Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 228 ("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 1523 – 8 januari 1524
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1523 januari 28 | 227/3r-1
Jan zoon wijlen Ghijsbrecht van Gorcum
heeft geloeft Jan Goeyarts Molders jaarlijkse en erfelijke cijns 2 rijnsgulden op Lichtmis uit
een stede met toebehoren nl. huis en hoeve en andere timmeringen daarbij en erf daarbij en daartoe
behorende tsamen 25 lopen parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel etc.
quo facto losbaar met 40 rijnsgulden
1523 janauri 30 | 227/5r-1
Alsoe Jan zoon wijlen Stevens vanden Amervoert in tijden voerleden
gecoft heeft van Denyse Wouter Denisse
een stuck erffs tot weye liggende 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout omtrent die
Scoerstraet etc.
ende want de selve Denys dair te voeren vercoft hadde meester Jan Glavimans
jaarlijkse en erfelijke pacht van een mudde rogs op Lichtmis
van zekere onderpanden in parochie Tilborch en Oirsscot en welke erfpacht Denis geloeft had mr Jan
voors. te waren in schepenbrief van Oisterwijk en sBosch
soe is gestaan Ariaen zoon wijlen Anthonis Buek heeft geloeft Jan voors. dat hij deze erfpacht mr Jan voors.
uit zijn gueden van nu voortaan altijt alsoe gelden ende betalen sal
[marge:] Jan zoon wijlen Wouter de Nijs de helft hem behorend in
stuk land in deze brief begrepen
overgegeven Jan Stevens 2-3-1522 o.s.
1523 januari 30 | 227/6r-1
Elisabeth weduwe Ghijsbrechts van Gorcum dochter wijlen Claes Sterts cum suo tutore de tocht in
1. een huyse en hoeve ende timmeringen daarbij staande en de gronde daartoe behorende ende erffenisse
daaraan tsamen 4 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede optie Houtsche straet
2. 2 stukken land tot 2 weykens daar teynden tsamen 6 1/2 lopen
3. 2 weyden 7 1/2 lopen als voor
4. stuk land 6 lopen tpl. voors.
5. stuk beemd 8 1/2 lopen tpl. voors.
aankomst in dl. Claes haar zoon en Jan Goeyart Smolders man van Ariaen zijn huisvrouw haar dochter
[doorgehaald?] etc.
heeft zij opgedragen Jan, Lambrecht, Embrecht en Claes gebroeders haar wittige soenen en Jan Goeyart
Smolders man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Ghijsbrecht en Elisabet voorn.
quo facto Lambrecht voorn. vertegen op dit huis etc.
quo facto deze voorn. personen delen
aan Claes en Jan die Molder
het huis etc.
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1523 januari 30 | 227/7r-1
Jan, Embrecht, Claes en Jan die Molder
geloeft Lambrecht (Gijsbert van Gorcum) voorn.
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud roge Oisterwijk maat op Lichtmis uit
het huis daar wijlen Ghijsbrecht hun vader te woenen plach in parochie Oisterwijk in de Houtssche straet etc.
etc.
1523 januari 30 | 227/7r-2
Claus (Gijsbert van Gorcum) en Jan die Molder aan Jan en Embrecht hueren bruederen 45 rijnsgulden etc.
1523 februari 21 | 227/11r-1
Augustijn zoon wijlen Steven van Dunne Steven en Willem zonen wijlen Ariaen zoon wijlen Steven van
Dunne voorn. en Ariaen hen suster met haren voogden Peter en Marten zijn brueder zonen wijlen Denys
zoon wijlen Stevens yerstgenoempt voir hen selven ende voir Steven hoeren brueder Marien die oudste
Ariaen en Marien die jonckste hun susteren delen na dood wijlen Conegonde dochter wijlen Henrick Stevens
henne moeyen
aan Augustijun voorn.
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge als jaarlijks geldende zijn Joostken en Ariaen gezusters drs wijlen
Peter Langerbeens uit
een huyse en hoeve en erffenis daaraan hen toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede Berckel omtrent
die Creytemoelen aan een venne aldaar daar wijlen Jan Loeyen te woenen plach
aan Steven en Ariaen hen suster een mud rogge erfpachts uit een erfpacht van derdalve (2 1/2) mud rogge
als Peter en Marten met hueren bruederen en zusteren te gelden plachten uit
1. een huyse en hoeve hen toebehorende en erf daaraan in parochie voors. ter stede in Udenhout in die
Moelenstraet aldaar etc.
2. een weye in parochie voors. ter stede opt Goemelaer etc.
aan Peter Marten Steven en hueren zusteren voors.
dat andere mud rogge erfpacht uit deze erfpacht van derdalve mudde als voor
1523 | 227/16losr-2
Adaem gelooft Yeven 20 sjaers verschijnende te meye wt
een stuk lants hem toebehorende geheyten die seven lopense in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout
omtrent de Cuyl
1523 mei 2 | 227/25v-2
Henrick zoon wijlen Peter vanden Hoevel als wedn. Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Gerit Zanders
de tocht in 1/7 in
een hoeve met toebehoren huyse, hoeve, schueren, scaepscoeyen en alle toebehoren derselver hoeve lant
sant beempden heye en weye tsamen 30 bunder int geheel in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen
die Scoerstraet etc. totten Druenense sant toe
opgedragen Haeywigen zijnder dochter uit hem en uit Margrieten zijn huisvrouw om daaruit te vercopen
Aerde natuurlijke zoon wijlen Jan van Broechoeven
jaarlijkse en erfelijke cijns 6 rijnsgulden
quo facto Haeywych voors.
heeft verkocht Airde voirs.
jaarlijkse en erfelijke cijns 6 rijnsgulden op Lichtmis uit deze onderpanden
belast met de grontcijns lopende sjaers derdalve rijnsgulden
nog jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mud rogge Janne Scut en
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noch verscheyde erfcijnzen lopende tsamen 1 rijnsgulden uit deze gehele hoeve
quo facto heeft Aert bekent Haeywigen voors. dat zij zal mogen lossen met 99 rijnsgulden
1523 mei 12 | 227/27r-1
Cont zij een yegelijcken want Ghijsbrecht zoon wijlen Jan van Wcht voor zijn gebrek voor een mud rogge
welke erfpacht Pauwels zoon wijlen Herman Wouter Berthouts soen geloeft had Airde zoon wijlen
Ghijsbrecht Zegers op Lichtmis uit
een huis en hoeve met zijnen gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 28 lopen in parochie Oisterwijk
ter stede Berckel etc.
volgens schepenbrief 1477 24 januari en welke erfpacht Ghijsbrecht voors. gebrak en binnen 3 jaar ll. nyet
vergouden en was dat hij seede gericht waert met vonnisse der scepenen van Oesterwijck uit dit huis etc.
welk gericht Jan Goeyarts Beckerss vorster tot Oesterwijck wegens Ghijsbrechts voirs. met volkomen macht
volvoerde
aan Ghijsbrecht voors.
[in marge:] Ghijsbrecht heeft dit huis voorn. bij de vorster in de kerk doen veilen op sondach ll. en kersse
doen ontstecken en Ghijsbrecht heeft het behouden 14 juni 1524
1523 december 4 | 227/30r-2
Embrecht zoon wijlen Willem Vercuylen
heeft geloeft Wouter zoon Jans van den Heesacker
jaarlijkse en erfelijke cijns 18 st in paeyments op Pinksteren uit
1/5 in een hoeve met alle toebehoren die toebehoren plach wijlen Henrick Loirs in parochie Oisterwijk ter
stede in den Brant
en uit zijn andere goederen
1523 mei 29 | 227/33r-1
Peter Ariaen Sterts soen Goeyart zoon wijlen Hessel Goeyartss man van Yken zijn huisvrouw, Jan zoon
wijlen Gerit vande Pasch man van Kathelijn zijn huisvrouw, Ghijsbrecht zoon wijlen Jan van Boirden man van
Jenneken zijn huisvrouw en Jan Janss vande Heesacker man van Mechtelt zijn huisvrouw dochters Ariaen
Sterts voors. op alle goederen daer wijlen Henrick Ariaen Sterts hueren brueder inne bestorven is en hij na
zijnre doet aftergelaeten heeft die welcke Mari weduwe van Henrick dochter wijlen Jan Willemss in tochte
bezit waar ook gelegen hebben zij wettig vertegen tbv Marie voors.
waarna Mari voors gelooft Peter voors. tbv hem en tbv zijn mede erfgen. 19 peters van 18 st te betalen 8
dagen voor Lichtmis a.s..
1523 mei 29 | 227/33r-2
Mari weduwe van Henrick Adriaen Sterts dochter wijlen Jan Willemss,
aan Ariaen Sterts voors. dat zij alsulcke 2 rijnsgulden losrente als zij met haar momb. Peter voors. en wijlen
Willem Janss haer bruer namens wijlen Marie haar wittige dochter die noch onmondig was als schuldenaars
gelooft hadden uit de erven van Marie volgens schepenbrief van Oisterwijk 10 jaar lang te lossen volgens de
losbrief
[marge:] Deze Peter met zijne mede erfgen. voorn. verklaren lossing door Marie voorn. 22-12-1523
1523 mei 29 | 227/33r-3
Mari weduwe van Henrick Adriaen Sterts dochter wijlen Jan Willemss,
gelooft Peter Adriaen Sterts ook tbv mede erfgenamen
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

dat zij alle pachten renthen en erfchijnsen die wijlen Henric Ariaen Sterts haar man, zij Marie voorn. Peter en
Willem Janss haar broer gelooft en gevest vroeger Goeyarde zoon wijlen Aert Stevens en zijn kinderen uit
een stede met allen de toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede in den Byesmortel volgens schepenbrief
Oisterwijk
dat zij die dair vut van nu voortaan ten ewigen dage alsoe gelden sal zodat de goederen van Henrick en
Peter en hun nakomelingen daarvan vrij zullen zijn en tot meerdere zekerheid stelt ze 6 peters erfcijns als
wijlen Henrick voors. en zij tsamen verkregen hadden tegen Henrick Willem Witlock
1523 juni 8 | 227/35v-1
Cont zij want Ariaen dochter wijlen Ghijsbrecht Weysen van wijlen Ghijsbrecht voors. en vut Heylwige zijn
huisvrouw dochter wijlen Ghijsbrecht Piers die wijlen Ghijsbrecht voors. vercregen hadde bij wijlen Mechtelt
zijn huisvrouw dochter wijlen Jan van Oekel in tijden voirleden vernaderschapt
die helft in een stuk beempts 2 bunder wair aff die andere helft toebehoort Jan van de Heesacker welke helft
jaarlijks rijdende is tegen de andere helft Jan voors. toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede optie
Riedonck geheel
e.z. godshuis der Cartuseren in parochie Vucht oostwaarts, a.z. erf Willem Hels en godshuis St Geertruid
inde stad sBosch met meer anderen westwaarts, en welke helft heer Huybrecht van Loen prior vanden
goidshuyse der Cartuyseren voors tegen Elisabeth dochter wijlen Ghijsbrecht Piers voors. met mede erfgen.
verkregen hadde volgens schepenbrief van Oisterwijk
so is gestaan Ariaen voorn. deze helft aan Jan vande Heesacker haren oem voorn.
1523 juni 27 | 227/38r-1
Herman zoon wijlen Willem die Necker, Oeyken zijn suster, Cornelis Lambrecht Maess man van Margriet,
Hessel Jan Hessels man van Kathelijnen zijn huisvrouw gezusteren dochters wijlen Willem voors., Margriet
weduwe wijlen Goeyarts zoon wijlen Willems voirs. namens Pauwels, Jan, Ariaens haere soenen, Willem
Elisabeth en Margriet haere dochteren die zij bij wijlen Goeyarde voors. nyet tegenwoordig wesende ende
Mari dochter wijlen Wouters zoon wijlen Willem yerstgenoemt namens haer selve en van Ariaen haeren
brueder en Margriet haar suster daar zij voor geloeft heeft met de momboren van Oeyken, Margriet en
Marien voors. de een helft en Juet weduwe wijlen Gerits van Goerle dochter wijlen Henricks van Esche met
haren momb. de andere helft
eenen cleynen huysken met zijne hoeve gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk in een stede geheyten
Udenhout dat dit erf daer dit huysken op getimmert is Jan die Necker tegen Wouter zoon wijlen Fenys
Remkens met cope vercregen hadde
overgegeven Claesse Peter Leemanss
Juet voors. met Gerit haar soen
1523 juli 24 | 227/40r-2
Joest Hessel Willen z.
heeft geloeft Jan zoon wijlen Jan van Eerssel tbv Ariaen weduwe Jan van Eerssel voors. zijn moeder
dat hij gelden en betalen sal derselver Ariaen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 1 1/2 gulden op St Jacop in
de zomer uit
de helft van een stuk beemd hem toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout aenden Brant
etc.
losbaar met 25 rijnsgulden
1523 augustus 26 | 227/43r-1
Airt zoon wijlen Goeyart Rembouts ende Anthonis zoon wijlen Henrick Zwaen als mombaers van Goeyarde
ende Yefken onm. kinderen wijlen Goeyarts zoon wijlen Goeyart Rembouts voorn.
verklaren dat Ariaen weduwe wijlen Jans van Eerssel aan hen erffelijck gelost heeft met 26 1/2 rijnsgulden
alsulcken halve mud rogge erfpachts als Ariaen voors. te gelden plach de onmondige kinderen voorn. uit
zekere onderpanden in de parochie Oisterwijk ter stede tot Berckel volgens schepenbrief en waarmee ook
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gelost zijn 4 ponden payments jaarlijkse en erfelijke cijns als Goeyaert vader der voorn. onm. kinderen hr
Rembouts priester zijnen brueder uit
zijnen huyse en hoeve vercoft hadde
en welke 4 pond payments jaarlijkse en erfelijke cijns deze hr Rembout an de heren persoen en altaristen in
zijn testament gemaect hadde
1523 oktober 5 | 227/44r-1
Henrick zoon wijlen Jan Witlocks
heeft verkocht aan Jan zoon wijlen Ghijsbrecht van Gorcum
een stuck lants hem toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout opten Winckel etc.
1523 november 2 | 227/44v-3
Adaem zoon wijlen Jacop Poeynenborchs
heeft geloeft Yeven dochter wijlen Jacop Poeynenborchs sijne suster
jaarlijkse en erfelijke cijns 20 st payment op 1 mei uit
een stuk land hem toebehorende 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout omtrent den Cuyl etc.
met een eind aan den goidshuyse van Tongerlo
losbaar met 20 rijnsgulden
1523 november 16 | 227/45v-2
Jan zoon wijlen Ghijsbrecht van Gorcum
heeft geloeft te betalen Henrick zoon wijlen Willem Witlocks jaarlijkse en erfelijke cijns 25 st payment op
Allerheiligen uit
een stuk land hem toebehorende in parochie Oisterwijk in Udenhout opten Winckel etc.
losbaar met 25 rijnsgulden
1523 november 19 | 227/46v-1
Cont zij want Embrecht zoon wijlen Henrick Embrechts soen van Ryele
geloeft Jacoppe vander Elst tbv des persoens en altaristen kerk van Oisterwijk
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht en 8 ponden bosch payment jaarlijkse en erfelijke cijns op Lichtmis
uit
erf tot weye liggende 6 lopen in parochie Oisterwijk < erff der erfgen. wijlen Aerts vande Heyen > gem.
waterlaet
stuk erffs aldaar
e.z. erff Wouter Maes, a.z. erf Ghijsbrecht Wernairs
omdat die rectoers des altairs van sint Joseph inde kercke van Oisterwijck then ewigen daege aldair
residerende ---? souden in allen renten den persoen en altaristen aldair residerende tsamen toebehoirende
gelijck een van de anderen aldair residerenden met vorwaerden toegedaen soe wanneer Embrecht voirs. oft
heer Andries zijn zoen priester desen erfpacht en van acht ponden payments erfcijns beleegt oft
geassigneert selen hebben op goede andere onderpanden dair gout voir wesende dat alsdan dese te nyet
en van onwerden wesen sal gelijck als dat in scepenbrieven van Oesterwijck op gemaect volcomelijcken
begrepen is
daerover zijn gestaen voir scepenen Embrecht zoon wijlen Embrechts voors. Aleyt zijn zuster meester
Henrick en Jacop zonen wijlen Henrick Embrechts voorn. Jan en Mechtelt zijn suster kinderen wijlen Willem
Poeynenborchs die hij bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Embrechts yerstgenoemd verkregen
had en Aelbrecht zoon wijlen Willems vanden Dijck man van Jenneken zijn huisvrouw dochter wijlen Willem
en Elisabetten voirs. mette momboren van Aleyten en Mechtelden voors. een jaarlijkse en erfelijke cijns van
6 rijnsgulden 20 st voor elke rijnsgulden op Pasen uit
o.a.
de helft van eenre hoeven toebehorende Geryde zoon wijlen Matheeus Cuysten in parochie Oisterwijk ter
stede Udenhout bij der hoeven des heeren van Postel
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welke erfcijns voors. heer Andries Egbertss voors. tegen die susteren des voors. convents en Aelbrecht
voors. voor die ene helft en tegen Geride Cuysten voirs voor die andere helft met cope sch. sBosch en welke
erfcijns de voorn. personen nader doot van wijlen hr Andries voors. in recht van successie en versterve
aencoemen is
hebben zij wettelijk en erffelijck voor dit mud rogge en 8 ponden payments jaarlijkse en erfelijke cijns
overgegeven hr Wouter vande Beerten persoon tot Oisterwijck tbv persoon en altaristen voirs.
losbaar deze erfcijns
1523 november 7 | 227/46bis-r-1
Aert zoon wijlen Dirck Vrancken
een stuck beempts met eenre weyen dair teynden aent noirdeneynde aenliggende tsamen 3 1/2 lopen
en 1/2 lopen beempts in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout bijde Tolberch naast de mede
erfgenamen van wijlen Agnes en Jenneken dochters wijlen Airts vander Heyen daar dit stuk beemd tegen
deelt oostwaarts en met de noirden eynde aende duyn van Druenen etc
welk stuk Airt voors. tegen Agnees en Jenneken voorn. verkregen had schepenbrief Oisterwijk
overgegeven Wouter zoon wijlen Gerits Bonten tbv Elisabeth zijn moeder de helft en Airde natuurlijke zoon
wijlen Jan van Broeckhoven de andere helft
1523 december 14 | 227/53bis-r-1
Willem Dirck en Gerit gebruederen Laureys Gerit Lombaertss man van Henricke zijn huisvrouw en Matheeus
Aert Nulants man van Belyen zijn huisvrouw gesusteren kinderen wijlen Airts vande Wiel delen na dood
wijlen Airde hueren vader voors. en Willem huere moeder verstorven
overmits welcker erfdeylinge Willem voors sal hebben
o.a.
- noch een mud rogge welke jarlijks geldende is Embrecht Roeloffs uit zekere onderpanden in parochie
Oisterwijk ter stede in Udenhout nl. uit 5 buender broeck etc. in schepenbrief sBosch
- nog 2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke geldende is Henrick Peters van Vucht op Lichtmis uit
een erffernis tot lande en weye liggende 22 lopen in parochie Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout
opten Winckel etc. volgens schepenbrief Oisterwijk
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