
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 191 ("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.) 
11 januari 1485 – 26 december 1485
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1485 januari 11 | 191/2r-1

Aert zoon wijlen Jan Vendijck 
een stuck lands hem toebehorende 4 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout op Hoechout 
e.z. erf Willem Jan Vendijcs, a.z. erf Wouter Wouter Nouwen , e.e. Jan Gherit Vendijcs zoon, a.e. erf prolum 
Henric Witlock

vendt Willem Jan Vendijcs zoon voors. 

uitgenomen 
den hertoge enen ouden groten erfcijns

1485 januari 11 | 191/2r-2

Willem Jan Vendijcs zoon voors. 
promisit Aert zoon wijlen Jan Vendijck voors. 
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit stuk land voors. daar den eersten betaaldag af wesen zal Lichtmis

1485 januari 15 | 191/3r-3

Adriaen zoon wijlen Aert Laureis zoon van de Strathen witt. man en momb. Heylwyghen sijns wijfs dochter 
wijlen Goyaert Brievinck op
een stuck erfs 5 lopen sitis in parochie de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout in die vi-hoeven 
e.z. en e.e. erf Jan Jan Langherbeensz., a.z. erf Willem van Riele, a.e. Alyten van Vucht 

[doorgehaald: en op 6 lopen rogs erfpacht 13 1/2 peters die welc Willem van Riele gheloeft had te betalen 
Gheryden zoon wijlen Ghijsbrecht Brievinck tot zekere daghen met zekere pachtnae inhout schepenbrief van
van Oisterwijk daarop gemaakt] 
en opten alighen recht hem daeraf in enigherwijs toebehorende 
ad opus Denys Wouter Denys zoon en ad opus Peter zoon wijlen Wouter Toit 

waaruit te gelden 
de H.Geest van Oisterwijk en Jan Langherbeen 4 1/2 st en 1/2 hoen jaarlijks

1485 januari 15 | 191/3r-4

Denis Wouter Denys en Peter zoon wijlen Wouter Toit voors. en Jan Steven? Hennen? dit voors. stuck erfs 

vendt Jan Langherbeen voors. etc.

1485 januari 15 | 191/3r-5

Adriaen Peter voers. 
op 13 1/2 peter die welc Willem van Riele gheloeft hadde te ghelden Gheriden zoon wijlen Ghijsbrecht 
Brievinck na inhoud schepenbrief van Oisterwijk supt Denysen voors.

1485 januari 15 | 191/3r-6
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Denys en Peter voors. op allen enenyeghelijc 
alsulcken erffs hetzij lant beempde heye en weye daar wijlen Gherit Brievinck in bestarf en dwelc denzelven 
Gherit aen comen was van Aert Brievinck sinen oem daar wijlen Gherit Brievinck in bestarf gelegen in 
parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout aent Sant soe waer die voers. erfs ghelegen sijn 

ad opus Adriaen voors. tesamen sup. daar Adriaen uit gelden zal allen pachten chijnsen van recht daaruit 
geldende en welke pachten en chijnsen voors. Adriaen van nu voortaan jaarlijks zal betalen datten voors. 
Denys Peteren noch Jan Langherbeen toe op hen noch op hen gueden

1485 februari 6 | 191/6v-4

Henric zoon wijlen Laureis? Vannys 
20 lopen rogh jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende op Lichtmis 
uit een stuk erf tot weyen liggende 17 lopen sitis in parochie Oesterwijc ad locum dictum Uedenhout 
e.z. erf Jan Loenman?, a.z. tgoet van Parweis, e.e. erf Ghijsbrecht Lambrecht Scoemakers, a.e. erf Jan 
Zeghers dochter 

welke 20 lopen rogge voors. Henric tegen Laureys zoon wijlen Wouter Loer met cope in schepenbrief van 
Oisterwijk

vendt Cornelys dochter wijlen Cornelys Willem Goyaert Bacx dochter

1485 februari 6 | 191/6v-5

Cornelys dochter Cornelys Willem Goijaert Bacx dochter voors. consenteert ex gratia Laureis Wouter Loers 
zoon als dat die deze 20 lopen rogs erfpacht af sal moghen quyten over 4 jaar met 40 peters tot 18 st en 
metten pacht.

1485 februari 15 | 191/8r-1

Jan en Peter confratres kinderen wijlen Peter Beyen voors. 
de helft hen toebehorende in een erfpacht van 1/2 mud rogh op festo Andree 
uit de vijftendele van eenre hoeven met toebehoren die Peter Huben en Kathelijn zijn wijf te bezitten plaghen
en die welc Beerys Pigghen toe te behoren plach gelegen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 

welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. Jan zoon wijlen Peter Beyen tegen Jannen genaamd Jenneken dochter 
wijlen Goeyaert zoon wijlen Claeus Toelen zoon met overgeven had in schepenbrief van Oisterwijk

supt Jannen zoon wijlen jan Beye hoeren oom

1485 februari 15 | 191/8r-3

Jan en Peter confratres kinderen wijlen Peter Beyen voors. 
de helft hen toebehorende in een erfpacht van 10 zester rogge op Lichtmis en op de onderpanden hieronder 
jaerlijcs te custen op Lichtmis 
uit enen huse hove en schure en erf tsamen 6 buender in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
e.z. erf Bartholomeeus zoon wijlen Steven vander Amervoert en Elisabeth weduwe wijlen Peter Stevens en 
haar kinderen, a.z. erf Steven zoon Bartholomeeus voors. en gemene weg ibidem ex alio e.z. erf Arnoldi 
zoon Steven vande Amervoert, a.z. erf dicto Stephani 

welke 10 zester rogge erfpacht voors. Jan zoon wijlen Peter Beyen tegen Huberten zoon wijlen Hubert Peter 
Huben zoon gekocht had in schepenbrief van sBosch item de helft hem toebehorende in
alsulcken moer als wijlen Peter Beyen zoon hebbende of liggende had in parochie van Venloen
en welke helft van de pacht en van de moer voors. voors. Jan en Peter vander doet wijlen Jan Beyen hoer 
oude vader met recht van versterve
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supt Jannen zoon wijlen Jan Beyen hoeren oem

1485 februari 16 | 191/8v-3

Jan zoon wijlen Ghijsbrecht Floren 
12 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht payment hem behorende op Lichtmis 
uit enen huse en hove in parochie Oisterwijk op de Cruysstraet daer wijlen jan Vendijc in bestarf 

welke 12 lopen rogge erfpacht voors. Jan voors. tegen Jacop zoon wijlen Claeus vande Leempoel gekocht 
had in schepenbrief van Oisterwijk

supt. Elysabeth en Kathelinen hoer zusters kinderen Jacops voors. ook ten behoeve van Jenneken dochter 
Jacops voors.

1485 februari 16 | 191/8v-4

Elysabeth ende Kathelijn dochters Jacob oon wijlen Claus vande Leempoel voors. ook voor Jenneken voors.
bedanken voor goede momboorschap van jacop hoeren vader en Henric Vendijc hoeren oem en van jan 
Floren en Ghijsbrecht Floren hoeren oemen en hebben daaraf quyt gescouden dieselve en alle anderen die 
quitantie behoeven onder henne mondige jaer wesende gheregeert hebben Actum datum ut supra.

1485 maart 18 | 191/11r-2

Wouter zoon Wouter Nouwen man van Katharina sui uxoris dochter wijlen Jans vande Loe 
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit een stuck lants 5 1/2 lopen in parochie Oisterwijk te Uedenhout bijde Creytenmolen 
e.z. erf Stheven Henric Stevens, a.z. gemeint, e.e. erf Peter vande Schoir, a.e. Elysabeth Pauwels 

welk mud rogge Kathelinen voors. met meer an dere pachten tegen Jan zoon Jan genaamd Vendijcs 
in schepenbrief van Oisterwijk 

vendt Jan zoon wijlen Aert Wuys?

1485 april 24 | 191/12v-3

Willem zoon wijlen jans van Riele en Ghijsbrecht sijnen soon 
promisit  Ghijsbrecht zoon wijlen Jans vanVucht 
6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een stuck lands 10 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout 
b.z. Henric Beer? , e.e. com.. plateam, a.e. Jan Langhhebben? 

1485 april 30 | 191/13v-2

Aert de oude en Aert de jonghe en Claeus kinderen wijlen Aert Stert Aert zoon Aert Goeyaert Gruyters man 
van Adrianen sijns wijfs dochter wijlen Aert Stert 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht tot hen behorende op Lichtmis in den Bosch te betalen en in de 
vrijheid uit allen en enyegelijcken gueden wijlen Ghijsbrecht van Aerle waar ook gelegen welk mud rogge 
wijlen Aert Stert hoer vader tegen Ghijsbrecht zoon wijlen Goeyaert vanden Broeck met overgeven in 
schepenbrief vansBosch 

supt Jannen zoon wijlen Henric Leyten

1485 april 30 | 191/13v-3

Claeus en Aert de oude voors. en Aert Aert Goeyaerts zoon voors. 
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4 lopen rogge erfpacht in enen erfpacht van 12 lopen rogge op Lichtmis 
uit een stuk land 5 lopen in parochie Oisterwijk in Uedenhout ad locum die Cruystraet 
e.z. erf Bartholomeeus Stevens zoon, a.z. comm. plateam 

welke 12 lopen rogge erfpacht Aert zoon wijlen Claeus Stert tegen Wytmannen zoon wijlen Peter Huben 
zoon met cope in schepenbrief van sBosch 

supt Aerden den jongen zoon wijlen Claeus Stert

1485 mei 2 | 191/13v-4

Embr.? zoon wijlen Henric Witlocs? en Peter Loeyen promisit Cornelys Jans Leeuwen zoon 17 1/2 peter in 
festo ... scab. Gherit van Berck en Adriaen Denys datum 2 may

1485 mei 3 | 191/14r-1

Beatrijse weduwe Vrederijc Symons dochter wijlen Jan Millincs 
een huys en hof met toebehoren en erf daaraan 4 lopen in parochie Oisterwijk te Uedenhout opde 
gruenstraet 
e.z. erf Yden Vannys, a.z. erf Jan Brugmans kinderen daar een wech over tvoers. erve gheet , e.e. strathe, 
a.e. erf Elysabetthen Priems 

welk huis etc. Beatrys voors. tegen Lenaerden en Yden zijn zuster kinderen wijlen Jan Everaerts in 
schepenbrief van Oisterwijk

vendt Wouter zoon wijlen Wytman Peter Huben zoon

1485 mei 3 | 191/14r-2

Wouter zoon wijlen Wytman Peter Huben zoon voors. 
promisit Beatrysen wduwe Vrederic Sijmons voors. 
7 1/2 peter dat een dordendeel op Lichtmis met 4 lopen rogge het andere 1/3 op Lichtmis over een jaar met 
2 1/2 lopen rogge en 1/3 op Lichtmis over 2 jaren met 1 1/2 lopen rogge solvit

1485 mei 6 | 191/14r-3

Merten zoon wijlen Daniel Piers
1. een huys hof met toebehoren 2 1/2 mudzaad in parochie Oisterwijk te Uedenhout inde Cudel 
e.z. erf Peter Vanny en Aert van Eersel ende quibusd..? a...?, a.z. ..... de Wouter en erf Laureys Scoemakers
2. stuck lands 14 lopen sitis ibidem
e.z. erf Peter Vanny, a.z. die Gruenstraet 
3. stuck erfs tot land en weye liggende genaamd den Hammerhof sitis ibidem
e.z. erf Peter Vanny, a.z. Alyten weduwe Claes van Vucht 
4. een stuck erfs tot weye liggende 14 lopen sitis ibidem
e.z. erf Alyten voors., a.z. dat Goetshuis van Tongherloe 

welk huis etc. tot wijlen Daneel Piers comen sijn nae inhout schepenbrief van vanden Bosch en van 
Oisterwijk

vendt Wouteren zoon wijlen Wouter Loers 

waaruit te gelden 
- heer Peter Back ten Bosch 4 mud rogge erfpacht 
- en Ghijsbrecht Wouter Metten 14 zester rogge erfpacht 
- en heer Jan vande Einde 1 1/2 mud rogge erfpacht 
- en Adriaen Aerts Molders zoon 1/2 mud rogge erfpacht 
- en Ghijsbrecht Floren dochter 1/2 mud rogge erfpacht 
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- en enen goetshuse vanden Bosch 2 1/2 peters en 7 1/2 st erfcijns 
- en alsulke cijns alsmen den hertoge jaarlijks schuldig is

1485 mei 6 | 191/14r-4

Daneel zoon Merten Piers redemit Actum datum ut supra.

1485 juni 14 | 191/14v-1

pro monasterio  sancte Gheertruden
Aert Ghijben, Willem die Zegher, Jan van Eersel, Peter vande Pasch, Cornelys Willem Melis?, [doorgeh. 
Jacop vander Elst] en Gherit vande Pasch en Pauwels Emmen promisit Jan van Eyghen ad opus abbatis Ste
Gheertruden 60 1/2 mud rogge op Sint Andries dage a.s. en ten Bosch oft tOesterwijc daert Jan Ghelieven 
sal ende te thiendrecht solvit scabini Em et Peter Jans zoon datum xiiij juny

1485 juni 14 | 191/14v-2

Jan witt. zoon Willem Wyten en Jan natuurlijke zoon van Willem Wyten promisit Jan van Eyghen ad opus 
abbatis 13 mud rogge etc. scab. Elst et Claeus Heyen datum supra

1485 juni 14 | 191/14v-3

Gherit vande Staeck, Wouter Nouwen, Jan Hessels, Ghijb Hessels, Adriaen Mertens, Goeyaert vande 
Aavoert, Jan vande Heesacker, Peter Meeus en Gosen Emmen promisit Jan van Eygen ad opus 51 mud 
rogge scab [sic]. vander Hoechout scab. Elst en Claes Heyen datum supra

1485 juni 14 | 191/14v-4

Henric vande Loe ende Gherit Elyaes promisit Jan van Eygen ad opus 11 mud rogge scab. Eryt Claeus 
Heyen datum supra

1485 juni 14 | 191/14v-5

Henric vander Staeck, Lambrecht Leinen, Jan Jan Meeus zoon en Cornelys Willem Melys zoon promisit Jan 
van Eygen ad opus 32 mud rogge vanden achthoeven

1485 juni 19 | 191/14v-6

Jan de Molder, Wouter Loer?, Katheline vidua Wouter Loers, Jan die Meyer, Peter Jan Nelmans? Zoon, 
Robbe Brocken, Aert Elyaes promisit Jan van Eyghen  ad opus 33 mud rogge scab. Elst et Claeus de Beer 
datum xix juni vanden Sesshoeven

1485 augusti 31 | 191/22r-2

Anchem zoon Jans Leeuwen en 
1. de helft van enen huse en hove 10 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout bij die 
Creytenmolen 
b.z. erf Peter die Waghemaker 
2. de helft van een stuck lands 7 1/2 lopen sitis ibidem
e.z. erf Hubr. vande Schore?, a.z. erf Jan Meeus 

welke helft Anthonis? zoon wijlen Jan Meeus tegen Cornelysen zoon Jans Leeuwen met overgeven en in 
maniere van erfwisseling in schepenbrief van Oisterwijk
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1485 augustus 31 | 191/22r-3

Cornelys zoon Jans Leeuwen voors. de helft in
1. een huse en hove met toebehoren 10 lopen sitis in parochie Oisterwijk in loco predicto 
e.z. erf Peter Waghemaker, a.z. erf Hubr. vande Schore? 
2. de helft van een stuck lands 7 1/2 lopen sitis ibidem
e.z. en e.e. erf Peter Waghemakers, a.z. erf Jan Huben 

welke helft Cornelys tegen Anthonis zoon wijlen Jan Meeus met overgeven en in maniere van erfwisselinge 
tegen voors. Anthonis in schepenbrief van Oisterwijk supt Jan Elst ad opus Anthonys voors. om mede te 
voldoen de selven Anthonys vande ho.... ghelde een lo.... die Anchem zoon Jans Leeuwen ghelden heeft 
van zekere erven ? die Anthonys voors. tegen de voors. Cornelys in manieren van erfwisseling ghegheven? 
had

1485 december 26 | 191/24v-3

Jacop zoon wijlen Jans vande Elst 
1/2 mud rogge tot hem behorende op Lichtmis in den Bosch 
uit een stuck broecs 1 bunder in parochie Oisterwijk in Uedenhout 
e.z. erf Elye Glavieman en erf wijlen Herman Boems, a.z. erf Arnoldi Wolfaert zoon wijlen Laureys vander 
Heyen

welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. Jacop voors. tegen Willem genaamd van Vrolaer? zoon wijlen Wouter 
van Vrolaer in sch.br sBosch

supt Henric zoon wijlen Wouter Smekens
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