Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 212 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16deeeuw mede enige testamenten en sedert de 17 deeeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
15 januari 1508 – 12 december 1508
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1508 februari 4 | 212/5r-2(7)
Jan die Meyer en Henrick Peter Wouterss als voogden der onmondige kynderen wijlen Ariaen zoon wijlen
Peters die Meyer en met hen Juet wede wijlen Ariaens voirs. zijn gecomen dat Aert die Meyer alle recht en
gedeelte als Ariaen toebehoorde in
een stede met horen gronden en alle toebehoren in parochie Haren in stede geheyten Belveren geheyten
dBelverse Goet met de erven daartoe behorende gelijck Ariaen dat nader doet van Peter de Meyer sijnen
vader aencomen en verstorven was en gecoft en nog ongevest stonde
welke penningen daeraff comende Ariaen voors. aen een stede gelegen in de parochie Venloen ter stede
opte Clockenberch daar hij inne bestarff geleet hadde als zij seden
overgedragen Aerde den Meyer voirs. gelovende Jan Henrix en Juet met hoer momb. voirs. als princ.
sculder gesamenderhant op hen en hun goed deze opdracht vast en stendich te houden
- dat iiij-a february scab. Wouter Thomaes Wouters en Joest die Beer
1508 februari 9 | 212/6r-2
Willem zoon wijlen Jan Poeynenborch
een wyntmoelen geheyten die Creytenmoelen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout metten huyse en
de hoeve met hoeren gronde en toebehoirten bij der voors. wyntmoelen gelegen en daartoe behorende
aankomst welke wyntmoelen metten huyse en hoeve Willem voors. met een erfcoep metten heer vanden
lande erfelijk verkregen had in vonnisbrief sch. sBosch
opgedragen heer Andries Embrechtss priester
dat ix-a february scab. Wout. Thomaess ende Henric Willem Emmen sz
1508 februari 14 | 212/9r-1(11)
Ghijsbert zoon wijlen Goeyart Hoeven alsulck recht als hij tegen Aerde ende Ghijsbrechte gebruederen
zoon wijlen Hessel Zegers met cope vercregen hadde in eenen mud rogge erfpacht uit vier mud rogs
erfpacht der mate vanden Bosch te vergelden op Lichtmis in de stad sBosch te leveren uit
2/4 in een stuck lants in parochie Oisterwijk in stede geheyten Udenhout
2/4 in twe stuckskens beempts in parochie voors.
24 van 2 mud rogs Bossche maat op Lichtmis uit voorn. erf
drie stuckskens lants die totter helft der hoeve wijlen Jan Stempels des ouden te behoeren plagen in
parochie en tpl. voors.
1. < erf des tafels des H.Geest inde stad sBosch > erff Willems zoon wijlen Willem vande Staeck
2. < erf der tafel > Willem vande Staeck voors.
3. < erf der voors. tafel > erf Henrick zoon wijlen Aert vande Vendijck
nog uit
1/3 deel int dorde gedeelt in eenen stuck beempts geheyten Hoelbroeck in parochie voors. bij eenen dijck
geheyten Roelkens dijck
welke erfpacht van de 4 mudden rogs voors. Willem zoon wijlen Embert Eliaes z. en Engelberen zijn
huisvrouw geloeft hadden te gelden Aerde zoon wijlen Willems vande Staeck en hen van Henricke ende
Aerde gebruederen zn wijlen Willems vande Staeck voors. voir den voors. erfpacht met meer andere
erfpachten en lasten uitgegeven in sch.br.sBosch en Otw
overgegeven en opgedragen Henrick zoon wijlen Ghijsb Zegers
- dat xiiij-a february scab. Go-dis Leeu et Judocus Beer
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1508 maart 21 | 212/los bij 15(17)
Wij Henrick Ghijsbrechtss vanden Scaepdijck, Wouter Thomaes Wouterss., Goeyart die Leeu, Joest die
Beer ende Ariaen Buck scepenen in Oesterwijck dat voor ons gekomen in gebannen vierschaar Peter Jan
Langerbeens die heeft doen lezen brief van sch. sBosch waarin Cristina wede wijlen Johannis dicti Coptiten
cum suo tutore schuldig is Lamberto dicto Beys jeec 4 groten en jaarlijkse en erfelijke 2 mud rogge Bossche
maat op St Andree apostoli ex
quada hereditate sita in parochie Oesterwijck ad locum dictus Udenhout etc. tot hereditatis dictas die
Calverweyde et dLatbroeck
welke erven genoemde Cristina tegen deze cijns en pacht tegen genoemde Lambertus voor sch. ontvangen
had
- sch. sBosch datum feria sexta post diem beate Agate virginis anno domini millesimo trecitesimo?
octuagesimo sexto [1386?}
waarna Jan de Yeger en Henrick vanden Brekel hebben getuigd op hoeren eed dat zij verkocht hebben
een stuk beemd
Aerden Ghybe - daer zij denselven cope tot dien tijt op groetten 1 1/2 mud rogs en 2 oude groten erfcijns
daaruit jaarlijks op St Andries dach volgens verscheide sch.br. binnen sBosch en dat dit voors. stuk beemd
nu bruyct ende hantplicht Henrick Peter Ghijbensoen met sijn bruederen en zusteren als erfgen. Aert
Ghyben voors. en is nu gelegen in parochie Oisterwijk tpl. Udenhout etc.
item deze goede mannen hebben nog getuigd dat hen kenlijck is dat Gerit Bey voirs. nu bruyct een beemd
in Udenhout etc.
en dat deze beemd ook is principaal onderpand van de 4 oude groten erfcijns en van de 2 mudden rogs en
dat Gerit voors. overmits dien sculdich is jaarlijks te gelden 1/2 mud rogge erfpacht en 2 oude groten
item deze goede mannen hebben noch getuygt dat van desen erfpacht en erfcijns is goede doechdelijcke
possessie geweest van heffen ende van bueren wel over 20 [verso(18)] jaren en meer
wij sch. manen dese twe goede als hierboven getuygt
item Marten Deenkens en Aert Goessens hebben getuigt op hoeren eeden dat zij daarover en aan geweest
hebben dair Henricke Peter Ghijben soen en Geride Bey voirs. die behoirlijcke weet hieraff gedaen is
geweest ende want hier nyemant comen en is die dese voirs conde met recht wedersproecken en heeft
soe hebben wij Henrick Wout. Goeyart Joest en Ariaen scepenen voors. uit bevel vande schoutet van Otw
des torconden onze zegelen dieraan gehangen int haer ons heeren duysent vijfhondert ende seven
eenentweyntich dage inde merte des dynsdaechs nae den sonnedach alsmen sint Reminicere
1508 maart 21 | 212/los bij 22v(26)
item tuycht Jan die Jeger en Henrick vanden Breckel dat zij in voorleden tijde verkocht hebben
een stuck beempts Aert Ghijben daer sij den selven op dier tijt op groetten 1 1/2 mud rogge en 2 oude grote
jaarlijks op St Andriesdag volgens sch.br. sBosch en dat dezelve beemd bruyckt en hantplcht Henrick Peter
Ghijben zoen met sijne broederen en zusteren als erfgen.Aert Ghijben voors. gelegen in parochie Oisterwijk
ad locum Udenhout
noch deselve tuygen dat hen kennelijk is dat Gerit Buye nu bruyct en hantplicht
eenen beempt in Udenhout etc
ook van deze beemd is een princ. brief vande 4 oude grote en de erfpacht van 2 mud rogge in de brief van
Peter Langbeen
achterop couda pro Petro Langerbeens etc.
dat. xxi-a marcy feria 3-a post? Reminicere anno vij scab. omnes pt. Heycl.? Willem Emmen sz ende Jacop
Emmen
1508 april 12 | 212/24v-1
heer Andries voors. heeft geloeft heer Jan Sapeels als rectoir des altaers van St Crispijn en Crispiaen in de
kerk van Oesterwijck jeec 2 rijnsgulden op Pasen uit
twe huysen en hoeven gronden en toebehoren
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o.a. enen wyntmoelen geheyten die Creytemoelen met enen cleynen huysken en erf daaraan in parochie
Oisterwijk in stede geheyten Udenhout
deze erfcijns altijd te lossen met 40 gouden peters van 19 st
dat xij-a april anno vii-o ferio iiij-a post Judica scab. Scaepdijck et Jacobus Emmen
1508 april 12 | 212/25r-1(27)
Willem en Henric zonen wijlen Ghijsbert Segers, Gerit zoon wijlen Peter vande Pasche, Ghijsbrecht en Jan
zonen wijlen Aert Segers, Jan zoon wijlen Peter Priem man van Marien, Elisabeth en Hessel gesusteren
dochters wijlen Emberts vande Pasch cum tutoribus van Elisabeth en Hessele, Marten Jan Melis soen man
van Katelijn zijn huisvrouw, Jan zoon wijlen Peters vander Diesen, Aert die Cort ? man van Katelijn zijn
huisvrouw, Ariaen hen zuster dochter wijlen Peters Beresen voers. ? cum tutore, Willem Appels man van
Elisabeth zijn huisvrouw, Peter zoon wijlen Aert Hollen man van Dingen zijn huisvrouw, van hem selve en
van Cornelise Amelise Claesse en Katelijn krn Laureyns? en Grieten? d. Laureys Jenneken dochter wijlen
Jan Collairts cum tutore en Huyb. zoon wijlen Lamb. Leynen
hebben verkocht Jan Gerits vande Pasch voors.
een stuck lants tot weyen liggende sestalf lopens in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout neven
Roekels dijck [sic]
dat et scab. utsupra
1508 april 14 | 212/26r-1
Mathijs zoon wijlen Henric Melis Wouter zoon wijlen Peters van Heese man van Ariaen zijn huisvrouw
Gherit zoon wijlen Gerit Bey man van Hillegonde zijn huisvrouw gezusteren drs wijlen Henric Melis voors.
3/5 hen behorende in
een stede te weten huys hof timmeringen gronden en toebehoren en erffeisse daaraan tsamen 2 mudzaad
in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opte Gruenstraet etc.
stuck lants 1/2 mudzaad daer after etc.
stuck lants tot weyen liggende 3 bunder tpl.voors. ter stede opt Gomelaer etc.
1/2 bunder broek inden Brant etc.
overgegeven Cornelis zoon wijlen Peter Vanni man van Geertruden zijn huisvrouw dochter wijlen Henric
Melis voors.
belast met o.a.
heer Bartholomeus Blanck. priester 1 1/2 mud rogge erfpacht
nog 1 lopen rogge de capelle van Ste Lambrecht opte Cruysstraat
nog 21 1/2 st een oort erfcijns tafel H.Geest KvOtw
28 st abt van Tongerlo
nog 15 st hertogcijns etc.
1508 april 24 | 212/28r-2
Peter zoon wijlen Jan Vanny de helft tot hem behorende in
een stuck beempts geheyten die Hooghdonck in parochie Oisterwijk in stede Udenhout
aankomst welke helft in de beemd Peter tegen Ariaen zijn brueder met cope sch.Otw
opgedragen Aerde zoon wijlen Aerts van Engelant
- dat xxiiij-a april scab. Scaepdijck et Ariaen Buck
1508 mei 22 | 212/29r-1(33)
Margriet wede wijlen Claes zoon wijlen Lauwreys Groeys dochter wijlen Embert van Goch metten momb. uit
kracht van testament bij wijlen Claes voors. en haar tesamen gemaakt
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke in een erfpacht van een mud rogge te vergelden op St Jan baptist
uit derdalven buenre beempts in parochie Oisterwijk in stede geheyten Udenhout etc.
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welk mud rogge Lauwreys zoon wijlen Lauwreys Groeys tegen Jan zoon wijlen Jacop zoon wijlen Jan Peters
soen met cope verkregen had en welke 12 lopen rogge erfpacht uit den mud Claes voors. overmits een
erfdeling na dood Lauwreys zijn vader ten deel gevallen in sch.br. Otw
heeft hij opgedragen Elisabet wede wijlen Huybrecht Henrick Goessens sz dochter wijlen Jans van Weert
- dat. xxij-a may scab. Scaepdijck et Henrick Willem Emmen sz
1508 juni 30 | 212/32v-1
Peter ende Willem, broers, zonen wijlen Wouter Vanny ook voor Cornelis hueren brueder, Ariaen Sterts
man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Vanny, Goeyart zoon wijlen Jans de Molder man van
Johanne zijn huisvrouw dochter wijlen Henrick Vanny, Willem zoon wijlen Henrick Demers man van
Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht Sterts van Embrecht voors. uit wijlen Katelijn dochter
wijlen Peter Vanny tsamen verwekt ook voor Peter, Jan en Ykene kinderen wijlen Embrecht Sterts, Willem
zoon wijlen Jan Heymans die jonge man van Aleyten zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Vanny, ook voor
Ghijsbrecht, Ariaen, Geride, Jan, Heylwige en Peteren kinderen wijlen Jan Vanny voorn., Steven zoon
wijlen Bertholomeeus Stevens van Bartholomeeus voors. en wijlen Elisabeth dochter wijlen Peter Vanny
ook voor Peter, Bartholomeeus en Wouter zijn brueder daar hij voor geloofd heeft, Jacop zoon wijlen Jans
die Molder man van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Vanny voor hemzelf en voor Cornelis,
Peter, Jan en Jenneken kinderen wijlen Peter Vanny voorn. en Jan Gielis man van Yken zijn huisvrouw
dochter wijlen Jan Aerts van Jan voorn. en uit wijlen Aleyten dochter wijlen Peter Vanny
op een half mud rogge Otw maat op Lichtmis uit
een stuk beemd 1 bunder in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout int Goemelaer etc.
welke erfpacht Mathijs zoon wijlen Peter Vannis tegen Peter zoon wijlen Peter Vannis sijnen brueder met
cope vercregen schepenbrief sBosch
vertegen tbv Ghijsbrechte zoon wijlen Jan Wchts
- dat ultima juny scab. Henricke Willem Emmen sz ende Ariaen Buck
1508 juni 19 | 212/33r-1(40)
Henrick van Gorcum Jan van Eerssel Claes Bey Gerit vande Pasch Aert Melis Gherit vande Hoeven Yken
Priem Jan ende Jan Langerbeen hebben geloeft Jacop Emmen als rentmr tbv den abdt van sinte
Geertruyden tot Loeven 76 1/2 mudden rogs vander Berkelscher tienden te betalen tot sunte Andriesmisse
a.s. ende then Bosch opten sulder metter maeten vanden Bosch oft tOesterwijck opten Spijcker metter
maeten van Oesterwijck daert den rentmeester des voirs abdt gelieven sal ter thienden recht te leveren
- dat xix-a juny scab. Goeyart die Leeu et Joest die Beer
Gerit Eliaes Ghijsbert van Gorcum ende Wouter Loer hebben geloeft 32 1/2 mud rogge vander oude
thiende
Peter Melis Ghijsb Melis Peter Goeyarts ende Jan Claess hebben geloeft 43 mud rogs vander Seshoeven
Bartholomeeus die Wagemeecker Peter Gerits Aert Eliaes Peter Janss en Peter Thonis hebben geloeft 46
mud rogs vander Achthoeven
Anthonis Meeus Jan Meeus Cornelis die Leeu ende Jan Boen hebben geloeft 34 mud rogs vande
Hoechoutsz thiende
Jacop Meeus Ghijsb Preis? Jan Boen Goeyart Jan Claess ende Henric sijn brueder hebben geloeft 20 1/2
mud rogge vande Leendoncks thiende
[Henrick van Wcht]
rest van dit blad leeg
1508 juli 25 | 212/35v-2
Cont zij want wijlen Goeyart Jans Neckerss al zijn erfgoederen na dood Jan s zijns vaders aencomen en
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versterven om godtswille en voor zijn siele salicheyt in drieen te deylen te weten
1. totter capelle van ste Wilboirt tot Berckel
2. totter capellen van sinte Lambrecht optie Gruenstraet
3. ende totten loeve van OLVr en vanden H.Cruys diemen allen avont singt inder kercken van Oesterwijk in
zijn testament gemaect ende gelaeten hadde volgens instrument
daarom voor sch. Jan die Necker voors. de tocht in twee stucken beempts
1. dat ene drie lopen in parochie Oisterwijk in stede Udenhout tpl. int Ashout < erf Jan van Haren > Ariaen
Sterts ^ erf Gerit Bey
2. dat andere 2 lopen in Udenhout in den Brant < erf Jan Stevens > erf Willem Loeyen ^ gem. stege v erf
Dirck die Borchgreve met sijne kynderen
opgedragen mr Jan Lomb. tbv den capellen en loven voors. nae inhout vande testament Goeyarts sijns
soens
- dat in festo Jacobi apostel scab. Wout. Thomaess et Godefrido Leeu
1508 december 13 | 212/losbij38r(48)
Cont sij dat comen sijn voor schepenen heer Reyner Croes priester pater des convents der susteren van
Oesterwijck ter eenre en Willem Claus Zegers zoen ter andere zijde twist? hebbende van eenen hoel neven
enen graft welcken graft Willem voers. toebehoerende is ghelegen in parochie Oisterwijk tpl. geheyten
Udenhout etc.
dat. in die Lucie sch. A. Buck Jan Emmen anno viij
1508 november 8 | 212/42r-3
Ghijb zoon wijlen Jans van Bladel jaarlijkse en erfelijke van 10 lopen rogge Otw maat in festo conceste? uit
eenre hoeve in parochie Oisterwijk ter stede de Houtse straet etc. aan de Schoerstraet
soe hij sede Geriden Eliaes Verberct? man van Oeyen van Bladel sue uxoris
dat viij-a novembri scab. Wout Thomaess ende Henrick Willem Emmen sz
quo facto heeft Gerit wederom geconsenteert Ghijsbert voors. dat hij deze pacht mag lossen met 21
rijnsgulden
1508 februari 3 | 212/los bij 44(58)
dwars over bladzijde die kerckmrs en H.Geestmr willen verkopen seker scaerhout staande in de Mortel der kercke en tafel
toebehorende te weten het elssen hout staende inde wouwer
item soe wye hierop leggen sal die sal leggen met Rijnsgulden van 20 st te betalen St Merten a.s. en goede
borge zetten
elke slag die men slaen sal half de coeper half de sleger etc. veel voorwaarden
thoechsel sal wtgaen tOesterwijck in die Ploech op vrijdach nae onsz lieve Vrouwe dach purificatie
naestcomende omtrent drie uren nae den middag met kerssz en men zal hoechen aan handen van Henrick
Willem Emmen H.Geestmeester
de kopers moeten het hout ruimen binnen meerts en vervoeren door de steeg naede Groenstraete
nog verkopen ze een berckenhage voer aent huys after die scop en een eycken hage aen die coeweye
1508 december 2 | 212/los bij 44(59)r
met dubbele aanhef
Cont sij eneneghelijcken dat comen sijn heer Andries Embrechs zoen priester aan de ene zijde en Willem
Poeynenborch aan de andere zijde van alsulcke erffelijcke gueden als zij tanderen tijde tsamen ghecoft
hebben delen
aan heer Andries voors.
een stuck lants in den Grooten acker 1 mudsaet oft daer omtrent in parochie Enschot etc. totter
Streepstraet toe
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de kerckwey 9 lopen aldaar etc. ook aan de Streepstraat
1/2 schaerbusken in voors. parochie etc.
belast met
aan tafel H.Geest Otw 1/2 mud rogge
aan de kerk van Enschot 4 quarten wijns
hiertegen aan Willem Peynenborch
huys hoff gronden en toebehoren in parochie Enschot 11 lopen etc.
een mudzaad lants inden Grooten acker etc. [verso]
stuck erffs in parochie Oisterwijk geheyten dat Hoeffken al... den Steenoven 9 lopen rontom in de gemeint
nog half dat schaerbusken in parochie Enschot op Cruyswech
belast met
een mud rogge erfpacht Onser vrouwen altair tot Enschot
1/2 mud rogge erfpacht
nog de 4 biddende orden 4 lopen rogge
den persoenscap van Otw 11 1/2 st cijns
Willem gelooft heer Andries 1 1/2 mud rogge uit Willems deel op Lichtmis
heer Andries gelooft Willem dat hij of zijn erfgenamen mogen lossen met 60 rijnsgulden [los bij 44(60)r]
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