Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 243 ("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.)
14 januari 1539 – 12 januari 1540
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1539 januari 31 | 243/5v
Wouter zoon wijlen Peter Gerits en Art zoon wijlen Arnt Goesens man van Mechtelden dochter wijlen Peter
voorn. 1/2 mud rogge op St Marten in den wynter uit
3/4 in een huys en hoff tsamen 24 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout in die Hoelstraet etc.
aankomst tegen Henrick zoon wijlen Peter Gyben Heylwigen zijn jonckster suster met meer anderen
verkregen
supt Marten zoon wijlen Jan Theuwens
1539 januari 31 | 243/5v
Peter Gerit Wouters gelooft Wouter Peter Gerits 19 keizoon gld 18 st en 1/2 mud rogge
1539 februari 5 | 243/6v
Wauter zoon wijlen Peters Faessen man van Geertruyden dochter wijlen Henricx van Vucht Joest zoon
wijlen Jans Henricx van Vucht bij wijlen Elisabeth dochter Dircx die Helf samen verwekt Ariaen zoon wijlen
Jan Gijben man van Lijsken dochter Jan Henricx van Vucht en Arnt zoon Jan Willen man van Yken dochter
Jan voorn. delen goederen te Udenhout
1539 februari 28 | 243/14
Wouter Ariaen Jan die Beer en Jenneke weduwe Ariaen Goyarts vendt Jan Art Smeyers jaarlijkse en erfelijke
cijns 14 st op Lichtmis uit
2/6 in een beemd in parochie Oisterwijk in Udenhout Wouter en Jan toebehorende etc.
[datum onzeker]
1539 maart 21 | 243/17v
Wouter zoon wijlen Peter Faessen man van Geertruydt dochter wijlen Henricx van Vucht
de helft in stuk land geheyten die Hoge Wey in parochie Oisterwijk in Udenhout in den Biesemortel
aankomst van Jan de jonckste zoon Henrick van Vucht na dood Henrick en Jan voorn.
vendt Jan vanden Hezeacker zoon wijlen Jans
1539 maart 29 | 243/20
Willem nat.zoon heer Jan vander Mee priester man van Elysabet weduwe Cornelis zoon Cornelis Vermeer
[sic] de tocht als Elisabeth met haar man in
een sleeck serstersaet lants in parochie Oisterwijk omtrent der wyntmolen geheyten ter Nedervondere.z.
een gemene molenwech, a.z. erf der kinderen wijlen Roelofs van Dongen, e.e. gemene straat voort
rondomme
1/4 in een ackerlant in parochie Oisterwijk ter stede Berkel ter plaatse die Smis 12 lopen .
supt Wytman Jan Engele en Emmen? kinderen Lijsken en wijlen Cornelis Vermeer ook tbv Henrick en
Cornelisken henne broers kinderen des voors. Lijsken en Cornelis voors.
quo facto zo zijn gestaan voorn. Wijtman Jan Engel en Eva en met consent van Engbrecht zoon Gijsbert
Lambertsoen Joesten van Yersel Arts ook voor Henrick en Cornelissen nog onm.
vendt Jan Verheyen Jacops
Wijtman Jan broers Engel en Anna etc.
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belast met 2 st grondcijns 11 zester rogge uit het gehele stuk akkerland van 12 lopen
1539 april 25 | 243/23v
Gijsbrecht Henrick ern Dirck broers kinderen wijlen Jan Roetarts bij wijlen Heylken dochter wijlen Gijsbert die
Beer Claes zoon wijlen Willem Zegers man van Dircxken Gijsbert Jan Peters man van Heylken gezoon drs.
Jan en Heylken Roetarts voorn. Jan zoon Ariaens Herman Luers bij Cristijnen dochter eerstgen. Jasn
Roetarts voorn. Gerit zoon wijlen Arts Appels man van Anna d.Jan Hermans en Crystyne voorn. en nog
voorn. Jan Ariaen Hermans en Gerit Appels voor hen zelf en voor Anthonis dochter Arien Herman Luers en
Crystyne delen na dood wijlen Jan Roetarts en Heylken
een huys hoff gront schuer scaepskoy met alle sijnen rechten en toebehoirten 7 1/2 [achtalf] lopen in
parochie Oisterwijk in Udenhout gent Brabants Hoefken etc.
aan Gerardus Joannes en Anthonie
een huys etc. 23 lopen ter plaatse voorn. bij Brabants Hoefken etc
aan Henrick en Claes als man van Dircken zijn huisvrouw
3 lopen land met den huyse etc. aldaar aen den Winckel
aan Gijsbert
huys etc. als voor 4 lopen aan de Haarense gemeint naast het gasthuis van Steven van den Broeck ten
Bosch
aan Johannes Gerardi en Anthonie
1539 april 25 | 243/25v
gen. Nycolaes man van Dircxken dochter Jan Roetarts op alle goederen op heden aangedeeld
afstand aan [aan de anderen?]
1539 mei 14 | 243/28
Mary en Katharijn gezoon drs wijlen Jan Vendicx die jonge en Willem zoon wijlen Jan Janss? [of staat er
Miss? of Nuss?] man van Elisabeth dochter wijlen Jan Vendicx voorn. 1 mouder rogge jaarlijkse en erfelijke
pacht in pacht van 2 mud rogge in 3 mud rogge Bossche maat
aankomst als Willem zoon Engberts geheyten Eliaess en Engelberna dochter wijlen Willem vanden Staeck
gelooft hadden Henricken zoon wijlen Willem vanden Staeck op Lichtmis uit
2/4 welck tot Henricken en Arnden broers kinderen wijlen Willem geh. vanden Staeck toe plach te behoren in
een stuck lants in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc.
supt Goyart Hessels Goyarts
1539 juni 11 | 243/29v
Ariaen doude Anna Huylken en Margriet kinderen wijlen Aelbrecht Faessen bij wijlen Aleyde dochter wijlen
Jacop Meus ook voor Robbrecht en Adriaan die Jongste kinderen wijlen Aelkbrecht en Aleyte voorn. noch
onm. op 1/6 van eenre helft van 3/5 in
een acker lants 4 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout in de Gruenstraet etc.
tbv Jan Jacop Meuss
[marge:] Johanna dochter wijlen Peter Gijb en weduwe Dierck Ariens 1/2 in deze goederen supt Jan zoon
Jan Berthens
1540 20 okt.
1539 juni 11 | 243/30
Jan Jacop Meus 2/6 in 1/2 in 3/5 in akker land 4 lopen in Udenhout in de Gruenstraet etc.
supt Jan Jan Berthens
1539 juni 25 | 243/30v
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Jan (Laureyns) Ariaen Cornelis en Laureyns broers en Lijsken hun zuster kinderen wijlen Henricx Witlocx bij
wijlen Elisabeth dochter wijlen Jans Willem Delyen Dirck zoon wijlen Jan Roetarts man van Jenneken
dochter Henrick en Lijsken delen goed na dood Henricx Henricx en Lijsken
een huys schuer gronde en hof tsamen 8 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout etc.
[marge:] Jan Ariaen en Cornelis broers zn wijlen Henrick Witlocx en Willem zoon wijlen Claes Willems man
van Elisabeth dochter Henrick voorn. al hun gedeelten aan Laureys hun broeder 18-3-1547 [o.s.]
1539 juni 25 | 243/32
Cornelis voorn. schuldig aan de onm. kinderen Jan Willems Vendincx bij Engelen sijnre lester huysvr.
jaarlijkse en erfelijke cijns 14 st op nat. Johs.
1539 juni 18 | 243/38
Jan Eliaes gelooft mobilia et inmobilia mr Henricken Laureyns Swijsen ad opus Jan Happarts te betalen 13
1/2 keizoon gld 6 jar lang ter causen van zekeren beempt hueringe 1539 22 april nae Paessen
1539 september 26 | 243/39
Claes zoon wijlen Willem Zegers man van Dircxken dochter wijlen Jan Roetarts
de ene helft van een huyse hove gront schuer en erff met akkerland weyland en beemden daarbij in parochie
Oisterwijk ter plaatse Udenhout gent Brabantsche Hoeve 23 lopen etc.
supt Henrick zoon wijlen Jan Roetarts
1539 november 12 | 243/47v
Henrick zoon wijlen Jan Roetarts vendt Wouter zoon wijlen Roelof Peynenborchs jaarlijkse en erfelijke cijns
3 gld op St Maarten in de winter uit
een huis hof grond schuur schaapskooi rechten en toebehoren daaraan 23 lopen in parochie Oisterwijk in
Udenhout in Brabants Hoefke etc.
1539 november 19 | 243/48v
Willem zoon wijlen Gerit Hoven
de helft van eere steede met haren gronde en toebehoirten en erff daeraen liggende en daertoe behorende
int geheel 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in de Molenstraet etc.
aankomst Willem met Jan zijn bruer in opwinning wegens 1/2 mud rogge en de andere helft bij succ. van
ouders
vendt Jan zijn bruer zoon wijlen Gerit Hoven
1539 november 7 | 243/49bis-v
Alsoe Anthonis Jan Meuss erffelijck gecoft hadde van Claes Coeck
eenen buender beemdpts in parochie Oisterwijk in Udenhout teynden der susteren hoff aldaer etc.
[nieuwe brief !]
1539 december 15 | 243/51
Geerth Geertruydt dochter wijlen Henricx Verwey en weduwe Huybrecht Lambert Leynen haar tocht in
stuk beemd geheyten die Ryt 10 lopen in parochie Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout etc.
aankomst als Lambert [sic] tegen mede erfgen. in dl. wijlen Huybrecht zijn vader
supt Ariens en Anthonis broers Aleyde Walborch en Jacop gezusters kinderen Getruyden en wijlen
Huybrechten Lamberts ook tbv Lambrechte Mariken en Margrietewn susteren bruers ook kinderen
Geertruyde en Huybrecht
quo facto vendt Arnden vanden Broeck nat.zoon wijlen Jan geheyten vanden Broeck
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[marge:] Lambert zoon wijlen Henrick van Heze bij Hillegonde dochter wijlen Lambrecht Leyen nadert 3-121540 januari 12 | 243/59v
Beatrix dochter wijlen Ariaen Loyen weduwe Jan Peter Berthouts haar tocht in
een stuck bempts 9 lopen in parochie Oisterwijk ter stede opt Gommelaer etc.
supt Ariaen en Peter broers en Meriken hen suster ook tbv Loywiche en Heylken kinderen Beatrisen en Jan
Peter Berthouts
quo facto Ariaen Peter en Meriken ook voor Leywithe en Heylken hen bruer en suster nog onm.
supt Gijsberde Jan Corneliss en Henrick broers kinderen wijlen Jan Peters Berthouts bij wijlen Geertruyden
dochter wijlen Goyarts van Vucht Peter Huyben man van Katharijnen en Willem die Helt man van Hillegonde
en Robbrecht Lambert Leynen man van Elisabeth susteren drs Jan en Geertruyt
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