre propre hant hieronder opgeset opten iijen dach in merte anno xvC 
ende x(i)x stilo leodiensis 

[zie DKM jrg 2004 nr 2]

[met aan de verso kant het klad van deze akte]
in primus Ste Lamberto 1/2 stuiver 4 biddende orden 1/2 stuiver broederschap H.Sacrament Katherinen 
Barbaren en H.Kruis 20 stuiver Agate 2 stuiver Cierato> 5 stuiver custodi 2 stuiver curato pro uno tricena? 20
s

1521 januari 22 | 225/13los-v

dese brieven heeft Anthonis zoon wijlen Symon Lauwreys man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen 
Jan Melis zijn onderpant opgedingt 
huys en hof in parochie van Oisterwijk mette erff daeraen tsamen 7 lopen in parochie van Oisterwijk aen 
die Houtsche straet etc. 
item Ariaen Henric Nouwen heeft de coep genomen voor de helft van -- rogs erfpachts den afterstelle van 3 
jaar en de H.Geest van Oisterwijk 10 lopen rogge erfpacht en afterstelle van 11 jaar 
nog de persoon van Oisterwijk 5 lopen rogge 4 jaar tachter 
noch voor Willem Zegers 12 lopen rogge rogge met tachter 2 lopen en 
nog 4 lopen 

1521 februari 13 | 225/14r-1

Jan zoon wijlen Jan Peter Stevens 
de helft hem behorende in een erfpacht van 20 lopen rogge op Lichtmis uit
1/6 van een hoeve geheyten die Vriesdonck in parochie van Oisterwijk in een stede Udenhout etc. 
welk 1/6 Jan zoon wijlen Claes vande Schuuren tegen Elisabeth dochter wijlen Jan vande Vriesdonck voor 
deze 20 lopen rogge erfpacht en voor sommige andere lasten in schepenbrief van sBosch 

dese helft in de erfpacht overgegeven Luytgarde weduwe Gerit Faessen dochter wijlen Jan Peter Stevens 
voors. zijn zuster 

1521 februari 16 | 225/16r-1

Jan en Gerit broers zonen wijlen Willem Jan Vendicks soen, Peter zoon wijlen Peter Vannis man van 
Ermgart zijn huisvrouw, Marten zoon wijlen Ariaen Martens man van Elisabeth zijn huisvrouw, Jan Henricks 
van Vucht soen man van Jenneken zijn huisvrouw dochters wijlen Willem voors., Jan zoon Joest Peter 
Wagemeeckers van Joest voorn. en vut wijlen Cornelise zijn huisvrouw dochter wijlen Willem voirs. tsamen 
verwekt, ook voor Pauwels en Ariaen zijn bruederen en Peterken zijn zuster daer Joest zijn vader voors. en 
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hij tsamen voor geloeft hebben delen na dood wijlen Willem hueren vader voirs. 
soe sullen Jan en Gerit broers en Jan van Wtcht hen zwager man van Jenneken hebben 
een huys mette hoeve aan de oestenzijde vande huyse met gronden en toebehoren in parochie van 
Oisterwijk ter stede op Hoechout etc. 

1521 april 5 | 225/26r-3

Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe 
heeft geloeft Ghijsbrecht zoon wijlen Ghijsbrecht die Beer 
jaarlijkse en erfelijke cijns 20 stuiver payment op Lichtmis uit
een huis en hoeve gronden en toebehoren met erf daaraan en daartoe behorende tsamen 1 mudzaad land 
in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout aen die Gruenstraet etc.
en uit alle erfgoed daaar Margriet zijn moeder versterven zal 

1521 april 12 | 225/29r

Cont zij want Peter zoon wijlen Peter Vannis man van Ermgaerde zijn huisvrouw Marten zoon wijlen Ariaen 
Martens man van Elisabeth zijn huisvrouw dochters wijlen Willem Jan Vendicks soen en Jan Joest Peter 
Waegemeeckers van Joesten voors. en vut wijlen Cornelis zijn huisvrouw dochter wijlen Willem voors. 
tsamen verwekt ook voor Pauwels en Ariaen zijn bruederen en voor Peterken zijn zuster daer Joest zijn 
vader en hij tsamen voor gelooft hebben met hun mede erfgenamen een erfdeling gemaakt na dood Willem 
voors. in welke deling Peter Marten en Jan met zijn broeders en zusters eensdeels van de erffenis voort 
tsamen ten deel gevallen waeren
so zijn comen voor sch. Oisterwijk Peter Marten en Jan en ook Pauwels en Peterken voors en voor Ariaen 
hen broeder voors. hebben van deze goederen een deling gemaakt 

aan Peter voors. 
1. de helft in een stuk land tot een dries liggende te weten de helft daaraf westwaarts 
e.z. erf Goessen vande Broeck W, a.z. erf Marten voors. O, e.e. die straat, a.e. erf der erfgen. wijlen Henrick 
Gerits 
2. nog een erfweg daartoe oever die ander helft van desen stuck lants Marten voors. in deze deling 
toegevallen daar Marten hem oever wegen sal after dat out huys vut totter gemeynder stege toe 
3. een wey 5 1/2 lopen lants tpl. voors. 
e.z. erf der erfgen. wijlen Henrick Gerits voors. Z, a.z. Marten voors. N metten graft en metten hoel, e.e. W 4.
eenre stege hen tsamen toebehorende, a.e. O erf toebehorende der tafel des H.Geest in den Bosch 
5. de helft in een stuk lants nl de helft noort 
e.z. een stege O, a.z. der tafel H.Geest sBosch W, e.e. Z die andere helft, a.e. N erf toebehorende de 
kinderen Joesten voors. 

item elk van de delers zal gelden uit deze erfenissen 
14 lopen rogge erfpacht in 2 1/2 mud 1 zester rogge erfpacht 
nog 21 stuiver en 3 hollandse penning erfcijns elk 
nog elk zijn last van hecken te maecken 

aan Marten komt 
1. de helft in een stuk land tot een dries liggende nl. oostwaarts
e.z. erf die andere mede erfgen. O, a.z. erf Peters voors. tegendelend W, e.e. gemeynt van Haren, a.e. erf 
der kinderen Henrick Jan Gerits soen 
en zal hierover wegen de andere helft van deze dries Peter voors. in deze deling toegevallen after dat out 
huys vut totter gemeynder stege toe 
2. een stuxken lants 1 1/2 lopen tpl. voors. e.z. dese voors. stege O, a.z. erf Henrick Witlocks W, e.e. erf der 
erfgen. wijlen Jan Hairmans, a.e. erfgen. wijlen Henrick Geryts 
3. de helft in een stuk land tot weyen liggende nl. de helft Z 5 lopen deze helft tpl. voors.
e.z. erf der tafel H.Geest O, a.z. gemene stege voors. W, e.e. N die andere helft van dezen stuck lants, a.e. 
Z erf Peter Vannis voors. 
4. de helft in een stuk lants geheyten die Negen Lopensaet wetende die helft daaraf N gelegen aldaar
e.z. voors. stege O, a.z. erf Aerts van Engelant W, e.e. Z die andere helft van desen stuck lants tegendelend,
a.e. N erf der kinderen Joest voors. gelijk zij bepaelt hebben 
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Item Jan Pauwels Ariaen en Peterken zullen tesamen hebben 
1. de helft in een stuck lants 12 lopen nl. de helft zuidw. metten graft aen dat zuyden
e.z. gemene stege O, a.z. erf Peter Kemplant W, e.e. N die andere helft voors., a.e. Z erf Marten voors. W
2. die helft in een stuck lants tot weyen 1 bunder land dit geheel stuck begrepen liggende opt Goemelair te 
weten de helft oostwaarts
e.z. erf Willem Witlocks Z, a.z. erf heer Jan Priems priester N, e.e. W de andere 3. helft van desen stuck 
lants daar deze helft tegen deelt,
a.e. O erf Henrick Witlocks 
nog zullen zij tesamen hebben 
4. de helft in een heyvelt de helft oestwaerts
e.z. gemene wech O, a.z. de andere helft W, e.e. N erf toebehorende de tafel van de H.Geest in de stad 
sBosch 

1521 april 24 | 225/30r-2

Wouter zoon wijlen Anthonis van de Loe 
gelooft Ghijsbrecht zoon wijlen Jan van Vucht tbv Wouter zoon wijlen Jan Aerts 
jaarlijkse en erfelijke cijns 23 stuiver payments op 1 mei uit
een zesterzaad moirs hem toebehorende in par. Venloen ter stede opte Egmont etc. 
1/4 in 2 bunder beemd in Udenhout geheten Sweitsbeempt etc. 

nog uit 1/2 mud rogge erfpacht welke hem jaarlijks geldende is Peter Banckmans uit zekere onderpanden te 
Cromvoirt volgens sch.br.sBosch 

1521 mei 10 | 225/31r-2

Henrick zoon wijlen Jan Vannis 
heeft geloeft Ariaen zoon wijlen Jans van Eel 
jaarlijkse en erfelijke pacht 7 lopen rogge op Lichtmis binnen vrijheid van Oisterwijk uit
een huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 7 lopen in parochie van Oisterwijk ter 
stede in Udenhout omtrent die Creytenmoelen etc. 
quo facto losbaar met 18 rijnsgulden

1521 juni 17 | 225/37r-1

geloften van de tienden 
Cornelis van Roey Claes Lonarts en Willem Vervloet gelooft aan Reyner Jan Daemss tbv abdt vvan stuiver 
Geertruden tot Loeven 20 mud 3 zester rogge op stuiver Andries a.s. van de Galghtienden in de stad sBosch
in het huis van de abt opten sulder mette maet vanden Bosch of Oisterwijk opten Spijcker met de maat van 
Oisterwijk uitgenomen dat de abt de tiende niet zal bevrijen van hervaert 

- aan Peter Huybert Aertss en Ghijsbert Jan Rottartss 5 mud 2 zester rogge uit de tiende van 
Brabantshoefken

-  Ghijssbrecht Meliss, Cornelis Anthoniss, Ariaen Goeyart Claess, Wouter Thoniss, Jan vande Dyesen en
Peter Faess 58 mud 2 zester van de Nyeuwen Thienden 

- Ghijsbert Hessels, Jan Hessels, Jan Boen, Aert Goeyarts Veravoirt soen, Willem Lochtmans, Andries 
Cornelis Canters, Jan Ghijsbrecht Hessels, Embert Goessen, Emmen Jacop Jans Papenz. 74 mud 1 zester 
van de thiende van Hoechout

- Aert Meliss, Jan vande Heesacker en Peter Aert Meliss 40 mud 1 zester van de thiende van Leendonck

- Cornelis die Leeu, Anthonis Jan Meeus, Willem Henric Loeyenz., Jan Stevens en Joirden Peters 47 mud 
vande thiende vande Achthoeven

- Willem Goessens, Gerit Ariaens en Henrick Goeyarts 10 mud 5 zester van de tiende van de 
Hoernmenneken

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



- Cornelis Janss van Gorcum, Henricx Lambertss, Cornelis Peters, Elyaes Claes Elyaess, Jan Stevens, Jan 
van Eerssel, Ghijsbert Zegers, Claes Bey, Jan van de Pasch, Jan Hessels, Ansem Jacops 76 mud 7 zester 
rogge vande Berckels thiende

- Symon Theeus, Jan sijn soen en Claus Lonartss 44 mud rogge van de thiende van de Seshoeven 

- Jan Piggen, Ariaen Aert Elyaess en Jan van Hese 34 12/2 mud rogge van de Oude Thiende

- Aert van Engelant, Embrecht Verculen en Cornelis Meeus 13 mud 2 zester van de thiende van de 
Muntelken

- Jan die Cock en Aert Peter Goeyartss 4 mud 3 zester rogge van den Roetsthienden

- Herman Loer 21 mud rogge 1 zester van de thiende vande Kerckeynde

- Jacop Emmen, Wouter Stijjnen, Wouter Berthouts, Henric Goessen, Goessen Rutten, Jan Maes, Steven 
vande Heesacker, Michiel die Wijse 25 1/2 mud rogge vande thiende vande Schijven

- deze zelfde personen 29 mud rogge van de thiende vande vuytdanck

- deze zelfde personen 18 mud rogge 1 zester van de thiende vande Moeleneynde

-  Herman Hessels, Jan Wouters, Henrick Goeyaerts van Aelsfoirt, Ariaen Dircks en Marten Aerts Meyers 49 
mud 2 lopen rogge vander Ouder Thiende van Helvoirt 

- Cornelis Peters, Ghijsbrecht Meliss, Peter Geritss, Peter Janss en Henric van Heesse 12 1/2 dobbelen van 
de vlastiende onder Udenhout

- Aert van Engelant, Embrecht Vercuylen, Jan Boen en Heylwich Rotarts 6 dobbelen 1 oert vande vlastiende 
onder Hoechout en Brabants Hoefken

- Ghijsbrecht Meliss, Jan die Cock, Jan Jan Peters, Elyaes Claes Elyaes en Henrick Witlockss geloeft ut 
supra vande lammerthiende van elk lam 6 stuiver 1 ort 

1521 juli 15 | 225/40r-2

Ariaen zoon wijlen Claes Starts heeft gedisponeert, geordineert en in forme van testamente gewilt ende 
begeert dat Mari wittige dochter wijlen Henrick Sterts zijns soens in allen en enyegelijcke zijn gueden die hij 
na zijn doet afterlaeten sal mede deylen sal en staen in die deylinge in die plaetse van Henrick haeren vader 
voors. en heeft daartoe geset als momb. van Marien voors. Peteren Starts zijnen zoon Goeyart Hessels, Jan
Geritss vande Pasch en Ghijsbrecht Janss van Boerden zijnen zwagers om namens Marie huer portie in de 
deling te delen te aanvaarden en te bewaren tot Marie 16 jaar oud en dan goede rekeninge behoudelijk dat 
zo lang Mari haer moeder haer nyet en verandert ende egeen anderen huywelijck en doet en zij oft Mari haer
dochter voirs. dairentussen enich gebrek cregen bij toedoen van enige crancken avonturen oft anderssins 
soe heeft hij begeert dat dese momb. van desen voirs. gueden hen beyden nae gelegenheyt van hueren 
gebreecke 
maar nadat Mari weduwe voors. enigen anderen huywelijck sal moegen gedaen hebben soe sal zij haer met 
haers selffs gueden behelpen ende dair aff leven sonder van desen gueden enich proffyt oft baet te hebben 

1521 november 23 | 225/47r-2

Cornelis Jan Gerit Ariaen Laureys broers en Margriet hun zuster kinderen wijlen Henrick Jan Geritss metten 
momboor der voors. Margriet 
hebben verhuurd Heylwigen weduwe Jan Roetarts dochter wijlen Ghijsbrechts die Beer 
een stuk lants hen toebehorende 4 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout in die 
Goemelairse straet etc. 
de voors. personen hebben daarna dit stuk land verkocht aan Heylwige voors. 
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[marge:] Aleyt dochter wijlen Henrick Jan Gerits met Willem van de Pasch haar man  heeft dit stuk land 
vernaderd 11 mei 1521 en daarna overgegeven Heylwige voors. 14-5- 1522 

[marge onder:] Gerit zoon wijlen Willem Jan Geritss heeft gestelt 52 rijnsgulden om te lossen bij naderschap 
dit stuk land 21 nov. 1522 

1521 november 23 | 225/50los-r

Cornelis Jan Gerit Ariaen Laureys broers en Margriet hun zuster kinderen wijlen Henrick Gerits 
hebben verkocht Heylwich weduwe wijlen Jan Rotarts dochter wijlen Gijsbrecht die Beer 
een stuck lants 4 lopen in parochie van Oisterwijk te Udenhout in de Gommelaerse straet etc. 
waarna deze verkopers dit stuk land verhuurd hebben aan Heylwige 100 jaar ende soe vele daegen 

1521 juni 8 | 225/52v-3

Wouter Thomaes en Jan Andries Lamberts als kerkmeesteren 
hebben geloeft Katherinen? voors. 25 stuiver op stuiver Andries dach zo lang zij leeft 
uit de helft der fabrycke toebehorende in
een hoeve waeraff die andere helft toebehoort de tafel van de H.Geest tot Oisterwijk en uit alle toebehoren 
van deze helve hoeve gelegen in parochie van Oisterwijk in stede geheyten in den Mortell 
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