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 1524 – 9 januari 1525
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1524 januari 27 | 228/5r-2
Hessel zoon wijlen Peter Willen weduwnaar wijlen Haeywige dochter wijlen Willem van Ryel
de tocht in de helft in
stuck beempts 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout inden Brant aldaer etc.
opgedragen Joest zijn zwager om daaruit te verkopen Hesselen zoon wijlen Jan Hessels jaarlijkse en
erfelijke cijns 24 st
waarna Joest geloeft aan Hessel losbaar met 20 gulden
1524 februari 6 | 228/14r-1
Embrecht zoon wijlen Peter Priems en Henrick zoon wijlen Jan Wilems dien Jan bij wijlen Ariaen zijnre
huisvrouw dochter wijlen Peters voors. vercregen heeft hen recht in
1. een stuck lants geheyten Dieskenshoff 2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
2. stuk beemd 6 lopen opt Goemelaer etc.
3. stuk beemd 1 buender ook in Udenhout tot erffenis behorende tot Nollekenshoeve etc.
overgegeven Jan zoon wijlen Peter Priems voors. Aerde Pauwelss Jan Jacop Meeuss en Geryden Henricks
Verhoeve
1524 februari 10 | 228/14r-2
Jan zoon wijlen Peter Priems Gerit voors. man van Engele zijn huisvrouw, Jan Jacops Meeuss man van
Heylwige zijn huisvrouw gezusteren kinderen wijlen Peter Priems ook voor de onm. kinderen wijlen Peter
Priems des jongen daar zij en met hen Jan zoon wijlen Jan Piggen als momb.
tsamen voor geloeft hebben hen recht in Dieskenshoff
supt Airde Pauwels voors.
1524 februari 10 | 228/14r-3
Art Pauwels voors. ut tutore Yken sue uxoris filie Petri Priems zijn recht in 2 stukken beemd voors.
supt Johannes Priems et alys ad opus [als voor] dat. et scab. uts.
1524 maart 1 | 228/20r-1
Mechtelt weduwe Jan Piggen dochter wijlen Herman van Boirden die tocht in
1. een huyse en hoeve net timmeringe daarbij en de erff daraan tsamen 2 mudzaad in parochie Oisterwijk ter
stede Udenhout etc.
2. 1/4 in stuk land te Berkel etc.
aan Claes haar wittige zoon om daaruit te verkopen Jan zoon wijlen Peter die Heelt jaarlijkse en erfelijke
cijns 23 st
quo fact Claes geloeft Jan voorn. jaarlijkse en erfelijke cijns 23 st uit 1/4 in huis etc. als voor
- losbaar met 20 rijnsgulden
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1524 maart 2 | 228/20r-2
Jan zoon wijlen Henrick Blieck weduwnaar Agnese dochter wijlen Aert Faess de tocht in
eenen cleynen huysken met gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel etc.
welk stuk met het huiske daarop afgedeeld van erf Aert Rotaerts strekkende aan de gemeijnt van Haren
aankomst als Aert Rotarts aan Jan voorn. purlijcken om goidswillen en in rechter aelmoesen gegeven in
schepenbrief Otw '
en al zijn andere goederen overgegeven Dirck zoon wijlen Dirck Dictus man van Aleyte zijn huisvrouw en
Anthonise zoon wijlen Corstiaen Gieliss man van Henricke zijn huisvrouw dochters Jan en wijlen Agnese
voors.
quo facto Dirck als man van Aleyte de helft hem toebehorende in dit huysken en alle andere goederen
opgedragen Anthonis voors. ook voor suster Elisabeth wonende in de goidshuyse der zusters van Orten in
de stadt vanden Bosch d. Jan voors.
[marge:] Anthonis heeft dit huisje etc. opgedragen Peter Huyben tbv Jan Blieck voors. 10-1-1524 [o.s.]
Anthonis voors. heeft geloeft Jan voors. dat hij allen zijn wittige scult zal betalen en Jan houden van ethen
van drincken van clederen lynde en wollen van scoenen en voerts van alles des hem van noede wesen sal
en dat hij oick met hem in zijn huys woenen sal en dat hij zijn lichaen oick temelijcken nae zijnre doet ter
eerden bestaeyen sal
Anthonis voirs. geloeft Dircke voors. 8 rijnsgulden
1524 maart 14 | 228/21v-2
Wouter, Aelbrecht en Servaes zonen wijlen Peter Faess Henrick zoon wijlen Goeyaert Aerts en met hem
Aleyt zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Faess voors. en Ariaaen dochter wijlen Ariaens Goeyaerts van
Vucht van hem en vut wijlen Kathelijn zijn yerster huisvrouw dochter wijlen Peter Faess vorn. tsamen
verwekt
hebben verkocht Elyaes en Peter zonen wijlen Claes Elyaess en Willem zoon wijlen Willem Geritss
een stuk land hem toebehorende in parochie Oesterwijck ter stede tot Berckel etc. aan een zijde hierover
een kerkpad
1524 maart 16 | 228/22r-2
Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe en Cornelis zoon wijlen Bartholomeus die Wagemeecker hebben
een erfwisseling gemaakt van sekere erfenissen hen tot beyden zijden toebehorende
aan Cornelis Anthoniss komt
een stuck lants 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede opte Winckel etc.
aan Cornelis Bartholomeeus
1/4 in een stuk land geheyten den Hoechhoutsche acker waaraf de andere 3/4 ook behoren denselven
Cornelis geheel 17 lopen als voor op Hoechhout
belast met aan de Heilige Geesttafel van Oisterwijk 12 lopen rogge o.a.
1524 maart 16 | 228/22v-1
Marten Jan en Ariaen gebr. Henrick en Guelt gezusters kinderen wijlen Airts die Meyer en Jan zoon wijlen
Willem Vendics man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Airts die Meyer voorn. delen na dood wijlen
Aert voorn. en Claesken zijn huisvrouw hueren vader en moeder bij versterf
aan Marten
o.a.
een mud rogge vergolden door kinderen wijlen Jan Peter Berthout uit zekere onderpanden in Udenhout
optie Gruenstraet
aan Jan
de helft van een cleyn stede 5 lopen in parochie Oisterwijk optie Houtsche straat etc.
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aan Ariaen voorn.
niets in Udenhout
aan Henrick
niets in Udenhout
aan Guelt
1/2 van een weye die Kerckwey waarvan de andere helft in deze deling aan Jan zoon wijlen Willem Vendicks
in Udenhout optie Houtsche straat int Willichbroeck etc.
aan Jan Willem Vendicks
de andere helft in deze wei etc.
1524 maart 18 | 228/24r
[feria sex post Judica]
Yken weduwe Jan Gielis dochter wijlen Jan Airts de tocht in 1/8 in
een stuk beemd 1 bunder in parochie Oisterwijk opt Goemelair etc.
aan Andries, Jan en Ariaen, broers, en Yken en Aleyten haar witige kinderen van wijlen Jan voorn. en Aerde
Peter Goeyarts van Vucht man van Marien zijn huisvrouw dochter wijlen Jan en Yken
quo facto deze Andries c.s. dese 3/.8 in 3 stukken beemd etc. aan Gijsbrecht zoon wijlen Jan van Wcht
1524 mei 9 | 228/30v-1
Jan zoon wijlen Aerts die Meyer Ariaen zoon wijlen Willem Vendicks, Lambrecht die Meyer, Goeyart die
Molder als capelmeesters van St Wilborts capelle gelegen tot Berckel Jan Langerbeens, Goeyart Hessels,
Ghijsbrecht Zegers, Hessel Jan Hesselss, Anthonis Meeus, Henrick van Gorcum, Ghijsbrecht van Vucht en
Joirden Peterss als naburen en ingesetenen vanden Udenhout in Berckel hebben geloeft te gelden heer
Wouter vande Berten persoen der kercken van Oesterwijck
jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 rijnsgulden op 1 mei uit haar erfgoed
1524 juli 30 | 228/35v-2
Jan Henrickss vande Vloeten weduwnaar Mechtelde zijn huisvrouw dochter wijlen Peter van Gestel
de tocht in een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in jaarlijkse pacht van 7 mud rogge Bossche maat als
Willem zoon wijlen Willem vande Boschacker jaarlijks te heffen plach uit
zekere onderpanden in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
en welke mud rogge met nog 5 zester rogge in de erfpacht van 7 mud Jan voorn. tegen Willem voors. met
overgeven schepenen van Oirschot en welke erfpacht nu geldende is Jan zoon wijlen Andries Lambrechts uit
zekere erffenis en onderpanden hem toebehorende in Udenhout voors.
overgegeven Geryden zijn wittige soen uit wijlen Mechtelde voors.
quo facto Gerit voors. dit mud rogge Jan zoon wijlen Andries Lambrechts voirs.
1524 december 14 | 228/49v-1
Cristijn weduwe Cornelis Canters dochter wijlen Willem Pig de tocht in
1. een huyse en hoeve met scuere daerbij en hueren gronde en toebehoren en erff daaraan tsamen 6 lopen
in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen tSant etc.
2. stuk land 1/2 mudzaad tpl. voors. 3 buender
3. heiveld 2 buender in parochie Helvoirt
opgedragen Jan, Wouter en Ariaen haar zonen en Anthonis zoon wijlen Willem zoon wijlen Cornelis voors.

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015

quo facto Jan Wouter en Anthonis voors. ook voor Elisabeth zijn suster nog onm. 3/4 in huis etc. als voor
aan Ariaen hun broer
1525 januari 9 | 228/53r-3
Cornelis zoon wijlen Claes die Laet bij Claes voors. en wijlen Geertruden zijn huisvrouw dochter wijlen
Marten Daniels Pierss tsamen verwekt
zijn recht of gedeelte hem toebehorende in
een huyse en hoeve met gronden en toebehoren en erff daaraan tsamen 1 lopen in parochie Oisterwijk ter
stede tot Berckel etc.
overgegeven Jan en Ghijsbrecht zonen wijlen Marten voors. zijn oemen
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