Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 226 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16deeeuw mede enige testamenten en sedert de 17deeeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
8 januari 1522 – 12 januari 1523
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1522 maart 31 | 226/2r-1
feria 3a post letare anno xxi - los papier (4 blz. ofwel een vel)
Hier nae volgen die erffelijcke gueden die Jan Andries Lambrechtss wert in die Ploech tot Oesterwijck als
weduwnair wilner Kathelijn zijnre yerste huysvrouwen dochter wijlen Goeyart Rembouts in tochten besittende
is mette lasten daeruytgaende - welke erfgoederen na de dood van Jan voors. selen succederen en
versterven deen helft totten erfgenamen van Jan voors. en dandere helft totten erfgenamen van wijlen
Katelijn voors. volgens hun testament
o.a.
item noch gecoft tegen Willem Joest Berensoen
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke jaarlijks geldende is Anthonis weduwe wijlen Jan Hairmans
uit
zekere onderpanden in Udenhout ter stede op Hoechout staande te lossen met 40 rijnsgulden volgens
Oisterwijk schepenbrief
1522 januari 24 | 226/4v
Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechtss als meesteren en provisoren der fabrycke der
kercke van Oisterwijck met consent van persoen schoutet ende schepenen van Oisterwijk
hebben geloeft namens de fabriek te betalen aan Jan zoon wijlen Jans die Becker
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 rijnsgulden op Lichtmis uit
de helft de fabriek toebehorende in eenre hoeve net allen toebehoren waaraff dandere helft toebehoort der
taeffelen des heylichs Geests in der kercken van Oesterwijck gelegen in parochie Oisterwijk ter stede in
Udenhout in den Mortel
deze erfcijns zal na de dood van Jan voors. succederen tot Elisabeth zijnre moeder 'indien zij alsdan inde
mescheyt noch levende zij' en na Jans dood en zijn moeder zal deze erfcijns voor de helft succederen tot
voors. fabriek en de andere helft de bruederschappe van de Heylige sacramente inder kercke van Oisterwijk
losbaar met 50 rijnsgulden

1522 februari 3 | 226/6v-1
Gielis zoon wijlen Henrik Moenen
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een stuk land 2 lopen in parochie Oisterwijk in een stede in Udenhout op Hoechout etc.
als Gielis tegen Geride zoon wijlen Jan Thomaes Steuvers Wouteren zoon wijlen Wouter vande Nuwenhuys
man van Heylwich sijns wijffs Bartholomeuse zoon wijlen Laureys Lombarts man van Elisabette zijns wijffs
en Mechteld huer zuster dochter wijlen Henrick Goeyart Langheinen met overgeven
nog een half mud rogge erfpacht in erfpacht van 2 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welk half mud
rogs erfpacht Aerde zoon wijlen Jans vande Nuwenhuys in schepenbrief Oisterwijk
en welke erfpachten voirs. hem nu gelden zijn die wittige kynderen wijlen Henricks vande Vendijck
overgegeven Jan zoon wijlen Willem vande Vendijck
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1522 februari 4 | 226/8r-1
Cornelis Jan Gerit Ariaen en Lauwreyns gebr. en Margriet hen zuster kinderen wijlen Henrick zoon wijlen Jan
Gerit Vendicks
een hofstede met alle toebehoren huys en hoff schuere en alle timmeringen daarbij gronden en toebehoren
en erff daarbij liggende tsamen 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout op Hoechout etc. aan de
gemeynt van Haren etc.
gelijck Henrick hen vader die in zijn leven te bezitten plach
opgedragen Jan zoon wijlen Willem Jan Vendijcks z.
1522 januari 8 | 226/9r-1
Jan zoon wijlen Peter Berthouts weduwnaar wijlen Geertruyden zijn huisvrouw dochter wijlen Goeyarts van
Vucht
een huys en hof met zijnen gronde en toebehoren mette erffenisse daaraan tsamen 7 lopen in parochie
Oisterwijk ter stede in Udenhout optie Groenstraet etc.
welke huyse en hoeve Jan voors. die 3/4 deel tegen Peter en Ariaen zonen wijlen Goeyaerts van Vucht en
Aerde zoon wijlen Jans die Meyer man van Claesse zijn huisvrouw dochter wijlen Goeyaerts voors. met
overgeven volgens schepenbrief van Oisterwijk waarvan dat vierde vierendeel Jan voors. als man van zijn
huisvrouw na dood wijlen Goeyaerts voors. verstorven is
overgegeven Ghijsbrecht en Jan zijn zn tbv hen en tbv Cornelise Henricke Kathelijne Hillegonde en
Elisabette zijn wittige kinderen uit wijlen Geertrude voors.
waarna Ghijsbrecht en Jan voors. schuldig aan hun vader 1 1/2 mud rogge lijftocht op 1 mei
1522 februari 7 | 226/10r-1
Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe
heeft geloeft Marten zoon wijlen Claes Peterss
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op Lichtmis uit
1. huyse en hoeve met zijne gronden en erff daaraan tsamen 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede opten
Winckel etc.
2. nog uit 2 huizen en hoeven met schueren daarbij en erf daaraan tamen 6 lopen tpl. voors. ter stede optie
Gruenstraet etc.
dictus Cornelis en Claes zoon wijlen Ariaen Faess als princ. sculdenaren gesamenderhant
quo facto Marten aan Cornelis voors. wederom geloeft te lossen met 48 rijnsgulden
1522 februari 18 | 226/11r-1
Jan zoon wijlen Peter die Wagemeecker
heeft geloeft Jacop zoon wijlen Peter voors. zijnen brueder
jaarlijkse en erfelijke cijns 18 st paym. op Lichtmis uit
1/4 hem toebehorende in eenre steden te weten in eene huyse en hoeve met alle toebehoren in parochie
Oisterwijk in Udenhout omtrent die Creytemoelen
quo facto losbaar met 15 rijnsgulden
1522 maart 11 | 226/11v-1
Jan zoon wijlen Willem Vendicks
heeft geloeft Ariaen zoon wijlen Jans van Eerssel
jaarlijkse en erfelijke cijns 4 1/2 rijnsgulden op Lichtmis uit
1/3 hem toebehorende in een huyse en hoeve met gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen een
zesterzaad land in parochie Oisterwijk ter stede op Hoechhout etc.
quo facto losbaar met 75 rijnsgulden
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1522 maart 22 | 226/12r-1
Jan en Ariaen zonen wijlen Willem Vendicks, Jan en Ariaen zonen wijlen Mathijs Scellens van wijlen Mathijs
voorn. en vut Kathelijn zijn wittige huysvrouwe dochter wijlen Willem Vendicks tsamen verwekt, Ariaen en
Willem zonen wijlen Peters die Lepper van Petrus voorn. en uit wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter dess.
Willems tsamen verwekt
hebben verkocht heer Huybrecht van Loen prior des goidshuys van ste Sophyen van Constantinopel
gelegen in der prochie van Vucht bij sHertogenbosch tbv dess
de helft hem toebehoirende in een stuck beempts anderhalf buender den gehelen beemd begripende waaraf
de andere helft toebehoort Ariaen yerstgenoempt in parochie Oisterwijk in een stede geheyten in Udenhout
in die Ryedonck etc.
aankomst na dood wijlen Henrick dochter Willem Vendicks voors. bij succ.
deze helft overgegeven den goidshuyse voorn.
1522 maart 13 | 226/12vlos-3v-2
Goeyart die Becker
heeft Jan zijnen zoen wittelijck overgegeven
alsulcke geloeft ende scepenbrieff van een gelofte hem gedaen van Jan Happars aangaande van 6
rijnsgulden erffelijke chijns die hij Goeyart vercoft heeft Jacoppe van Doirne op Lichtmis uit zekere
onderpanden volgens Boschbrief
zo is gestaan voor scepen van Gestel Jan Jan? Huxoirs? [Hixpoirs?] en geloeft Goyaert predicto dat hij dat
dorde deel vande 6 rijnsgulden jaarlijks zal gelden
scabini in Gestel Jan Jacop sBeren en Jan Henric sWitten
1522 mei 5 | 226/20r-1
Agnees dochter wijlen Airts zoon wijlen Lauweys vande Heyden met Wouteren zoon wijlen Willem Cocks
haar wittige man, Jan Marceliss man van Jenneken zijn huisvrouw dochter wijlen Airts voors., Airt zoon wijlen
Cornelis zoon wijlen Airts voors. yerstgenoemt ook voor Elisabeth zijn suster, Jan zoon wijlen Anthonis zoon
wijlen Aerts Verheyen voors. ook voor Laureys en Ariaens zijn bruederen, Katelijn, Heylwige en Marie zijn
susteren, Jan zoon wijlen Henrick Cnaps van Henrick voors en vut wijlen Aleyte zijn huisvrouw dochter wijlen
Airts Verheyen voors. en Marcelis zoon wijlen Gerits van Tyel man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen
Henrick Cnaps en Aleyte voors. delen na dood Airde Verheyen voors. en Katelijn zijn huisvrouw verstorven
aan Agnees Jan Marcelis man van Jenneken en Marcelis van Tyel man van Margriet
een stuck lants parochie Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout bij de Tolberch strekkend aan de duyn
van Druenen etc.
aan Aert zoon wijlen Cornelis voors. Elisabeth zijn zuster Jan Anthoniss met zijn bruederen en zusters en
Jan Qnaps
een huys ende hof gronden en toebehoren tpl. voors. ook grenzend aan den duyn van Druenen etc.
1522 mei 13 | 226/21r-3
Johanna weduwe wijlen Jan Willem Sterts en Pauwels haer soen voer hen selven ook voor haar andere
wettige kinderen
hebben ontvangen van heer Reyner Croes priester en mr Jan Lombarts als executeurs des testaments
wijlen hr Andries Engbrechtss priester
10 rijnsgulden voir alsulcke recht en actie als zij hebbende zijn op de gueden heer Andries voors. aengaende
3 mud rogge erfpacht die wijlen Jan Willem Starts voors. buerde en jaerlijcks te heffen plach uit de gueden
wijlen Jan Vanni gelegen in Udenhout
in een stede geheyten optie Gruenstraet die welcke van wegen Jan Heym metten heer vande lande
opgedragen zijn geweest en heer Andries voors. met de heer de coop genomen had
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1522 mei 2 | 226/21v-2
Elysabeth dochter wijlen Ghijsbrecht Piers en Claes zoon wijlen Steven Sceyven man van Heylwich Willem
Jan Goessens soen man van Laureys zijn huisvrouw en Dirck Aryaen Loeyen man van Agnese zijn
huisvrouw gesusteren dochters wijlen Ghijsbrecht Pyers voors. hebben verkocht heer Huybrecht van Loen
prior des convents vanden goidshuyse van sinte Sophyen van Constantynopel in prochie van Vucht bij
tsHertogenbosch tbv dess. goidshuys
de helft hen toebehorende in twee buenre beempts waaraff dandere helft toebehoort Jan vande Heesacker
welke helft jaarlijks rijdende is tegen de andere helft Jan voors. toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede
optie Ryedonck etc.
[marge:] (28 april 1523) Jan zoon wijlen Lambrecht vanden Heesacker heeft deze helft vernaderd 28-4-anno
23 nae paessen
1522 mei 2 | 226/22r-1
Augustijn zoon wijlen Stevens van Dunne weduwnaar wijlen Yken zijnre huysvrouwen dochter wijlen Henrick
Ghijsbrecht Zegers soen
die tocht in 7 lopen rogge erfpacht min 1/6 gedeelte van 1 lopen uit een erfpacht van 4 mudde rogs der mate
vanden Bosch op Lichtmis
uit 2/4 in stede Udenhout en 2/4 in 2 stuxkens beemd in voorn. parochie en nog in 2/4 van 2 mud rogge
jaarlijkse en erfelijke pacht Bossche maat op Lichtmis uit voorn. erf etc. etc.
erfpacht van 4 mud rogge welke erfpacht Willem zoon wijlen Engbrecht Elyaes en Engelberen zijn huisvrouw
geloeft hadden Airde zoon wijlen Willem vande Staeck uit de onderpanden hen van Henrick en Aerde zonen
wijlen Willem vande Staeck voors.
noch erfpacht van 1 mud rogge als Goedtscack Willems vande Staeck vercoft hadde Henrick zijn brueder
ook tbv Aerde en Engelberen kynderen Willems voors. op St Andries dach uit
stuk beemd tHoelbroeck in parochie en tpl. voors.
welke pacht nu geldende is Willem van Ghiersbergen
overgegeven Cornelise en Dingen zijn dochter ook tbv Jan hun brueder en Margriet Marien Conmaren? en
Elisabeth hun zusteren zijn wittige kinderen bij wijlen Yken voors.
quo facto dezen ook voor brueder en zusteren nog onmondig deze 7 lopen rogge min 1/6 van 1 lopen
opgedragen Ghijsbrecht zoon wijlen Henrick Zegers hoeren oem
1522 mei 12 | 226/22v-1
Agneese dochter wijlen Aerts Verheyen met Wouter die Cock haar man [Johanna haar zuster ] Jan Marceliss
man van Johanna zijn huisvrouw dochter wijlen Aert voors. Aert zoon wijlen Cornelis zoon wijlen Aerts voors.
voor henzelven en voor Elisabeth zijn zuster Jan zoon wijlen Anthonis zoon wijlen Aert voors. voor henzelf en
voor Laureys en Ariaen zijn bruederen Kathelijn Heylwige en Marien zijn zusteren Jan zoon wijlen Henrick
Cuaps van Henrick voors. en vut wijlen Aleyte zijn huisvrouw dochter wijlen Airts voors. tsamen verwekt en
Marcelis zoon wijlen Gerits van Tyel man van Margriet zijn huisvrouw d. Henrick en Aleyte voors. delen
enen beempt die hen tsamen naeder doet wijlen Aerts vande Heyen voirs. en Kathelijn zijn huisvrouw
aencomen is geheel 2 bunder in parochie Oisterwijk tpl. in Udenhout optie Grootdonck
etc. waarna de helft verkocht is aan Henrick zoon wijlen Jan Claess
de verkopers ook wegens Marie en Katelijn gezusters drs wijlen Frederycks Geryts dair Jan Marcelis voor
geloeft heeft
de andere helft van de beemd aan Aerde zoon wijlen Cornelis voors. tbv hem en tbv Elysabeth zijn zuster
1522 mei 19 | 226/23v-1
Agneese dochter wijlen Aerts Verheyen met Wouter die Cock, Johannna haar zuster en macht van Jan
Marcelis haar man en van Kathelijn en Marie haar dochters die zij wittelijk vercregen had bij wijlen Frederyck
Gerits haar voerman volgens schepenbrief Antwerpen en Turnout en Marcelis als man van Margriet zijn
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huisvrouw voors.
een stuk beemd met eenre weye daar teynden aent noirdeneynde aenliggende tsamen 3 1/2 buender en 1/2
lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout bijden Tolberch aldaar etc.
aankomst in dl met mede erfgenamen van Aert vande Heyen haar vader en Kathelijn huer moeder
opgedragen Airde zoon wijlen Dirck Vrancke
nog stuk land tpl. voors. die Calverweye met noord den duyn van Druenen
met gebruik in de gemeint van Helvoirt
overgedragen aan Mechtelden weduwe Anthonis zoon wijlen Aerts Verheyen de tocht en Jan Laureys en
Ariaen gebr. Kathelijn Heylwige en Marien gezusters haar wittige kinderen wijlen Anthonys voors. 20-5- etc.
[in marge:] Agnees voors. geloeft 65 rijnsgulden in 200 rijnsgulden aan Cristofele Scuyts man van
Conegonde d. Henrick Aerts die Henrick bij Genofeve dochter wijlen Jenneken Verheyen voors.
[in marge onder:] Agnees dochter wijlen Aerts Verheyen met proc. van Jorys Gerits Hoeymaker en Marye
Geritsdochter zijn zuster en van Kathelijn Gerits begijn tot Turnhout 35 rijnsgulden van 200 rijnsgulden aan
Jacop Zwaen 6-12 anno xxvi
1522 mei 30 | 226/24v-1
Peter zoon wijlen Mathijs Scellens [Snellens?] voirs. vut wilner Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Willem
Vendicks zijn versterf daer wijlen Henrick wittige huisvrouw van Loeyen die Lepper dochter wijlen Willem
Vendicks voors. in bestorvcen is en zij na haar dood aftergelaten heeft waar ook gelegen opgedragen
Adriaan zoon wijlen Mathijs Scellens voors. zijn brueder
1522 juni 21 | 226/29r-1
cont sij want Elisabeth, Ariaen, Ermgart en Aleyt gesusteren dochters Henrick Peter Brocken uit wijlen
Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Claes Sceyven, Jan Marten Mathijss man van Johanna dochter
Henrick en wijlen Elisabeth ter eenre, Claes, Dirck, Everart en Cornelis gebr. Kathelijn en Margriet hen suster
en Peter Jan Henricks man van Ariaen zijn huisvrouw hen zuster kinderen wijlen Steven Claes Sceyven ter
andere zijde delen na dood wijlen Claes Sceyve en Ermgaerde zijn huisvrouw hoer oude vader en
oudemoeder verstorven in deling de kinderen Henrick Brocken voirs. te deel gevallen o.a.
anderhalf lopen 1/2 vierdevat jaarlijkse en erfelijke pacht in 17 lopen 1/4 vat jaarlijkse en erfelijke pacht enen
man wonend in de stad vande Bosch zoals in hun deelbrief begrepen
soe zijn gestaan Claes Everairt en Cornelis gebr. Kathelijn en Margriet hen zuster en Jan Henricks man van
Ariaen zijn huisvrouw kinderen wijlen Steven Claes voors. met de momb. van Kathelijn en Margriet ook
namens Dirck henen brueder nyet tegenwoirdich wesende
geloven Jan Marten Mathijss voors. tbv hem en tbv zijn mede erfgenamen dat zij deze 1 1/2 lopen en 1/2
vierdevat rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in de erfpacht van 17 lopen 1/2 vat jaarlijkse en erfelijke pacht
van nu voortaan uit hun erven zullen gelden
1522 juni 25 | 226/43v-2
die geloeften vande Thienden anno xxij [ook op los papier]
Peter Huybrecht Jans en Jan Willem Gerytss aan Jan van Baelen tbv abdt van St Geertruyden tot Loeven 16
mud rogge op St Andries a.s. vande Galghthiende en in de stad van den Bosch ten huyze des abts opten
sulder met de maeten vanden Bosch of Oisterwijk opten Spijcker mette maeten van Oisterwijk daert den
rentmeester des abts gelieven zal
item Peter [Huben alias] Roetarts en Heylwich Roetarts 4 mud rogge 6 sesteren thiende van
Brabantshoefken
Herman Wouter Loers Jan Scellekens Ariaen Wouters vande Nuwenhuys en Embrecht vande Cuylen 26
mud rogge 2 sester thiende vande Vutfanck
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[Peter Jan Hubenz. Jan Willem Gerits 16 mud rogge uit die Galchtiende]
Symon Matheeus Henrick Lambertss van Gorcum Aert Wellens Jan Langerbeens Jan Symon Theeus
Ghijsbrecht Henrick van Gorcum Ghijsbrecht Zegers Jan van Eerssel en Claes Bey 60 mud rogge vande
Berkelse thiende
Hessel Janss, Ghijsbrecht van Vucht, Herman Willem Goeyartss en Daem Jacopss 25 1/2 mud rogge van de
thiende die Outhiende [in Udenhout]
Anthonis Meeus, Jan Pigge, Willem Loeyen, Ariaen Goeyartss, Willem [Cornelis] die Lathouwer 37 mud
rogge van de thiende vande Seshoeven
Cornelis Jans van Gorcum, Jan Stevens, Willem Witlocx, Goessen Beerten, Henrick van Heese [= Henrick
Verhoze], Jan van Beeze [= Jan Verheze], Cornelis Peters 41 1/2 mud rogge van de thiende vande
Achthoeven
Aert Melis, Jan Hessels, Jan vande Heesacker, Henrick Witlocx, Cornelis Meeus Wagemeeckerss,
Embrechts Goessens en Heylwych Roetarts 63 mud rogge van de thiende van Hoechout
Ghijsbrecht Hessels Willem Henricx Loers Andries Cornelis Canters en Jan Ghijsbrecht Hessels van 19 mud
rogge van de thiende vande van de Hoeve Mennekens? [=Honemenneken]
Aert Goeyartss en Matheeus Corneliss 14 mud 1 zester rogge vande thiende vande Muntelken
Willem Loeyen 3 1/2 mud rogge van de R?oetstiendeken
Wouter Stijnen, Ghijsbrecht van Ryel, Henrik Goessens, Goessen Rutten, Goessen Rutten Goessens en
Steven vande Heesacker 17 mud rogge thiende van de Moeleneynd
Cornelis Vendicks, Michiel die Wijse en Ariaen Claes Peterss 18 1/2 mudde rogge van de thiende van de
Kerckeynd
Henrick Goeyartss, Jan van Sonne, Willem Goessens en Gerit Ariaenss 35 1/2 mud rogge van de thiende
van Leendonck
Cornelis Anthoniss [=Thonys], Ghijsbrecht Meliss, Willem Lochtmans, Wouter Anthoniss [=Thonys], Aert van
Broechoven, Wouter Geritss, Jan Peters en Peter Faess 52 mud rogge van de Nyeuwe thiende
[=Nyethiende]
Wouter Stijnen, Ghijsbrecht van Ryel, Henric Goessens, Goessen Rutten Goessenss en Steven vande
Heesacker 23 mud rogge van de thiende vande Schijve
Herman Hessels Henrick Peterss Jan Wouter Olislegerss Gerit Bey Marten Aertss Meyers Henrick Willem
Witlock en Jan Scuermans 42 mud rogge vande oude thiende van Helvoirt
Ghijsbrecht Meliss, Jan vande Pasch, Ariaen Goeyartss en Hessel Jan Hessels geloven Johanni van Baelen
ad opus abbatis 5 1/2 rijnsgulden vanden Biethiende onder Udenhout en Berckel te betalen tot half meye
a.s.
Aert Melis Aert Peter Goeyarts Ariaen Goeyartss Cornelis Peters Ghijsbert Melis en Peter Claess geloven
die Lammerthiende voir elck lam dat men thienden sal 5 st 1 ort te betalen
Aert van Engelant en Heylwich Rotarts 13 dobbelen ten pryse als boven vanden vlasthiende onder
Udenhout
Jan Boon, Ariaen Cornelis Cabterss ,Jan Ghijsbrecht Hessels en Willem Lochtmans 6 gelijcken dobbelen
vanden Vlasthiende onder Hoechout ende onder Brabants hoeffken
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1522 november 24 | 226/los bij 43-2r
Claes Zegers als principael Wouter zijn broeder en Heylwich Rotarts c.s.tutore als borgen
geloven mr Jan Lombarts ad opus abbatis Tongerlo
12 jaren lang elk jaar 12 mud rogge Oisterwijk maat vanaf mei a.s. de eerste pacht verschijnende op
Lichtmis over een jaar nog voorlijf 4 rijnsgulden en zal de huyzinge houden in goede reparatie van dack en
wanden
1522 november 24 | 226/44v-1
Cont zij Claes zoon wijlen Willem Zegers gepacht heeft van de abt des goidtshuys van Tongerlo
een hoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede opte Houtsche straet etc.
12 jaren lang
zo zijn gekomen Claus voors. als principaal en Wouter Willem Zegers z. voorn. zijn brueder en Heylwig
weduwe Jan Roetarts dochter wijlenGhijsbrecht die Beer als borgen
1522 november 5 | 226/47r-2
Peter zoon wijlen Huybrecht Peter Aerts man van Elisabeth zijn huisvrouw en Peter zoon wijlen Jan
Kempelant man van Adriana zijn huisvrouw dochters wijlen Dirck Rotarts van Dirck voorn. en vut wijlen
Heylwige zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Roeloffs soen
2/3 in de helft van eenen huyse en hoeve gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede in
Udenhout aen de Winckel in die Goemelairsche straet etc.
als Aleyt dochter wijlen Jan Scoemeeckers, Jan zoon wijlen Peter Jan Scoemeeckers voors. ook voor
Lambrechte zijn broeder niet tegenwoordig, Yken en Margriet dochters Corstiaen Willem Brouwers bij wijlen
Kathelijne zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Scoemeeckers ook voor Heylwige, Peterken en Aleyte haere
zusteren ook namens Anschem zoon wijlen Ghijsbrecht Jan Scoemeeckers voors. buytenlants wesende
daar Aleyt Jan haar zoon en Jan Peter Scoemeeckers voor geloeft hebben die andere helft hen
toebehorende in deze huize etc.
- welk huis etc. Juet dochter wijlen Jan Geysters tegen Jan zoon wijlen Jan Roeloffs z. van de Venne met
coepe vercregen had in schepenbrief van Ooisterwijk en welk huis voorn. persoenen na dood Embrecht Jan
Roeloffs en Yken zijn huisvrouw bij succ. verstorven
overgegeven Heylwige weduwe Jan Rotarts dochter wijlen Jans die Beer
1522 november 5 | 226/48r-1
Heylwych weduwe Jan Rotarts dochter wijlen Jans die Beir cum suo tutore
heeft geloeft mr Jan Lombairts tbv bruederscappen vanden Heyligen Sacramente kerk van Oisterwijk
dat zij gelden zal aan de bruerscappe jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 rijnsgulden op Allerheiligen uit
eenen huyse en hoeve gronden en toebehoren hair toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in
Udenhout aende Winckel e.z. de Goemelairsche strate, a.z. gemeynt geheyten dWinckel
losbaar met 28 1/2 rijnsgulden
1522 november 7 | 226/48v-2
Aert zoon wijlen Dirck Vrancken
jaarlijkse en erfelijke cijns 20 st payment in 10 termijnen op Lichtmis uit
huys en hoeve en erf daaraan tsamen 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opte Gruenstraet
etc.
welke erfpacht Aert met cope van Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe in schepenbrief Oisterwijk
overgegeven Claes zoon wijlen Ariaen Faessen
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1522 augustus 29 | 226/51r-1
Aert zoon wijlen Goeyart Rembouts, Anthonis zoon wijlen Jan Zwaen man van Willemken zijn huisvrouw
dochter wijlen Goeyaerts voors., Willem zoon wijlen Joest die Beer van Joest voors. en vut wijlen Kathelijn
zijn huisvrouw die oudste dochter wijlen Goeyarts voors., tsamen ook voor Margriet sijn zuster wittige
huisvrouw Willems Verruyt daer Anthonis Zwaen en hij tsamen voer geloeft hebben, Dirck die Luwe
weduwnaar wijlen Heylwigen zijn huisvrouw dochter wijlen Goeyaerts voors. en met hem Goeyaerts zijn
soen bij wijlen Heylwige voors. en voor Cornelis en Henrick zijn bruedere en Kathelijn zijn suster daer Dirck
en Goeyaert tsamen voor geloeft hebben en noch namens Goyaerts en Yefken zijn zuster wittige kinderen
wijlen Goeyaerts zoon wijlen Goeyarts yerstgenoemt noch onmondig wesende daer Aert en Willem die Beer
als mombaers als erfgenamen wijlen heer Rombouts priester zoon wijlen Goeyarts Remboutss voors.
1. een stede wetende een huys ende hoff mette schuere daarbij mette erff daeraen in parochie Oisterwijk ter
stede tot Berckel zuidwaarts aan de gemeynt van Haaren etc.
2. stuk land 7 lopen omtrent de Wouter tpl. voors. etc.
3. stuk land 6 lopen in parochie voors. in de Berckelse ackeren etc.
4. stuk land gent die Craen tot weye liggende tpl. voors.
5. erf tot weye liggende 15 lopen in Udenhout
6. stuck beempt 10 lopen tpl. voors. ter stede dat Gomelair
welke goederen wijlen Goeyart Rembouts voer en heer Rembout priester sijn soen voers. nae die in hueren
leven te besitten plaegen
overgegeven Jan zoon wijlen Andries Lambrechts
etc.
niet in Udenhout
1522 december 23 | 226/52r-1
Cont zij want Mathijs zoon wijlen Herman Piggen voor zijn gebrek van 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke
pacht op Lichtmis uit
1. stuk lants 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel in die Seshoeven etc.
2. huyse en hoeve gronden tsamen 14 lopen etc.
als Wouter zoon wijlen Peter Piggen tegen Pauwels voors. [z.w. Herman Wouter Berthouts] in schepenbrief
van Oisterwijk 1476 22 april nae paesschen en Mathijs gebrak 2 jaar gericht en Jan Goeyaerts Beckers soen
vorster tot Oesterwijck namens Mathijs volvoerd en vercoft Ghijsbrecht zoon wijlen Jan van Wcht [=Vucht] en
Elisabeth weduwe Aert Zegers voir dit half mud rogge etc.
[in marge:] schepenen in Oisterwijk doen cont dat deze vonnisbrief is bejaert en bedaegt en heeft
Ghijsbrecht Jans van Vucht deze onderpanden bij de vorster van Oisterwijk op zondag ll. in de kerk van
Oisterwijk daar men de geboden is doende doen veylen ten huyze en woenstede van Janne ende want daer
nyemant coemen en is die daer meer voer geven woude zoe heeft Gijsbrecht voers. den coep hieraff mette
vutgaen vander kerssen daer voer behouden 1523 4 januari
1523 januari 3 | 226/55r-2
Peter zoon wijlen Claes vande Pasch Peterss de helft hem behorende in
een huyse en hoeve met zijne gronde en toebehoren en erf daraan 1 zesterzaad lants in parochie Oisterwijk
ter stede in Udenhout in die Moelenstraet vande moelen van Loen aldaer etc.
overgegeven Denyse zoon wijlen Claes vande Pasch voors. zijn brueder
waarna Denys geloeft aan Wouter zoon wijlen Gerits die Bont jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge
Bossche maat op Lichtmis uit voorn. onderpanden
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