Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 232 ("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.)
20 januari 1528 – 11 januari 1529
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1528 februari 14 | 232/8v-1
Ariaen zoon wijlen Jacops vanden Brekel
1/2 bunder beempts en 1/2 lopen daarbij buyten den graft gelegen in parochie Oisterwijk ter stede inden
Coecamp
e.z. erf erfgenamen wijlen Jans den Cort westwaarts , a.z. erf Aert Starts oostwaarts , e.e. erf geheyten die
Cleyn Hesseldonck , a.e. erff Gijsbrecht Peters van Diessen mma met gebruik van erfwech over erf
Gijsbrecht Peters daerteynden aen
aankomst wijlen Jacop tegen Gerit Jan Reynen van Broechoven met overgeven schepenbrief van Tilburg
in de marge in Udenhout
supp Jan zoon wijlen Aerts die Meyer
1528 februari 18 | 232/9r-3
Hillegont, Heylwich, Elisabeth en Peterken gesusteren dochters wijlen Huybrecht Jans Cuypers met haren
momb.
1. een huys ende hoff gronden en toebehoren erffenis daer aen hen toebehorendetsamen 10 lopen in
parochie Oisterwijk ter stede tot Berckel etc.
2. nog wey aldaar
e.e. hr van Paerwijs etc.
3. nog een stuck heyvelts in parochie van Enschot etc.
aankomst Huybrecht voors. als man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Berthoutss in dl sch.
Oisterwijk
overgegeven Jan zoon wijlen Peter Berthoutss
belast met o.a. 2 oude grote hertog
1528 februari 21 | 232/9v-1
Wouter zoon wijlen Jan Hessels
heeft geloeft te betalen Goeyaerden zoon wijlen Hessel Goeyaerts zijnen oem
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op Sunte Mathijs avont apostel uit
de helft hem toebehorende in eenre wyntmoelen geheyten die Creytemoelen staende in parochie Oisterwijk
ter stede geheyten Udenhout en uyten molenhuyse daerbij gronden
losbaar met 20 karolus gulden
1528 februari 7 | 232/10r-2
Servaes zoon wijlen Jan Faess man van Jenneken zijn huisvrouw en Claes zoon wijlen Aert Faess man van
Kathelijn zijn huisvrouw dochters wijlen Embrecht vanden Pasch ook voor Cornelis zoon wijlen Embrecht
voors. hennen zwager
- hen versterf hen toebehorende in alle gueden daer wijlen Embrecht voors. in bestorven is waar ook
gelegen
supt Embrecht zoon wijlen Gijsbrecht van Gorcum en Jan zoon wijlen Jacops Verheyden
waarna Jan vander Heyden voirs. heeft gegeven Embrecht van Gorcum voors. volkomen macht te heffen en
ontvangen en met recht te vervolgen tegen Anchem vande Schoer die die guede nutertijt en hantplicht als sij
zeden 10-2-1528
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1528 februari 28 | 232/12v-1
Andries zoon wijlen Wouter Poeynenborchs
een stuk land 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc.
overgegeven Gijsbrecht zoon wijlen Henrick Zegers
belast met o.a. den rectoir van OLVr altaer in de capelle van Berckel 1/2 mud rogge
1528 februari 29 | 232/12v-2
Jan zoon wijlen Wouter Loex (Loer??)
1/5 in stuk beemd in parochie Oisterwijk ter stede in dat Udenhoutebroeck etc.
opgedragen Jan zoon wijlen Symon Jan Heysten
[in marge:] Jacop zoon wijlen Wouter Loer 1/5 in dit stuk beemd
opgedragen Ariaen zoon wijlen Wouter Loers 21-11-1528
1528 februari 29 | 232/13r-1
Heylwich dochter wijlen Peter Gijsbrechts 4/5 in
een stede te weten huyse en hoeve met schuere en scaepscoeyen daarbij en erf daaraan in parochie
Oisterwijk ter stede Berkel etc.
overgegeven Marten zoon wijlen Jan Matheeuss
1528 februari 29 | 232/13r-2
Cont want Heylwich dochter wijlen Peter Gijsbrechts 4/5 in
een stede huyse en hoeve schuere en scaepskooy erven heyvelden en moervelden
opgedragen Marten voors. in schepenbrief van Oisterwijk
so is gestaan Marten voors. gelooft Heylwigen voors. dat hij torf voor haar zal halen haar leven lang en haar
leven lang houden een peerboom
1528 maart 1 | 232/13v-1
Gloria weduwe wijlen Jans die Clerck dochter wijlen Thomaes vanden Elst
die tocht in de helft in 8 lopen rogge op Lichtmis uit
zekere erven hierna beschreven in parochie Oisterwijk nl.
1. de helft van een stuk land 3 lopen optie Oude Hoeven
2. en uit de helft van een stuk heyvelts daaraan en uit
3. de helft van een stuk land
e.z. erf Herman geheyten Noudens , a.z. erf Geertruyde weduwe Aert Jueten vander Hoeven
4. de helft van eenen cleynen stuxken lants
e.z. erf Juete Rubkens (vubkens?) , e.e. aen die Stevet??
5. de helft van een erf geheyten dat Hoernicks? ven
e.z. erf Lambrecht Vannis kynderen , a.z. erf Aerts vander Hoeven
6. de helft van een stuk beemd int Soevick
welke 8 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht Jan geheyten die Clerck zoon wijlen Embrecht van Ryel
tegen Willem zoon wijlen Eraerts geheyten van Cuyck met overgeven en voors. Willem tegen Geriden en
Goeyaerde broers zonen wijlen Goeyaert Buckincks, Elyzabeth huer zuster en Aert Heymans huer zwager
verkregen hadden in schepenbrief van sBosch en Oisterwijk en Gloria met haar kinderen in deling tussen
hen en Willem van Laerhoven man van Cornelye zijn huisvrouw dochter wijlen Huybrecht die Clerck en
mede erfgenamen en welke helft in deze erfpacht nu tsamen geldende zijn Margriet weduwe Goeyaert die
Necker en Henrick Henrick Berckelmans
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opgedragen Jan haer soene Willemken en Sophie huere dochteren en Peter zoon wijlen Jan vander Stegen
man van Thomasen zijn huisvrouw haer kinderen bij wijlen Jan die Clerck ook ten behoeve van heer
Embrecht priester hueren bruedere tsamen
[marge:] quo facto heeft Jan bekent dat hij ontvangen heeft van Symon zoon wijlen Henrick Verhoeven van
dit half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit de erfpacht van 18 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht
bij hem en zijn mede erfgenamen Symons overgegeven de somme van 40 karolus gulden en vertegen in alle
goederen die Gloria zijn moeder in tochte besittende is die coemen sijn van wijlen Kathelijn Jan elaets?
(Clercks?)? dochter zijne moeye ten behoeve van hr Embrecht zijn brueder priester en ten behoeve van zijn
zusters maar na de dood van zijn moeder zal hij wel meedelenin de huisraad die afkomstig is van Kathelijn
[marge fol.] Symon in dese brieve begrepen heeft dese helft in jaarlijkse en erfelijke pacht overgegeven
Wouter z.q. Goeyaert Egels 5-5- 1528
quo facto hebben Jan Willemken en Sophye voors. en Peter als man van Thomasen zijn huisvrouw voorn.
ook voor hr Embrecht hueren brueder dese helft in de jaarlijkse en erfelijke pacht overgegeven Symon zoon
wijlen Henrick Verhoeven voorts hebben zij geloeft op de verbyntenis van alle erfgoederen die hen samen na
de dood van wijlen Kathelijn Clercks hueren moeyen aancoemen zijn Symon voors. overgegeven datum ut
supra
1528 februari 9 | 232/14v-2
Claes Wouter Coeckss man van Heylwigen zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Hovelmans van Peter voors.
en vuyt Elysabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Wouter Berthouts en Ariaen dochter wijlen Peter en
Elyzabette
een buenre beempts hen tsamen toebehorende uit dat buender beempts in parochie Oisterwijk ter stede
Udenhout etc. naast het convent van Tongerlo welke eertijds wijlen Bruysen Janss toebehoren plagen en
welk buenre beempts Jacop van Brede en Berthout Wouter Berthoutss tegen Wouter van Houwenyngen
vercregen hadde sch.sBosch en Claes voors als man van zijn huisvrouw en Ariaen voors. na dood Elyzabeth
haer moeder bij succ.
overgegeven Anthonis zoon wijlen Jan Meeus
belast met aan de abdt vanb Tongerlo 16 1/2 stuiver jaarlijkse en erfelijke cijns
quo facto Anthonis gelooft Ariaen voors. jaarlijkse en erfelijke cijns 3 kag ld 5 brab. st op St Marten uit deze
buender losbaar met 65 karolus gulden
1528 maart 11 | 232/15r-1
Peter zoon wijlen Claes Elyaess man van Kathelijn d. Jan Peter Berthouts heeft geloeft Cornelye dochter
wijlen Cornelis Bax jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op Lichtmis uit
1/7 hem toebehorende als momb. van zijn huisvrouw in huyse en hove schuere scaepscoeyen en bachuise
daarbij en erff daaraan en daartoe tsamen 7 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout optie
Gruenstraet etc.
losbaar met 20 karolus gulden
1528 maart 21 | 232/18v-2
Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechts meesters en provisoors der fabrycken der kercken
van Oesterwijck hebben geloeft Barbaren dochter wijlen Henric Bey 1/2 mud rogge jee lijfpacht zolang zij
leeft op Goeden Vrijdag uit
de helft der fabrycken voors. toebehorende in een hoeve met alle ende enen yegelijcken huer toebehoorten
in parochie Oisterwijk ter stede in de Mortel
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1528 april 17 | 232/21v-3
Trueken? weduwe Ariaen Goeyartss dochter wijlen Jan Coelen namens Goeyart en Ariaen haar soenen
Elisabeth Yken en Marien haeren dochteren noch onm. daar zij en Wouter zoon wijlen Ariaen Goeyaerts als
momb.
Wouter voors. en Ariken zijn suster met de momboren van Jenneken en Ariken voors.
hebben geloeft te betalen Jan Jacop Doremans
jaarlijkse en erfelijke pacht 10 lopen rogge de mate van Oisterwijk op Lichtmis binnen de vvo uit
de helft van een stuck lants geheyten die wey de onm. kinderen Wouter en Ariken tesamen toebehorende in
parochie Oisterwijk ter stede in die Scoerstraet etc.
losbaar met 21 1/2 karolus gulden
Truycken voorn. verklaart dat zij deze penningen van deze erfpacht van Jan voorn. ontvangen heeft en
daarmee de schuld aan haar en haar kinderen betaald heeft en heeft gelooft Wouter en Ariken voorn.
1528 april 22 | 232/23r-3
Henrick zoon wijlen Peter van Vucht weduwnaar Heylwigen dochter wijlen Jan Hessels
de tocht hem toebehorende in
1. een stede nl. in een huyse en hoeve met andere timmeringen met gronden in parochie Oisterwijk ter stede
in Udenhout optie Gruenstraat
2. nog stuk erf tot de gemeint gent den Winckel etc.
overgegeven Jan den outsten en Janne den joncksten gebruederen en Wouter Peter Faessen man van
Geertruyen hen zuster zijn wittige kinderen bij wijlen Heylwige voorn.
belast met o.a. 2 karolus gulden 1 oort hertogcijns en de gezworenen van de gemeint van Tilborch 2 st 1
poort st.
waarna Jan en Jan en Wouter schuldenaar aan Henrick hueren vader jee lijfpacht van 2 1/2 karolus gulden
op Lichtmis uit deze erven
waarna Jan en Jan en Wouter gelooft mr jan Lombaerts ten behoeve van Janne Vrancken en Willem broers
Geertruyden en Delien zusters onm. kinderen wijlen Peter z. Henricks van Vucht voorn. dat zij deze kinderen
zullen betalen jaarlijkse en erfelijke cijns 7 karolus gulden op 1 mei uit deze onderpanden losbaar met 140
karolus gulden wegens hun kindsdeel van Henrick van Vucht en Heylwich zijn vrouw hun oudevader en oude
moeder
quo facto Jan de outste Jan de jonckste en Wouter Peter Faess man van Geertruyden voorn. ook voor
Daniel zoon wijlen Henrick van Drongelen man van Ariaen zijn huisvrouw henne zustere daar Jan de
jonckste en Wouter voor geloeft een erfdeling
aan Jan de jonckste en Wouter Peter Faess namens zijn vrouw ook voor Daniel voors. gedeelte
de oude stede huys en hoff schuere en andere wt tymmeringen daarbij gronden en toebehoren in parochie
Oisterwijk ter stede Udenhout optie Gruenstraet etc. de Gruenstraet noordwijlen
aan Jan de oudste
stuk beemd geheten tHalff buenre 4 lopen gelegen binnen dese erff voors. met recht van wegen over die
Lange Stege totter Winckel toe etc. etc.
1528 juni 30 | 232/31r-1
Jan, Pauwels en Ariaen broers en Peterken hen zuster wittige kinderen wijlen Joest die Wagemeker
de helft hen toebehorende in
een stuck lants in parochie Oisterwijk ter stede opt Hoechout 12 lopen int geheel
1. nl. de helft zuidwaarts daarvan metten graft aan dat zuydeneynde
e.z. gem. steeg oostwaarts , a.z. erf Peter Kemplant westwaarts , e.e. noordwaarts de andere helft van dese
stuck lants , a.e. zuidwaarts erf Marten zoon wijlen Ariaen Martens
2. de helft hen toebehorende in een stuk lants tot weye liggende 1 buender in tgeheel in parochie voorn. ter
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stede opt Gomelaer nl. de helft oostwaarts etc.
3. de helft in een heyvelt in parochie voors. ter stede op Hoechout etc.
aankomst in erfdeling na dood wijlen Willem Jan Gerits hueren oude vader in schepenbrief van Oisterwijk
overgegeven Cornelis zoon wijlen Anthonis vanden Loe
waarna Cornelis voors. geloeft Ariaen zoon wijlen Joest die Wagemeker en Peterken dochter wijlen Joest
voors. zijn zuster jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 15 brab. st. op OL, a.e. visitatie uit deze
onderpanden
losbaar met 25 karolus gulden
1528 juli 13 | 232/32v-1
Cornelis Lambrecht Groeys soen man van Heylwige zijnder huisvrouw dochter Jan Goeyaertss
heeft geloeft mr Jan Lombaerts ten behoeve van Cornelis Jan Mathijs d.
dat hij gelden zal aan Cornelis jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op St Jan baptist in den zomer
uit
de helft hem toebehorende in een huyse en hoeve met zijne gronde en toebehoorten en erff daaraan tsamen
8 lopen waaraf de andere helft toebehoort de kinderen wijlen Wouter Matheeus Beyensoen in parochie
Oisterwijk ter stede Berckel etc.
losbaar met 27 karolus gulden
1528 juli 10 | 232/33r-1
Ariaen dochter wijlen Peter Jan Langerbeens z.
heeft geloeft hr Cristianen Boets priester ten behoeve van de persoen en heren altaristen in de kerk van
Oisterwijk
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden op St Margriet nl 13 juli uit
huyse en hoeve schuere daarbij gronden en toebehoren en erf daaraan 9 lopen in parochie Oisterwijk ter
stede Berckel etc. aan de gemeynt van Haaren noord
losbaar met 32 karolus gulden
1528 juli 23 | 232/34r-1
Cornelis zoon wijlen Anthonis vanden Loe
heeft geloeft Janne zoon wijlen Aert Kempelants
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 philippus gld op OL, a.e. visitatie uit
een cleyn huysken met zijne hoeve gronde en toebehoren hem toebehorende tsamen een lopensaet lants in
parochie Oisterwijk ter stede optie Gruenstraet etc.
losbaar met 20 karolus gulden
[in marge:] contractus non est passatus
1528 augustus 11 | 232/34v-1
Hessel zoon wijlen Jan Hessels heeft geloeft Henrick zoon wijlen Petrus van Vucht jaarlijkse en erfelijke cijns
48 brab. gevaln. st. op St Jacopsdach inden zoemer uit
een huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan in parochie Oisterwijk ter plaatse Berckel etc.
losbaar met 40 karolus gulden
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1528 september 15 | 232/36r-3
Cont zij want Jan die Bont ende Katelijn zijn huisvrouw
2 lopen rogs uit
hoeren erven en erffenisse hen toebehorende in Udenhout ter stede inden Cuyl nu toebehorende Jan die
Mulder en Jenneke zijn huisvrouw
die capelle van ste Wilboert gelegen tot Berkel in horen test. gemaect en gelaeten hadde met voorwaarde
dat hun erfgenamen dese erfpacht na hun dood altijd zouden mogen lossen elk lopen met 2 gouden peter
volgens zijn testament
zo zijn gekomen Ariaan Aert Elyaess en Ghijsbrecht Henrick Zegers als capelmeesters der capelle verklaren
dat Jan voors. dese 2 lopen roge jaarlijkse en erfelijke pacht gelost heeft
1528 december 4 | 232/43v-2
Dirck zoon wijlen Geryt Peter Frederricks
1/12 in 3/4 hem toebehorende in
een hoeve met alle toebehoren
nog 1/7 hem ook toebehorende in 1/4 in dezelfde hoeve in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen tSant
welke hoeve toebehorende plach wijlen Vranck Eelens
e.z. godshuis van Tongerlo oostwaarts , a.z. Henrick vanden Hoevel westwaarts , e.e. noordwaarts gemeynt,
a.e. zuidwaarts erf Peter Faess mma
aankomst na dood Czeben? zijn zuster dochter wijlen Gerits voors. bij versterf
supt Ghijsbrecht zoon wijlen Marten Daniels en Anthonis zoon wijlen Willem van Ghyersberghe ten behoeve
van hen selven en ten behoeve van Aerde Dirck Vrancken
1528 november 18 | 232/44v-1
Ariaen zoon wijlen Willem van Buyten
heeft verklaard dat Marten Jan Theeuss Jan Jacop Meeuss en Aelbrecht Peter Faessen
gelost hebben de helft van 12 lopen rogge als Heylwich dochter wijlen Peter Ghyben met haar mede
erfgenamen te vergelden plachten Willem van Buyten zijn vader uit zekere erven en erffenisse hen
toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede Berckel volgens schepenbrief van
waarna Marten c.s. aan Ariaen vors. 17 karolus gulden
1528 december 19 | 232/47v-3
Henrick Willem Witlockssoen en Elysabeth zijn suster
hebben geleverd Willem zoon wijlen Aert van Laerhoven
1/2 mud rogge in den huyse van Embrecht Goessens staende binnen die vrijheyt van Oosterwijck omtrent
den Raethuys aldair als zij Willem voors. geldende is op Lichtmis uit
zekere erfenis hen toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in die Gruenstraet als Willem voors. sede
1528 december 21 | 232/48v-1
Heylwich weduwe Jan Rotarts dochter wijlen Ghijsbrechts die Beer de tocht in
een stucksken beempts 2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opt Gomelaer etc.
naast mr Dirck die Borchgeve genaamd den Groeten Buent op beide zijden
aan Ghijsbrecht Cornelis en Henrick en Elisabeth haar kinderen en Claes Willem Zegerss man Van
Dircksken en Ghijsbrecht zoon wijlen Jan Peter Berthoutss man van Heylwige zusters ten behoeve van hen
en ten behoeve van Dirck en Cristijnen zijn susteren nyet tegenwijlen wesende allen kynderen wijlen Jan
Roetars en Heylwige
dezen hebben dit stuksken beemd overgegeven aan mr Dirck die Borchgreve zoon wijlen Dircks die
Borchgreve
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1528 december 21 | 232/49r-1
mr Dirck voors. [die Borchgreve]
jaarlijkse en erfelijke pacht 7 rogs (sic) op Lichtmis uit
zekere erfenis gent Brabantshoeve in parochie Oisterwijk ter stede opt Winckel
welke Heylwich en haar kinderen voors. [weduwe Jan Roetarts]
- deze 7 lopen rogge nu opgedragen Heylwige voorn., de tocht, en haar kinderen ten erve dat zij deze 7
lopen zullen betalen van mr Dircks voors. wege 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht der tafellen des
H.Geest in de kerk van Oisterwijk
1529 januari 11 | 232/50r-05
Wouter zoon wijlen Peter van Heese man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Henrick Melis
een stucksken beempts hem toebehorende 1 lopen dwelck rijt tegen een ander stuck beempts toebehorende
Mathijs Henrick Meliss en den kinderen wijlen Jans van Eerssel
- dit stuk voors. gelegen in parochie Oisterwijk ter stede geheten Udenhout optie Groot Hesseldonck etc.
opgedragen Wouter zoon wijlen Anthonis vande Loe
belast met erfcijns van 2 st min 1/2 ort gerlo
[in de marge:] Mathijs Henric Meliss heeft gestelt 5 1/2 Rgld om te vernaderen 26-8-1529
1528 november 17 | 232/50v-1
Cont sij want Jan zoon wijlen Peter Vermeer
1/2 mud rogge in erfpacht van 1 1/2 mud rogge welke hem geldende was Jan Jacop Meeus op Lichtmis uit
zekere erven en erffenisse hem toebehorende tot Berckel
overgegeven hadde Jan Jacop Meeus en want Jan Jacops Meeuss voors. weduwerom geloeft hadde Jan
Vermeer voors. dat hij dat 1/2 mud altijd mag lossen met 20 Rgld volgens de losbrief sch. Oisterwijk
zo is gekomen Jan Vermeer voors. desen voirsz. losbrief heeft hij overgegeven Aerden zoon wijlen Peter
Storemans
1529 januari 11 | 232/52r-2
Cont zij want Henrick Vannis aangenomen heeft te toelen
een hoeve gelegen in Udenhout toebehorende den heer van Petersom
soe heeft geloeft Jan die Becker Henricke voirs. als een proncipael sculder sup sc de somme van 67 karolus
gulden op Lichtmis a.s. om die tesamen met Henrick voors. in te leggen in die toeline van de hoeven voirs.
en Henrick heeft Jan voors. weduwerom geloeft op hem en al zijn goederen op hem en allen zijnen gueden
hebbende en vercrijgende dat zij dese voirs. hoeve te halven toelen sale den tijt van ses jaeren en dat hij en
Henrick half en half de profijten verdelen zullen - ook inventaris genoemd
Aleyt zijnder moeder [van wie?] ende dat sal Jan dair Henricke voirs. tot St Janss te voeren sculdig zijn op te
seggen als hij tot Pinxten dair nae aftrecken sal allet sonder argeliste
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