Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 230 ("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.)
12 januari 1526 – 5 januari 1527
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1526 januari 31 | 230/3v-1
Henrick zoon Henrick Appels man van Hillegonde zijn huisvrouw d. Jan Peter Berthoutss
1/7 hem toebehorende in
huyse en hoeve mete schuere scaepscoeye en bachuyse torffscoppe daerbij en erff daeraen tsamen 7 1/2
lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout optie Gruenstraet etc.
opgedragen Ghijsbrecht z. Jan Peter Berthouts voors. zijn zwager
o.a. aan Jan Peter Berthouts hueren vader 1 1/2 mud rogge lijftocht
1526 januari 31 | 230/7v-1
Ariaen zoon wijlen Lodewijck Happarts heeft gegeven Jan Jacop Doremans machtiging te heffen en te
beuren etc. waarvoor Ariaen geloeft te betalen voir zijnen salaris ende dienst van gelts 18 rijnsgulden en
vande twee jaeren een tabbart
1525 mei 31 | 230/los bij 8r
Jan Berchmans
verpacht Wouter Thonys vande Loe
sijn hove gelegen in Udenhout als Ghijsbert Melis die nu in pachting heeft voor 3 jaar etc.
Brussel inden jaer xvC ende xxv opten lesten dach van meye daerover sijn geroepen Jan van Oerde en
Peter Wytloecks
item dese cedulle is gepasseert voor schepenen Wouter Thomaess en Claes Hoeffs op 9-1-1525 [o.s.]
Wouter heeft die gelofte gedaan heer Laureys vande Venne priester tbv Jan voors.
1526 januari 31 | 230/9r-1
Cont sij want Jenneken dochter wijlen Claes van Vucht en Oeyken weduwe Claes zoon wijlen Claes van
Vucht dochter wijlen Willem Goeyaerts met haar momb. geloeft hadden schuldig te zijn tesamen te betalen
aan Elyzabet dochter wijlen Claes van Vucht voors. hender zuster 5 mud rogge jaarlijkse erfpacht
Oisterwijkse maat op Lichtmis uit
huyse en hoeve gronden en toebehoren en erff daaraan hen toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede
in Udenhout optie Gruenstraet tsamen 12 lopen etc.
zoe is gestaan Elyzabeth voors. een mud rogge in de 5 mud
heeft zij overgegeven mr Jan Lombaerts tbv tafel Heilige Geest in de kerk van Oisterwijk om bij de
meesteren en provisoeren der tafel dat mud voors. te heffen ende bueren na dood Elyzabeth om het te
spijnden den armen alle jaer op haer en haer ouders jaergetijt dat men zal celebreren des vrijdaeghs nae
sinte Symons en Judendach der apostelen
Elisabeth nog 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht in de erfpacht van 5 mud
opgedragen mr Jan voors. tbv de fabrycke der kercke van Oisterwijk op Lichtmis na haar dood waarvoor de
kerkmeesters zullen ten eeuwige dage schuldig zijn alle zondagen te bidden opten stoel voor haar en haar
ouders ziele salicheyt zoemen dat inder kercken van Oesterwijck gewoenlijcken is te doen
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1526 februari 23 | 230/11r-1
Aert zoon wijlen Andries vande Wouwe van wijlen Andries voors. en uit wijlen Yken zijn huisvrouw dochter
wijlen Jan Laureys Lijsbeth Aleyt ende Mari geziusters Ghijsbrecht Airt Wellens soen man van Ariaene zijn
huisvrouw en Peter Willems van Oisterhout als man van Margriet zijn huisvrouw gezusters drs wijlen Andries
en Yken voors. met momb.
1. een huys en hof met zijnen gronde en toebehoren en erff daaraan hen toebehorende in parochie
Oisterwijk ter stede Berckel etc.
2. den Patacker
3. stuck beempt den Alartbeempt ter stede Udenhout
4. 1/2 in heiveld in parochie Tilborch
als hun moeder Yken in deling na dood Jan Laureys haar vader ten deel gevallen
opgedragen Adriaen zoon wijlen Aert die Meyer
belast met o.a. aan de zusters van Oisterwijk 1/2 mud rogge
en de rector van OLVrouwe altaer in de kapel van st Wilboirt tot Berckel 12 lopen
en aan tafel Heilige Geest In de kerk van Oisterwijk 4 lopen rogge
1526 februari 23 | 230/11v-1
Ariaen die Meyer
1 lopen lants van de erffenis die hij van de kinderen wijlen Andries vande Wouwe verkregen had in parochie
Oisterwijk ter stede Berckel etc.
aan Aerde, Lijsbette, Aleyte en Marien voors. om hun leven lang te hebben waarop zij op zetten en timmeren
selen een huys als Aert geloeft
1526 februari 19 | 230/11v-2
Kathelijn weduwe Jan Blanckarts cum tutore en uit kracht van testament bij Jan voors.
1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht welke Jan en Elysabeth kinderen Dirck Pauwels geloeft hadden aan Jan
Blanckarts voors. op Lichtmis uit
eenen huyse en hoeve gronde en toebehoren en erff daaraan tsamen 1 mudzaad in parochie Oisterwijk ter
stede tot Berckel etc.
opgedragen aan Willem zoon wijlen Pauwels Rijsbroecks
1526 maart 6 | 230/12r-2
suster Elisabeth Scellens moeder, Mari Jacops ondermoeder, Bertken Henricks procuratersse, Barbara van
Goubergen, Heylwych Wouters, ende Haeywich Appels, conventualen des convents vande goidshuys der
susteren vande derden regule van sunte Franciscus gelegen binnen der vryheyt van Oesterwijck met haren
momb. met consent van hr Gerits Janss haeren pater en biechtvaders inde naeme des voirs goidshuys van
wegen zuster Margriet dochter wijlen Pauwels Emmen geprofessyt inden goidshuys voirs Ariaen zoon wijlen
Jan Joirdens man van Johanna zijn huisvrouw dochter wijlen Pauwels voors. en Pauwels zoon wijlen Jan
Nouwen van Jan voors. en vut wijlen Petere zijnre wittige huisvrouw dochter wijlen Pauwels yerstgenoemt
tsamen verwect
4 mud rogge jaarlijkse erfpacht hen tesamen toebehorende welke 4 mud Embrecht zoon wijlen Jan Vanny
geloeft hadde twee mud daeraff Pauwelss yerstgenoemt en de andere 2 mud mr Francken van Langel tbv
Willem Margriet en Herman kinderen wijlen Herman zoon wijlen Jan Vanny voors. op Lichtmis en tot
Oisterwijk te leveren uit
huyse en hoe met zijne gronde en toebehoren en efff daaraan 18 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
Berckel etc.
en welke erfpacht van 2 mud in de 4 mud Pauwels hen vader tegen Willem Margriet en Herman vercregen in
schepenbrief sBosch en Oisterwijk
overgegeven Peter zoon wijlen Gerits vande Pasch
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1526 maart 6 | 230/12v-1
Jan zoon wijlen Embrecht zoon wijlen Jan Vannys
1. een huys ende hoff mette erff daeraen 18 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc. aan die
gemeynt van Haren
2. stuck lants 17 lopen
3. stuck lants 7 lopen geheyten tLock
4. stuck lants 6 lopen
5. stuck lants geheyten dat Dunenstuck een sesterzaad aan een waterlaat
als Embrecht Vanny en Jan zoon Jan Leyten tegen Lambrecht zoon wijlen Wijtman die Groet overmits eenre
erffelijcke vutgeven voor zekere pacht en welke erffenisse Embrecht zoon wijlen Jan Vanny vader Jans
voors. die 5/6 tegen Laureys en Pauwels zijn brueder met huere mede erfgenamen met overgeven en Jan
tegen zijn brueders en zusters en voerts zijn mede erfgenamen volgens schepenbrief sBosch en Oisterwijk
en leste twee stukken Jan tegen Willem Hermans met overgeven
overgegeven Peter vande Pasch voors.
belast met o.a. de abt van St Geertrui tot Loven 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht
de rector van OLVrouw in de kerk van Haaren 1 1/2 mud rogge
en uit het huis en hof de rector van St Jansaltaar In de kerk van Oisterwijk 1 mud rogs jaarlijkse erfpacht
heer den hertoge 5 st
waarna Peter vande Pasch voors. heeft geloeft te gelden Ariaen zoon wijlen Jan Joordens een jaarlijkse
erfcijns van 2 rijnsgulden losbaar met 40 rijnsgulden etc.
1526 maart 2 | 230/13v-1
Kathelijn, Geertruyt ende Geritken dochters wijlen Claes zoon wijlen Gerit Eliaess met haren momboren
verklaren dat Airt zoon wijlen Gerit Eliaess voirs. hun oom als momb. van hen als zodanig in hunne onm.
jaren als momb. geregeert heeft in presentie van Ariaen Aert Eliaess en Joesten van Eirssel met meer
anderen rekening en bewijs van alle ontfangsten
waarna deze Katelijn, Geertruyt en Geritken dochters wijlen Claes en vut Elisabeth zijnre huysvrouw dochter
wijlen Wouter Loers die Wouter verkregen had bij Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Henrick Goessens
en Jan zoon wijlen Ariaen Boen als voogd van Wijtman zoon wijlen Cornelis zijns zoens bij de voorn.
Elisabeth ook wettelijk verkregen had nog onmondig in presentie van Ariaen Aert Elyaes en Joesten van
Eersel als vriende en maege van deselve Wijtman
1/3 Katelijn, Geertruyde Geritken en Wijtman voors. tsamen toebehorende in een erfpacht van 7 zester
rogge als wijlen Anchem ? zoon wijlen Henrick Goessens voirs Aleyten zijnre suster jaarlijks te vergelden
plach ende deselve Aleyt haeren naesten erfgenamen in haeren testamente gemaect en gelaeten hadde
zoals in schepenbrief en in een instrument
hebben zij overgegeven mr Jan Lombaerts tbv de bruederscappe van den eirwerdige heylige sacramente In
de kerk van Oisterwijk
[marge:] mr Jan Wouter Jacop Stijnen soen en Aelbert Willem als provisoirs vande bruederscappe voors.
hebben deze 7 zesteren roge jaarlijkse erfpacht overgegeven Jan zoon wijlen Jan Hessels met zijn brueders
en zusters voor deen helft en Wouter Peter Berthoutss voor de andere helft 23-3-25 (o.s.) feria sep. post
Judica
1526 maart 7 | 230/15v-2
Ariaen zoon wijlen Jacop Poeynenborchs
heeft vercoft Cornelis zoon wijlen Peter Vanny
1/4 hem toebehorende in een stuck beempts geheyten dat Ashout 4 lopen geheel in parochie Oisterwijk ter
stede in Udenhout int Ashout etc. naast altaar van de Heilige Geest tot Oisterwijk
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1526 maart 26 | 230/16v-2
Ghijsbrecht zoon Jans Peter Berthouts
heeft geloeft Wouter zoon wijlen Peter Berthouts zijn oem
jaarlijkse erfcijns 2 rijnsgulden op St Geertruydendach
uit 2/7 hem toebehorende in een huyse en hoeve met schuere daarbij staende en erff daeraen 7 1/2 lopen
(achtalff) in parochie Oisterwijk in stede in Udenhout optie Gruenstraet etc.
losbaar met 40 rijnsgulden
1526 maart 28 | 230/17r-1
Jacop zoon wijlen Gerit Janss die Molder
jaarlijkse erfcijns 2 1/2 rijnsgulden als Ghijsbrecht z. Jans Peter Berthouts voers geloeft hadde aan Jacop
voors. op Lichtmis
uit 2/7 hem toebehorende in een huyse en hoeve met schuere daarbij staende en erff daeraen 7 1/2 lopen
(achtalff) in parochie Oisterwijk in stede in Udenhout optie Gruenstraet etc.
overgegeven Jan zoon wijlen Jans vanden Heesacker
1526 april 10 | 230/18r-2
heer Andries Wouter Stijnen priester des hier volgt volcomen macht hebbende vande heren persoen en
altaristen In de kerk van Oisterwijk in schepenbrief van Oisterwijk en met hem heer Laurweys vande Venne
en Jan Sapeels priesteren en altaristen in de kerk van Oisterwijk
verklaren dat Jan Joest Zegers en Joest zijn suster aen de voorn. heren gelost en afgeleegt alsulcken lopen
rogs erfpachts als zij de heren jaarlijks te gelden plagen uit
een hoeve met hueren toebehoren hen toebehorende in parochie Oisterwijk in stede geheyten Udenhout
omtrent der capellen van ste Lambrecht bij den Plass aldaer
waaraf heer Andries die penningen ontvangen hadde en wederom aengeleeght tbv de voorn. heren
1526 mei 12

230/21r-2

Joest zoon wijlen Aert Janss
1/5 hem toebehorende in
een stuck lants 1 sestersaet in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout aen die Creyte moelen aldaer etc.
overgegeven Elyzabet weduwe Huybrecht vander Schoer
1526 mei 28 | 230/23r-1
Claes Peter Lee?mans
een cleyn huysken met zijnen hove gronde en toebehoren hem toebehorende in parochie Oisterwijk in een
stede Udenhout
b.z. erf Jan Goeyaerts Neckers nu toebehorende Gijsbrecht Melis, e.e. gemene straat, a.e. erf Gerit Bey
welk stuk land daar dit huys opgetimmert is Jan die Necker tegen Wouter zoon wijlen Denys Reynkens met
coepe en Claes voors. de helft tegen Herman zoon wijlen Willem die Necker met mede erfgenamen en de
andere helft tegen Jueten weduwe Gerits van Goerle dochter wijlen Henricks van Essche met overgeven
schepenen van Oisterwijk
overgegeven Jan zoon wijlen Jans die Becker
waarna Jan die Becker voors. heeft geloeft Peteren zoon wijlen Ariaen Sterts jaarlijkse erfcijns 20 st op 1 juni
uit dit huis etc. en losbaar met 15 rijnsgulden
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1526 mei 9 | 230/23r-2
Jan zoon wijlen Aert die Meyer, Ariaen Vendicks, Lambrecht die Meyer, Goeyart die Molder als
capelmeesters der capelle van ste Wilboirt gelegen tot Berckel, Jan Langerbeens, Goeyaert Hessels,
Henrick Lambrechts van Gorcum, Hessels Jan Hessels, Claes Bey, Herman Willems en Aert Gerit Elyaess
als naebueren der capelle voors.
hebben geloeft te betalen Henrick zoon wijlen Peters van Heese
jaarlijkse erfcijns 2 rijnsgulden opten heyligen derthiendach uit en van enen yegelycken hueren erffelijcke
gueden losbaar met 40 rijnsgulden
1526 juni 1 | 230/24r-2
Ariaen zoon wijlen Joest Peter Wagemeeckers bij Joesten voers. en vut wijlen Cornelise zijnre yerste
huisvrouw dochter wijlen Willem Vendicks tsamen wittelijcken verweckt
op alle goederen daar wijlen Willem Vendicks zijn oude vader voirs. in bestorven is en hij na dood
achtergelaten heeft
heeft hij vertegen Jan zoon wijlen Willem Vendicks zijn oem
1526 mei 15 | 230/24v-1
Jan Pauwels en Ariaen broers en Peterken hen zuster kinderen wijlen Joest en Cornelis voirs. meten
mombair van Peterken voirs. hen recht in
huyse en hoeve mette schuere en alle andere timmeringen daerbij gronden en toebehoren in parochie
Oisterwijk ter stede Udenhout omtrent die Creytenmoelen etc.
overgegeven Jenneken weduwe Joest voers. dochter wijlen Jans die Becker
1526 juni 18 | 230/26r-1
Peter zoon wijlen Claes Eliaes
gelooft Cornelis Peter Vanisse en Janne Jans van Heese als capelmeesteren der capelle van sunte
Lambrechts in parochie Oisterwijk ter stede opte Gruenstraet
7 rijnsgulden op 1 mei
1526 juni 15 | 230/29v-2
Jan Berchmans verpacht Wouter Anthonis vanden Loe
zijn hoeve hem toebehorende geheyten Nollekenshoeve in Udenhout voor 8 jaar ingaande op meyeavont
1526 en vutgaende 1534
[in marge:] borgen Claes Ariaen Faessen en Bartholomeeus Anthonis vande Loe 2-10-1529
1526 september 7 | 230/34r-1
Jan zoon wijlen Peters Vermeer
1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht in erfpacht van 1 1/2 mud als hem geldende is Jan Jacop Meeusse op
Lichtmis uit
erve en erffenis als hem als man van Heylwige zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Priems in deling gedaan
met mede erfgenamen na dood wijlen Peter voors. ten deel gevallen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel
in schepenbrief van sBosch en Oisterwijk
overgegeven Jan voors.
[marge:] Jan Jacop Meeus in den brieff begrepen heeft dit 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht overgegeven
Aerde zoon wijlen Peter Stooremans 10-11-1526
quo facto heeft Jan coper bekent dat Jan verkoper dat hij dit 1/2 mud rogge altijd mag lossen met 20
rijnsgulden
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1526 oktober 1 | 230/36v-2
Gijsbrecht zoon Jan zoon wijlen Peter Berthoutss en Cornelis zoon wijlen Jan Roetaerts
hebben geloeft tesamen te betalen Elyzabette weduwe Henrick vanden Nuwenhuys
jaarlijkse erfcijns 3 rijnsgulden op 1 juni uit 2/7 van Gijsbrecht in
een huyse en hoeve met gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 7 1/2 lopen in parochie Oisterwijk
ter stede Udenhout optie Gruenstraet etc. etc.
nog uit het kindsdeel van Cornelis voors. in alle goederen die Heylwich zijn moeder in tocht bezit
quo facto Elyzabeth heeft verklaard dat Gijsbrecht en Cornelis voors. mogen lossen met 60 rijnsgulden
1526 december 21 | 230/41v-1
Yken dochter wijlen Dirck Claes Stertss cum tutore en Jan Rutten Berthoutss man van Margriet en Corstiaen
Gerit Brocken man van Kathelijn gezusters dochters wijlen Dirck Claes Stertss
20 vaeten rogge jaarlijkse erfpacht op Lichtmis uit
huys ende hofstad aende Gruenstraet omtrent der Moelen toebehorende Jan Stevens wijlen Elisabeth
wittige huisvrouw Jan Stevens voirs den voirs drie dochteren wijlen Dirck Claes Sterts in hoeren testament
gemaect
deze 20 lopen (sic) rogs hebben zij wittelijk opgedragen Jan zoon wijlen Steven Stevens
waarna Yken Jan en Corstiaen bekend hebben ontvangen te hebben van Jan voors. voor deze 20 lopen
rogs erfpachts de somme van 80 rijnsgulden
waarna Jan Stevens voirs de tocht hem toebehorende in de helft van de huyse en hoeve met erf daaraan in
parochie Oisterwijk ter stede opte Gruenstraet omtrent der Moelen heeft hij uitgegeven deze voorn. Yken
met haar mede erfgenamen
quo facto hebben zij gelooft te betalen de beterschap van de helft van deze erff een jaarlijkse erfcijns van 15
rijnsgulden
Jan voors. gelooft de drie kinderen voorn. elk van hen 55 rijnsgulden etc.
1526 december 7 | 230/42r-1
Cont zij want Mechtelt weduwe Anthonis zoon wijlen Aert Verheye dochter wijlen Jan van Spaendonck met
haeren wittigen kynderen zekere erfgoederen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout daar wijlen Aert
Verheyen inne bestorven was van Jenneke en Agnesen dochters voorn. Aerts met enige erffelijke vercregen
hadden daar zij en Jan haar zoon voor geloefd hebben 200 rijnsgulden
zo zijn gestaan Mechtelt voors. cum suo tutore ende Jan haar zoon aan Agnesen voors. voor haar helft van
de erff voors. 100 rijnsgulden te betalen op Kerstmis a.s. over 16 jaar met 5 rijnsgulden en op elke kerstdag
daartussen ook 5 rijnsgulden te pacht
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