Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 234 ("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.)
1 juli 1520 – 10 januari 1531
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1522 maart 31 | 234/6
Schepenen van Oisterwijk doen condt alsoe Jan Andries Lambrecht en Katherijn zijn ierste huysvr. dochter
wijlen Goyart Rembouts makende huer testament en vuytersten wille o.a. gewild dat alsulcke gueden als sij
bezitten souden in tijde vander ierster afflivich vande een van hen soe wel ingebrachte gueden te beyden
zijden als vercregen souden naeder doot vanden lanxt levende van hen beyden succederen en versterven
deen helft tot de erfgenamen Jans voirs. en dander helft tot erfgenamen Katherinen nae inhoud van hun
testament bij hen beiden tsamen gemaakt als men seeghde en soe dan Jan Katherinen zijn huisvrouw
overleeft heeft soe heeft hij Jan Andries Lambrechts voir ons als scepenen verclairt geaffirmeert ende waer
geseeght te zijn dat hij naeder doot Katherinen voirs blijft te besitten dese ondergescreven parcelen van
gueden eensdeels bij hem en eensdeels bij Katherinen voirs innegebracht oft van hunne ouderen
aengecomen en eensdeels bij hen tsamen staende huweijk vercregen
o.a. vermelding van
item noch gecoft tegen Willem Joest Berensoen 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke jarlijks
geldende is Anthonys weduwe wijlen Jans Haermans vuyt
zekeren onderpanden in Udenhout ter steden geheyten op Hoechout staande te lossen met 40 rijnsgulden
van 20 stuiver volgens schepenbrief van Oisterwijk
Soe hebben wij scepenen voirs. onse zegelen hieraen doen hangen ultima marcij feria 2a post Letare Jhelm
anno xva xxi
1529 mei 7 | 234/14
Adam Jacop Poeynenborchs
heeft geloeft Jan Goeyaerts Molders ten behoeve van Joest zijn brueder dat hij gelden sal Joest voors.
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op St Servaas dach uit
stuk land hem toebehorende 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.,
e.e. godshuis van Tongerlo
losbaar met 17 karolus gulden met de jaarcijns
1529 mei 7 | 234/14v
Jan zoon wijlen Goeyaerts die Molder
heeft geloeft Kathelijne weduwe Goeyaerts die Molder dochter wijlen Gerit Elyaes
jaarlijkse en erfelijke lijfpacht 1/2 mud rogge zolang Kathelijn leeft op St Jacob in de zomer opte Groenstraet
ten huyse van Jan te leveren
uit alle zijn erf gueden waar ook gelegen
1529 juni 25 | 234/16r
Jan Willem Geerritss ende Ermgaert zijn zuster met Cornelye Janss als met haren man ende momb. hebben
geboden blyckende penningen met naderschap te lossen
drie stucken lants dwelck Cornelis Anthoniss vanden Loo gecocht heeft van de kinderen wijlen Joest die
Wagemaker in Udenhout volgens schepenbrief van Oisterwijk
en aan handen van mr Jan Lombaerts ten behoeve van Anthonis voors.
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1529 december 6 | 234/17v
Lambrecht en Gijsbrecht zonen Henricx van Gorcum, Peter zoon wijlen Ariaen Sterts en Ariaen zijn zoen als
momb. van Gijsbrecht en Adriaen broers, kinderen wijlen Cornelis Henricks van Gorcum bij Geertruyden zijn
huisvrouw d. Peter voors. wittelijk verkregen
3 lopen land de onm. kinderen voorn. toebehorende in een stuk land 8 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
Berckel etc.
aankomst als Cornelis tegen Andries Wouter Poeynenborchs sch. Oisterwijk
supt Elyas Claes Elyaess
belast met Adriaen Peter Langerbeens dochter 12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in jaarlijkse en
erfelijke pacht van 2 mud
1529 december 17 | 234/18r
Gerit zoon wijlen Jan Brocken en Engel dochter wijlen Gerit vanden Staeck
hebben geloeft te gelden Robbrecht zoon wijlen Lambrecht …
jaarlijkse en erfelijke pacht 6 lopen rogge Oisterwijk maat en binnen de vrijheit te leveren op St Thomaes
1. uit alle goederen van Gerit
2. nog uit en van der helft in een stuk land Engelen voors. toebehorende 7 lopen in parochie Oisterwijk ter
stede Udenhout etc. aan de Gruenstraet
1529 december 22 | 234/18r
Loey zoon wijlen Henricks die Lepper
1/4 hem behorende in
een stuk beempts waeraf die helft toebehoert Adriaen Vendicks in parochie Oisterwijk aendie Goemelaerse
straet etc.
supt Peter zoon wijlen Gerit Wouters
1529 november 8 | 234/23r
Bartholomeeus en Peter zonen wijlen Ariaen Ruttens?(of Matteus??) Maess, Ariaen Claes Brocken man van
Cornelis zijn huisvrouw, Henrick Geryt Beyen zoon man van Elisabeth zijn huisvrouw dochters wijlen Ariaen
Matteus (of Ruttens?) en Engel dochter wijlen Jan Jan Priems van Jan voorn. ende vut wijlen Engelen zijn
huisvrouw dochter wijlen Ariaen Mateus voirs. verwect kinderen wijlen Ariaen voirs.
vyve sesse gedeelte hen toebehorende in een stede in
een huyse en hoeve met zijn gronden en toebehoorten en mette schuere daarbij tsamen een lopen lants in
parochie Oisterwijk ter stede geheyten opten Winckel etc.
overgegeven en opgedragen Martene? zoon wijlen Ariaen Martens voors. huere brueder
- welke voorn. erven Ariaen Martens hoeren vader als man van Aleyten zijn huisvrouw hunne moeder in
deling is aangekomen
1529 mei 26 | 234/23r
[in de marge onderaan:] Ariaen Claes Brocken man van Cornelis zijn huisvrouw en Henrik Gerit Beyen man
van
Elisabeth zijn huisvrouw dochters wijlen Ariaen Marten Maess
2/6 hen behorende in deze stede supt dicto Martino (Marten zoon wijlen Adriaen Marten Maes )
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1529 mei 26 | 234/23v
Marten zoon wijlen Adriaen Marten Maes
gelooft Henrick als man van zijn huisvrouw
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 5 st op 1 juni
uit dit huis en hof etc. etc.
1529 juni 1 | 234/23v
Peter zoon wijlen Ariaen Martens (er staat M..teys) Maess en Engelen dochter Jan Priem bij wijlen Engelen
zijn huisvrouw dochter wijlen Ariaen m?ten Maes
vercregen heeft 2/6 in deze stede overgegeven Marten zoon wijlen Adriaen Marten Maes voors. etc.
1529 juni 29 | 234/24
Bartholomeus zoon wijlen Ariaen Marten Maess
1/6 in deze stede opgedragen Marten zijn brueder voors. etc.
1529 november 8 | 234/24r
Marten zoon wijlen Adriaen Marten Maes
heeft gelooft Anthonis weduwnaar wijlen Aleyten dochter wijlen Jan Wangen
jaarlijkse en erfelijke cijns 21 brabantse st op 1 juni
uit zijn erfelijke goederen waar ook gelegen hem nu toebehorende
- losbaar met 20 karolus gulden
1529 november 8 | 234/24r
Marten en Elisabet zijn huisvrouw dochter wijlen Willem Gerits hebben gewilt en in forme van testament
gedisponeert en begroet alle goederen in tocht aan langstlevende
1530 juni 20 | 234/27r
datum xx junij anno xxx of xxxi?
Jan zoon wijlen Embrecht Eelkens man van Margriet zijn huisvrouw, Steven zoon wijlen Willem Hoeven man
van Elyzabeth zijn huisvrouw en Marten Claes Peters man van Aleyte zijn huisvrouw dochters wijlen Gerit
Bey, Joest, Daneel, Aert en Marten broers kinderen Jan Martens die Jan voors. wittelijk vercregen heeft bij
wijlen Agneesen dochter wijlen Geryt Bey voors. bij hen selven en voer Marye en Luytgaerden huer zusteren
nyet tegenwoerdich wesende daer Joest, Daniel, Aert en Marten voers. tsamen voer geloeft hebben hebben
onder hen een erfeylinge en erfscheydinge gemaect ende gedaen bij raede van hunnen vrienden van alle
erven hen samen na dood wijlen Gerit Bey en Luytgaerde zijn huisvrouw hun vader en moeder bij versterve
aan Jan Embrechts als man van zijn huisvrouw
1. een stuck lants 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede aen die Gruenstraet etc.
2. ook nog te Berkel
aan Steven als man van zijn huisvrouw Elyzabeth
1. een huys en hoff met zijne gronden en toebehoren (28) en erff daaraan 1 1/2 lopen parochie Oisterwijk ter
stede Berkel etc.
2. ook land Udenhout
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1529 september 30 | 234/40
Jan Berchmans
heeft verpacht Wouteren zoon wijlen Jan vande Heesacker?
zijn hoeve hem toebehorende geheyten Nollekenshoeve gelegen in Udenhout metten allen ende enen
ygelijcken toebehoirten
gelijk Wouter vande Loe die getoelt heeft voor 6 jaar vanaf 1530 opten meyavont
tegen 7 mud rogge 42 st 2 wilhelmustuyn ende een blacken 10 thuyn en en 54 karolus gulden etc.
inden brant een roey torffs en zal Jan behouden op de hoeve half den schaer
- veel condities
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