Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 186 ("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 februari 1480 – 8 oktober 1480
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1480 februari 12 | 186/3v-2
Jan zoon wijlen Andries Toit
gelooft te gelden Jan Elst ad opus Wouter zoon wijlen Jan Stevens
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht lijfpacht op Lichtmiszo lang Wouter in de menscheyt leven zal
uit 1/3 van 2 buender beempts daar die andere 2/3 toebehorende zijn Jan Bye en Alyt Quaps kinderen sitis
in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout e.z. erf Dirfk Borchgrave
scab. Gruyter en Einde datum xij february
1480 februari 9 | 186/3v-5
Jan zoon wijlen Stheven Henric Sthevens zoon
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit huse en hove met toebehoren sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel
e.z. erf Jans vande Loo, a.z. erf Stheven Heinen kinderen, e.e. comm. plateam, a.e. erf Jans vanden
Brekelen
2. stuck lants 10 lopen sitis ibidem
e.z. erf Kathelinen Stovix?, a.z., e.e. comm. viam ibidem, a.e. erf Peter vanden Pasch
1/2 mud rogge erfpacht voors. Jan voors. tegen Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Leinen met overgeven
gekregen hjad in schepenbrief van Oisterwijk
supt Michielen zoon wijlen Jans Beeren
1480 februari 8 | 186/4r-1
Elysabeth weduwe Henric [doorgehaald Lyben] Willem Henrics dochter wijlen Goeyaert Buckinck
alzulke tocht in 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit een stuk land genaamd tGheloect 9 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Wouter Back Gheerleecs zoon en Wolter zoon Thome Hessels, a.z. comm. viam, e.e. erf Jo ad?
vanden Doeren, a.e. ... Gherardi dicti Weerneer
welk mud rogge voors. Willem zoon wijlen Henric Lyben? zoon voors. tegen Jo. zoon wijlen Goeyaert
Buckinc in cope in schepenbrief van sBosch
supt Henric Jan Goeyaerts en Willemen gebroeders ad opus eorum et ad opus Elysabethen en Gheertruden
kinderen derselver Elysabethen d? Henric Lyben zoon voors.
quo facto desen voor henzelf en voor Elyabeth en Gheertruden voors. dit mid rogge erfpacht
vendt Wilhelmo zoon wijlen Peter Beeren
1480 maart 11 | 186/5v-1
Laureins zoon wijlen Wouter Loer
promisit te gelden Henric zoon wijlen Jan Laurents Vannys zoon
20 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit stuk erf tot lande en tot weye liggende 17 lopen nl. ... sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Udenhout
e.z. erf Jan Loenman, a.z. tgoet van Parweis, e.e. erf Ghijsbrecht Lambrechts Scoemaker zoon, a.e. erf Jan
Zegers dochter
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1480 maart 19 | 186/6v-1
Bartholomeeus zoon wijlen Jans Papen weduwnaar wijlen Adelyen dochter wijlen Jan Roelofs
alzulke tocht in de helft van een stuk beemd daar de andere helft af toebehorende is Willem Jan Roelofs
zoon de hele beemd 2 buender sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf sHeylichs Gheests vanden Bosch, a.z. erf Dierc Borchgrave , e.e. erf Diercs voors. en Jan van der
Hoeven, a.e. erf Dirc van Beerze
supt Jannen, Willemen, Claes kinderen dess. Bartholomeeus, Gosen Jan Gosens man van Margriet sue
uxoris, Ghijsbrecht Jan Hessels zoon man van Kathelinen sue uxoris en Wouter Jan Brekelmans zoon man
van Marien sue uxoris dochters Bartholomeeus voors.
Quo facto deze heflt van de stuck beemd vendt Jan Elst ad opus Henric van der Keelen rentmr vanden
Bosch
uitgenomen 2 oude groten erfcijns Jan van Oestvorst
1480 april 4 | 186/8r-2
Cont sij want de kinderen wijlen Willem Wijthen oft ennich van hen sculdich waren
te ghelden de kynderen vande Meer
zekeren pacht na inhout hoer deylbrieven daerom
soo sijn gestaen voor schepenen Wijtman zoon wijlen Willem Wyten Jan Vos als man en momb. Katharine
sue uxoris dochter wijlen Willem Wyten voors. en Wijtman zoon wijlen Willem die zoon was Willem Wythen
voors. voor henzelf en voor sijn bruederen en zusteren en hebben geloeft Wouter en Henric zonen wijlen
Willem Wyten voors. Wouter zoon wijlen Berthout Wouters zoon weduwnaar wijlen Margriet zijn huisvrouw
dochter wijlen Willem Wyten voors. dat oft men metten recht bevonden dat men den kynderen van der Meer
den pacht van recht weghen sculdig waer te ghelden dair hen deylbrieve inhoud dat sij oft egheen van hen
hen daer gheens noch aen vunten? en zullen in egheene manieren
1480 maart 12 | 186/8r-3
Aert van Enghelant diemen heit Aert Mutsaerdt en Jan zoon wijlen Henrick Witten
geloven heer Gheryden priester zoon wijlen Ghijsbrecht vanden Scaepsdijc
84 1/2 rijnsgulden 5 st op St Andries a.s. met 3 mud rogge etc.
1480 april 14 | 186/9r-1
Jan zoon wijlen Henric Vos man van Kathelinen sue uxoris dochter wijlen Willem Corten
promisit hem te geven en te ghelden Laureinsen zoon wijlen Laureis Wouter Vrancken zoon
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit een stuk beemd dat 1/3 van 5 buender sitis in parochie de Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf kinderen Jans vander Hoeven, a.z. kinderen Dirk Roevers , e.e. erf Wouter Beerthout Wouters zoon,
a.e. erf wijlen Ghijsbrecht vanden Broeck
1480 april 13 | 186/9v-1
Wouter zoon wijlen Peter Vannys
een stuck erfs tot weyen liggende 2 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout op die
Gruenstraet
e.z. erf Beatrijsen weduwe wijlen Vrederic Symons, a.z. erf Wouter Loers, e.e. Gruenstrate, a.e. erf Wouter
voors.
vendt Peter zoon wijlen jans Loers
behoudelijk dat Peter de voors. Wouter weghen sal tot sinen erve daerafter
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1480 juni 12 | 186/13r-1
pro monasterio sancte Gheertrudis
Willem zoon wijlen Ghijsbrecht Heyen, Jacop vande Elst, Jan Embrecht Gosens, Jan Stevens, Cornelys
Willem Meys zoon en Aert weduwe Claeus Piggen .. sup hereditate Jan van Eyghen ad opus abbatus sancte
Gheertruden Lcvij mud rogs in festo Andree a.s. ende toesterwijc oft ten Bosche te leveren daert Jan
gelieven sal naeder oude hercomen ende ter tiende recht solvit vande Bekkersch?
Ghijb Pieren, Peter van Vucht, Wouter Nouwen, Jan Hessels promisit 72 mud rogge vander tiende van
Hoechout
Willem die Beer, Zegher van Kuyck en Roelof Poinenborch 19 mud rogs van den Moleneind
Melys Aert Melys, Thomaes Rommen?, Aeb Jan Hessels zoon, Henric Melys, Embrecht Stert, promisit 42
mud rogs
Claeus vande Pasch, Jan die Meyer, Aert die Meyer, Goeyaert van Vucht, Aert van Eersel, Jan Zeghers en
Melys Jan Melys zoon 61 mud rogh vanden Nuwe tiende
Ghijsbr die Beer en Jan die Beer 16 mud rogh vanden Galchtiende
Embrecht Jan Hermans zoon, Beert sijn bruer, Jan ntuurlijke zoon Willem Wythen, GHijb Lemmens, Adriaen
Stert, Laureis Jan Scoemakers zoon 33 mud rogs vander oude thiende
Wouter Corten, Aert Ghijben, Jan Huben, Willem Hoven 42 mud rogge vander seshoeven
1480 juni 26 | 186/13v-4
Gherit zoon wijlen Lambrecht Groten man van Elysabeth sui uxoris dochter wijlen Jan Priem voor hemzelf en
voor zijn kinderen heer Jan en Peter, broers Geertruit en Elysabeth, zussen, kinderen Jan Wijtmans bij wijlen
Alyten dochter wijlen Jan Priem ook voor alle andere kinderen Jan Wytmans en wijlen Alyten niet
tegenwoordig wezende daar heer Jan en Peter voors. voor geloofd hebben
1. 1/2 van een stuk beemd genaamd de Legrijt met enen beemdeken daaraan gelegen in alder grote wijlen
Jan Priem die te gebruken plach sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf des broecs van Helmont, a.z. erf Pauwels Wolf kinderen , e.e. erf genaamd die Peerdweye
toebehorende Gherit voors totten grave toe, a.e. erf Henric Vanny
2. nog hiertoe een mud rogge erfpachts dwelc die erfgenamen wijlen Peter Vanny jaarlijks schuldig zijn te
gelden tot zekeren dagen en uit zekere onderpanden in inhoud schepenbrief van
3. nog 1/2 mud rogge dwelc Jan Vanny Peter zoon jaarlijks schuldig is te ghelden tot zekeren dagen en wt
zekeren onderpanden in inhoud schepenbrief van
ad opus Aert zoon wijlen Jan Priem
waaruit te gelden chijns van ......
[datum onzeker]
1480 juni 26 | 186/14r-2
Aert, heer Jan en Peter voors. [ertussen: Gheertruut en Elysabeth voors] en voor de andere kinderen Jan
Wytmans en wijlen Alyten voirs. dochter, heer Jan en Peter voors.
voor geloeft hebben op
1. een stuck beempts genaamd die Peertsweye sitis in parochie predicto in loco Uedenhout
e.z. erf Pauwels Wolfs erfgenamen, a.z. mr Thelmontsche broeck, e.e. Aert voors. genaamd de Legrijt, a.e.
erf der erfgenamen van Gherit van de Schoer
2. een stuck erfs tot wey genaamd de Driesch sitis ibidem
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e.z. erf wijlen Gherit vande Schoer, a.z. erf ..ster? tst? broeck, e.e. erf kinderen Jan Wijtmans, a.e. erf Peter
Vannys kynderen
3. 2 mud rogge erfpacht dewelke Peter die Heelt jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden tot zekere
dagen na inhoud schepenbrief ad opus Gherit voors. als man en momb. zijns wijfs voors.
daar Gherit uit gelden zal
de altaristen van Oisterwijk 2 wilhelmus tuyn erfrest van dit blad leecijns en
dat de een de andere weghen zal
1480 september 7 | 186/16r-1
Cont sij Henrick zoon wijlen Laur. Vannys voor zijn gebrek
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Lichtmis
uit enen huse en hove gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk in Berkel
e.z. erf Dirc vande Pasch erf Gherit Brievincs , e.e. comm. plateam, a.e. erf Gherit vande Schoer
welke pacht voors. Henrick adopus sui et ad opus Alijten sijnre huisvrouw tegen Pauwels Herman Beerthouts
zoon in schepenbrief van Oisterwijk 1473 vi dage in januario welke pacht van de mud rogge Henrik gebrak
en van 1 mud en 9 lopen mer vergouden en was
gericht waart mette vonnis der schepenen van Oisterwijk aan dit huis en hof en erf welk gericht Andries
Hovelmans in de name en vanwegen Henric voors. daar hij een volcomen macht af hadde etc. proclamatie
in den Bosch ghelijc die boy derselver stat ons schepenen onder sinen zeghel gheverifeert heeft en verkocht
heer Florysen priester zoon wijlen Ghijsbrecht Florys zoon voor zijn gebrek en de onraet
in dese cope wtgescheiden
Aert Appel 1 mud rogs erfpacht
Jan Melys 12 lopen rogs erfpacht
heer Adriaen Anthonis 14 lopen rogs erfpacht
Aert Ghijb Zeghers 1 mud rogs erfpacht
Henric en zijn huisvrouw 1 mud rogs lijftochte
heer Florysen Ghijsbrechts zoon 1 mud rogs lijftochten
nae inhout sijns brieven den abt van sinte Gheertruden van Loven 2 1/2 pont payments
den H.Geest van Oisterwijk 2 1/2 ? lopen rogs erfpacht
de fabriek van Oisterwijk 1 oude grote erfcijns
Wouter piij? 1/2 mud rogs erfpacht
heer Florysen voors. 12 lopen rogs erfpacht
sinte Gheertruden outaer tOesterwijc 1 vlaams erfcijns
ste Kathelinen outaer aldaar 1 vlaams erfcijns
1480 september 21 | 186/16r-2
heer Florys voors. dit voors. huis hof en erf
vendt Willem zoon wijlen Jans van Riele en zijn kinderen de voors. Willem de tocht en sinen kynderen ten
erve te bliven
1480 augusti 29 | 186/16v-2
Embrecht zoon wijlen Claeus Stert
promisit Claeus zoon wijlen Elyaes Meyers
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit een stuk beemd 1/2 bunder sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Jan Willem Goeyaert Bax, a.z. erf Andries vande Wou, e.e. Merten Daneel Pieren?, a.e. erf
Marcusvan Kuyck
2. huse en hove met toebehoren 14 lopen als voor
e.z. erf Henric jan Melys sone, a.z. erf Aert Laureins Sthevens zoon, e.e. com. plateam, a.e. erf Rycouts
Borchgraven
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1480 september 21 | 186/16v-3
heer Florys Ghijsbrechts
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in festo omnium sanctorum
1. over en uit huis en hof en erven daaraan 28 lopen sitis in parochie de Oisterwijk in loco Berkel
e.z. erf Gherardi Brievincs, a.z. erf Elysabeth dochter wijlen Godi dicti wever
2. campo terre mericalis [heide] 2 bunder sitis in parochie de Tilborch
e.z. erf Jo Stheven Heinen zoon, a.z. gemene plateam dicti die Goirstraet
welk mud rogs voors. Jo dicti .....heze tegen Pauwels zoon wijlen Herman Wouters zoon verkregen had en
elk mud rogge erfpacht voors. heer Florys voors. tegen jan voors. met overgeven in diverse brieven van den
Bosch
supt Willem van Riele en sijne kinderen voors.
1480 oktober 8 | 186/17v-2
item heer Florys Ghijsbrechts
heeft gelooft tegen de vrijheid voors. 5 der voors. gld op 2 liven te weten op beertruden Briefs en op Alyten
dochter desselfs heer Florys van hem en uit Agneesen dochter Henrick Toits tesamen natuerlijkc ghewonnen
en beertruut en Alyten de voors. heer Florys overleven
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