Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 233 ("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 1529 – 10 januari 153o
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1529 januari 23 | 233/2v-1
Jan zoon wijlen Peter die Wagemaecker
4 lopen rogge hem toebehorende op Lichtmis uit
eenre hoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel etc.
aankomst als Peter zijn vader aan Jan in testament
opgedragen Jan zoon wijlen Ariaen Boent? en Ariaen Gerit Elyaes ten behoeve van Katelijn Geertruden en
Geritken kinderen wijlen Claes Gerit Elyaess en van Wijtman Cornelis Jan Boent? tesamen met den
testament
1529 januari 30 | 233/3v-2
Jan zoon wijlen Jan Langerbeens
heeft geloeft Jan zoon wijlen Henrick Verhoeve ten behoeve van Henrick zijn vader voors.
jaarlijkse en erfelijke cijns 36 gevaln. brab. st. op Lichtmis uit
de helft hem toebehorende in een stede in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc.
losbaar met 30 karolus gulden
1529 februari 1 | 233/4r-2
Cont sij want Jan zoon wijlen Lambrecht van Gorcum
geloeft hadde Goeyaerden zoon wijlen Goeyaerts van Hulst
3 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
stuk land en beempts aeneen liggende 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
e.z. erf der kercken ender taefelen des heylichs Geests van Oesterwijck etc. in schepenbrief van Oisterwijk
soe is comen Claes zoon wijlen Jacop Hoeffs als meester en provisor der taeffelen des H.Geest voorn.
verklaart dat de kinderen wijlen Jan van Gorcum van hem gelost en afgeleeght hebben een mud rogge
jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud jaarlijkse en erfelijke pacht en zal de tafel voortaan beuren nog maar 2
mud
1529 februari 3 | 233/4v-1
Mathijs Anthonis Jan Meeuss
gelooft Peter zoon wijlen Peter Bey
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Oisterwijk maat bvvo op Lichtmis uit
1. eenen huyse en hoeve metten schueren en erffenis daerbij liggende en daartoe behorende tot hem
behorende tsamen 14 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel
e.e. gemeynt van Haren etc
2. nog stuk beemd 7 lopen in parochie voors. te Udenhout etc.
losbaar met 20 karolus gulden
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1529 februari 6 | 233/5v
Anthonis zoon wijlen Willem vanden Staeck
gelooft Matheeus zoon wijlen Gert Wouters ten behoeve van Elisabeth zijn moeder weduwe Gerits voors., de
tocht, en haar wettige kinderen, het erfrecht,
jaarlijkse en erfelijke cijns 25 brabantse stuivers op Lichtmis uit
1/12 hem toebehorende in 3/4 en vutten sevenden hem ook toebehorende in enen vierendeel in eene hoeve
met allen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. gelijk toe te behoren plach wijlen Vranck Cams?
1529 februari 6 | 233/5v-2
Aert zoon wijlen Dirck Vrancken, Ghijsbrecht zoon wijlen Marten Danels, Anthonis zoon wijlen Willems
vanden Staeck, Wouter zoon wijlen Wouters van Haeren?, Dirck zoon wijlen Henric Vrancken en Pauwels
zijn brueder
hebben tsamen verhuert Willem Lochtmans en Cornelis Janss van Sone ?
een stuck moers hen tsamen toebehorende 2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede inden Brant etc. 21 of
22 jaar
1529 februari 6 | 233/5v-3
Willem Lochtmans en Cornelis Jans van Sonne voors. geloven Airde Dirck Vrancken voirs. ten behoeve van
hem en zijn mede gesellen 30 karolus gulden
1529 februari 10 | 233/6r-1
Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe geloeft Peter zoon wijlen Aert Kemplants ten behoeve van zijns en
Jans zijns brueders te gelden jaarlijkse en erfelijke cijns 1 Ph.gld op OLVr visitatie uit
1/3 hem toebehorende in 1 bunder beemd geheyten Swerts beempt in parochie Oisterwijk ter stede
Udenhout etc. , e.e. Scaubroecx
stuk land parochie Haren ter stede bij die Raem
1529 februari 16 | 233/6v-1
Hillegont dochter wijlen Peter Meliss met haar momb.
1/5 in jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Bossche maat op Lichtmis in den Bosch te leveren uit
1. 6 lopen land in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc. , e.e. gemeint van Haren , a.e. erf
persoenscappe van Oisterwijk
2. nog stuk land aldaar
3. nog stuk land aldaar bij de capelle
aankomst als Engbrecht van de Eynde tegen Jan Ghijsbrechts en Jacoppe broers zn wijlen Jan Witbols in
schepenbrief van . sBosch en welk 1/5 Hillegont voors. bij versterf van wijlen Peter haar vader
opgedragen Jan zoon wijlen Peter Melis
1529 februari 17 | 233/7v-1
Cornelis zoon wijlen Peter Vani
heeft geloeft Jan zoon wijlen Steven Sytevenss van der Aemervoirt
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op St Peters avont ad cathedram uit
huyse en hoeve metter schuere en andere timmeringen daarbij gronden en toebehoren 2 mudzaad land in
parochie Oisterwijk optie Gruenstrate etc.
losbaar met 19 karolus gulden
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1529 februari 15 | 233/8r-3
Aert zoon wijlen Wellen van Roey heeft verklaard dat hij Cornelis Jan Peter Berthoutss zijn zwager heeft
gegeven met Geertruden zijnder dochter in huweijlijkse voorwaarden 20 rijnsgulden die zij na zijn dood en
die van zijn huisvrouw in de deling zolang stil staan tot elk van hueren anderen kynderen ook daartegen
uitgedeeld hebben
1529 februari 26 | 233/8v-1
Henrick zoon wijlen Peter Wouters
heeft geloeft Wouter zoon wijlen Gerits Wouters ten behoeve van Claes en Marien onm. kinderen wijlen
Daniels Gerit Wouterss te gelden
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op St Mathijs dach apostel uit
een huyse en hoeve metter schuere en andere timmeringen daardij en erff daeraen hem toebehorende
tsamen 1 mudzaad lants in parochie Oisterwijk ter stede opte Gruenstraet etc.
1529 maart 26 | 233/9r-1
Henrick ende Peter broers zonen wijlen Huybrecht vande Scoer, Ariaen zoon wijlen Gerit Elyaess man van
Yken zijn huisvrouw dochter wijlen Hubrecht voors., Embrecht zoon wijlen Ghijsbrechts van Gorcum man
van Geertruden zijnder huisvrouw, Joest zoon wijlen Jans van Eerssel man van Marien zijn huisvrouw, Jan
zoon wijlen Jacops vander Heyen man van Ariaen zijn huisvrouw, Cornelis vander Meer man van Elisabet
zijn huisvrouw dochters wijlen Wytman Gerit Willems die hij bij Engelen zijnre huysvr. dochter wijlen Gerits
vande Scoir, Katelijn, Geertruyt en Geritken dochters wijlen Claes Gerit Eliaess bij wijlen Elysabeth zijn
huisvrouw dochter wijlen Wouter Loer van Wouter voors. en wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen
Gerits vande Scoir en Jan voers. namens Wytman zoon wijlen Cornelis zijn soens die Cornelis voirs. bij
wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Wouters en Margriet voors. verkregen had, Jenneken dochter
wijlen Claes vande Pasch en Marien weduwe Anschems vande Scoir, Hessel, Wouter, Pauwels gebrueders
zonen wijlen Jan Hessels die Jan voors. bij wijlen Joestken zijn huisvrouw dochter wijlen Claes en Marien
voirs. verkregen had, Zeger zoon wijlen Jans van Eerssel man van Katelijn zijn huisvrouw en Jan zoon wijlen
Jans van Gorcum man van Lueten zijn huisvrouw dochters wijlen Jan Hessels en Joestken voors.
delen verstorven wijlen Ansem vande Scoer en Marien zijn huisvrouw weduwe Claes vande Pasch
aan de erfgenamen van Ansem voors. tsamen
stuk land in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc.
item Jenneken en Hessel met hueren mede erfgenamen
een huys en hof gronden en toebehoren erf daaraan tsamen 4 lopen ter plaatse voors. etc.
1529 maart 1 | 233/11r-2
Cont zij want Peter zoon wijlen Gerit Hoeven
geloeft had Aerdt zoon wijlen Elyaes die Meyer
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
de helft hem toebehorende in een stede gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 10 lopen in
parochie Oisterwijk ter stede in die Moelenstraet
b.z. erf Lambrecht vande Heesacker, a.z. erf heer Andries Embrechts priester en Henricks van Heese
volgens schepenbrief van Oisterwijk
soe is coemen Ariaen zoon wijlen Aert Eliaess voors. heeft verklaart aan Peter voors. weduwerom geloeft dat
hij dit half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht altijd zal mogen lossen met 18 peters van 18 st
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1529 maart 26 | 233/13v-1
Hessel zoon wijlen Jan Hessels
heeft geloeft Goeyaert zoon wijlen Hessel Goeyaerts zijn oom
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 philipsgulden des anderen daechs nae sunte Geertruden dach der maeget uit
stuk land hem toebehorende 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel
opten Goeden Vrijdach
- losbaar met 75 karolus gulden
1529 april 1 | 233/15r-2
Lambrecht zoon wijlen Ghijsbrechts van Gorcum
1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht mate van Oisterwijk als Jan Embrecht en Claes broers en Jan
Goeyart Smolders man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Ghijsbrecht van Gorcum geloeft hadden aan
Lambrecht op Lichtmis in den huyse van wijlen Ghijsbrecht hen vader voors. te woenen plach gelegen in
parochie Oisterwijk opte Houtsche straet aldaer te leveren uit
2 stukken beemd elk 8 1/2 lopen erf in parochie en ter plaatse voors. etc.
opgedragen Claes zoon wijlen Ghijsbrechts van Gorcum ten behoeve van Elysabeth weduwe Ghijsbrechts
voors. zijnre moeder 1 april 1529 op donderdach naeden heyligen Paeschdach
1529 april 9 | 233/16r-2
Aert zoon wijlen Dirck die Herk? man van Aleyt en Willem zoon wijlen Dirck voors. man van Agnees dochters
wijlen Aert Lauwreys Stevens
2/4 in enen cleynen huysken met zijnen hoeve gronde en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede
Berckel
b.z. erfgenamen wijlen Anschem vande Scoir, a.z. erf erfgenamen wijlen Claes Eyhaess , a.e. gemene straat
overgegeven Jenneken dochter wijlen Aerts voors.
belast met 2 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht nog aan persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk
2 1/w2 st en de erfgenamen Geerlach van Brakel 1/2 st jaarlijkse en erfelijke cijns
datum ix aprilis anno xxix des vrydachs naeden sondach alsmen singt q[uasi].mo[do].
waarna Jenneke voors. geloeft Willem voors. 14? karolus gulden op 1 mei tegen 14 st pacht
1529 april 7 | 233/16v-1
Cont sij want Jan zoon wijlen Jan Reyner en Margrieyt zijn huisvrouw dochter wijlen Aerts van Bijnacht
gelooft had Ghijsbrecht zoon wijlen Jan van Wcht
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op St Andries inde wynter uit
1. enen huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 9 lopen in parochie Oisterwijk ter
stede Berkel etc.
2. nog 2 stukken beemd in Udenhout strekkend tot Nollekens hoeve
zo zijn gestaan Ariaen zoon wijlen Aert van Bynach May en Elisabeth zijn zusters met momb. als naeste
erfgenamen Margriet voors. hebben deze erfcoop geratificeert
1529 april 12 | 233/17r-2
Henrick zoon wijlen Jan Vannis
heeft geloeft Peter zoon wijlen Peter Bey
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Oisterwijk maat op Lichtmis uit
huyse en hove met erf daaraan tsamen 8 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout ontrent den
Creytenmoelen aan de gemeint van Haaren zuidwijlen
losbaar met 20 karolus gulden
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1529 juni 25 | 233/25v-3
Jan zoon wijlen Willem Gerits en Peter zoon wijlen Peter Vannis man van Ermgairde zijn huisvrouw dochter
wijlen Willem voors.
hebben gelooft te vergelden Willem zoon wijlen Laureys Coelen
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op St Jans dach baptiste uit
een weye Peteren voors. toebehorende 6 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede geheyten op Hoechout
etc.
1529 juli 23 | 233/26v-1
Loey zoon wijlen Henrick die Lepper
1/3 toebehorende in
een stuk beemd 10 lopen geheel in parochie Oisterwijk geheyten optie Gruenstraet etc.
aankomst Loey tegen Jan Willem Vendickss sch. Oisterwijk
opgedragen Ariaen zoon wijlen Peter die Lepper
1529 februari 10 | 233/29-los1
Cont sij want Jan zoon wijlen Lambrecht van Gorcum
geloeft hadde Goeyaerden zoon wijlen Goeyarts van Hulsen 3 mud rogge op Lichtmis uit
stuk land en beemd aen een liggende 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
e.z. erf der kercken en der taefelen des heilichs Geests van Oesterwijck , a.z. en e.e. erf Ryckairt die
Borchgreve
en uit meer andere onderpanden in schepenbrief van Oisterwijk
zo is comen Claes zoon wijlen Jacop Hoeffs als mr en provisor H.Geesttafel heeft verklaard dat die kinderen
wijlen Jans van Gorcum voors. aan hem gelost hebben een mud rogge behoudelijck dat den erffbrieff
vanden drie mudde rogs erfpachts voirs. van nu voirtaen nyet voirder slaen en sal dan optie twee mudde
rogs erfpachts x februarij anno xxviij
1528 augustus 17 | 233/29-losv-2
Mathijs Anthonis Jan Meeuss
te gelden en betalen Peter zoon wijlen Peter Bey
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud roge op Lichtmis binnen vvo uit
1. huyse en hoeve schuere metten lande daarbij tsamen 14 lopen tot Berckel aan gem. herbaan strekkend
van gemeynt van Haaren etc.
2. beemd in Udenhout
1529 oktober 15 | 233/35r-1
Engel ende Agnees dochters wijlen Gerit vanden Staeck met haren momb.
7 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Joost zoon wijlen Peter die Wagemeecker geloeft had ten
behoeve van haar en ten behoeve van Agnees voors. op St Servaes opten onderpanden ondergeschreven
te leveren uit een vierendeel in
eenre hoeven hem toebehorende nl huys hoeve schuer en andere timmeringen daarbij gronden en
toebehoren lant sant beempten heye en weye de principaal stede in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
omtrent de Creytemoelen etc.
volgens schepenbrief van Oisterwijk
- opgedragen Kathelijne wittige huisvrouw Airt Sterts ten behoeve van haar en ten behoeve van Airden
voors.
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1529 | 233/kaft-2
Jan zoon wijlen Aert van Eersel Henrick zoon wijlen Aerts vander Hoeven man van Kathrijn zijn huisvrouw en
Jan zoon wijlen Jan Langerbeen man van Aleyte dochters wijlen Aert van Eersel en Katerijn weduwe Arien??
van Eerssel zoon wijlen Aert van Eersel voers. dochter wijlen Wouter Loers mette momb. met haar Wouter
haar wittige zoon bij wijlen Ariaen voorn. ook namens Ariaen Henrick Jan Peter Heylwigen en Annen wittige
kinderen wijlen Ariaens en Katherijn voers. delen na dood wijlen Aert van Eersel hoeren vader en Elizabeth
zijn huisvrouw huere moeder
Overmits zo zal Jan Langerbeens man van zijn huisvrouw voorn. 1/4 in
stuk beemd den Tilborchsen beempt waarin de andere drie delen toebehoren Jan van Eersel voors. de
gehele beemd 2 buender 1 sesterzaad in Udenhout etc. aan de Brantse steeg etc.
o.a. genoemd Gerit Nollekens chijns - [niet afgewerkt noch gedateerd]
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