Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 240 ("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 1536 – 30 mei 1536
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1536 januari 21 | 240/2v
Catarina weduwe Adriaens van Ierssel met Pauwels Adriaen Beken soen haar man (test) en? Henricx Ardts
vander Hoeven man van Caterinen zijn huisvrouw d wijlen Aert van Iersel
een stuk beemd 14 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
vendt Peter Adriaen Sterts
1536 januari 21 | 240/3
Jan Henrick van Bucht?
een stuck weyvelts in parochie Oisterwijk ter stede in de Biesmortel etc.
vendt Jan Jans vanden Heesacker
1536 januari 29 | 240/4
Christina Jan Jacops
een stuck erf 1 zesterszaat in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout inde Zesshoeven etc.
aankomst bij naderschappe schepenbrief van Oisterwijk
supt Joannes Andries Lambrechts
1536 januari 31 | 240/5
Willem Mathijs Scellenss man van Dyngen zijn huisvrouw dochter wijlen Wouter Theeuwens 2/3 in
stuk beemd 4? lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
supt Jan Jacop Doremans en Steven Hessels ook tbv Jacop en Gertruyt broer en zuster Stevens voors. nl
Jan Doremans 1/2 en Steven c.s. dandere helft
1536 februari 1 | 240/5v
Elyzabeth en Ode dochters wijlen Henric Jan Wijtmans ook voor Arnden hennen broeder zoon Henricx
voors. Wouter en Jan broers kinderen wijlen Herman Loer? die Herman bij wijlen Marie zijn huisvrouw
dochter wijlen Jan Wijtmans ook voor Jaqn Arien en Anthonie br en zoon kinderen wijlen Adriaen zoon wijlen
Herman en Marie ook voor Peterken dochter Adriaen Aerdts van den selven Aert en wijlen Marie dochter
wijlen Henrick en Marie voorn. delen na dood Jan Wijtmans
overmits aan Elisabeth en Oeden
o.a.
nog 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht dat nu geldende is Mychiel Willem Loyen uit
zijn goederen gelegen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in de Langhorst
aan Jan, Jan, Annen, Anthony en Peterken
o.a.
1 mauwer rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke nu geldende is Jan Goyart Smolders uit
zijn goederen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
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[datum onduidelijik]
1536 februari 5 | 240/6v
Elyzabeth weduwe Cornelis Vermeer
haar tocht in de helft in jaarlijkse en erfelijke pacht 13 lopen rogge als Hubert zoon wijlen Wouter Huben
geloeft had Aleyten zijn zuster op Lichtmis uit
een huyse en hove gronden en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede aen dWinckel aen
Brabantshoeve etc.
aankomst van Ansem van den Scoer haar oom in deling voor schepenen van Oisterwijk
supt Wijtman en Engelen haar wettige kinderen bij Cornelis ook tbv Jan Henrick Cornelis hennen broeder en
Anna hun zuster
quo facto Wijtman en Engel en ook voor Jan Henrick Cornelis en Anna 1/2 in 13 lopen rogge supt Henrick
Hubert Goessens
1536 februari 9 | 240/8v
Adriaen zoon wijlen Jan Henricx Wouters voorn.
gelooft tbv voorn. kerk jaarlijkse en erfelijke cijns 1 kgld op lichtmis uit
huis en hove gronden 14 lopen in parochie Oisterwijk ter stede dat Clappende schoer
last o.a. aan de capelle opte Cruysstraet
[marge:] cancellatus est anno 49 den 6e febr.
1536 februari 9 | 240/9
Willem Jan Mijss man van Elisabeth en Marie henre zuster kinderen wijlen Jan Vendix zoon wijlen Willem
Vendix, Peter Geridts voor Geridt en Elysabeth zijn wettige kinderen bij wijlen Willemken dochter wijlen
Adriaen zoon wijlen Willem Vendix, Wouter Adriaen Goyardts man van Lucien Jan Hermans man van
Catarijnen dochters wijlen Adriaen Vendix zoon wijlen Willem Vendix voorn., Mathijs, Jacop kinderen wijlen
Jan zoon wijlen Mathijs Scellens bij wijlen Catarijnen dochter wijlen Willem Vendix, Mathijs, Adriaen en
Anthonis en Catharine hen zuster kinderen wijlen Adriaen zoon wijlen Maythijs Scellens bij wijlen Catarijnen
dochter wijlen Willem Vendix en Willemken weduwe wijlen Adriaen Scellens namens Peter zoon wijlen
Mathijs Scellens bij wijlen Catarijnen dochter wijlen Willem Vendix [Adrianen en] Willem [gebr] [kinderen] zn
wijlen Peter die Lepper bij wijlen Margriet dochter wijlen Willem Vendix hen aanbestorven van wijlen Henricx
dochter wijlen Willem Vendix
1/4 in beemd dat Halff Buender in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
vendt Adriaen zoon wijlen Peter Leppers voorn.
1536 februari 12 | 240/9v
Condt sij Jan Langerbeens en Wouter Aerdt Brocken hadden geregeert die goederen van Matheeusen wijlen
Wouter Theewens in sijnen onmondige jaeren
soe is gestaan Matheeus voors. bedankt momboors
1536 maart 1 | 240/15v
Claes zoon wijlen Ghijsbrecht van Gorcum en Jan Goyardt Smolders man van Adrien zijn huisvrouw dochter
wijlen Ghijsbrecht voors. delen goed wijlen Ghijsbrechyt hennen vader en Elysabeth dochter wijlen Claes
Sterts henne moeder aangestorven
aan Claes voorn.
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een huys hoff schuer mette erff daaraan 8 lopen in parochie Oisterwijk te Udenhout etc.
aan Jan Goyaert Smolders
o.a.
1. stuck ackerlant 2 1/2 lopen als voor
e.z. en e.e. erf Claes? voorn. daar dit tegen deelt [n.b. die erft alleen in Udenhout!] a.z. erf Jan vande Pasch
met meer anderen, a.e. erfgen. Gerardt Eliaes
2. stuk weylant 6 lopen ter stede voorn.
e.z. erf Peter Adriaen Sterts, a.z. erf Claes dat hiertegen deelt, e.e. erf des heeren van Peterssom , a.e. erf
erfgen. Gerardt Eliaes
belast met 1/2 oude grote hertogcijns 1 mauwer rogge erfgen. Juet Appels 18 lopen rogge erf Claes voors.

1536 maart 6 | 240/18v
Henrick zoon wijlen Goossen Rutten wedn wijlen Elyzabeth zijn huisvrouw dochter
…. zijn tocht in 1 mud rogge op Lichtmis uit
beemd als wijlen Wouter Goeswijns te wesen plach met een beemdeken daeraen geheyten die Reyt in
parochie Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout etc.
aankomst als Aerdt geheyten Houtappel zoon wijlen Ghijsbrecht Houtappel verkocht had Herman geheyten
Noyens zoon wijlen Aerdt Noyens sRidders en Henrick in dl schepenbrief van Oisterwijk
supt Goessen Andries Peters gebr Geertruden en Annen Machiel de Wijse man van Goedelden Adriaen
Pauwels Rijsbroex man van Elyzabeth en Adriaen Aerdt van Riel man van Magriet, zusters en wittige
kinderen Henrick en wijlen Elysabeth vorn.
quo facto supt mr Dirck de Borggreve
1536 maart 10 | 240/19v
condt zij jvr Juet diemen heyt Zuetijn van Haren
had gelooft als schuldenaar Henrick geheyten Boeff zoon wijlen Jan Boefs 3 mud rogge jaarlijkse en erfelijke
pacht op Lichtmis uit
haar goederen te Berkel in parochie Oisterwijk in volgens schepenbrief van Oisterwijk
soe sijn gestaan Peter Adriaen gebr kinderen wijlen Jan Priems en Peter Aerdt Gieliss man van Catarina
dochter wijlen Jan Priems dat zij
deze 3 mud rogge betalen uit
eenen huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan 9 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
Berkel etc.
[in marge aantekening over vernieuwing van de brief wegens brand 14-12-1587]
1536 maart 10 | 240/20
Condt zij want Peter zoon wijlen Wijtman Peter Huben en Peter zoon Aert bonen? man van Aleydt sijns wijfs
dochter wijlen Wijtman voorn.
hadden geloeft Jacop zoon wijlen Laureys vander Heyen 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op
Lichtmis uit
een huyse en hove gronden en erf daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout
etc. in volgens schepenbrief van Oisterwijk
aankomst als Peter en Adriaan, kinderen wijlen Jan Priems en Peter Aerdt Gieliss man van Catharina te
gelden plachten Godscalck Andries in de Borchscat ?? z? Dirck Jan Scellens en Gerardt Snoeck? c.s.
so sijn gestaan Godscalck voors. ook voor Andries zoon Wouter Scellens en Catharina zijn huisvrouw zijn
ouders voor Jan haren soen ? zijn broeder? voor Marcelis zoon wijlen Jan Nycoels man van Catarina en
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Claes zoon Adriaen Dircks wedn wijlen Elyzabeth gezoon drs Andries en Catarina voors. en voor de
kinderen Claus en wijlen Elysabeth voorn. … voor Wouter Dirck Brouwers man van Elysabeth en voor Claes
Wouter Dries?? man van Catarina zusters Dirck voorn. sijn swagers en Gerardt voorn. als man van Annen
dochter wijlen Joerden Scellekens ook voor Everarden en Goessen kinderen wijlen Joerden voorn. zijn
zwagers verklaren dat Peter Adriaen en Peter Aerdt Gielis voorn. de voorn. mud rogge gequeten hebben
[dag onduidelijk]
1536 maart 31 | 240/25v
condt zij want Claeus zoon wijlen Jacop Hoefs als meester en provisor tafel H.Geest tot Oisterwijck voer
tgebreck der tafel
wegens jaarlijkse en erfelijke pacht 11 lopen rogge in 12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht
als Henrick Witlock zoon wijlen Henricx Witlocks geloeft had aan Engbert en Gerard, broers, en Catarinen en
Yden, zusters, kinderen wijlen Jan vandern Nuwenhuys uit wijlen Heylwigen dochter wijlen Gerardt Vendick
ook tbv Elyzabetthen en Margrieten kinderen wijlen Jan van den Nuwenhuys en Heylwig voorn. op Lichtmis
uit
1/2 van Henrick Witlocx van een halve hoeve met toebehoren waarvan de andere helft van de hoeve van
Henrick vande Vendijck broeder wijlen Gerardt van de Vendijck behorende in parochie Oisterwijk ter stede
Udenhout op Hoeghout
neffen des H.Geest goed van den Bosch etc. tot wijlen Gerard vanden Vendijck toebehorende plagh
volgens schepenbrief van Oisterwijk 1439 des woensdags na H.Paesdach acht dagen in april
vier jaar gebrek als Catarina weduwe Claes voors. die bynnen middelen tijde gestorven was dat sede vonnis schepenbrief van Oisterwijk en Jan Goyart Beckers vorster tot Oisterwijk als gemachtigd van Claes
en hierna van Catarina volvoerde en verkocht aan Gerarde Jan Vendix
[in marge:] ten.. libra Johan.. Gijsbert Lamberts
1536 mei 1 | 240/30
Condt zij de erfgenamen wijlen Engbrecht Peter Priems
een stuk land onder den banne van Baerdtwijck etc.
verkocht Jacop Dircks in schepenbrief van Baerdtwijck
zo gestaan voorn. erfgenamen nl. Engele dochter wijlen Peter Priems Jan Jacops man van Heylwigen
dochter wijlen Peter Priems, Peter, Adriaen kinderen wijlen Jan zoon wijlen Peter Priems en Peter Ardts man
van Catarijn dochter wijlen Jan zoon wijlen Peter Priems, Jenneken, Peterken en Peterken dochters wijlen
Peter zoon wijlen Peter Priems voorn. sub obligatione van
1 bunder broeks in parochie Oisterwijk te Udenhout etc.
nog is gestaan Peter dochter Ardt Pauwels bij wijlen Yden dochter wijlen Peter Priems ook voor Yken en
Marie haar zusters dochters Arndts en wijlen Yden heeft gelooft op de verbintenis van de 6 lopen beemd
1536 mei 10 | 240/34v
Henrick Jan Willems en Jan Jacops man van Heylwigen dochter wijlen Peter Priems elk van hen
1/6 in 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Margriet weduwe Cornelis Stevens en de kinderen wijlen
Ardt Witlocx schuldig zijn op Lichtmis uit
sekere onderpanden en erffenissen te Berkel
nog elk van hen 1/6 in jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 karolus gld op St Mathijs apostel uit
de helft van een huys en hof gronden en toebehoren 1 mudzaad in parochie Oisterwijk te Berkel etc.
aankomst van wijlen Engbrecht Peter Priems bij versterf
opgedragen Jan Piggen tbv Jenneken, Peterken en Peterken dochters wijlen Peter zoon wijlen Peter Priems
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1536 mei 30 | 240/35v
Peter zoon wijlen Jan Priem schuldenaar aan Adriaan zijn bruer zoon wijlen Jans Priems
jaarlijkse en erfelijke cijns 5 keiz.gld op Pinksteren uit 1/3 in de goederen hen aanbestorven van ouders te
weten
1/3 in huys hoff schuer lant ackeren heyen weyen en houtwassen aanbestorven van wijlen Jan Priem in
parochie Oisterwijk te Berckel
[marge:] Jan Adriaen Aert Goidtschalcx originele brief van 5 gld 15 st verduystert en vergaan en in voorleden
jaar 1596 was op deze brief nog vonnis gewezen 12-7-1597
[met losse copie van Lambert van den Hoevel]
1536 april 18 | 240/35a
wijlen H. v. Bruggen
alsoe Claes zoon wijlen Jacops Hoefs als meester H.Geest binnen de vrijheid van Oisterwijk vercoft mette
heer van de lande 1/2 hoeve met toebehoren binnen de vrijheid van Oisterwijk ter stede Udenhout op
Hoechout etc. bij gebrek aan betaling jaarlijkse en erfelijke pacht 11 lopen rogge waarvan 4 jaar ten achter
Gerart Jan Vendicx koop genomen binnen de vrijheid van Oisterwijk ten huize Jan de Vorster
aan Jan Willem Gerits en Jan Gijsbert Lamberts
[jaar onduidelijk / nl 4 post misericordie]
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