
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 187 ("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.) 
17 april 1481 – 4 januari 1482
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1481 juni 22 | 187/1r-3

Jan zoon Willem Wythen 
heeft hem vernuecht voldaen en wael betaeld 
van Laureis Laureis Wouter Vrancken 
van de betalinge van de pachtinge van eenre molene genaamd Creytenmolen 
te weten van 7 mud vanden vierdel vande pacht die tot Bamis toe naestcomende verschenen sal en heeft 
dezelve Laureis daeraf quyt gheschouden van de voors. etc. 

1481 juli 5 | 187/2r-1

Aernt zoon wijlen Goeyaert Jacops sone als wittighe man ende momboer Elysabetthen sijns wijfs ende 
Katheline dochter wijlen Laurens Loer, Laureyns ende Goeyaert ghebruederen ende Mechtelt zijn kinderen 
Jacop Goeyaerts vande selven Jacop ende wt wijlen Jenneken dochter wijlen Laurens Loer te samen 
wittelijk gewonnen mette momb. Kathelinen en Mechtelde voors. 
de helft hen toebehorende in enen stuck beempts onbedeeld daar de andere helft aftoehorende Willem 
Goeyaert Neckers sone in parochie Oisterwijk ter stede Uedenhout in de Leghe Strijpen 
e.z. erf beatrijs weduwe Ghijsbrecht vanden Broeck en hoer dochter, a.z. die Leghe Strijpen, e.e. erf jan 
Peters, a.e. eenre erf genaamd die Hesseldonc 

verkocht en overgegeven Aerden zoon wijlen Ghijsbrecht Aerts ten behoeve van Jans zoon wijlen Aert Loer

aande hertog de helft van 2 oude groten errfcijns daaruit 

maar mocht Jan voors. sonder wittige gheboert van hem after te laten aflivich worden dat dese helft vande 
voors. beempt alsdan weduwerom comen en blijven sal totten wittigen erfgenamen Jans voors.

1481 juli 7 | 187/3v-4

Jan zoon wijlen Jan Wijtman weduwnaar wijlen Alyten sijns leste wijfs dochter wijlen Jan Vanny 
alsulcke tocht als Jan voors. na dood Alyt voors. besittende is 
in alle goederen daar derselve Alyt in bestarf 
nog hiertoe dat erfrecht van alle erfgoederen die dezelve Jan nader doet Alijten voors. met versterven 
aencomen sijn of dezelve Jan verkregen mag hebben 
en alle goederen daar dezelve Jan macht over heeft 

supt Peteren sijnen wittigen sone ad opus eius et ad opus allen ende enyegelijcke kinderen Jans en wijlen 
Alijten voors. om die voers. gueden vanden selven kinderen bruederlijc zusterlijc ende temelijc in ghelijken 
delen hoer voer hoer ghedeelt 

heer Jan priester zoon Jan en  wijlen Aleyten voors. schuldig sal zijn in te brengen tgheen hij ijnden tijde hij 
priester gheweest heeft ghecoft ende verworven heeft ende oft hem dat alsoe niet en belieft dathij dan 
berooft sal sijnvan sinen ghedeelt vande gueden bij den voors. Jan sinen vader als voors. is in overgeven en
dezelve Jan macht in heeft

1481 september 16 | 187/5r-3

Jan en Wouter, Elysabeth en Katheline kinderen wijlen Wouter Beerthout Wouters van deselve Wouter en wt
wijlen Margrieten dochter wijlen Willem Wyten samen wittelijc gewonnen 
1. een stuck lants hem toebehorende 10 lopen sitis in parochie de Oisterwijk in loco dicto Berkel 
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e.z. erf Wouter Willem Wyten zoon en Michielen van Bree, e.e. die oude ghemein strathe 
2. stuck lants 7 lopen sitis ibidem
e.z. erf Wouter voors., a.z. en e.e. erf Wytmans zoon wijlen Willem Wyten, a.e. voors. strathen 
3. een stuck lants 3 lopen sitis ibidem 
e.z., e.e. erf Wytmans voors., a.z. voors straet, a.e. gemeint
4. de helft van een stuk beemd 13 lopen in parochie voorn. in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Jans vander Hoeven, a.z. erf weduwe Roetaerts en hoer kinderen, e.e. Wouter voors., a.e. erf Jan 
Vos 
5. de helft vanalsulcken moer mette heyvelde als wijlen Wouter Beerthout voors. toeghedeelt was en in loen 
liggende 
6. item noch hiertoe de schuer alsoe sij op ten erve Wouters voors was staende af te breken met half den 
hout after de schuer staende

vendt Wouter zoon wijlen Willem Wyten hoeren oem met de brieven 

waaruit te gelden 
Enghel Pauwels 1 mud rogge erfpacht 
en Roelof van Esch ten Bosch 1 mud rogge erfpacht 
en den Couwenwater 17 lopen rogs 
en Willem vande Kerckove 1 mud rogge erfpacht 
noch hiertoe Elysabeth Watermaels 11 1/2 lopen en 1 vierdevat van 1 mud dat men haer ghelt 
Item hiertoe de helft van en sesendeel van alsulcken chijns alsmen de hertoge uit goeden wijlen Willem 
Wyten schuldig is 
en de helft van de derdendeel van alsulcke chijnsen als men der kerke van Oisterwijk gheldende is 
en de helft van 2/3 van alsulcke chijns alsmen de altaristen en den altaar van St Geertruden sculdig is te 
gelden 
en de helft van alsulcken chijns alsmen tot Loen? gheldende is 

1481 september 21 | 187/5v-1

Henric zoon wijlen Willem Wyten redemit et reportavit scab. ... Wiele datum xxi septembris

1481 september 16 | 187/5v-2

dicte et tutores 
[Jan en Wouter, Elysabeth en Katheline kinderen wijlen Wouter Beerthout Wouters van deselve Wouter en 
wt wijlen Margrieten dochter wijlen Willem Wyten]
1. een huys en hof met toebehoren 22 lopen in parochie predicta in loco dicto Berkel 
e.z. erf Wouter Willem Wyten, a.z. gemeynt, e.e. oude strathe, a.e. erf Wijtmans zoon wijlen Willem Wyten 
zoon 
2. de helft onbedeeld van 13 lopen beempts voors. in Uedenhout 
3. de andere helft van de voors. moer en heyvelden in Loen

vendidit Wijtman zoon wijlen Willem Wyten 
die hieruit gelden zal 
de kinderen Willem Willem Wyten zoon 8 lopen rogs en een vierdevat 
en Henric Willem Wytenz. 5 lopen rogs en een vierdevat 
en de kinderen Willems van Riele 2 lopen rogs erfpacht 
en Kathelinen vande Boer 1 1/2 mud rogs 
en de kinderen van der Meer 1 mud rogs erfpacht 
item nog hiertoe jan vande Meer 17 lopen rogge erfpacht 
en Elyabeth Watermael 4 lopen rogs 1 vierdevat in afslage van 1 mud rogge erfpacht 
nog hiertoe de andere helft van de voors. Rhijnsche jaarlijks van recht

Henrick zoon wijlen Willem Coiten redemit scab. Kepken en Wiele  datum xxi septembris 

Item Wouter voors. promisit te gelden den 4 kinderen voors. 12 lopen rogge payments op Lichtmis uit de 
erven voorn. Actum datum ut supra.
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Item Wijtman zoon wijlen Willem Wyten voors. promisit te ghelden de 4 kinderen voors. 12 lopen rogge 
Actum datum ut supra.

item de 4 kinderen Wouters voors. dat Wouter deze 12 lopen rogge af zal mogen quyten binnen nu en 12 
jaar met 27 peters de peter 18 st en mette pacht 

Wijtman zoon wijlen Willem Wyten voors. promisit ad opus eius et ad opus sijne bruederen en zusteren 
wijlen Willem Willem Wyten zoon 8 lopen rogs een vierendeel op Lichtmis uit voors. erven hem als voors. is 
gevest Actum datum ut supra.

Wijtman zoon wijlen Willem Wyten voors. 
promisit te gelden Henric zoon wijlen Willem Wyten 
5 lopen rogge een vierdevat rogs erfpacht op Lichtmis uit voorn. erven

de 4 kinderen consenteren Wijtman hoeren oem als dat deselve Wijtman de 12 lopen rogge erfpacht al sal 
mogen quyten en lossen over 12 jaar met 27 peters

1481 september 29 | 187/6r-4

Embrecht en Claeus zonen wijlen Jan vande Pasch 
promisit Elysabeth vidue wijlen Wouter Beerthouts 
12 peters de peter 18 st a festo bavonis? over een jaar met 6 lopen rogs en 1 lopen boecweits

1481 november 21 | 187/9r-5

Ghijsbrecht zoon Jan Amelys Walravens zoon 
2 mud rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit 
1. een huse hove en toebehoren en erf daaraan 2 mudzaad sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto 
Uedenhout
e.z. Embrecht Stevix?, a.z. Wouter Toits 
2. nog een erf tot weye liggende sitis ibidem
e.z. Embrecht van Gorcum?, a.z. Katharina ... van Dun 
3. een stuk beemts genaamd den Reut? 1 bueder sitis ibidem
e.z. Denis? van Beerse en Lambrecht Leinen, a.z. Goeyaert van Hulsen 
4. een stuk beempt sitis in loco dicto den Brant
e.z. erf des godshuse van ....., a.z. Yden Vannys erfgenamen 

welke goederen Ghijsbrecht voors. tegen Henric zijn broer gecregen had in litteris de Oisterwijk 

welke 2 mud erfpacht Ghijsbrecht voors. tegen Henric zoon wijlen jan Melis Walraven verkregen in 
schepenbrief van Oisterwijk 

vendt Kathelinen weduwe wijlen Wouter Loers dochter wijlen Jan Amelys Walravens zoon sijne zuster

1481 december 11 | 187/11r-1

Claeus [zoon wijlen Eryt Sberen] voors. 
1. 1/4 in 20 lopen rogs erfpacht op Lichtmis 
uit enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 1 mudzaad sitis in parochie Enschot 
e.z. erf Henric Bonten c.s.?, a.z. erf Henric voors. en Peter vande Velde 
2. en een beempt genaamd die Diese die welc deylt tegen Henric den Bonrt 
3. item noch uit veel meer andere onderpanden nae inhout schepenbrief van 
4. nog hiertoe 1 lopen rogs erfpacht van 12 lopen rogs erfpacht op Lichtmis uit
1/5 van een stuk lands genaamd den Bijgaert sitis in parochie Oisterwijk ad locum dictum Huculem 
e.z. erf Wouter Oerlmans, a.z. Peter Peters? vanden Velde en Thomaes Ommaten 
5. 1/6 van eenen beempt genaamd Ennekens beempt sitis ad locum Ueddenhout
e.z. de Alaert?, a.z. erf Laureys Hadewyghen  
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nog uit meer onderpanden na inhoud schepenbrief en welke pacht Claeus voors. tegen Jan zoon wijlen jan 
Leyten met overgeven in schepenbrief van Oisterwijk
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