
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 229 ("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.) 
10 januari 1525 – 5 januari 1526
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1525 januari 27 | 229/1v-3

Alsoe Aleyt Peter Jacops dochter van Esch wittige huisvrouw Henricks Jan Goeywertss sieck wesende van 
de pestilencie daer zij af gestorven is haar testament voor hr Goeyarde Stevens van de Donck priester als 
notaris met meer andere getuigen in absentie en sonder consent van Henrick voirs Jan Goeywertss haren 
witigen man woenende tot Gestel bij Oesterwijck gemaect 
soe is comen en gestaan Henrick voors. heeft gelaneert en geapprobeert en geratificeert 

1525 januari 20 | 229/3r-1

Claes zoon wijlen Ariaen Faessen 15 st jaarlijkse en erfelijke cijns in erfcijns van 20 st payment op Lichtmis 
uit
huyse en hoeve met erf daaraan tsamen 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede geheyten in Udenhout 
optie Gruenstraet etc. 
welke erfcijns Claes tegen Aerde zoon wijlen Dirck Vrancken met overgeven en voorn. Aert tegen Cornelis 
zoon wijlen Anthonis vanden Loe met cope in schepenbrief Oisterwijk 
supp Wouter Gerit Wouterss en Ariaen Aert Elyaess als momb. Claes en Marie onm. kinderen wijlen Daniel 
Henrick Wouterss tbv deselver kinderen losbaar met 16 rijnsgulden en deze 15 st in de erfcijns losbaar met 
14 rijnsgulden

1525 februari 14 | 229/3v-1

Elyzabeth dochter wijlen Jans zoon wijlen Henrick Bliecks, Dierck zoon wijlen Dirck Dictus man van Aleyte 
zijn huisvrouw en Anthonis zoon wijlen Corstiaen Gieliss man van Henrick zijn huisvrouw, dochters wijlen 
Jans voors. 
een cleyn huysken met zijnen gronde en toebehoren tot hen behorende in parochie Oisterwijk ter stede 
opten Winckel etc. zoals afgepaald naast gemeynt van Haaren aan die Goemelaerse straet 
als Aert Roetaerts aan Jan Blieck hueren vader puerlijcken om godswille in rechter aelmoese gegeven had in
schepenbrief Oisterwijk hebben zij overgegeven Peter zoon wijlen Huybrecht Aertss 

1525 januari 23 | 229/4r-1

Cont zij want Jan Peter ende Willem gebrueders zoon wijlen Gerit Hoeven ende Jacop Claes Jacoppen soen
man van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Gerit Hoeven voirs. verkocht had Ariaen zoon wijlen Airt 
Eliaess jaarlijkse en erfelijke pacht 20 lopen rogge op Lichtmis uit
huyse en hoeve met zijn gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 10 lopen in parochie Oisterwijk ter 
stede in Udenhout in die Moelenstraat 
e.z. erff Lambrecht vande Heesacker, a.z. erf heer Andries Embrechts en Henrick vande Heese zoals in 
schepenbrief  Bosch 
soe is gestaan Ariaen voors. heeft bekent dat Jan en Willem aan hem van deze erfpacht met gerede 
penningen te weten 10 rijnsgulden van 20 st die hij van hen bekende ontvangen te hebben wettelijk gelost 
en afgeleegt 4 lopen rogs erfpacht waarvan Willem betaald heeft 3/4 en Jan 1/4 

1525 januari 23 | 229/4r-2

Ariaen zoon wijlen Airt Elyaess een halff mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende in een 
erfpacht van anderhalve mud rogge te vergelden op Lichtmis uit alle erfgoederen van wijlen Jan Goeyarts 
Neckers tot Berckel 
welk half mud rogge Jan voors. de kinderen wijlen Goeyaerts die Leeu in zijn testament gemaect ende 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



gelaeten hadde en welk half mud voors. Ariaen voors. tegen Jan en Peter zonen wijlen Goeyarts voors. 
Embrecht Herman Smolders man van Elisabeth zijn huisvrouw Jan Jans Bonten man van Barbaren zijn 
huisvrouw en Jan Peter Scilderss man van Geertruiden zijn huisvrouw gezusters dochters wijlen Goeyarts 
voors. vercregen in schepenbrief Oisterwijk en in een testament 
overgegeven en opgedragen Margriet weduwe Wouter Willem Sneckers dochter wijlen Ghijsbrecht die Beir 
haar ter tocht en Ariaen Marien en Margriet haar en Wouters voors. wittige kinderen ten erve 

1525 januari 30 | 229/6r-2

Jan Boen als weduwnaar Marien zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Meeus de tocht in
stuck beempts geheyten Deylmansbeempt 3 mergen lants in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout optie
Ryedonck aldaer etc. naast het godshuis van de reguliere bij de stad Eyndhoven 
overgedragen Ariaen Janne Willeme zijne zoene en Goesse Henrick Rutten man van ….. zijn huisvrouw 
dochter Jans voors. tbv hen en tbv Jacoppe zijne soen Lijsbette, Truyken en Ariaen zijn dochteren om 
daaruit te mogen verkopen en vesten den heren persoen en altaristen residerende inder kercke van 
Oesterwijck jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden en nyet voerder 

quo facto Ariaen Jan Willem en Goessen voors. en voor Jacoppe huere brueder Lijsbette Truycken en Ariaen
hueren susteren gelooft aan heer Andries Wouter Stijnen zoon priester tbv heer persoen en altaristen voors. 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op Lichtmis uit voornoemde onderpanden losbaar met 50 rijnsgulden

1525 februari 8 | 229/9r-2

Jacop zoon wijlen Claes Peters man van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Gerit Hoeven 
zijn recht in 1/4 hem als momb. van zijn huisvrouw toebehorende in
een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erff daaraan in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout in 
die Moelenstraet naast godshuys vanden Marienborch in den Bosch 

supt Henrick zoon wijlen Peter Wouters voors. 
belast met o.a. 1/4 van 3 blanck erfcijns hertogcijns 

[marge:] Henrick zoon wijlen Peter Wouters dit 1/4 in de huyse etc. overgeven Jan en Willem zonen wijlen 
Gerit Hoeven 25 aug. 1525

1525 februari 23 | 229/13r-2

Mari weduwe Henricks zoon wijlen Ariaen Sterts dochter wijlen Jan Willems 
heeft geloeft Janne zoon wijlen Jan Priems jaarlijkse en erfelijke cijns 4 rijnsgulden op Lichtmis uit
stede te weten een huyze en de hoeve mette andere timmeringe daarbij staende en vutter erffenisse daer 
aen liggende en daer toebehorende tsamen 2 mydzaad 5 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in den 
Biesmortel opter Gruenstraet aldaer etc. 
losbaar met 96 rijnsgulden

1525 maart 1 | 229/14r-1

Peter zoon wijlen Henrick Witlocks 
heeft geloeft Janne Goeyaert Smolders 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 rijnsgulden op St Mathijs dach apostel uit
eenre hoeve met toebehoren te weten huys hof schuer beempt lant sant heye en weye daertoe behorende 
de principael hoeve gelegen in parochie Oisterwijk ter stede geheyten op Lappen schoer [sic] etc. 
losbaar met 38 rijnsgulden 

1525 maart 3 | 229/15r-1

Schepenen van Oisterwijk doen condt dat verschenen Jan Janss van Heze en Ariaen zijn wittige huisvrouw 
dochter wijlen Hessel Henrick Hessels soen testament tbv langstlevende alle goed 
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1525 april 1 | 229/21r-1

Wouter Thomaes Woutertss en Wouter Jacop Stijnen [Scijven?] als meester en provisoer der fabrycke der 
kerck van Oisterwijk 
hebben geloeft Joesten weduwe Aert Eckermans dochter wijlen Henric Joerdens 
5 rijnsgulden jaarlijkse lijfrente zolang Joest leeft op then heyligen Paesdach uit
de helft in een hoeve waaraf de andere helft toebehoort der tafelen des heylichs Geests idKvO in parochie 
Oisterwijk ter stede in den Mortel 
waarvoor Joest aan de fabrycke gegeven 100 rijnsgulden 
- zij zal haar leven lang vrij zijn van beden en ander ongelt voerts van alle anderen gebuerlijck lasten 

1525 mei 2 | 229/22v-2

Cont zij want Anthonis zoon wijlen Symon Laureys man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Jan 
Melis met recht opgedingt hadde 
een huys en hoff met erff daaraan tsamen 7 lopen lants in parochie Oisterwijk optie Houtsche straet aenden
dreyboem aldaar etc. 
waaraf Ariaen zoon wijlen Henrick Nouwen den coep metten heer van de lande voor een half mud rogge 
erfpacht dat Anthonis voors. dair vur gelden hadde en nog voor 10 lopen rogge erfpacht die de tafel van de 
Heilige Geest in de kerk van Oisterwijk daaruit geldende heeft en nog voor andere erfpachten in 
schepenbrief van Oisterwijk 

soe is gestaan voor sch. Oisterwijk Ariaen voors. heeft als princ. schulder op al zijn goed geloeft Dircke 
Roevers Dirck Lambertss Willem Jan Willemss en Goeyarde Goeyart Claess dat hij deze 10 lopen rogge 
erfpacht aan de tafel uit deze erven voortaan zal betalen 

1525 mei 1 | 229/22v-los1v

Ariaen Henric?? Nouwen 
gelooft Dirck Rover Dirck, Lambrechts Willem Jan Wilems en Goeyart Goeyart Claess 
dat hij uit de stede gelegen bij de Houtse dreyboom aan de tafel van de Heilige Geest tot Oisterwijk zal 
betalen 10 lopen rogge 

1525 september 11 | 229/35v-1

Schepenen van Oisterwijk doen condt dat coemen is Ariaen zoon wijlen Joest die Beer seggende dat hij 
waer in meyninge te reysen een bedevaert voir den heylige apostel St Jacop ende heeft alsoe in maniere en 
forme van testamente gemaect zijne twe kynderen die hij verwect hadde ende vercregen bij Kathelijne 
dochter wijlen Peter Hollen allen die gueden ende versterve dat hem aencomen sal moegen van zijnen 
vader voirs. ende zijnen vrouken in dien hij nyet wederom en quaem van St Jacops voirs ende hij opten 
wech aflivich worden en indien hij wederom quame soe en sal die testament van gheene werde weesen met 
voorwaarde dat Kathelijjn voors. de tocht zal hebben en de twee kinderen het erfrecht 

1525 november 9 | 229/35v-2

Item in desen selven jaer van xxv is coemen ende gestaen voir die selve scepenen boeven genoempt dese 
voirs. Ariaen zoon wijlen Joest die Beer ende dit voers testament geheelijck ende al wederroepen ende te 
nyet gedaen 

1525 december 5 | 229/45r-2

Willem zoon wijlen Wouter Verhoeve Elisabeth zijn zuster en Joest Ghijsbrecht Anthonis man van Margriet 
zijn huisvrouw dochter wijlen Wouter voors. ook namens Jan hueren brueder en Aleyten huer suster 
een huys en hoff met gronden en toebehoren met een weyken daer teynden aanliggende tot hen behorende 
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in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout optie Gruenstraet etc. 
opgedragen Lambrecht zoon wijlen Thomaes Janss 

1525 december 4 | 229/45v-1

Steven zoon wijlen Gerits vanden Heesacker 
gelooft Willem zoon wijlen Pauwels Rijsbroecks 
8 karolus gulden tstuck voor 22 st en nog ander payment tsamen 10 rijnsgulden op Lichtmis over een jaar 
met 6 lopen rogge op St Barbarendach 

1525 november 17 | 229/45v

cont zij zekere geschille tussen Marien weduwe wijlen Henrick Dirck Bloemkens dochter wijlen Henrick 
Lauwreyss ter eenre en Lauwreys zoon wijlen Ariaen sGraeten van Ariaen en vut wijlen Margriet zijn 
huisvrouw dochter wijlen Dircks voors. tsamen verwekt en Marie dochter wijlen Dircks zoon wijlen Ariaen en 
Margriet als erfgenamen wijlen Henrick Bloemkens voorn. ook namens alle andere erfgenamen dess. 
Henricks ter andere zijde 
de goederen waarin wijlen Henrick bestorven is elke partij twee goede mannen Mari die weduwe voors. den 
eerbare en vorsichtige Claesse van Bochoeven en Laureys die Wijse Lauwreys en Mari zijn nicht voorn. heer
Aerde Aerts vicecureyt der kerk van Haren en heer Jan Sapeels priesteren maken bindende uitspraak 

aan Mari de weduwe 
niets in Udenhout

aan Laureys en Mari zijn nicht met hun mede erfgenamen 
niets in Udenhout

aan Laureys 
o.a. 
nog 1 mud roge jaarlijkse en erfelijke pacht als geldende is Claes Muts uit 
een erf geheyten Writershoff in parochie Oisterwijk ter stede op Winckel opten hoeck vande Goemelaers 
straeten 

aan Mari voors. 
niets in Udenhout

1526 januari 3 | 229/48r-2

Claes zoon wijlen Ariaen Faessen en Cornelis zoon wijlen Anthonys vande Loe 
hebben geloeft Aerden en Janne voers. tbv Goeyaerden hueren vader en zijn kynder dat zij gelden selen 
Goeyaerden voors. t.t en zijn kinderen ten erve 
een jaarlijks erfchijns van 2 rijnsgulden 4 1/2 st op Lichtmis uit
1. een stuk beemd 1/2 buender beempts Claes voors. toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in 
Udenhout opte Cleyn Hesseldonck etc. strekkende aan de Strythoeve 
2. stuk beemd 3 1/2 lopen in parochie Helvoirt ter stede aenden Ghesel etc. 
losbaar met 46 rijnsgulden 

1525 december 30 | 229/49v-3

Cont zij want zekere twiste en gescillen tussen heer Jacop Wijtmans priester Henrick zijn brueder en 
Herman Wouter Loerss man van Marie zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Wijtmans als erfgenamen wijlen 
Elisabeth wittige huisvrouw wijlen Henrick Bloemkens dochter wijlen Jan Wijtmans voors. ter ene en 
Lauwreys zoon wijlen Ariaen Sgraeten die Asriaen voors. bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen 
Dirck Bloemkens ter andere zijde wegens de goederen achtergelaten door dood van Henrick Bloemkens en 
zijn huisvrouw Elisabeth 
soe sijn comen voorn. partijen verklaren met tussenspreken van goede mannen minnelijk accoord 
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