
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 200 ("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 januari 1495 – 23 december 1496
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1495 maart 7 | 200/4v-3

Wouter zoon wijlen Wouter Loer 
heeft geloeft te betalen Marten zoon wijlen Danel Pierden ende hij of hiervan Rome? niet weer en compt soe
salt Aleyt sijn wittige huisvrouw hebben ter tochte en sijne kynder ten erve 
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht jaarlijks op Lichtmis 
uit huys en hove gelegen in parochie Oisterwijk in een stede geheyten in Udenhout inden Cuul een mudzaad
oft daeromtrent 
e.z. erf der kinderen Peter Vannis, a.z. een gemeynen wech aldaer lopende, e.e. erf Dirck Borchgreve, a.e. 
erf Wouter Loer voers. 

met voorwaarde oft Marten voers. achter beleef en dat mud rogh voers. affgeleet waert soe sal Jan van 
Eersel ende Willem Gerits met Aleyten voors. en de kinderen weer aen sullen leggen dit mud roggen voers. 
Aleyte ter tocht en sijne kinderen ten erve te blijven [niet duidelijk]

1495 maart 8 | 200/5r-1

Elizabeth dochter wijlen Claus van Dijck weduwe wijlen Claus sberen en met hoer Dirck zoon wijlen Willems 
Sapeels als hoer wittigen man ende momboer Elizabettte voers. 
een halff mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hoer toebehorende op St Andries dach apostel 
uit eenen huyse en hoeve gronde en toebehoorten met erf daeraen liggende in parochie Oisterwijk in een 
stede genaam Udenhout 
e.z. erf Huybrecht Piggen, a.z. erff Peter die Ridder 

welk half mud rogge Claus die Beer der voors. Elisabette in sijnen testament ghelaten heeft als sij seet en de
voors. Claus die dat tegen die kynder wijlen Jan Walravens erfelijk toecomen is en welk haldf mud rogge 
erfpachts voers. Jan z.Willem Glavimans tegen Hessele genaamd Doreman ghecregen hadde

hebben zij verkocht en opgedragen Wijtman Gherit Willems zoon

1495 maart 20 | 200/5v-2

Cont sij want Marye dochter wijlen Henric Touyts voer zijn gebreck dats te weten 
jaarlijkse en erfelijke pacht 9 lopen rogge op Lichtmis 
uit stuk erf tot weye liggende 15 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout 
e.z. erf Gosens vanden Heesacker, a.z. erf Lambrecht Leynen Jans van Wuycht met sommige anderen, e.e. 
Schoerstrate, a.e. erf der kinderen Willem Willem Wythen 

welke 9 lopen Henric zoon wijlen Willem Wythen die men heyt Willem Coiten vercoft hadde Wijtman zoon 
wijlen Willems die sone was wijlen Willem Wythen voors. datum Lxxv xij dage in februari [1475] en welke 
erfpacht ... Jan Verstegen vercoft Aert Eliaes voer gebrek en voor de schade van recht en voer 1 lopen rogge
erfpacht en deze 9 lopen vordaen jaerlics te gelden en is ten Bosch geveylt

1495 maart 24 | 200/6r-1

Ghijsbrecht Brocken zoon wijlen Jan Brocken 
heeft geloeft te betalen Embrecht Embrecht Henrix Embrechts zoon 
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis 
uit huyse en hoeve toebehoren binnen de vrijheid van Oisterwijk omtrent die Cruysstraet 
e.z. erf Jan Guel?, a.z. erf Jan van Gorcum?, e.e. erf Embrecht voirs., a.e. strate 
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Embrecht voers. heeft geconsenteert en van gracien verleent Ghijsbrecht voors. dat hij deze 12 lopen rogge 
erfpacht tot sijn s selven behoeff sal mogen lossen en quyten binnen 6 jaar 25 1/2 peter van 18 st voor den 
peter etc.

1495 maart 29 | 200/6v-1

Aert zoon wijlen Eliaes Meyers voer sijn gebreck dats te weten 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge hem toebehorende jaarlijks 
1. uit een stuck beempts 15 lopen in parochie Oisterwijk in stede genaamd Udenhout 
e.z. erf Gosens vande Heesacker, a.z. erff Lambrecht Leynen 
2. stuck beempts 10 lopen in voors. ter plaetse dat Gomelair
e.z. erf Jans vande Hoeven, a.z. erf Peter Berthouts Wouters zoon 

welk half mudde Henric zoon wijlen Willem Wijthen die men hiet Willem Vouyten erfelijk vercocht hadde te 
gelden Aerde zoon wijlen Eliaes Meyers voers. in date xiiijC Lxxxij [1482] den irsten? dach van augusto en 
welcke gerechtelijck Jan Verstegen vercoft my voer 1 mud rogge eens te betalen in affslage van 2 mud 2 
lopen en schade van recht dats ten Bosch geveylt

Math. supt Aerden voers. 

1495 april 16 | 200/8v-1

Jan van Eerssel uttutor Adriaen sijns wijffs dochter wijlen Jan Melis 
heeft geloeft voer hem en voer alle naecomelingen Cornelis zoon Jan sLeeuwen dat hij of zijn nakomelingen 
nimmermeer in toecomende tijden sullen spreken oft doen spreken vanwegen Laureys Melis op alsulcke 
stuck erffs 2 lopen gelegen aen die Creytenmolen 

dat Cornelis die Leeu in hadde [=handen?] heeft en dat wijlen te wesen plach Lauwreys zoon wijlen Jan 
Melis

item heeft geloeft als princ. sculder Janne Vannis dat hij of zijn nacomelingen nimmermeer zullen spreken 
etc op enige goederen die Jan Vannis en Lambrecht Jan Huyben gecocht mogen hebben ten wijlen Laureys 
Jan Melis zoon

1495 juni 12 | 200/13v-1

Aert zwijlen Ghijsbrecht Aerts 
een neghende ghedeelte in een acker lands 6 lopen in parochie Oisterwijk in Berkel 
e.z. erf Aleyte de weduwe wijlen Claus van Wuycht en hoer kinderen en Peter Ghiben, a.z. een gemene 
waterlaet, e.e. erf Goyaert van Wuycht, a.e. erf Henric Vanny en meer anderen 

welk negende gedeelte totten voors Aerde comen is bij enen cope van recht heeft hij witt. en erff. vercoft 
Clause van Wuycht ten behoeve van Aleyt sijnder moeder hoer ter tocht en hoeren wittigen kinderen ten 
erve

1495 juli 1 | 200/15v-1

Jan zoon wijlen Dircx van Heze ut tutor Adriane sijns wijffs dochter wijlen Jan Cnoyen 
gelooft te betalen Jan zoon wijlen Gherit Appels 
5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op St Jansdach babtist inde zomer 
uit alsulcke versterf als Janne voors. ut tutor Adriane sijns wijffs tot sijnen gedeelt aencomen en verstorven 
zijn van wijlen der doet Jan Cnoyen sijns zweers en van wijlen Kathelijne sijnder swegerse welke goederen 
Kathelijn weduwe wijlen Barthoomeeus Peter Metten besittende is in tocht so waar die goederen gelegen 
zijn

Jan Appels voors. heeft geconsenteert van gracie verleent 
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Jan zoon wijlen Dircs van Heze dat hij binnen 4 jar deze 5 lopen rogge zal mogen quyten met 10 gouwen 
peters van 19 st

1495 juni 15 | 200/15v-2

Heyn vanden Brekel, Jan Piggen, Aert Eliaes, Jan Goyaerts, Peter vanden Brandt vande 6 hoeven 40 
mudde

1495 juni 15 | 200/15v-3

Amelis Aert Melis, Henricus van Gorcum, Wille Hoeven?, Anthonis Jan Meeus, Aert Jan Melis, Joerden der 
susteren laet vande 8 hoeven 41 ½ mud 

1495 juni 15 | 200/15v-4

Art Vermeer, Goyaert van Wuycht, Claus van Wuycht, Heyn Zegers, Jan van Eessel vanden Berkelen tiende 
64

1495 juni 15 | 200/15v-5

Goyaert Veramervort, Jan Boenen?, Jan vande Heesacker, Wouter Nouwen, Ghijsbert Piers, Jan Claus, 
Gherit van Wuycht, Henric Loer vander tiende Hoechout 63 mud

1495 juni 15 | 200/16r-1

Jan Heyen, Jan Stallz?, Jan Heessels, Ghijsbrecht Hessels, Meeus die Wagemeker vande Hoenemenneken
19 mud

1495 juni 15 | 200/16r-2

Gosen Emmen, Jan Wouters, Jan Boenen, Hessel Henric Hessels, Kathelijn Goyaerts van de tiende van 
Leendonck  39 mud

1495 juni 15 | 200/16r-3

Jan Hessels, Ghib Hessels, Wouter Loe, Anges vande Schoer, Heyn van Wuycht, a.e.  .. id. vande oude 
tienden ende nyeuwe tiende xCi ½ mud 

1495 juni 15 | 200/16r-4
Jan Verstegen, Jan van Gorcum, Lauwr. Loer, Claus Bethen?, Jan Willem Wijthen zoon bastart vande 
Laerhoven elck lam te betalen 9 st in gevaluerde gelde opt meydach alsoe vele lammeren alsmen tellen sal 

1495 juni 15 | 200/16r-5
Jan die Canter, Peter Ghyben, Peter Groys, Gerit Beykens vanden vlastiende 19 dobbel elcke dobbel 28 st 
op meydach

1495 oktober 26 | 200/26v-18

Wouter Thomaes Wouters zoon ut tutor Crystijne sijns wijffs, Aert zoon wijlen Henric vanden Wiele ut tutor 
Willeme sijns wijfs, mr Jan Lombaerts ut tutor Goetscalck sijns wijfs, Ghijsbrecht Claus Heyen soen ut tutor 
Margriete sijns wijffs voor hon selven en voer heer Willeme zoon Dircs Sapeels en voer Janne Sapeels daer 
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mr Jan voer geloeft heeft kynderen Dircs Sapeels ende Jopest die Beer zoon wijlen Willems sBeren die hij 
vercregen had bij Coneconde dochter wijlen Willems Sapeels 
delen van erfgoederen hen verstorven van Margriet weduwe Goyaerts van Hulsel dochter wijlen Willem 
Sapeels 
o.a.

aan Wouter voors. man van Crystine 
drie mud rogge die hem in huwijlen voorwijlen gheloeft waren en nog daartoe de helft in 20 lopen rogge uit 
onderpanden op Hoechout

aan Aert ut tutor Willeme sijns wijffs 
2 mud rogge erfpacht aen Peter van Wuycht en een mud rogge ? Embr. Roeloffs de helft in 20 lopen rogge 
erfpacht diemen op Hoechout heffende is 

1496 januari 10 | 200/35v-1

Henric Laureys Vannys 
een stuck erffs nu tot eender weye liggende omtrent 4 1/2 lopen in parochie Oisterwijk in genaamd Berckel 
e.z., e.e. erf Jacob Cleys te wesen plach, a.z. erf Gherit van Boerden, a.e. erff Angenis ? vanden ende die 
ghemeyn straet ? 

overgegeven opgedragen Peter zoon Aert Groys

dat Peter hieruit zal gelden 
9 lopen erfpacht ten Bossche 
en de hertog 1 1/2 oude gr. errfcijns 
item de gezellen inder kercke van Oisterwijk omtrent 1 braspenning en 2 1/2 plack erffcijns 
en alle andere commer en calangie

Jan Lauwr Vannys redemit? 

Peter voers. heeft geloeft Henric voors. 
4 1/2 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit stuck erffs voors. 

Henric voors. heeft geconsenteert van gracien verleent Peter voors. dat hij dese 4 1/2 lopen rogge erfpacht 
sal mogen lossen 6 jaar elk lopen rogge met 2 gouwe peter van 19 st voor elke peter 

1496 januari 10 | 200/36r-1

[Jan doorgehaald] Hessel zoon [wilner doorgehaald] Willems van Riel 
de helft in ontrent 25 stuck erffs hem toebehorende gelegen in parochie Oisterwijk in een plaetse gelegen tot
Berckel in die Seshoeven  
e.z. erf Henric Back, a.z.  Mechtelt Melis, e.e. erf Jan Langerbeen en Aleyt van Wuycht, a.e. gemene strate 

verkocht Jan zoon Willems van Riel 
waaruit heer Adriaen Ansems jaarlijks uitte gehele erve 14 lopen roge erfpacht 
item Henr Embertsz uit geheel erve een mud rogge erfpachts 
item Wouter Piggen wijff 1/2 mud rogge 
item Kathelijn Loers erfgenamen 13 lopen rogge 
item Anthonis heer Floren zoen 1 mud rogge lijfpachts 
item Aert Zegers 1 mud rogge erfpachts 
item de taeffele des H.Geest tOesterwijck 2 1/2 lopen erfpachts 
item den abt van Ste Geertruye omtrent 17 1/2  ste erfcijns al uitte gehele erve 
item den hertoge 2 oude grote 
item OLVr Oesterwijck 1 oude grote 
item de H.Geest ontrent 1/2 blanck 
item St Katharina autaer 1 blanck 
item sinte Ghertruye autaer 
en alle andere commer en calangie
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Jan voors. heeft geloeft Hessele van Jan te betalen ten naeste jaersdach 14 peters van 18 st voor den peter 
en als hij tot de jaersdach niet betaalde dan zal hij pacht betalen

1496 januari 10 | 200/36v-1

Wouter ende Jan kinderen Dircx Baxs die Dirck verkregen had bij Katharine dochter wijlen Embrecht Gosens
ook voor Margriet Embrecht en Denys kinderen Dircx voors. Willem Cornelis ut tutor Katelijne zijns wijfs 
[marge en voer Janne Adriaens ut tutore Aleyt alsulke maxcele ende hon ghedeelt als wijlen Goyaert van 
Hulsel in sijn testament denselven met de andere erfgenamen ghelaten heeft

hebben zij verkocht Gosen Embrechts Goossens zoon
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