Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 201 ("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.)
15januari 1496 – 3 januari 1497
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1496 januari 20 | 201/2r-1
Kathelijn dochter wijlen Lauwr. Loers cum tutore [doorgehaald: en met Jan hoer soen]
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
1. huys en hoeve gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Berckel
e.z. erff der kinderen wijlen Henric vande Brekelen, a.z. gemene straat
2. stuck erffs 2 lopen
b.z. erf Aert Loers kynt
3. stuck lants genaamd Ghelockt 3 lopen
e.z. erf Jans Cupers, a.z. erfgenamen Kathelijn sWolffs
welk 1/2 mud rogge erfpachts voors. Kathelijn tegen Aerde zoon wijlen Aert Joerdens verkregen
supt Margriet weduwe wijlen Willem Goyaert Neckers, de tocht, en haar wittige kinderen het erfrecht
1496 februari 1 | 201/5r-3
Jan zoon wijlen Goetscalc Clauss
heeft geloeft te betalen Jacob zoon wijlen Goetscalc Clauss zoon
een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis ten Bosch te leveren
uit een huyse en hoeve en erffenisse daertoe behorende gelegen inde parochie Oisterwijk in een stede
genaamd Udenhout 20 lopen of daaromtrent ghelegen
e.z. erf Jan voors., a.z. gemene straat , e.e. erf Ergaerd weduwe Willem Claus Heyt?, a.e. erf Gosen Em.
Brackans?
1496 februari 1 | 201/5v-1
Jacob zoon wijlen Goetscalc Clausz
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende jaarlijks op Lichtmis
uit huys hof toebehoren genaamd den Vriesdonck 20 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd
Udenhout
e.z. en e.e. erf Jan Schalck, a.z. gemene straat, a.e. erf Henric vanden Nuwenhuys
welk mud rogge Jacob voers. ghecoft tegen Jacob zoon wijlen Claus Luyttenz. en voors. Jacob man van
Agnesen dochter wijlen Jan Vendics aencomen en verstorven van [doorgehaald Jan Vendics] wijlen Jan
Vendics voers. sijns wijfs vader .....?
heeft hij supt. Aernhaert dochter wijlen Goetscalc Clauss
1496 februari 1 | 201/5v-2
Jan zoon wijlen Goetscalc Claus ende Aermgaert sijn suster cum tutore ende Henrick zoon wijlen Jan Loer
man van Yken zijn wijf dochter wijlen Goetscalc Claus
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende op Lichtmis uit
een huyse en hoeve en erf daaraan in parochie Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout aen die
Groenstraet
e.z. erf Gosen? vanden Heesacker, a.z. erf der erfgenamen wijlen Jan Vendics
hebben zij overgegeven Jacob zoon wijlen Goetscalc Clauss
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1496 februari 1 | 201/5v-3
Henrick [Jans]zoen wijlen Jan Loer
heeft geloeft te betalen Jacob zoon wijlen Goetscalck Clauss
12 lopen rogge jaarlijks op Lichtmis zo lang zal leven Aleyt Janss Beyen dochter en na de dood van Aleyt zal
Henrick voors. Jacob betalen soeven roggen erfpachts op voors. dach en zullen de 5 lopen rogge doet sijn
1496 februari 3 | 201/6v-2
Jan zoon wijlen Peters vande Spaendonck
twe stucke erffs ca 7 lopen tot hoylant liggende hem toebehorende gelegen in Udenhout in die Riedonck
1. dat ene gelegen
e.z. erf Jan Vendics, a.z. erf Jan Bernaert, e.e. erf Kathelijn Celen, a.e. totter leyen toe
2. dat andere gelegen
e.z. erf Jan Bernaert, a.z. erf der erfgenamen Lucas Boes?, e.e. van denselve erve Jan Boes, a.e. erf der
kinderen Jan Vanny en hoer mede erffgen.
vercocht Bartholomeeus zoon wijlen Bartholomeeus Wagemakers
daar Bartholomeeus voors. uit zal gelden jaarlijks
ix lopen rogge erfpacht Goyaert Verelst
item den hertoge 2 philips penning erfcijns van recht hieruit te gelden
1496 februari 3 | 201/7r-2
Cont sij want Bartholomeeus die Wagemeker huyden des dages
erffelick ghecoft heeft tegen Goyaerde Verelst als man van Johanna sijns wijffs dochter wijlen Jan die Loze
9 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke 9 lopen erfpacht Jan vande Spaendonck sculdich was te
gelden uit 2 stucken beempds die Bartholomeeus ook huyden des dages ghecoft heeft
hierom is gestaan voor ons schepenen Bartholomeeus voors. en heeft gheloeft als princ. sculder Jan
Verspaendonck en zijn nakomelingen dat hij die voers. 9 lopen rogge erfpacht niet voerder suecken? en sal
dat aen
die voers. twe stucken beempts voers. gelegen in Udenhout
ten waer dat die stucken beempts hom met recht ontvonnist woerden
marge: Jan Verspaendonck habet ....
1496 februari 14 | 201/8v-1
Jan zoon wijlen Jan Brocken
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende jaarlijks op Lichtmis
1. uit een stuck beempts 15 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
e.z. erf Gosens vanden Heesacker, a.z. erf Lambert die brouwer
2. stuck beempts genaamd tGomelaer gelegen aldaar
3. een stuck lants 3 lopen
e.z. erf Peter Priem, a.z. erf Ghijsbert van Okel
welke 12 lopen rogge erfpacht voors. Jan tegen Gosen vanden Heesacker ghecoft en ghecregen heeft en
voors. Gosen ghecoft tegen die susteren van Orthen vanden huys van sint Andries gelegen inder stadt
vande Bossche en welke 12 lopen erfpachts voors. Henric zoon wijlen Willem nuyten? vercoft hadde Willem
Nellen
[marge: Aleyten Willem Nellen dochter vanden selve convente]
heeft hij wittelijk en erfelijk vercoft Goyaert Reymbouts
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1496 maart 5 | 201/9v-3
Adriaen Denys en Augustijn kinderen wijlen [doorgehaald: Denys] Stevens van Dun
hebben geloeft als sculder te betalen Peter zoon wijlen Jan Wouter Back Ommaten soen
11 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis Oisterwijk maat
uit en van 2 stukken beempts gelegen in de parochie van Oisterwijk in een stede genaamd Udenhout in die
Hesseldonck 14 lopen of daaromtrent
1496 juli 25 | 201/9los-r-1
[achterkant leeg] [gehavend vel met rechtsonder stuk eraf]
Pauwels zoon wijlen Herman? Wouters
een huys en hof gronde - - - erffenisse hier aenliggende gelegen in parochie Oisterwijk ter stede genaamd - - - erffenisse [doorgehaald: Marie Jueten]
Gherit......? Brievinc? ex uno en tussen? heriditate daer b.....
vander Aavoert ex alio streckende vande strate ? hereditate Gherit Brievinc?
[verder niets]
[in de marge: xxviij lop. saet .....
heeft hij wittelijck verkocht Willem van Ryele zoon wijlen Jans van Ryele vande voers. Willem coper hem
erfelic te hebben ende te besitten
en heeft geloeft Pauwels voors. sup se commer ex parte sui depon...
uitgenomen dat Willem voers. voirs. hier wt gelden en betalen sal alsulcken pachte commer en chijns alsmen
daer uut schuldich is
datum xxv july
[datum onzeker]
1496 juli 25 | 201/9los-r-2
heer Florys Ghijsbrechts soen priester
een huys en hof met sijne gronde en toebehoren met erf daaraan 28 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
genaamd Berkel tusschen eender erff - - - [verder niets]
heeft hij wittelijcke en de erffelijcke overgegeven en opgedragen Willem voors.
waaruit Willem voors. gelden zal
Aert Appels 1 mud rogge
item heer Adiaen Ansems priester 14 lopen rogge
item Ghijsbrecht Zeghers soen een mud rogge
item den abt van synte Geertruyt tot Loven 2 1/2 lib. pay.
item den H.Geest tot Oisterwijk 2 1/2 lopen rogge en 2 1/2 vlemsche
item OLVrouw belt tot Oesterwijck 1 oude grote
item Henric Back een mudde rogge lyfpachts
item heer Floris en sijne soen? een mudde rogge lijfpacht
item Wouter Pyggen een halff mudde - item ten Bosch aen enen wetwairlyer 12 lopen rogge
welke pacht - - - - enz. xxv [july]
Willem voors. promisit etc.
[datum onzeker]
1496 maart 14 | 201/10v-2
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Amelis zoon wijlen Aert Melis
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit en van een mud rogge erfpacht op Lichtmis
1. uit huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan 3 mud in parochie Oisterwijk in een stede
genaamd Udenhout inden Bysmortel
e.z. gemene straat, a.z. erf Kathelijn weduwe wijlen Bartholomeeus Vagemeker en horen kinderen
2. item noch en uit alle andere goederen daar wijlen Peter van Wucht in bestorf
als Amelis voors. vercregen hadde tegen Aerden sijnen zoen en die voors. Aert Amelisz. erfelijk ghecoft
hadde tegen Henricken? zoon wijlen Peter van Wuycht
heeft hij overgegeven en opgedragen Janne Bey ten behoeve van Aerden sijen zoen die Jan vercregen
hadde bij Heylwygen dochter Amelis voors.
En hieraf? bij ghestaen Aert Amelis voers. en heeft geloeft dese onderpanden altijt goet zeker en wael te
maken
1496 april 20 | 201/11v-2
Jacob, Adriaen ende Jan kinderen wijlen Aert Priems, Henric zoon wijlen Ghijsbrecht sBeren ut tutor Marie
sijns wijfs dochter wijlen Aert Priems voors. hebben onder hen een erfdeling gemaakt bij rade van sommige
hoeren vrienden
soe sal Jacob voors hebben
1. een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit en van een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als
Peter Vannis zoon wijlen jan Vannis erfelijk verkocht had Janne genaamd Priem zijn bruer zoon wijlen Jan
Vannys te betalen op Lichtmis uit zekere onderpanden volgens brieven
2. hon gedeelte in twe stucken lands gelegen in de parochie Haren
welke 2 stukken land voors. tot de voors. kinderen toecomen is met een erfdeylinge tussen Vrancken zoon
wijlen Jan Stijnen Heylwige sijns suster Eliaes van wert ut tutor Gulden sijns wijffs Pauwels zoon wijlen
Margriet Beken dochter wijlen Jan Stijnen Peter Jan Dixs zoon ut tutor Aleyte sijns wijffs Gosen Emmen ut
tutor Wouteren sijns wijffs ghelick alle dat in die deylbrieve daer op ghemaeckt volcomeliken begrepen is
welck half mud rogge erfpacht voors. en hon gedeelte van de twee stucken lands voors.
Item hiertegen sal Adriaen voors. hebben houwen ende erffelijck heffen ende boren
1. 1/2 mudde rogge jaarlijks pacht als Claus genaamd van Stralen zoon wijlen Henrics vercoft hadde Janne
genaamd die Leeuwe zoon wijlen Henric vander Diesen te vergelden op Lichtmis uit zekere onderpanden
volgens schepenbrief
2. nog 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke 4 lopen rogge erfpachts voors. Gherit zoon wijlen
Gerits genaamd vande Vendijck vercoft hadde Janne genaamd Brocke jaarlijks op Lichtmis uit zekere
onderpanden
3. item hiertoe 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een erfpacht van 4 mudde rogge welke 4 lopen
erfpacht Willem zoon wijlen Henric vande Pach ut tutor Engelbeer sijns wijfs dochter wijlen Jan Brocken
vercoft hadde Janne zoon wijlen Jan Priemen welke 4 lopen rogge Jan genaamd Brocken voors. tegen
Thomase zoon wijlen Claus Stert verkregen had op St Andries dach apostel uit
goede te Heyst gelegen in een goet aenden Wynckel
hiertegen zal Jan voors. hebben
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Peter zoon wijlen Jan Aerts van Beersse ut tutor Elizabeth
zijns wijfs en tegen Jannen zoon wijlen Dircx Jacobs van Eesch ut tutor Heylwich sijns wijfs kinderen wijlen
Henric zoon wijlen Embrecht vanden Eynde erfelijk opgedragen hadde mr Aerde Weylhuyse ten behoeve
van Claus genaamd Stert op Lichtmis welk mud rogge erfpachts de andere kinderen volcomelijk op vertegen
hebben
hiertegen zal Henric Gijsbert die Beer ut tutor Marie sijns wijffs hebben
13 lopen rogge erfpachts uit en van een erf van 1 1/2 mud rogge erfpachts welke 13 lopen rogge erfpacht
voors. Steven zoon wijlen Jans Sleeuwen erfelijk opgedragen hadde Elisabeth weduwe wijlen Aert Jan
Vannys en hoer kinderen te vergelden jaarlijks op Lichtmis uit zekere onderpanden en welke 13 lopen rogge
erfpacht voors.die andere kinderen volcomelijck op vertegen hebben etc.
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1496 mei 3 | 201/16v-2
Kathelijn weduwe wijlen Wouter Vannis
alle tocht in een helft van erve daer een schuere opstaende was met een stuck erffs vande miscare? gelick
aldaer bepaelt is gelegen in Udenhout op die Groenstraet
e.z. en e.e. erf Henric Vannis, a.e. streckende van erf Kathelijn en hoere kinderen voors. totte Groenestrate
toe
overgegeven en opgedagen Peter hoer soen ook ten behoeve van Willem en Cornelis hoer wittige kinderen
Kathelijn weduwe wijlen Wouter Vannis hoer tocht aan haar wittige kinderen hierom is gestaan Peter voors.
ook voor Willem en Cornelis zijnen bruederen hebben om betert wille om meerder profijt bij rade van
vrienden en ghebueren een helft van een erve daer een schuere opstaende was en voer welck stuck erff die
kinderen hebben 2 ghebonden van de selve schuere met een oversteeck
overgegeven en opgedragen Henric Vannis
1496 juni 28 | 201/19v-4
Symon ende Adriaan kinderen wijlen Jan Brugman
een stuck lands metten huysken daer op staende 2 lopen in parochie Oisterwijk in een stede genaamd
Udenhout op die Cruysstraet
e.z. erf Jan Vannijs, a.z. en e.e. erf Aerden den Becker, a.e. gemene straet
welk stuk land Wouter zoon wijlen Jan Comen erfelijck toecomen is met recht van versterven van wijlen
Mechtelde dochter wijlen Jan Comen sijn suster ende die voors. Mechtelt ghecoft hadde tegen Aerden zoon
Goyaert jacobs zoon
opgedragen Aerden zoon wijlen Jans sBeckers
1496 september 10 | 201/26r-1
Jacob zoon wijlen Peter Aelwijns als man Kathelijne sijns wijfs dochter wijlen Huybrechs Laureys Schenkens
die Huybrecht voors. vercregen hadde bij Adrianen die een dochter is van Dien van Boerden [sic] als hij sede
een stuck beempts in alsulke grootte als Laureys Huyben dit plach te verhueren ghelegen in parochie
Oesterwijck in een stede genaamd Udenhout, genaamd den Riedonck
e.z. erf Jan Barwaert, a.z. weduwe Willem Claus die Beer [doorgehaald e.z. Mechtelt Vroert?, a.z. -- ], e.e.
erf der erfgenamen Lucas Boest?, a.e. erf Meeus die Wagemeker en Lucas voers. als hij sede
welk stuk beemd voors. Jacob voors. als man Katherinen sijns wijffs met recht van versterven toecomen is
en welk stuk beemd voors. Ghijsbrecht genaamd vanden Hazenbossche erfelijk verkocht had Henrick
genaamd van Boerden zoon wijlen Gosens van Boerden
supt Janne zoon Aerts van Eerssel
uitgenomen den hertogen alsulcke chijns
1496 september 21 | 201/26v-2
Heylwijch weduwe wijlen Henrick Willem Couyten
alle hoer tocht en recht van tocht in
een hoef ut infra
supt Wouter en Henric zoenen wijlen Henricx Willem Couyten
waarna Wouter en Henric
een hoeff huys hoff mette schuere en toebehoorte en sijn gronden hieraan 21 lopen in parochie Oisterwijk in
Berkel e.z. erf
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supt Goyaert Reymbouts Henricsz. ? en hebben geloeft commer van hennentwege af te doen
1496 november 29 | 201/31r-1
Ariaen en Symon kinderen wijlen Jan Brugmans
1. een stuck lands 1/2 lopen hen toebehorende gelegen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
e.z. en e.e. die gemene straet, a.z. erf Jan Peter Lauwreys erfgenamen, a.e. erf Kathelijn weduwe wijlen Jan
Lenaerts en hoerder kinderen
2. noch 1 1/2 lopen circiter in parochie voors.
e.z. erf Wouter Witen?, a.z. mijn heer van Helmont, e.e. erf Kathelijn weduwe wijlen Jan Lenaerts voors. en
Joorden kynder, a.e. gemene wech
welke 2 stukken land de voors. Ariaen en Symon toecomen is met recht van versterve van wijlen Jan
Brugmans voors. en de voors. Jan Brugmans toecomen was midts eender erfdeylinge ghedaen tussende die
natuurlijke kinderen wijlen Peter Laureys
supt heer Huybrecht Wouter Wythen zoen
1496 december 8 | 201/31v-3
Aert zoon wijlen Eliaes die Meyer
1. een stuck erffs hem toebehorende 15 lopen gelegen in parochie van Oisterwijk in Udenhout
e.z. erf Gherit vande Heesacker, a.z. erf Lambrecht Leynen
2. een stuck beempt 10 lopen als voor in dat Goemelaer
e.z. erf Jans vander Hoeven, a.z. erf Peter Berthouts
tot welke erffenisse Aert voers. bij verscheyden cope van recht toebehorende is
supt Goyaert Reymbouts uitgenomen Aerde voors. 3 stuiver erfpacht te blijven
1497 januari 3 | 201/33r-2
Jan zoon wijlen Jans vande Wiel
1/4 in een heyvelt hem toebehorende gelegen in parochie Oisterwijk in een plaetse genaamd dat Heerlaer
dat heel heyvelt ghelegen
e.z. erff Gherits van Dun, a.z. erf toebehorende den susteren van Oisterwijk , e.e. erf heer Jan Back ridder,
a.e. erf Jan Vriens
supt Aerde vande Wiel sijnen bruer
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