Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 195 ("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.)
13 januari 1489 – 11 januari 1490
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1489 januari 25 | 195/3v-4
Cont sij Jan zoon wijlen Lambrecht van Gorcum
geloeft had schuldenaar hem te geven en te ghelden Goeyaerden zoon wijlen Go. van Hulsen
3 mud rogge hereditatum pactum op Lichtmis?
Uit een stuck lants ende beempt? aen een liggende 10 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf H.Geest van Oisterwijk, a.z. en e.e. erf Rynout Borchgrave
- - - Margriet weduwe Go. voors. en heeft bekent van gracien Jannen voors. dat hij deze 3 mud erfpacht af
zal mogen lossen over 4 jaar elk mud met 36 peters de peter voor 17 ? st. metten pacht
1489 januari 26 | 195/4r-2
Henric zoon wijlen Henric vande Stake
promisit Gheryden zoon Jan Tielmanms
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit huse n hove en uit het erf eraan 20 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Goeswins vanden Heesacker, a.z. erf Jan Claeus Pigghen, e.e. comm. platea, a.e. sGasthuyse
vanden Bosch
Gheryt voors. consenteert dat Henrico dit 1/2 mud rogge zal mogen lossen op Lichtmis a.s. over 7 jaar met
19 Peter tot 18 st
1489 februari 20 | 195/7v-2
Margriet weduwe Goeyaert van Hulsen 16 Rgld jaarlijkse en erfelijke cijns haar behorende op14 februari elke
gld 20 st waard welke 16 gld Goyaert z, Goeyaert van Hulsen tegen de vrijheid en ingezetenen der vrijheid
voorn. in cope gelijk in eenen brief der vrijheid van Oisterwijk supt Henric zoon wijlen Willem Embrechts
zoon van Riele op voorwaarde dat de H.Geest meester nu sijnde of naemaels wesende schuldig zullen zijn
wt uit te reijken na de dood van Margriet voors. den altaristen van Oisterwijk 16 Rgld waarvoor de altaristen
in Oisterwijk residerende schuldig zullen zijn jaarlijks te celebreren inden octave vanden H.Sacramente de 7
getijden vanden dage voor die zielen Goeyaerts en Margriet voors. noch is voorwaarde oft die vrijheid in
eniged toekomende tijde de voors. 16 Rgld quyt dat die altaristen alsdan wesende schuldig zullen zijn op te
heffen de helft vande erfelijkheden? van de voors.16 Rgld en die alsdan te beleggen en dse andere helft ook
te beleggen tot behoef van de armen na de dood van margriet voors. en de armen te spynden op half vasten
na inhoud Goeyart voors. testamente
Henric voors. namens als voor te gelden Margriet voors. 3 mud rogge 15 Rgld op Lichtmis zolang Margriet
voors. inder mensheit leven zal uit alle goederen van de H.Geest voors. [zonder sch. en datum]
[datum onzeker]
1489 februari 20 | 195/7v-3
Henric voors. en Anthonis Buckinck als meesteren en provisoren der fabriek van Oisterwijk
promisit Margriet weduwe Goeyaert van Hulsen voors. 1 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op
Lichtmis zo lang Margriet voors. leven zal
[datum onzeker]
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1489 februari 20 | 195/8r-1
Margriet weduwe Goeyaert van Hulsen voors.
3 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit enen stuck erfs en beemden aen een ligghende 10 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Rycout Borchgraven, a.z. erf sheylichs Gheests ende de kercke van Oisterwijk
2. een stuck lants 2 lopen
e.z. erf Jan voors., a.z. erf Henrik? Herman Wouters
3. eenen stuck beempts in 1 1/2 buender
e.z. erf Jan Aert Leeuw?, a.z. Henric Losen en Jan Brocken
4. een stuck beemts 6 lopen in den Reit
e.z. erf Henric Meys?, a.z. erf sHeylichs Gheest vanden Bosch
welke 3 mud rogge erfpacht voors. Goeyaert van Hulsen voors. tegen Jannen zoon wijlen Lambrecht van
Gorcum? in cope in schepenbrief van Oisterwijk
supt Henric voors. ad opus ta..te? prescripto
welke 3 mud en nog 1 mud dat die H.Geestmeester ten tijde wesende sculdig sijn den armen te spinden
opten halven? vasten een aem oly nae inhout hoer testament
[datum onzeker]
1489 februari 20 | 195/8r-2
Margriet weduwe Goeyaert van Hulsen voors.
2 mud en 2 lopen rogge erfpacht in jaarlijkse en erfelijke pacht van 5 1/2 mud rogge
o.a.
een stuck broec in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout in loco die Vriesdonc
e.z. erf Gherit van Kuyck?, a.z. erf wijlen A ert Hoernkens
welke 2 mud en 2 lopen rog erfpacht voors. Goeyaert van Hulsen tegen Aert genaamd Stamelaat zoon wijlen
Gherit Keteleer man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Jo. vande Steghen met cope in schepenbrief
van sBosch
supt Henric zoon Embrecht Henri. zoon ad opus fabriek van Oisterwijk ?
waarbij de kerk voors. zal doen na dood Margriet voors. die begheerte wijlen Goeyaert voors. nae inhout
hoer testament
wij schepenen dat voor ons comen was Henric Emmen voors. namens der tafelen voors. en heeft bekent te
gelden dat hij ontvangen heeft van Margriet voors. die brieve van een? [of 4?] mud rogs erfpacht die Jan
Lambrecht zoon van Gommer?wijlen Goeyaert van Hulsen jaarlijks schuldig was volgens brieven van de
helft van 16 rijnsgulden die Goeyart voors. tegen die vrijheyt van Oisterwijk ghecreghen had . . . ghenoch te
doen alsulcken meecsel van testament als Goeyaert voors. gemaakt hadde
[datum onzeker]
1489 maart 6 | 195/10r-1
Henric zoon wijlen Willem Wyten
een stuck erffs tot weye liggende 15 lopen in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout
e.z. erf Gosen vanden Heesacker, a.z. erf Alyten weduwe Lambrecht Leinen? en zijn kinderen , e.e. erf
wijlen Ghisbrechts vanden Broeck, a.e. gemene straat
vendt Alyten voors.
uitgenomen
Aert Elys 17 lopen rogge
en de kinderen w? Willem Toyten 9 lopen rogge
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1489 maart 14 | 195/10v-2
heer Jan priester zoon wijlen Adriaen Kegheleer, Gherit genaamd die Bye man van Anthonyse sui uxoris
dochter wijlen Adriaen Kegeleer voors. . . . ?
uit en van 1/4 van eenre hoeven c.s. in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout op dat Clappende Schoir
welk mud rogge erfpacht voors. de voors. wijlen Adriaen Kegheleer man van Marie sui uxoris dochter wijlen
Mathijs Jan Boenen zoon bij versterven van mede erfgenbamen in schepenbrief van sBosch
supt Jacop zoon wijlen jan vander Elst
marge: Marie weduwe Adriaen Kegeleer tocht in dit mud rogge . . . ?
1489 maart 18 | 195/10v-3
heer Jan priester zoon wijlen Adriaen Kegheleer, Gherit genaamd die Bye man van Anthonyse sui uxoris
dochter wijlen Adriaen Kegeleer voors.
1. huys en hof gronde in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout op dat Clappende schoir
e.z. erf Willem Zegher, a.z. erf Peter Wythen
2. een stuck lands 10 lopen
e.z. erf Willem Zegher, a.z. een stege
3. een stuck lants
e.z. erf Goeswuye vande Heesacker, a.z. erf wijlen Willem Zeghers
4. 1 bunder broek situs ibidem
e.z. erf Peter Wythen, a.z. erf wijlen Willem Zeghers
5. 1/2 buender broecs sitis ibidem
e.z. erf Peter Wijthen, a.z. erf wijlen Willem Zegher
als wijlen Adriaen Keghelaer voor de voors. erfpacht van een mud rogge verkocht had Adriaen zoon wijlen
Jan vander Hoeven en welken cope voers. totten voors. heer Jan en Gherit toegecomen ghelijc dat in
verscheidene vonnisbrieven etc. en alle andere schepenbrieven van Oisterwijk
vendidit Jacop vander Elst
Anthonis zoon wijlen Jan Thijs zoon doe oude ...... Jacobo
1489 juni 26 | 195/19r-1
Aert zoon wijlen Aert St... / als wittig man en momboor Adrianen? sui uxor dochter wijlen Aert Stert
Aert zoon Aert Goeyaert Gruyters z.
een stuck beempts? hem behorende 1 buender in parochie Oisterwijk in Udenhout
e.z. erf Gosene? vanden Heesacker [tussengevoegd Adrianen? vanden Heesacker], a.z., e.e. Henric?
Lamberts Lemen, a.e. erf Ghijsbert vanden Broec
welk stuk beemd voors. Aert Stert voors. tegen Willem de Zegher in schepenbrief van Oisterwijk
supt Claeus Laur.? Smit sone Jans ... de Groten Gasthuys vanden Bosch ad - - - [datum onzeker]
1489 augustus 3 | 195/22r-1
Gherit zoon wijlen Gherit Witlox man van Mechtelde sui uxoris op
een huys hof schuer ende erff 5 1/2 bunder in parochie Oesterwijc in loco dicto Udenhout opten Winckel
toebehorende wijlen Jacop Hessels
e.z. erf Peter van Vucht, a.z. eenen steghe aldaar toebehorende Peter van Vucht en erf Kathelinen
Waghemakers, e.e. van den Platten beemde, a.e. gemeint genaamd op dat Winckel
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ad opus Peter zoon wijlen Bartholomeeus Waghemakers ad opus Adriaen Merten Maes en? Anthonys vande
Loe, Peter vanden Loe, Jan Goeyaert Rosen zoon ende Jacops Jan Moeyen zoon en sijnder zuster te
samen
1489 september 29 | 195/24v-4
Mechtelt dochter wijlen Henrick Witlock bedankt voor het bewind van Jan zoon wijlen Goeyaert Witloc? als
momboor van alle goederen die dezelve vander doet wijlen Enghelberen dochter wijlen Gherit Vendyc mits
versterven Jan van Goirle momb.
1489 november 25 | 195/25v-1
Henric [doorgehaald Willem] zoon wijlen Willem Coyten
promisit Adriaan zoon wijlen Gherit sBonten
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op St Andree over 1 jaar
1. uit en van enen huse en hove met toebehoren en uit erf daaraan 2 mudzaad in parochie Oisterwijk in loco
Berkel
e.z. erf Wijtman Willem Coyten, a.z. erf Peter vande Pasch , e.e. strate, a.e. erf Dirc Borchgraven
2. een stuk beemd 9 1/2 lopen in parochie predicto in loco dicto Udenhout in dat Gomelair
e.z. erf Jan van de Hoeve? met erfgenamen, a.z. Peter Beerthout Wouters zoon , e.e. erf Peter Priem, a.e.
erf Claes Boer?
Adriaen voors.
gelooft dat Willem deze 1/2 mud erfpacht mag lossen over 3 jaar met 19 peters van 18 st
1489 december 4 | 195/26v-2
Anchem zoon wijlen Henric Gosens
een stuck lants hem toebehorende 4 lopen in parochie Oisterwijk in loco Udenhout bij die Creytenmolen
e.z. erf Alyten Henric Gosensdochter, a.z. erf Peter Laur.? vande Schoer, e.e., a.e. straten
vendt Wijtman zoon wijlen Gherit Willems
uitgenomen
Henric Lombaerts 1 mud rogge erfpacht
ende hertog 2 1/2 oude grote
1489 december 19 | 195/28r-2
Henric zoon wijlen Willem Heinen?
op een stuk beemd erf tot lande 13 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Udenhout aen Ruelkes dijc
e.z. erf sHeilichGheest vanden Bosch, a.z. erf Claeus Heyen, e.e. Mathijs Vannys, a.e. erf Claes Heyen
voors. daer den stroem tusschen gheet
ad opus Peter zoon wijlen Jacops van Asperen
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