Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 231 ("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.)
15 januari 1527 – 13 januari 1528
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1527 januari 17 | 231/3v-1
Aert zoon wijlen Dirck Vrancken, Gijsbrecht zoen wijlen Marten Daniels en Anthonis zoon wijlen Willem van
Giersbergen
hebben geloeft te gelden Wouter zoon wijlen Gerit die Bont
jaarlijkse erfpacht 1/2 mud rogge Oisterwijk maat op de onderpande te leveren op Lichtmis uit
3/4 hen toebehorende in een hoeve te weten in huys hof lant sant beemden heye en weye in parochie
Oisterwijk tpl. Udenhout etc.
losbaar met 16 philipsgulden
in marge: Wouter in desen brief genoemt heeft deze pacht van 1/2 mud rogge overgedr Aerdt zoon wijlen
Dirck Vrancken et dictis fratres 26-2-1528 (n.s.)
1527 januari 17 | 231/3v-2
Ariaen ende Jan broers, Jenneken en Geertruijt hunne zusteren wittige kinderen wijlen Jan zoon wijlen
Henrick Wouters bij wijlen Geertruyde zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Stevenss delen na dood wijlen Jan
huers vaders en wijlen Geerrtruyde huere moeder
aan Ariaen en Jenneken zijn zuster tsamen
1. huys en hoff gronden en toebehoren schueren timmeringen daarbij metter erffenis daaraan in parochie
Oisterwijk ter stede Udenhout opt Schoer etc.
belast met den rectoer vander capellen gelegen in Udenhout optie Cruystraet 2 mud rogge etc.
en 2 st 1 blanck hertogcijns
en 9 st 1 blanck erfcijns den goidtshuyse van Tongerloe
aan Jan en Geertruyt tsamen
niets in Udenhout
1527 januari 23 | 231/6v-1
Margriet weduwe Cornelis Stevens d. Gerit Appels (test)
twee stucken beempts haer toebehorende dat een 2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout int
leengoet aldaar etc.
dat andere ook 2 lopen tst die Reyt etc.
aankomst als wijlen Cornelis voorn. tegen Denyse Wouter Denyss bij cope voor schepenen van Oisterwijk
opgedragen Ariaen Gerit Appels diemen gemeynlijck noempt Ariaen van Bijnacht haeren brueder
belast met o.a. altaristen kerk van Oisterwijk 2 1/2 st jaarlijkse erfcijns
ende dat voer die waeldogenschap die derfgen. wijlen Jacop Peters van Esch zuekende waeren op deze
twee beemden wegens 1 mud rogge dwelck Denys Wouters verzwegen hadde te benoemen ende te groeten
op een stuk beemd dat hij erfenlijk verkocht had wijlen Jacop Peters van Esch in schepenbrief sBosch
1527 februari 10 | 231/10v-2
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Wouter zoon wijlen Willem Zegers
4 kannen rogge jaarlijkse erfpacht als hem geldende is Aert zoon wijlen Jan Priems uit
zekere erffenis hem toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede op ten Winckel
in een erfpacht van 1/2 mud rogge waarvan de andere 4 lopen geldende is Margriet Brocken van haar
erffenis volgens sch. br.
heeft opgedragen Aerden voors.
1527 maart 10 | 231/10a-1
Jan en Gerit zonen wijlen Willem Vendicks en Jan zoon wijlen Henric van Vucht man van Jenneken zijn
huisvrouw dochter wijlen Willem Vendicks delen na dood wijlen Willem haeren vader voors. en Geerborch
huere moeder
aan Jan z. Willem Vendics
1. een stuk land den Hooghen hoff in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout op Hoechhout etc.
den Sloetacker aldaar
2. noch den aftersten acker aldaar
3. nog 1/3 in heiveld hen tesamen toebehorende tpl. voors.
aan Gerit en Jan van Vucht vors.
1. een huys met den legen hoff daer besijden aenliggende met gronden en toebehoren tpl. voors.
e.z. gemeynt van Haren, e.e. zuid gemeint van Haaren
2. land de Ossenwey tpl. voors.
3. land aldaar
4. land den Langen acker tpl. voors.
5. 2/3 in heyvelt waarvan het andere 1/3 van Jan Willems voors.
6. nog weylant opt Gomelaer
1527 april 12 | 231/11r-1
Gerit zoon wijlen Willem Vendicks ook namens Willem zijn zoon bij wijlen Marie zijn huisvrouw dochter wijlen
Wouter Peter Berthoutss wittelijk verkregen en Jan zoon wijlen Henricks van Vucht man van Jenneken zijn
huisvrouw dochter wijlen Willem Vendicks voors. delen hen ten deel gevallen in erfdeling na dood hueren
vader Willem en Geerborchte haere moeder
aan Gerit
1. stuk land parochie Oisterwijk ter stede Udenhout op Hoechout
2. 2/3 in heyvelt warvan 1/3 toebehoort aan Jan Willems Vendickx tpl. voors.
3. weyvelt parochie voors. ter stede opt Gomelaer etc.
aan Jan van Vucht man van Jenneken
1. huys meten legenhoven daer besijden aenliggende gronden en toebehoren in parochie voors. ter stede
Udenhout op Hoechout
2. nog de Ossenwey
3. nog land den Langen acker
waarna Jan van Vucht wegens over bedeling aan Gerit en zijn zoon schuldig 32 rijnsgulden etc.
1527 maart 12 | 231/14v-2
[in marge:] vacat
Kathelijn weduwe Ariaen van Eerssel dochter wijlen Wouter Loirs met Pauwels zoon wijlen Ariaen Beecken
als met haeren man en mombaer daertoe van haar gecoren
de tocht in 1/4 van
een stede te weten een huys en hoeve mette timmeringe daarbij als wijlen Aert van Eerssel voir en Jan zijn
soen nae die in hoeren leven te besitten plagen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc.
opgedragen Joesten zoon wijlen Jans van Eerssel tbv Ariaen weduwe Jan van Eerssel voors. zijnder moeder
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waarna Joest Jan Ariaen ende Zeger gebruederen zonen wijlen [Ariaen] Jans van Eerssel ende Ghijsbrecht
zoon wijlen Henrick Zegers man van Helwigh zijn huisvrouw dochter wijlen Jans van Eerssel voors. hebben
geloeft
1527 maart 22 | 231/16v-1
Kathelijn weduwe wijlen Ariaen zoon wijlen Art van Eersel dochter wijlen Wouter Loer met Pauwels zoon
wijlen Ariaen Beecken als haar man en momb.
de tocht in 1/4 van
een stede te weten huyse en hoeve en timmeringen daarbij als Aert van Eerssel voer en Jan zijn zoen nae
die in huer leven te besitten plagen in parochie Oisterwijk ter stede tot Berckel de principaal stede
e.z. erf der kinderen wijlen Jan Hessels, a.z. gemene straat
overgegeven Joesten zoon wijlen Jans van Eersel tbv Ariaen wedeuw Jans van Eersel voors. zijn moeder
voor de ene helft en Henrick zoon wijlen Aerts Verhoeven man van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen
Aert van Eersel voor de andere helft
waarna Henrick zoon wijlen Aerts Verhoeve voors. als man van Kathelijn zijn huisvrouw deze helft in 1/4 van
de huyse etc.
overgegeven Joesten van Eersel tbv Ariaen zijn moeder
1527 maart 22 | 231/17r-1
Joest, Jan, Ariaen en Zeger zonen wijlen Jans van Eersel ende Gijsbrecht zoon wijlen Henrick Zegers man
van Heylwige zijn huisvrouw dochter wijlen Jan van Eersel voors. hebben gelooft te gelden Kathelijn voors.
jaarlijkse erfpacht 3 mud rogge 14 lopen rogge lijftocht op Lichtmis zolang Kathelijn leeft Oisterwijk maat
binnen in de vrijheid Oisterwijk te leveren
dezelfden hebben gelooft Henrick Verhoeven voors. jaarlijkse erfpacht 1 mud 15 lopen rogge op genoemde
onderpanden op Lichtmis na dood van Kathelijn
Henric heeft gelooft dat zij mogen lossen na dood van Kathelijn en nyet eer met 190 rijnsgulden
1527 april 10 | 231/19r-5
Ariaen dochter wijlen Peter Hoevelmans bij wijlen Elisabeth dochter wijlen Wouter Berthoutss verkregen en
Claas Wouter Coeckss man van Heylwige dochter wijlen Peter en Elisabet
2 lopen rogge jaarlijkse erfpacht in erfpacht van 7 1/2 lopen rogge die te gelden plach Willem zoon wijlen
Willem van Ryel in erfpacht van 7 mud rogge op Lichtmis uit
erf geheyten die hoeve van Heyst daar wijlen Willem van Ryel te woenen plach in parochie Oisterwijk in een
stede geheyten Udenhout
aankomst welke erfpacht van 7 1/2 lopen rogge Willem van Ryel tegen Goelden zijn zuster verkregen had in
schepenbrief Otw en welke 2 lopen rogge in voorn. erfpacht Ariaen en Heylwig voors. na dood van wijlen
Elisabeth huer moeder bij versterven
overgegeven Embrecht zoon wijlen Goessen Emmen
1527 mei 8 | 231/24v-1
Wouter Thomaes Wouters, Jan Andries Lambrechts en Wouter Jacop Stijnen als meesters en provisoors der
fabrycken der kercke van Oesterwijk volcomen macht van persoen schoutet en scepenen van Oesterwijck
een stuck lants der fabrycken voers. toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede tot Berckel aan de
gemeynt van Haaren strekkend tot Margriet weduwe Cornelis Henrick Stevenss
aankomst als wijlen Cornelis en Margriet voors. bij test vermaakt hebben
supt Anthonis Jan Meeuss
belast met o.a. een oude grote aan de hertog
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1527 mei 21 | 231/26v-1
Cornelis ende Wouter zonen wijlen Anthonis vanden Loe bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen
Bartholomeeus die Wagemeker verkregen hadde ende Claes Ariaen Faess man van Margriet zijn huisvrouw
dochter wijlen Anthonis en Margriet voors. delen na dood wijlen Anthonis en Margriet voors. hueren vader en
moeder
aan Cornelis voors.
1. een stuck beempt 5 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout etc. en o.a. nog
2. een boeyem moers te Venloen optie banen
aan Wouter
1 bunder beemd in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
aan Claes Ariaen Faess man van Margriet
1 buender beemd in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
1527 mei 28 | 231/27v-1
Ariaen, Mary en Elyzabeth zijn susteren kinderen wijlen Aerts van Bijnacht, Dirck en Ariaen zonen wijlen
Gerit Appels, Gerit zoon wijlen Jans zoon wijlen Gerit Appels voers., Emken sijn zuster en Jan zoon wijlen
Goeyaert Roosen man van Vrancken zijn huisvrouw dochter wijlen Jan zoon wijlen Gerit Appels voors.
meten mombaeren van Marie Elizabeth em Emken
twee stucken beempts hen tesamen toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in dat Udenhoutse
Broeck dat een in den Reyt aldaar etc
dat ander stuck beempts tpl. voors. etc.
aankomst na dood wijlen Margriet dochter wijlen Aerts van Bijnacht weduwe Cornelis Stevens in recht van
succ.
overgegeven Michiel Willem Henricks
belast met o.a. 1 stoter den persoen en altaristen residerende in de kerk van Oisterwijk
1527 mei 31 | 231/28r-2
Denys zoon wijlen Claes Peters vanden Pasch
heeft geloeft Wouter Gerits Bontenzoen
jaarlijkse erfpacht 7 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis te leveren op den onderpande onder Oisterwijk
uit
huyse en hoeve met gronde en toebehoren en erff daaraan en daartoe behorende tsamen 6 lopen in
parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in die Loense Moelenstraet etc.
Denis geloeft Wouter voors. tbv Claes en Marie onm. kinderen wijlen Daniel Gerits Bonten dat hij de
kinderen zal betalen jaarlijkse erfpacht 4 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis uit
huyse en hoeve en stuk land voors.
[marge:] gelost aan Dierck Raess van Grevenbroeck duer Adam Adriaens en zijn kinderen 3? maart 1635
Denijs voers geloeft Wouter voors. dat hij afleggen en lossen mag op Lichtmis 3 lopen rogge jaarlijkse
erfpacht aan Ariaen Nouwen tot Loen nog 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht aan Willem Oerlmans
1527 juni 7 | 231/30r-2
Aert zoon wijlen Jan Priem
heeft geloeft Gijsbrecht zoon wijlen Jans van Vucht
jaarlijkse erfpacht 12 lopen rogs Oisterwijk Maat op Onze Lieve Vrouw annunciatio op onderschr.
onderpanden te leveren uit
eenen huyze en hoe met zijne gronden en toebehorende en erff daaraan en daartoe tsamen 15 lopen in
parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel etc. aan de gemeynt van Haaren
losbaar met 25 karolus gulden
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1527 juni 8 | 231/31r-1
Cornelis, Andries en Peter zonen wijlen Jans van Gorcum
hebben geloeft Peter zoon wijlen Anthonis Peterss
3 mud rogge lijftocht Oisterwijk maat de helft op Alreheyligen dach de andere helft op 1 mei uit
stede met alle toebehoorten als Jan hen vader en Agnese hen moeder in hueren leven te besitten plagen in
parochie Oisterwijk ter stede optie Gruenstraet
1527 juli 23 | 231/32r-2
cont zij want Jan zoon wijlen Willem Jan Vendickss geloeft had
Jan, Geryde, Ariaenen en Laureyse gebr. en Margriet huer zuster kinderen wijlen Henricks zoon wijlen Jans
Gerit Vendicks
jaarlijkse erfcijns 2 1/2 rijnsgulden 5 st op Lichtmis uit
een hofstede met toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede op Hoechout
volgens schepenbrief Oisterwijk
zo is gestaan Ariaen zoon wijlen Wouter Vannis en met hem Margriet dochter wijlen Henricks voirs. dat Jan
in weduwe stoel aan hem afgeleegt en gelost 1/5 als Margriet voirs. toebehorende in jaarlijkse erfcijns 10
rijnsgulden
1527 augustus 26 | 231/35v-1
Jan, Ariaen, Jacop en Steven zonen wijlen Jan Hessels, Cornelis zoon wijlen Bartholomeeus die
Wagemeker man van Elyzabette zijn huisvrouw en Geertruyt dochters wijlen Jan Hessels voers. metten
momboir van Geertruyden voers. hebben malcanderen geloeft dat zij
die stede met alle toebehoren als Jan Hessels hen vader die te besitten plach en hen tesamen na zijn dood
aencoemen is in parochie Oisterwijk ter stede inden Biesmortel die welck men te leen helt van de erfgen.
wijlen Vranck van Oestvorst
gelijck hoet voer hoet in ses deelen elck even veel deylen selen nyet tegenstaende den leenrecht hier inne
contrarierende
1527 september 22 | 231/38r-1
Lambrecht zoon wijlen Thomaes Janss
een huys en hof gronden en toebehoren hem behorende met eenen weiken daerteynden aen liggende en
dairtoe behorende in parochie Oisterwijk ter stege geheyten in Udenhout opte Gruenstraet etc.
aankomst als Lambrecht tegen Willem zoon wijlen Wouters Verhoeven met zijn mede erfgenamen met
overgeven voor schepenen van Oisterwijk
overgegeven Ariaen zoon wijlen Jans vande Bruggen
ook voor Marie zijn zuster (van Lambrecht?)
ende hier is bijgestaen Ariaen zoon wijlen Thomae Jans vander Bruggen en heeft oick witelijck vertegen op
dit huis etc.
1527 oktober 4 | 231/39r-2
Aert zoon wijlen Aerts van Engelant heeft verkocht
Gijsbrecht zoon wijlen Jans van Vucht Cornelis zoon wijlen Anthonis vanden Loe en Jan Goeyaerts Molders
soen
een cleyn stuxken beempts hem toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout indie
Grootdonck etc.
1527 oktober 4 | 231/39r-3
Dat gekomen zijn Aert zoon wijlen Aerts van Engelant en Heylwich zijn wittige huisvrouw dochter wijlen Jan
Vanni maken testament dat aan langstlevende alle gueden en na beider dood om zekere redenen aan Jan
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zoon wijlen Jans van Boerden van Jan voors. en vuyt wijlen Heylwich voers. [sic] tsamen wittelijk verwect 12
rijnsgulden eens vooruit en verder hoet voor hoet delen
1527 december 8 | 231/52v-1
Cont sij want zekeren twist en discorde geresen ende opgestaen waeren tussen Wouteren Peter Coecks
zoen ende Heylwigen zijnre huysvrouwe weduwe wijlen Gerits vanden Wyel ter ene en tussen Henrick zoon
wijlen Gerits en Heylwige voors. en Bartholomeeusen Ariaen Buckincks soen als man van Cornelisen zijn
huisvrouw dochter wijlen deselve Gerits en Heylwige voors. ter andere zijde oorsprong nemende uit een
huwelijkse voorwaarden tussen wijlen Geriden en Heylwigen voers. gemaakt en uit een testament daarna bij
Geriden voors. met consente van Heylwige zijn huisvrouw voers. ook gemaakt
soe sijn comen en gestaan voor schepenen deze partijen tot beyden zijden en hebben om alle twist en
discorde te scouwen vier goede mannen en minnnelijke arbiters wetende Wouter en Heylwich voers. met
hem als het haer wittigen man en mombaer in de eerbare ende voirsienige Jacop Henrick Emmen soen
ende Aelbrecht Willemss en Henrick en Bartholomeeus man van zijn huisvrouw als voors. in Gijsbrechte
Loenyss van Megen en Peteren Jans Deckerss en de uitspraak beiden te onderhouden op een peene van
50 Philippus gulden 1/3 aan de hertog 1/3 voor fabriek kerk van Oisterwijk 1/3 tbv partijen die deze
vuytsprake houden sal
na wel en rijpelijck beraden vuytspraeck
Wouter en Heylwich vredelijk besitten
3 mud rogge jaarlijkse erfpacht als Heylwigen aancoemen en verstorven in weduwe state van wijlen
Gijsbrecht Floren haeren vader om haar vrije wil mee te doen
item aengaende alsulcke 20 lopen rogs erfpacht als Gerit voers. Henrick zijn soene in zijn test. voer vuyt
gemaect want Wouter em Heylwich Henrick voers. in huw. vorwaerden met Margriet zijn huisvrouw die geloft
en gegeven hebben soe sal Henrick voers. die voer uyt behouden en daarmede tevreden zijn
item aangaande 3 rijnsgulden rente als Henrick geloeft heeft voor schepenen van Oisterwijk te vergelden
jaarlijks aan Wouter voors. want Henrick vele costen gedaen heeft in zijnen processe dat hij tegen zijn
moeder beleyt heeft selen doot ende te nyet zijn ende daer en sal Wouter van nu voertaen noch oick
Bertholomeeus nyet aff heffen oft bueren
Item Henrick en Bartholomeeus voors. selen geloeven dat zij oft egheen van hen beyden nimmermeer
spreken en selen op Wouter en Heylwich haer moeder op hen kynder oft op hueren gueden met enige recht
geestelijk en wereldlijk
uitgenomen dat zij huer erffelijk gueden nade dood van Heylwich voors. nader vrijheyt recht aenverden selen
en die in twee gelijke delen als brueder en zuster wittige kynderen van Geride en Heylwige voers. gelijck
deylen sele
Item Wouter en Heylwich selen den erfbrieve me..cie maecken vande erfgueden voers. binnen 15 dagen a.s.
brengen in handen vanden kersluyden tbv partijen
Item aengaende den gelage daeraff sal Henrick betalen die 2de deel en Wouter voors. dat derdedeel
1528 januari 3 | 231/54v-1
Steven zoon wijlen Willem Hoeven [Hoenen?] man van Elyzabette zijn huisvrouw dochter wijlen Gerit Bey
heeft geloeft Willem zoon wijlen Peters vanden Eynde
een mud rogge jaarlijkse erfpacht Oisterwijk maat in de vrijheid Oisterwijk te leveren op 1 mei uit
1/4 hem toebehorende in eenre stede als wijlen Gerit Bey voers. in zijnen leven die te besitten plach in
parochie Oisterwijk ter stede Berckel aenden Dijck etc.
losbaar met 40 karolus gulden
deselve Steven gelooft Geertruijden weduwe Willem Hoeven zijnder moeder jaarlijkse erfcijns 2 1/2 karolus
gulden op 1 mei uit stede als voor en losbaar met 50 karolus gulden
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1528 januari 3 | 231/54v-2
Cont zij want Steven Willem Hoeven voers. en Peter Jan Jacops zijn zwager met Geertruyden haar moeder
tsamen gewoent en huys gehouden hebben op een hoeve toebehorende den helft der fabrycken der kercken
van Oosterwijck en dander helft der tafelen des Heylichs Geests tot Oesterwijck in parochie Oisterwijk voors.
ter stede geheyten inde Mortel
soe is gestaen voer scepenen Geertruyt voers. heeft bekent dat zij in haer? nyet gehouden oft nyet sculdich
en sijn ende dat zij haer van alles wel ende wittelijck vernuecht en betaelt ende heeft mits desen deselve van
alles wittelijck gequyteert ende quytgescouwe tot daege toe van huyden
1527 december 18 | 231/56v-2
Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechts als meesters ende provisoren der fabrycke der
kercke van Oisterwijk met consent van persoen schoutet en scepenen van Oisterwijk hebben geloeft wegens
de fabriek voorn.
Willem zoon wijlen Cornelis Bax dat zij en hun nakomelingen zullen gelden aan Willem voorn. jaarlijkse en
erfelijke cijns 3 rijnsgulden op St Bavendach uit
de helft van eenre hoeven en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede inde Mortel waarvan de andere
helft toebehoort aan de Heilige Geesttafel van Oisterwijk
losbaar met 60 rijnsgulden met een half jaar tevoren opzeggen
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