Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 196 ("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.)
12 januari 1491 – 22 juli 1491
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1491 februari 8 | 196/3r-1
Jan, Cornelys, Henrics en Marie ....
op een mud rogge op Lichtmis
uit een stuck erf tot weyen begrijpende 7 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Udenhout
e.z. erf joffr. Borchgrave, a.z. erf Henric Back, e.e. com.. plateam, a.e. erf Merten? Daniel?
welke erfpacht wijlen Henric Cort tegen Carel zoon wijlen Laur. Toit Vannys in schepenbrief van Oisterwijk ...
ad opus Agnees voors.
1491 februari 8 | 196/3r-2
Cornelys, Henric, Marie en Agneese voors.
op een mud rogge erfpacht op Lichtmis
1. uit enen huse en hove 14 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel
e.z. erf Henric Jan Laren? zoon, a.z. erf Andries vande Wou
2. stuck lants 6 lopen
e.z. erf Aert Pryem? en Jacop Claes, a.z. erf Peter die Kock?
3. stuck lants 5 lopen ibidem in loco dicto Uedenhout in die Seshoeven
e.z. erf Willem van Riele, a.z. erf Peter Priems ?
als wijlen Agneese weduwe Henric Toit ad opus ..... Laur.? zoon wijlen Jan Laur? Vannys in schepenbrief van
Oisterwijk ....
ad opus Jan Daene voors. ? man en momb. sue uxoris
1491 februari 8 | 196/3r-3
Jan, Henric, Marie en Agneese
op een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
1. uit enen huse en hove ..... 7 lopen in parochie Oisterwijk in loco Berkel
e.z. erf Henric zoon Ghisb. Aerts, a.z. erf Henric zoon wijlen Aert van Bracht?
2. stuck lants 3 lopen erf Henric? zoon wijlen Laur. zoon wijlen henric Toit Vannys . erf Peter vande Pasch
welke pacht voors. wijlen Henric Toit tegen Jan zoon Jan Beye met overgeven in schepenbrief van sBosch
.. dat derdedeel van 6 pont paym. erfcijns opten Kerstavond? uit
...... sitis in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout
e.z. erf Jan van Haren, a.z. erf wijlen Claes Stert
welk 1/3 van de 6 pont payment voors. Agneese met heer bruederen? tegen Jan Beye met overgeven in
schepenbrief van zOisterwijk ....
ad opus Cornelis voors. ten behoeve van Jorys en Margrieten zijn zuster kinderen Cornelys voors. van hem
en uit wijlen Margriet voors. tsamen wittelijk gewonnen
1491 februari 8 | 196/3v-1
Jan, Henric, Cornelis en Agneese
1. op 4 lopen erfpacht tot hen behorende die welc Gherit de Bont tot Loon? jaarlijks schuldig is te gelden
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2. nog hiertoe 4 lopen rogge erfpacht die welc Elysabeth vanden Brekel jaarlijks sculdig sijn te ghelden
3. item noch hiertoe op 4 lopen rogge erfpacht die welc Henric vande Loe jaarlijks schuldig is te gelden
4. item noch hiertoe op 4 lopen rogge erfpacht die tgroot? Gasthuys vanden Bosch jaarlijks schuldig is
uit een hoeve in parochie Oisterwijk in loco dicto Udenhout
ende ... wt zekere onderpanden en tot zekere daghen na inhout verscheyde schepenbrieven daarop
gemaakt .....
1491 februari 9 | 196/4r-2
Aert en Goeyaert voors.
een stuck beempt in par Gestel boven die molen aldaar
een huys en hof mert toebehoren ..... graft inden hove ... op staende totter straethen toe in lib. predicto bij
Jan Monen
de helft van eenen mud rogge erfpacht dwelc wilner Embrecht de Meyer sculdig was te ghelden wt zekere
onderpanden en tot zedkere dage na inhout scepenbrieven .... op Aert van Boextel voors. wittelice
helmelinge ....... wt gelden zal tot Ghestel 1 oude grote en 1/3 dele van een oude grote erfcijns jaarlijks van
recht .. Jueten vander heyen de helft van 30 lopen rogs erfpachts den H.Geest vanden Bosch de helft van1
mud rogs erfpachts .....solve ...
heer Jan priester? en heer Willem priester zn wijlen Jan Becker? ..... Aert zoon wijlen Jan Wouters ...
Goyaert voers. man van sine wijf voors. voer hen selven en voer Aert van Boextel als man en momboer sue
uxoris daer Aert voors. voer geloeft hebben Ghijsbrecht zoon Claus Heyen op
een stuck erf zijnde Hoechweye in parochie Oisterwijk in loco dicto Udenhout opde .... straet ?
e.z. gemene plateam ex uno et inter ? hereditate Aert Beckers? en Benedictus Heyen ex alio ........
ghericht? hieraf in enigerwijs toebehorende
ad opus Aert en Benedictus voors. .......... [slecht leesbaar]
item noch hiertoe
op een stuck beempt genaamd dat viercant velt
e.z. erf Henric vande ....., a.z. erf Aert en Benedictus ex alio .... die Smael .... houdende metten einde aen
den Bockhof? ........ dat. sch.
1491 maart 4 | 196/5v-4
Aert zoon Ameliss Aert Melyss
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in prima m... van
enen huyse hove ..... soe lant soe weye soe heye tsamen 3 mudzaad in parochie Oesterwijc in loco dicto
Uedenhout inde Biesmortel
e.z. gemene straat, a.z., e.e. Kathelijn weduwe Bartholomeus Waghemaker en kinderen, a.e. erf Wouter
Woutersz.
nog uit alle goederen daar wijlen Peter van Vucht in bestarf
welk mud rogge Aart tegen Henric zoon wijlen. Peter van Vucht sinen zwager met overgeven in schepenbrief
van Oisterwijk
supt Amelysen zoon wijlen Aert Melys sz. ..........
1491 maart 7 | 196/6r-1
Henric zoon wijlen Jan Vendijc? Gherit sone
prom. te gelden Jan z..wijlen Lodewijc van Olmen
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis
uit een huse en hove etc. en erf daaraan 12 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Uedenhout op
Hoechout
e.z. erf Beatrijsen weduwe Ghijsbrecht vanden Broeck en hore dochter, a.z. erf Jan haer man ? , e.e. Willem
Jan Vendyc zoon en Jan Haerman zoon . . . .
Jan voors. .... dicto Henrico als dat deselve Henric nae dat hij desen voors. pacht 8 jaer de voers. Jan
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ghehouden sal hebben dat hij mag lossen met 19 peters de peter tot 18 st met de pacht en 1/2 jaar tevoren
opzeggen
1491 maart 7 | 196/6r-2
condt sij want Aert zoon wijlen Jan Beckers en Benedictus zoon Adriaan Heyen man van Gheertruyt sijns
wijfs
verkocht Willem zoon wijlen Goeyaert Necker
een hoeve met hoeren toebehoorten in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel daar wijlen Jan die Becker in
bestarf
waaruit Willem ghelden zal 3 oude grote min 1/2 ph. dochter . . .
gestaan Aert en Benedictus voors. en hebben bekent dat de voors. Willem dese voors. 3 oude grote min 1/2
ph. dochter aen hen erfelijc afquyten heeft . . .
1491 maart 7 | 196/6r-3
Jacop zoon Wijtman Mercelis Wythen soen rede..
dit huys en hof voers.
1491 maart 7 | 196/6r-4
Jacop voors.
dit voors. huys en hof
heeft hij verhuurt Henric zoon wijlen Jan Loenman enen termijn van 10 jaren jaarlijks voor 5 rijnsgulden tot
Paschen solvit
1491 maart 11 | 196/8v-1
Goeyaert zoon wijlen Aert Vendyc, Willem en Henric kinderen? Jan Gherit Vendycs, Gherit zoon wijlen Jan
Maes alle erfgoed vander doet wijlen Henric en Mechteld gezusteren ? beyden natuerlyc dochters Henric
Witloc met versterven
supt Gherit zoon wijlen Henric Witloc, Willem Thomas zoon vande Velde man van Enghelbeer zijn huisvrouw
en Jacop Jan Meeus zoon man van Kathelinen zijn huisvrouw drs Henric tesamen
1 mud rogge erfpacht van de weduwe Henric Pepers?
1 mud rogs
ende Margriet vande Nuwenhuse 6 lopen rogs erfpacht
en Jan Gherit Vendijc zoon 1/2 mud rogge
en den hertoge 2 oude grote erfhuys
.... solv.
1491 maart 11 | 196/8v-2
Wouter zoon wijlen Wouter vande Nuwenhuse, Alyt weduwe Jan van Ghilse dochter wijlen Lambrecht Toit,
Ghertruy weduwe Vranc Greven dochter wijlen Jan Brocken alzulk beslag na dood wijlen Henrick en
Mechteld gezusters voors. erfelijk toecomen
supt Jan zoon wijlen Gherit Vendijc
daar Jan voors. uit gelden zal
Goeyart Rembout 1 mud rogge erfpacht
en Kathelijn Vendijc en hoer kinderen 1 mud rogge erfpacht
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en Ghijsbrecht Floren 1/2 mud rogge erfpacht
en Wouter van den Nuwenhuyse 1/2 mud rogge erfpachts
en Henric weduwe Jan Necker 1/2 mud rogge lijfpacht
ipne? solvit 4 oude grote erfchijns en noch 12 lopen ipne? solv.
1491 maart 11 | 196/8v-3
Cont sij want de erfgenamen wijlen Henric en Mechteld gezusters natuerlijc dochteren dochter Henric Witlox
dat hen vande doet wijlen Henric en Mechteld voors. aencomen en verstorven ware huden des daechs
wittelic overghegheven en opghedraghen hadden Gheryden zoon wijlen Henric Witloc Willemen Thomas
vande Velde als man en momboir Engelbeer sue uxor Jacoppen Jan Meeusz. als wittyghen man en momboir
Kathelinen sijns wijfs dochter wijlen Henric Witloc voors. Jannen zoon wijlen Gherit Vendijc p. in lib. de
Oesterwijc
soe is gestaen voor scepenen onder gescreven Jan Gherit Vendijc s. op
een stuc lant 12 lopen in parochie Oisterwijk in loco de Hoochout
e.z. erf Willem Vendijc, a.z. sHeyliche Gheest vanden Bosch
waarop Gherit Willem en Jacop voors. uit gelden zullen
aen henselven 1 mud rogge erfpacht
weduwe Henric Scepen 1 mud rogge erfpacht
en Margriet vanden Nuwenhuse 6 lopen rogge erfpacht
Jan Gherit Vendyc s. 1/2 mud rogge erfpacht
en den hertoge 2 oude grote erfcijns
1491 maart 11 | 196/9r-1
. . . . . Jan Gherit Vendyc sz . . . jaarlijks gelden zal Go. Rembout ? 1 mud rogge erfpacht Kathelinen Vendijc
1 mud rogs Ghijsbrecht Floren zoon 1/2 mud rogge erfpacht en Wouter vande Nuwenhuse 1/2 mud rogge
erfpacht . . . huysvrou 1/2 mud rogs lijfpacht en Margriet vande Nuwenhuse 14 lopen rogs erfpacht welken
pacht voors. Jan voors. van nu voortaan . . . . . . daer Gherit Witloc en Gerit vande Velde en Jacop Jan
Meeus tot op hen op op hoer gueden ..... ut supra
1491 maart 18 | 196/9r-2
Cont sij want Aert zoon wijlen Elyaes Meyers
geloeft . . . te gelden Jannen en Ghijsbrecht kinderen wijlen Ghijsbrecht Florys zoon ?
15 lopen op lichtmis?
Uit huse hove toebehoren wijlen Jan Vendicx in parochie Oisterwijk in loco die Cruystraet
e.z. Art Elyaes voors. nu ter tijt op wonende
volgens schepenbrief van Oisterwijk
zo zijn gestaan Jan Ghijsbrecht Floren zoon namens en voor Ghijsbrecht sinen bruer ........ Aert Elyaes als
dat deselve Aert ...... 15 lopen erfpacht voors. af sal mogen quyten . . . . elc mud nae avenant met 36 peter
den peter to 19 st etc.
1491 april 9 | 196/10r-3
Jacop zoon wijlen Claeus vanden Leempoel op
1. een huis en hof en toebehoren 8 lopen in parochie Oisterwijk in loco dicto Berckel
e.z. erf heer Lambrecht Brunen priester, a.z., e.e. gemeint?, a.e. erf Embrecht? vande Pasch
2. stuck bempts 1/2 bunder in parochie voors. in Uedenhout op Dassout
e.z. erf Adriaen? Stert en Kathelinen weduwe wijlen Beerthout Wouters en kinderen?, a.z. erf Ghijsbr. Floren
[mogelijk doorgehaald - erboven Aert Elyaes en henr? Vanny], e.e. Yken? Beyen, a.e. gemene stege
3. een stuck colen? lants 5 lopen in Berkel
e.z. erf Laur. Laur., a.z. Henric vande Staec , e.e. gemeynte, a.e. erf Jan Peters?

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

ad opus Thomas zoon wijlen Jan vander Elst
1491 mei 21 | 196/11v-1
Jan zoon wijlen Willem Vendijck
een huys en hof met sinen gronde en toebehoerten sito in libertate de Oesterwijc
e.z. erf wijlen Willem Lombaert, a.z. erf wijlen Willem Beeren , e.e. strate, a.e. erf wijlen Willem Lombaert
voors.
tegen Gherit natuurlijke zoon wijlen Jan Venman met overgeven in schepenbrief van Oisterwijk
vendt et supt Weerneren natuurlijke zoon wijlen Jan Weerneer
waaruit te gelden
Dirck zoon wijlen Willem Sapeel 12 lopen rogs erfpachts
Weerneer voors.
promisit Jan Vendijck voors.
21 peters den peter tot 19 st op Lichtmis over 6 jaar met 9 lopen rogs op Lichtmis
Weerneer voors. promisit
hem te geven en te ghelden Aerden zoon wijlen Henric vande Wiele man van Willemen sui uxoris dochter
Dirck Sapeel
12 lopen rogs op Lichtmis uit
huse en hove voors.
Aert voors. Werneer dat hij deze 12 lopen mag lossen over 3 jaar met 27 peters van 19 st
1491 april 25 | 196/12r-1
Claes zoon wijlen Claes van Vucht en Jacop zoon wijlen Peter Poinenborch man van Jenneken zijns wijfs en
Elysabett hore dochter wijlen Claes van Vucht, Ghijsbrecht zoon wijlen Jans van Vucht, Henric zoon wijlen
Peter Vanny man van Haywychen sue uxoris, Jan zoon wijlen Jans Meyers man van Susannen sue uxoris
dochter wijlen Jans van Vucht alle erfgoed na dood wijlen Claes van Vucht hoeren ouden vader met recht
van versterven supt Goeyaerden zoon wijlen Claes van Vucht hoeren oem
Goeyaert van Vucht voors.
promisit te gelden Ghijsbrecht en Henric voors.
4 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit en van voorn. Goederen
Goeyaert voors. 12 lopen rogs jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
enen huse en hove gronden in parochie Oisterwijk in loco Uedenhout inde Cudel
e.z. en e.e. erf Aernt de Molder, a.z. erf gotshuyse van Tongherloe
welke 12 lopen voors. Goeyaert voors. van Ghijsbert en Jan kinderen wijlen Laureys Piers met overgeven in
schepenbrief van sBosch
supt Ghijsbrecht en Henric voors.
1491 april 25 | 196/12r-2
Jan Beye als principael sculder Tiel vander Steghen als borghe
promisit Henric vande Hout ad opus gulde Ste Bastiaen
12 rijnsgulden tot Paschen naestcomende in ghelde nu lopende
1491 juni 7 | 196/13v-4
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Aert zoon wijlen Ghijsbert Aerts
heeft verkocht Willemen zoon wijlen Goeyaert Neckers?
eenen erfwech t.p. ? voer breet ? van dien wech van hem en sijnen nacomelingen ten ewigen daghen te
mogen gebruiken met varen met stouwen met wenden doer een stuck lants den selven Aert toebehorende
dat lant gelegen
e.z. erf Willem voors., a.z. comm. plateam, e.e. erf Hessel Willen ?, a.e. erf Hessel Goeyaert
in parochie Oisterwijk in loco dicto Berkel Luyc..? - datum et scabini ut supra
1491 juni10 | 196/14v-1
Aert genaamd Wolfaert zoon wijlen Laureys vander Heyen en Kathelijn sui wittige huisvrouw maken
testament aan de langstlevende allen den gueden beide have en erve zullen mogen vercopen bij rade
Cornelys hoers soens
het deel dat Jenneken hoer beyder dochter nae doet van hen beiden te deel ghevallen diezelve Jenneken tot
hoer tochte en na haar dood haar wettige kinderen ten erve en dat Gherit Vrederic wittige man Jenneken
voors. gheen macht en zal houden noch hebben in dieselve gueden het sij tocht oft erfrecht te mogen
vercopen etc. noch alsoe dat Joerden natuerlijc zoon Jenneken voors. inde gueden die vande doet Aert en
Kathelinen voors. aencomen zullen mede deylen sal in dezeve gueden ghelijc den wettighen Gheriden
kinderen Jenneken voorsbij alsoe Joerden voors. sonder wittige geboert aflivig worde dat dat ghe....
1491 juni 20 | 196/15r-1
p. non. aster? Sancte Gheertruden
nij thiende
Jan van Brouchoven, Peter Fasen?, Aert Jan Meeus, [erboven en Anthonis?] Jan Vanny, Wouter Jan
Wouters zoon en Joerden Peter Goeyaerts zoon ende Aert die Meyer - - - sup. Thomas vander Elst ad opus
abbatus 34 mud rogge sinte Andries ppe ten Bosch oft tOesterwijck te leveren in thiende recht solvit vanden
Nyen Thiende sch. Em. en Claes Heyen datum xx juny
1491 juni 20 | 196/15r-2
hoechout
Ghijsbrecht Hessels, Jan Hessels, Henric Willem Witlocx zoon, Gherit? vande Stake, Goeyaert Stevens,
Bartholomeeus Waghemakers, Wouter Nouwen, Adriaen Merten Maes zoon, Matheeus Poinenborch sup. 47
mud rogge vander thiende genaamd Hoehout - datum et scabini ut supra
1491 juni 20 | 196/15r-3
acht hoeven
Cornelys Jans Leeuwen zoon, Anthonys Meeus, Jan Meeus, Willem Hoven? 32 mud rogge vande
achthoeven - datum et scabini ut supra
1491 juni 20 | 196/15r-4
seshoeven
Laureys Jan Huben zoon, Jan Van... [doorgehaald Jan Huben - erboven Peter Jan Tielmans zoon Jan Puy?
Gherit Beye], Cornelys Jan Huben zoon, [doorgehaald en Antonis? vander Schide? erboven Robbrecht
Brocken] promisit 33 mud rogge vande Seshoeven
1491 juni 20 | 196/15r-5
dou thiende
Adriaen Stert, Aert die Meyer promisit 22 1/2 mud van dou thiende [doorgehaald]
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1491 juni 20 | 196/15r-6
die thiende van Helvoirt [ook doorgehaald] Adriaen en Claes zonen wijlen Jan Berkelman promisit 40 1/2
mud rogge - Willem Berkelman Jan Berkelman en Claes Jan Zwenen vande ouder thiende van Helvoert
1491 juni 20 | 196/15r-7
Leendonc - Gherit vande Stake, Wouter sinen brueder, Ghijsbert? Peeter, Jan Claeus Laureys?, Henric
Beyen s, Beele wittige huisvrouw Cornelys Berkelman promite 33 mud rogge
1491 juni 20 | 196/15r-8
Honimanne tiende - Claeus Heyen, Jan Scallen, Henric Loer promisit 11 mud rogge - - 1491 juni 20 | 196/15r-9
Muntelken - Jan vande Steghen, Ghijsbrecht de Beer en Claeus Elyaes promisit 10 1/2 mud rogge
1491 juni 20 | 196/15r-10
Galchtiende - Willem Gherit Willems promisit 13 1/2 mud rogge etc.
1491 juni 20 | 196/15r-11
Jan vander Steghen, Jan Elst, Thomas Va...cht?, Goeyaert de Wijse, Matheeus Elyaes, Pauwels Emmen
promisit ...ad opus 43 mud rogs . . .
1491 juni 20 | 196/15r-12
Anthonis Jan Meeus?, Jan Wythen natuerlijc, en Thomas? van? promisit vande lammerthiende naede
ghetale van elken lam 3 st tot [doorgehaald Pinxten] in festo Jacobi - 1491 juni 20 | 196/15r-13
Willem Zegher?, Gerit vande Pasch, Peter Beerthout, Jan van Eersel, Peter vande Pasch promisit ad opus
46 mud rogs - - 1491 juni 20 | 196/15v-1
Jan Joerdens en Henric Vychen promisit 4 1/2 Rgld tusschen dit ende dat men de thiende voers. verpacht
vande byethiende
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