Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 239 ("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.)
15 januari 1535 – 8 januari 1536
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1535 januari 27 | 239/6
Jan, Lambert, Engelbert en Claeus broers en Jan Goyardt Smolders man van Adrianen sijnen huysvr hen
zuster wittige kinderen wijlen Ghijsbrecht van Gorcum delen na dood ouders
o.a.
aan Lambrecht ten deel gevallen is
nog 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht die nu geldende is de weduwe wijlen Aerndts van Engelant op
dat Winckel
aan Engbrecht ten deel gevallen
nog jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge dat nu geldende is Cornelis Thoenis opde Winckel
1535 februari 5 | 239/9v
condt zij wijlen Adriaen Cornelis Canters in testament aan Elizabeth zijn huisvrouw dat zij bij rade en consent
van Jan Cornelis Canters zijn broeder en Jan Henrix Loers soude mogen vercopen belasten tbv haar
kinderen als het van node zoude zijn op de kinderen mede op te helpen
soe is gestaan Elizabeth voors. met Jan Cornelis Canters voors en Jan Henricx Loers daarin consenterende
gelooft ad opus Ghijb Jan Hessels jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud roge Bossche maat op St Andries
uit huyse en hove gronden en toebehoren en schuer daarbij en erf daaraan 11 lopen in parochie Oisterwijk
ter stede Udenhout aent Sandt
1535 februari 13 | 239/12
Jan zoon wijlen Henric Andries? man van Ariken dochter Peter Langerbeens
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mauwer rogge in jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 1/2 ? als Steven zoon wijlen
Henric van der Avoert geloeft had Cunegundt dochter wijlen Henrick Stevens van der Avoert op Lichtmis
uit huis en hof gronden en parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc.
aankomst van wijlen Peter Langerbeens Jan Arndts voors.? en Peter Jans Arndts voors. tegen Cunegunde
voors.
supt Marten Denis Stevens
1535 februari 15 | 239/12v
heer Florentius presbiter zoon wijlen Anthonis, heer Floris Wouter Dirck Baxss man van Marie dochter
Anthonis voors. [Willem] en Peter [broers] Anne zusters kinderen Henrick Appels bij wijlen Caterinen zijn
huisvrouw dochter wijlen Anthonis voors. en Geridt Mathijs vander Elst man van Jenneken dochter Henric en
wijlen Catharinen ook voor Marie hen zuster dochter Henrick en Catharine voors.
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden 8 gevalueerde brabantse stuiver als Cornelia dochter wijlen Joest
de Beer met Cornelis Goyardt Sterts als met haeren man en momboir had geloofd aan Anthonis voors. op
OLVr annunciatio uit
1/2 in stuk land 8 lopen in parochie …. onbedeeld met Dirck broeder Cornelia vors. daer die gemene
heerbaan doorgaat in de Harense ackeren
nog jaarlijkse en erfelijke pacht 19 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis uit
huyse en hove schuur en timmeringen daardij en erf daaraan 9 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in den
Biesmortel etc.
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aankomst als Wouter Peter Faess man van Geertruydt zijn huisvrouw dochter Henric van Vucht en Jan zoon
Henrick van Vucht geloeft hadden aan Anthonis schepenbrief van Oisterwijk
supt Johanne dochter wijlen Anthonis heer Floris
na dood van Jenneke moeten deze twee renten terug aan de familie
1535 maart 1 | 239/17
Condt zij Marie weduwe Arndt Melis haar tocht 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
huyse en hove gronden en toebehoren en erf daaraan 8 Buenre in parochie Oisterwijk in een stede
Udenhout ter stede den Tolborch
aan Arntken haar dochter bij wijlen Arnd haar man voors.
so is gestaan Goyaerdt Janss man van Arnden voors. zijn huisvrouw en Arntken voors. cum tutore dit mud
rogge
supt Jacop zoon wijlen Arndt Swaen
waarna Jacop voorn. tbv weduwe wijlen Anthonis Wolfs en heuren kynderen bij Anthonis dat zij dit mud
rogge zal mogen lossen binnen 3 jaar
1535 februari 3 | 239/18v
Ghijb en Jan broers wittige kinderen Martijns Deenkens
een huys en hoff gronden en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc.
aankomst ouders en deels van Lijsken en Vijver kinderen Jan van … bij Jueten hare zuster en Cornelis zoon
wijlen Claes Laets bij Geertruyt hen zuster
supt Ghijb zoon wijlen Hessels van Riel
[datum onzeker]
1535 februari 5 | 239/19
Arnt zoon wijlen Arnt Sterts
1. 1 zesterzaad moers met de grond in de heerl. van Venloen
2. 1/2 in een beemd die Cleyn Hesseldonck bvvo [sic] ter stede Udenhout etc.
supt Claes Adriaen Faess
1535 februari 5 | 239/19v
Engbrecht zoon wijlen Goesen Emmen man van Hadewig dochter wijlen Peter Jan Arndts bij wijlen Adriaen
zijn huisvrouw dochter wijlen …. Roetarts ter ene en Ghijb Henric Dirck broers kinderen wijlen Jan Roetarts
Claes Willem Zegers man van Dircken Ghijsbrecht Jan Peters man van Heylwigen gezoon dochters wijlen
Jan Roetarts voorn. ter andere zijde delen
stuk erf 14 lopen met alle tymmeringen darop in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen die Brabants
Hoeve etc.
1535 april 7 | 239/24
heer Laurens vande Venne
1 mud rogge als Claes zoon wijlen Jan Bey geloeft had Jan zoon wijlen Jan Bey zin broer opden meydach
uit huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
Berkel etc.
aankomst heer Laurens tegen Claus zoon wijlen Jan Bey
nog jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge als Mathijs zoon wijlen Jan Goedscalx geloeft had Dirck zoon
wijlen Willem Sapeels op Lichtmis
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

uit huyse en hove gronden ten toebehoren bvvo bij de kercke aldaar
e.z. en e.e. gemene wegh, a.z. erf Elisabeth Goidscalx Jans dochter en al zijn andere erfgoederen
aankomst tegen Gerid zoon wijlen Arndt vanden Wiele bij overgeven
supt Laurens Claes Jan Jacopss
1535 april 2 | 239/24v
Aleydt weduwe Anthonis Wangen
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in pacht van 14 lopen in jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mud rogge
op Lichtmis
uit een stuk land en weye aaneen liggende geheyten die oude weyde in parochie Oisterwijk ter stede
Udenhout tussen die Strijthoeven etc.
op welke 14 lopen Bartholomeus zoon wijlen Jan Becker met mede erfgenamen had vertegen tbv Anthonis
man van Aleyde voors. en welke 2 mud rogge Jan zoon wijlen Willem Beckers tegen de kinderen wijlen
Bartholomeus Stevens van der Amervoert in cope gecregen had schepenbrief van Oisterwijk
1535 april 2 | 239/26
Aleydt weduwe Anthonis Wangen
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in 2 mud rogge op Lichtmis
uit een stuk landts en weyde aaneenliggend geheten die oude weyde in parochie Oisterwijk ter stede
Udenhout etc.
aankomst welke 2 mud Jan zoon wijlen Willem Beckers tegen de kinderen wijlen Bartholomeus Stevens van
Amervoert in cope vercregen hadde en Anthonis voors. man van Aleyt voors. 14 lopen van de 2 mud tegen
erfgenamen wijlen Willem sBeckers met vertijen schepenbrief Oisterwijk
supt Geertruyde en Gerarde gezoon drs wijlen Claes Geridt Eliaes
1535 april 27 | 239/30
Elisabet weduwe Henrick Witlocx Janss macht bij test. van Henric voors.
7 lopen land in een akker van 14 lopen in parochie Oisterwijk in Hoighhout etc.
vendt Cornelis Anthoniss
1535 mei | 239/35v
Aerdt zoon wijlen Jan Smeyers, Andries Janss van Gorcum man van Margriet zijn huisvrouw, Henrick Janss
die Bont man van Aleiten dochters Jan Smeyers, Amelis zoon wijlen Claes zoon wijlen Jans de Meyer voors.
ook voor Cornelis Adriaan Willem Jan sijnen brueders en Peter zijn zuster wittige kinderen Claeus voors. nog
onmondig daar Amelis voors. met Aernden Janss die Meyer en Geridden Thomas van Enscot als momb.
voor geloofd hebben
een stuk beemd 12 lopen 16 roede in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opt Gomelaer etc.
vendt Henric Lamberts van Gorcum
1535 mei 21 | 239/36v
heer Peter zoon wijlen Goessen Emmen priester
een huys en hof met sijnen gronde en toebehoren en erf daaraan binnen parochie Oisterwijk ter stede
Berkel etc.
supt Catarina weduwe Willem zoon wijlen Wijtman Keyten
1535 mei 31 | 239/37
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Jan zoon wijlen Cornelis Canters
heeft geloeft Jan Andries Wijtmans tbv Willem, Pauwels en Ariaen broers en zuster onm. kinderen wijlen
Jacop Pauwels Rijsbroecx
dat hij zal gelden aan deze kinderen jaarlijkse en erfelijke pacht 17 lopen rogge op 1 sept.
uit een huyse en hove met gronden en toebehoren so akkerland als weyland tsamen 16 lopen in parochie
Oisterwijk ter stede aent Waudt etc.
[marge:] op 17-3-1561 is opwinning met deze brief
1535 mei 19 | 239/38v
Ghijsbrecht zoon wijlen Jan Hessels
1/5 in jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 5 st als Mathijs zoon wijlen Jan Mertens geloeft had aan
Adriaen Claus Brocken man van Cornelis zijn huisvrouw dochter wijlen Adriaen Martijn Maess op 1 juni
uit huyse en hove gronden en toebehoren meter schuere daarbij en daartoe behorende tsamen 1 lopen in
parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel etc.
welk 1/5 Ghijsbrecht voors. tegen Willem Cornelis Vrekelhoven man van Adriaen zijn huisvrouw dochter
wijlen Dirck Hessels schepenbrief van Oisterwijk
supt Jan Hessels man van Elisabet zijn huisvrouw weduwe wijlen Merten Adriaens
1535 juni 1 | 239/38v
Peter zoon wijlen Jan van Gorcum
gelooft Andries Janss van Gorcum zijn broeder
een jaarlijkse en erfelijke cijns 20 st op 1 juni uit zijn gedeelte in
een huys en hoff en erf daaraan in parochie Oisterwijk in Udenhout opte Gruenstraet etc.
1535 juni 2 | 239/39
Jan zoon wijlen Geridts van Oekel man van Jenneke dochter wijlen Jan Wouters hen gedeelte in
een huys en hoff schuer met henne gronden en toebehoorten en erff daaraan [doorgehaald 13 lopen] in
parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aent Clappende Schoer etc.
supt Adriaen Jan Wouterss
1535 juni 2 | 239/39
Adriaen Jan Wouters gelooft Jan Geridts van Oekel 45 1/2 karolus gulden
1535 juni 4 | 239/39v
Wouter zoon wijlen Anthonis van de Loo
een stuck heybodem genaamd sWertsbeemd in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout indt Scaubroeck
aldaar etc.
vendt Claeus Adriaen Faessen soen tbv Claeus en tbv Cornelis zoon wijlen Anthonis vander Loo broeder
Wouters voors.
1535 juni 8 | 239/40
Peter Jan Laureys man van Elisabet dochter wijlen Jan Vendix ook voor Geridden zoon wijlen Jan Vendix
wiens gedeelte hij gekocht had in schepenbrief van Oisterwijk aan Jan Ghijsbrecht Lamberts en Gheebe? en
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Claus gezusters dochter wijlen Jan Willem Vendix bij wijlen Elizabeth Aerdt Smeyers dochter zijn eerste
huisvrouw en Merten Aerdt Smeyers en Geridt Willem Vendix als momb. Willemken dochter wijlen Jan
Willem Vendix en wijlen Elisabeth, Geridt Willem Vendix voors. en Adriaen Henricx Witloex voogden van
Henrick, Elisabeth en Neelken kinderen wijlen Jan Willem Vendix voors. bij Engelen sijne naehuysvrouwe
dochter wijlen Henricx Witlocx daar zij voor geloofd hebben ipv Henricx zoon wijlen Jan Vendix, Margriet zijn
zuster weduwe Peter Jacops en? Joest zoon wijlen Wouter van Scye man van Jenneke zijn huisvrouw, Jan
zoon wijlen Wouter Janss man van Adriaen zijn huisvrouw gezoon dochters wijlen Jan Vendix voors. wiens
deelen Jan Ghijsbrecht Lamberts en wijlen Jan Willem Vendix voirs. tsamen vercregen hadden in de erff
hiernae volgende in schepenbrief Oisterwijk delen van de erffenis wijlen Jan Vendix voors. en wijlen Anthonie
zijn huisvrouw inne bestorven zijn
overmidts
1/2 in 2 lopen oostw gelegen daar hij een huys opgeset heeft in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
1535 juni 8 | 239/41v
Gheebe en Claeuse voors. etc.
1535 juni 8 | 239/42
Engbrecht Goessen Emmen voors.
1535 juni 8 | 239/42
Gheebe en Clause voors., Marten Aerdt Smeyers en Geridt Willem Vendix momb. Willemken voors. Aerdt
Willem Vendix voors. en Adriaen Henricx Witlocx momb. van Henrick Elyzabeth en Cornelis voors. delen na
dood ouders
overmidts
de meester helft van de schuere te weten 3 gebonten en een scaepskoye met heuren gronde en toebehoren
en 2 hoefkens daaraan daar een gemene steeg tussenbeide gaat en nog een weyde daaraan daar een
gemene stege tussenbeide gaat zoals nu bepaald in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout op t
Hooghout etc
[datum onzeker] [niet afgewerkt]
1535 november 2 | 239/45
voor schepenen van Oisterwijk verschenen Engbrecht Ghijsbrecht Lamberts van Gorcum man van
Gheertruden en Joest Janss van Ierssel man van Marie en Jan Jacops Verheudss? man van Adriaen en
Elysabeth weduwe Cornelis Vermeer dochters wijlen Wijt Geridt Willems bij wijlen Engele dochter wijlen
Henric Goessens alsook Wyt, Engele en Anne kinderen wijlen Cornelis en Elizabeth voors. ook voor Jan,
Henric, Cornelis heuren broeder dat zij eertijds bij het leven van Cornelis voors. deelden als Wyt Geridt
Willems en Engele zijn huisvrouw voors. bij versterf aangekomen zijn
een huys en hoff gronden en toebehoren en erff daeraen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout bij de
Creytemoelen etc.
1535 mei 7 | 239/55
joffr. Catarina en joffr. Elizabeth dochters wijlen Lodewichs Happarts ook voor joffr. Marien heur zuster
geloven Jan Jacop Doremans
92 karolus gulden met voorwaarden toegedaen dat Jan voers. voer den wasdom van de penningen in
hueringen sall hebben twee parceelen weyvelts inde Strijthoeven gelegen tenden den dreyboom ter tijdt toe
Jan Doremans heeft de rekening van de administratie voor hen gedaan 1534 in handen van Jan van Strael
secretaris en schelden hem vrij van actie die zij wegens hun moeder zaliger van Jan voorn. hebben wegens
opgaand eyckenhout en ander hout afgehouwen soude hebben sonder heure oft heurs broeders consent
Adriaen zaliger
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1535 augustus 5 | 239/57
?Lamber Joest Roelofs
de helft van eenen wyndtmoelen genaamd Creytenmoelen staende in parochie Oisterwijk ter stede
Udenhout met eenen huyse van drie gebonten met halff den erffenisse daaraan bijder moelen voors. als
Lambert voors. tegen Jacop Geridt Janss met coope verkregen hadde en Erck de huysvrouw van Jacop en
Wouter Jan Hessels tbv Lamberde voors. vertegen
supt Wouter en Ercken
waarna Lambert aan Wouter en Ercken 32 mud rogge Oisterwijk maat 4 jaar lang en allen halven jaer te
betalen en opte moelen te leveren op Kerstmis en St Jan en 1 mud rogge boeckweits altijd op Kerstmis etc.
1535 augustus 13 | 239/58
Hyllegondt weduwe Henric Peter Wouters
haar tocht in alle goed daar Henric in bestorven is vuytgescheyden die erfgronden en huysinge …
supt Lambrecht Aerde en Ariken haar kinderen uit Henrick en Meeus Ariaens man van Aleydt zijn huisvrouw
en Adriaen Aerdt Smeyers man van Peter dochters Hyllegont en wijlen Henric
quo facto Lambrecht Aerdt Ariken en Meeus en Adriaan voors. delen
een stuck lants 6 lopen 3/4 vatzaad 1/2 Roede in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout omtrent
Creytenmoelen etc.
1535 augustus 20 | 239/59v
Erck dochter Claeus Janss huisvrouw Jacop Geridt Janss alle recht in goed als Jacop Geridts overgegeven
had Ercken voors. en Wouter Jan Hessels sijnen swager in sch. br. Vucht
nog haar heel gedeelt en recht in
de helft van een wyndtmoelen gent Creytenmoelen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout met een huys
met 3 gebonten en de helft in de erffenis daaraan bij der moelen voors.
aankomst als Erck en Wouter tegen Lambert Joest Roelofs verkregen hadden schepenbrief Oisterwijk
supt Wouter Jan Hessels voors.
1535 september 22 | 239/62v
Condt sij want Hillegondt weduwe Henric Peter Wouters
haar tocht in alle goed aan Lambert Aerde en Ariken 13 augustus en de selve goederen tegen Meus
Adriaens man van Aleydt
so sijn gestaan Lambert, Aerdt broeders en Ariken heur zuster wettige kinderen wijlen Henrick en Hillegondt
en Aley ?, Adriaen Aerdt Smeyers man van Peterken dochter wijlen Henrick en Hillegonde delen de voorn.
goederen en de goederen die Adriaan zoon wijlen Aerdt de Meyer verkregen had tegen Jan Pijnappel man
van Judoce en Jan van Boert man van Elysabeth ook voor Elisabeth onmondige dochter van Elisabeth
voors. in schepenbrief van sBosch
overmits
aan Lambert voors. ook
een huys en hof en scuer en tymmeringen met sijnen gronde en toebehoren en erf daaraan 16 lopen 40
roede in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
aan Aerde
acker 10 lopen 17 1/2 roede parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc.
aan Ariken
eenen acker 9 1/2 lopen 1 roede te Udenhout aan de Moelenstraat etc.
aan Adriaan voors.
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een huys en hof en schuer mette tymmeringe daaraan en hennen gronden en toebehoren en erf daaraan 2
1/2 mud inde Plass in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. aan de Groenstraat etc.

1535 september 30 | 239/66v
Jan zoon wijlen Jan Nauwen man van Johanna dochter Jan Piggen
heeft geloeft Willem Gerit Hoeven dat zij zullen betalen aan Willem
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op alderheyligendach
uit huyse en hove gronden en toebehoren 1 mudzaad 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
omtrent de Creyten moelen etc.
aankomst Jenneke aanbestorven van heuren vader voors. staande desen heuren tweeden houwelijck
1535 oktober 5 | 239/67
Jan Peter Geridts
jaarlijkse en erfelijke pacht 5 zester rogge Bossche maat op Lichtmis uit
huys en hoff gronden en toebehoren en stuk erf daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel
etc.
aankomst als Henric en Heylwig wettige kinderen wijlen Peter Ghijben verkocht hadden Jan zoon wijlen Jan
Laureys in schepenbrief van sBosch
supt Merten Theeuwenss
1535 oktober 14 | 239/68
Anthonis zoon wijlen Jan de Beer, Laurens Janss en Jan Peters voogden van Cornelis zoon wijlen Mychiel
zoon wijlen Jan de Beer voors. en van Juetken dochter wijlen Jan die Beer voors. verwekt bij wijlen
Geertruden sijnder naehuysvrouwe
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 karolus gulden als Geridt zoon wijlen Willem Vennix geloeft had Heylwig
weduwe Claes Vercammen?? op Lichtmis
uit een acker 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
aankomst als Jan Anthonis broers en Anne hun zuster Jan Peters man van Borchten zijn huisvrouw hen
zuster wittige kinderen Jan de Beer voors. in sch. br. Oisterwijk supt Cornelio et Jutte
supt Catharina weduwe Engbrecht Goessens
1535 oktober 29 | 239/70
Marie dochter wijlen Andries vande Wouw en Adriaen Anthonis man van Margriet dochter wijlen Andries
vande Wouwe heuren tocht in
1 lopen land in parochie Oisterwijk ter stede Berkel
aankomst aanbestorven van Aerden Lijsbette en Aleyde br en zoon kinderen wijlen Andries vane Woude en
hen tesamen opgedragen is van Adriaen zoon wijlen Aerdt de Meyer? schepenbrief van Oisterwijk
supt Adriaen zoon wijlen Aerdt de Meyer
waarna Adriaen aan Marie jaarlijkse en erfelijke cijns 11 st zolang Marie leeft op Lichtmis
1535 oktober 29 | 239/70
Jan zoon wijlen Jan de Cort
een weyvelt in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout
e.z. en e.e. erf erfgen. wijlen Geridt de Bont, a.z. Goyardt Geridts , a.e. erf Willem zoon wijlen Jan de Cort
voors. zijn broer

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

vendt Peter Faessen Peters
1535 november 19 | 239/73v
Arndt Sterts en Catarine dochter Godevart Arts zijn wittige huisvrouw maken testament en weduwerroepen
alle voorgaande alles aan langstlevende daarna alles aan hun kinderen ter tocht en ten erve aan hun
kindskinderen sij sijn vander iersten, tweede, dorden bedde elck even vele inde plaetse van heuren ouderen
weduwerspannigen of of ongehoursaem vielen oft onwettelijck lechten tegen God ende onze moeder de H.
Kercke of rebellen die zullen tevreden zijn met 1 oude grote eens of 2 st daarvoor en 1 lopen rogge erfpacht
en alles aan de goedtwillende erfgenamen
een tamelijck vuytfaerdt naedoen ende een spynde nae hueren staet
1535 december 6 | 239/74v
Jan zoon wijlen Jacop Meeus bij wijlen Heylwich de outste zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Ghijben
Lambert Catharina en Elisabeth wittige kinderen Adriaen …. bij wijlen Adriaen zijn huisvrouw en Catharina en
Elizabeth cum tutores en voer Job en Elysabeth heuren broer en zuster nog onmondig, Adriaen, Annen en
Heylwigh broer en zusters wtitige kinderen Aelbrecht Peters bij wijlen Aleydt zijn huisvrouw dochter wijlen
Jacop Meeus bij wijlen Heylwigh dochter Jans en Heylwig voors. verwekt had
Jacop Meeus die Jacop bij wijlen Heylwig de outste dochter Jan en Heylwig ook voor Robbrecht Adriaen en
Margriet heur broer en zuster daar Adriaen, Anne, Heylwigh en Aelbrecht hen vader ? voers tsamen voir
geloeft hebben hen recht of hen deel in
huys en hof gronden en toebehoren en erf daaraan 24 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc.
aanbestorven van wijlen Heylwig de jongste dochter wijlen Peter? Ghijben vors.
suprt Jenneke Peters voors.
Jan zoon wijlen Jacop Meeus voors. Adriaen Anne en Heylwig hun recht in
huys en hoff gronden en toebehoren en erf daaraan 6 lopen als voor bij de cappelle etc. na dood Heylwig de
oudste dochter wijlen Peter Ghijben voors. aanbestorven
supt Lambrecht Catharina en Elisabeth ook tbv Job en Elisabeth
1535 december 10 | 239/77v
Wouter Thomas Wouters Jan Andries Lambrechts Wouter Jacop Stijnen en Willem Cornelis Baxzoon
kerkmrs kerk van Oisterwijk
tbv Cornelia Thomas Wouters dochter dat zij of de kerkmeesters ter tijdt zijnde sullen gelden en betalen
Cornelie voors
jaarlijkse en erfelijke cijns 18 karolus gulden zolang die leeft op assumptionis Marie uit
de helve hoeve totte voorn. kerke behorende in parochie Oisterwijk ter stede in den Mortel waarvan de
andere helft toebehoort aan de tafel van de H.Geest tot Oisterwijk
1535 december 10 | 239/77v
Jan Andries Lambrechts en Claes Hoefs als H.Geestmeesters tafel H.Geest Oisterwijk aan Woltero Thomas
tbv Cornelie [Thomas Wouters] predicti de armen te spynden opt jaergetijde van Cornelie voor haar en haar
ouders op omnium sanctorum 1 mud rogge uit
medietate manso predictam
bovendien mag Cornelia wonen in den huyse wijlen Jacop Paggen en den hoefken daaraan en mocht het
huys verginge bij brande oft ander cranck avontuur sonder haeren toedoen dan zal de tafel voor een ander
huis zorgen
1535 december 15 | 239/80v
Peter zoon wijlen Jan van Gorcum
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heeft geloeft Andries Jans van Gorp ? sijn broeder tbv Marie en Annen gezoon wittige kinderen Hubrecht Jan
Dieliss
dat hij zal gelden en betalen deze kinderen jaarlijkse en erfelijke cijns 16 brab. st op Lichtmis uit zijn
kindsgedeelte van zijn ouders aanbestorven [doorgehaald: 1/3 in huys etc. geheel 10 lopen in parochie
Oisterwijk ter stede Udenhout opde Groenstraat]
1535 december 31 | 239/82v
Matheeus zoon wijlen Wouter Matheus en Willem Mathijs Scellens man van Dingnen zijn huisvrouw dochter
Wouter Matheeus voorn. delen na dood ouders
een huys hoff schuer met heuren gronden en toebehoren metter erffenis daeraen 1 zesterzaad in parochie
Oisterwijk ter stede Berkel etc. aan gemene straat die Leempoel etc.
voorn. aan Matheeus ten deel gevallen
een huys en hoff schuer gronden en toebehroen en erf daaraan 1 zesterzaad parochie Oisterwijk ter stede
Berkel etc.
1536 januari 3 | 239/84
Jan Berghmans
geloeft Claes Jacops Hoefs tbv tafel H.Geest kerk van Oisterwijk dat hij sal gelden aan de tafel
jaarlijkse en erfelijke cijns 4 1/2 karolus gulden op ten heyligen Drie Coningen dagh uit
eenen hoeven geheten Nollekens Hoefne met alle toebehoren in parochie Oisterwijk omtrent der
Cruysstraten
e.z. dat Harensche goedt, a.z. erfenis vrou Raessen
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