
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 205 ("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 oktober 1500 – 10 januari 1502
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

20 november 1500 | 205/2v-1

Henrick zoon wijlen Willem Emmen en Dirck zoon wijlen Willem Sapeels als voogden en provisoren van de 
kerkfabriek van Oisterwijk daartoe volkomen macht en consent van de bisschop van Luydick als van de 
vrijheid Oisterwijk 
verkoopt aan Aerd zoon Jan de Meijer een wei van de vs. kerkfabriek, 14 lopen in de parochie Oisterwijk, 
optie houtse straete 
e.z. heren van Paerwijs, a.z. godshuis van Tongerlo, e.e. Jan Beyen, a.e. Jan de Meyer

De verkoper heeft het als kerkfabriekmeester verkregen van de kinderen Willem Sapeels die het op hun 
beurt verkregen hadden van Sijmon zoon wijlen Aert Appel

16 december 1500 | 205/7r-1

Heer Andries Embrechtss priester Willem Poeynenborgh en Lenart zoon wijlen Aert Vendicks als man van 
Aerde dochter wijlen Jacops vander Elst hadden overgegeven een erf in de parochie Oisterwijk ter plaatse 
geheten op Clappescoer 
dit erf was van Jacop vande Elst toen hij leefde, Henrick van Deventer en de vs. Henrick had een last op die 
vs. erfenis staan, te weten een jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mud rogge, te weten Willem van Bochoeven 
meester Claesse Cuyst [of Troyst?] en Claes Coenen en nog een erfcijns van 7,5 pond paijment in Nollekens 
en nog jaarlijkse en erfelijke cijns 2 vimmen? in de wilders cijns van Tilburg en nog alzulke turfvaarten als op 
die vs. erfenis met recht staan en hadden de erfenis als principaal schuldenaar samen en onverscheiden 
Henrick vs. gelooft volgens schepenbrief van sBosch - 
heer Andries, Willem en Lenaert voors. hebben beloofd dat heer Andries en Willem vs. de ene helft van de 
lasten betalen en Lenart de andere helft. Omdat Lenart vs. niet in Brabant woont maar in Zuid-Holland heeft 
hij onderpanden die hem zijn aanbestorven van de goederen wijlen Jacops vander Elst en die gelegen zijn in 
de parochie Oisterwijk te weten 20 lopen erfrogge op
1. de huizinge Sophie vander Elst 
2. 1/4 vanden gagelbroeck gelegen tot Heukelom 
en nog 1 mud rogge erfpacht op de molen Kerkhoven toebehorende heer Jan Back 

22 december 1500 | 205/8v-1

Ariaen zoon wijlen Jan Vanny belooft te betalen aan Jan zoon wijlen Jan Vanny zijn broer een jaarlijkse en 
erfelijke pacht van een halve mud rogge te betalen op Lichtmis uit
zijn deel in een beemd genaamd die Groedonck, 8,5 lopen in Udenhout 
e.z. Elizabeth Brocken, a.z. erf van een hoeve die Anthonis Jan Wangen soen nu pacht, e.e. Cornelis Peter 
Vannis, a.e. een manhuis te sBosch 

losbaar met 20 peters van 18 stuivers

4 januari 1501 | 205/9v-1

Henrik zoon van wijlen Henrik Toeyten man van Alette dochter wijlen Peter vande Pasch zijn recht in 1/6 
gedeelte in jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge BM op Lichtmis in sBosch uit
1.  een hoeve in Udenhout
e.z dat Scoubroeck en het convent van Tongerlo, a.z. de gemeijnt, e.e. Jacops genaamd van Kessel 
Matheeus die Luwe en Peter Witmeri, a.z. Wouters genaamd Gobelens en Hessel zijn broers 
en uit alle toebehoren van de vs. hoeve waar ook gelegen 
2. een stuk beemd, als voor, in een stede genaamd Eynscher, 1,5 bunder, 
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e.z. erfgenamen wijlen heer Willems genaamd de Coster priester, a.z. erfgenamen wijlen Lambert genaamd 
vande Ryt, e.e. wijlen Gobelens genaamd van Gestel, a.e. Goetscalcks genaamd Scoerwegge 

Dit mud rogge heeft Wouter vande Pasch zoon wijlen Peters verkregen van Willemen Glaviman wonende in 
Udenhout als man van Margrieten dochter wijlen Eraerts de Preuser. Katelijn weduwe Jans vande Pasch en 
haar wettige kinderen uit dat huwelijk hadden deze pacht verkregen volgens schepenbrieven van sBosch en 
Oisterwijk

9 februari 1501 | 205/13los-r

[onvolledig]
----- Zanders heeft begeert met enen placaet vande stadt vanden Bosch ende heeft hem doen 
----- mette heer in een hoeve met toebehoren die toebehoorde 
----- zanders gelegen in Udenhout op tZant en heeft die vorster van tsheren? 
----- mits dien den aenvanck daer aff verbonden den gene die daer op 
----- en waren op eenen peen? van . peen van twe hondert phs. gld deen 
----- ix february scab. Poeynenb. et Scaepdijck helft tot behoef vande heer ende dander helft tot behoeff 
vande parthyen dat die laet egeen haeve vande voirs. . . . 

[achterop dwars]
dese zijn [nyet] gevest 
[inden yerste Katelijn Loers 4 lopen 
rogge erfp.] 
[item Heyn de Decker eenen zester erfpacht 
die zusteren 4 lopen erfpacht en
de oude gr. erfcijns] 
[item Anchem Wouts tot Gestel 
3 st paey. erfcijns] m. ad opus 
Anchem 
[Lucas van Ameroey 12 lopen erfpacht
et ad. 9 st paey.] 
Gerit Lomb. vier penningen erfcijns? 
lopende 1/2 st m. ad opus Gerit 
[Aertke Starts inde Zwaen ten. 
10 st paey. erfchijns m. ad opus 
Aertke? Starts] 
[item man zoude veste den 
heeren vande kercke 2 pont 
paeym] 
[ item heer Ariaen 4 pond paeym.] 
[item Dirck ende Wouter hebben Lucas 
gevest ende mij ad opus Katelijn 
Loers 4 lopen erfrogge ] et 1/2 st 
ad opus Gerit Lomb. ] [item 
m. 3 st paeys ad opus Anchem 
Wouters] [item 
m. 10 st paey. ad opus Aertken Serts] et 
p.serut.? commer vande kercke 
wegen aff te doen scab. Poey
nenborch et Buckinck datum 
xxij-a novembris 
[Dirck heeft gevest Heyn Wouterss 
vande Nuwehuys tot behoeff 
van hem zijnen bruerderen ende zusteren 
een zester rogge vanwegen Met 
Maes dat. xxvij-a novembris 
scab. Em. et Poeynenborch 

26 januari 1501 | 205/15v-2
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Marie dochter wijlen jan Peters met haar voogd, draagt over haar recht en gedeelte haar toebehorende
aan  Wouter zoon wijlen Jan die Bont haar zwager
1. huys en hoff tsamen, 0,5 lopen, gelegen in Udenhout in die groenstraet
e.z. heer Huyb. Wijten priester, a.z. joffrou van Herman, e.e. gemene straat, a.e. erfgenamen Huijbert vande 
Scoer 
2. een wei, 1,5 lopen, als voor
e.z. heer Huyb. Wyten vs., a.z. joffrouwe Herman, e.e. Lambert Leijnen, a.e. erfgenamen wijlen Huijbert 
vande Scoer vs. 

29 januari 1501 | 205/19r-2

Willem Wijtman Thijss draagt op een jaarlijkse en erfelijke pacht van 0,5 mud rogge op Lichtmis
aan  Mathijs zoon wijlen Hermans vs.
1. een stuk land 7 lopen in Berkel in die Sesshoeven
e.z. en e.e. Gherit Brievinck, a.z. Pauwels Herman Wout Berthous soene, a.e. Pauwels vs. en Jan 
Langerbeen
2. een huis en hoeve met de grond en toebehoren en erf, 14 lopen gelegen als voor 
e.z. Dircks vande Pasch, a.z. Marie Melis, e.e. gemene straat, a.z. Pauwels vs. 

Deze erfpacht had Willem vs. als man van Ghijsbrechtke zijn huisvrouw na de dood van Herman Mathijss 
zoon in een erfdeling verkregen volgens schepenbrief van Oisterwijk

1 februari 1501 | 205/20r-2

Schepenen in Oesterwijck verklaren dat Willem Wijten en Laureijs de Molder ten aanzien van de moelen te 
Creyten, waar Laureijs vs. op gemalen had en hebben elkaar gekwiteerd en kwijtgescholden.
Behalve dat Laureijs moet betalen 
aan Willem van Bochoeven 2,5 rijnsgulden
Dirck Noet 6 rijnsgulden 
aan juffrouw Monick 4 mud rogge
te sBosch omtrent 5 rijnsgulden van het deel van Willem
en verdere lasten voor Willem daar staat Laureijs voor in en betaalt Laureijs aan Willem 14 rijnsgulden. 

17 maar 1501 | 205/29r-2-29v

Jan en Ariaen kinderen wijlen Willem Vendicks, Peter zoon wijlen Henrick de Lepper als man van Margriet, 
ook voor Agnes, Henrick en Alet hun zusters daar zij voor geloofd hebben Jan zoon wijlen Mathijs Scellens 
die Mathijs gewonnen hadde bij Kathelijn dochter wijlen Willem Vendickss vs. voor hem selve en voor 
Henrick, Ariaen, Goetscalck, Peter en Margriet zijn broers en zusters daar hij hem Jan voor gelooft een 
jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge op Lichtmis uit
dragen zij over aan Peter zoon wijlen Jan Wijtmans
1. een erf genaamd Vrijters hoff, in Udenhout, ter plaatse den Winkel op de hoek van de Goemelaerstraet
e.z. en e.e. Yden genaamd des Raedemekers, a.z. oost erf genaamd dWinckel, a.e. zuid Goemelaerstraet 
tegen Jan Roelofs erve 

Deze erfpacht van 1 mud rogge had Zeger zoon wijlen Jan Zegers beloofd aan Jan Henrick Vendicks zoon in 
schepenbrief van Oisterwijk. Welke pacht Jan, Ariaen c.s. in recht van versterve na dood Willem Vendicks 
vs. is aangestorven

13 mei 1501 | 205/37r-1

Cornelis en Peter kinderen wijlen Peter Vanni dragen over aan
Jan en Katherijne hun broer en zuster en Jan zoon wijlen Jans de Molder hun zwager
hun recht en gedeelte hen toebehorende te weten 2/5 deel in
huis en hof met erf, wei als land waar Peter Vanni hun vader in bestorven is (in de Kuil in Udenhout)
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belast met jaarlijks met 14 lopen erfrogge aan heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks met 1 mud rogge aan Geertruijt van Laerhoven te Haaren 
belast met jaarlijks met 10 lopen rogge aan Goeijart Jan Smolders
belast met jaarlijks met 6 lopen rogge aan de kerk van Loen
belast met jaarlijks met 0,5 mud rogge aan Ariaen Sterts
belast met jaarlijks met 0,5 mud rogge aan Wouter Gerits te sBosch
belast met jaarlijks met 12 lopen erfrogge  aan Goeijart van Vucht
belast met jaarlijks met een zester rogge aan de kapel van Berkel
belast met jaarlijks met 20 lopen erfrogge aan Wouter Wannijs
belast met jaarlijks met een cijns van 24 stuivers aan de heer van Tongerlo, “elk derdejaar zullen vande 
voors capuyn quyt zullen zijn”
belast met jaarlijks met 2 pont paijment aan Ariaen Starts
belast met jaarlijks met 11 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks met 1 mud lijftocht aan Meeus de Wagemaker

13 mei 1501 | 205/37r-2

Jan en Katelijn vs. dicte Katelijne en Jan de Molder beloven te betalen aan Peter zoon wijlen Peter Vanni 
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 0,5 mud rogge OM op Lichtmis uit de vs. goederen waar Peter Vanni in 
bestorven is gelegen in Udenhout in den Cuyl

Peter vs. verklaart dat dit 0,5 mud rogge erfpacht gelost kan worden met 20 peters van 18 st voor den peter 

21 mei 1501 | 205/38v-1

Henrick zoon wijlen Claes Wouters als man van Willemke, en Embert Goessens de jonge als man van 
Kathelijne, dochters wijlen Claes vande Dijck
verkopen aan Peter zoon Jan de Beer
hun recht en gedeelte in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 20 lopen rogge te vergelden op Lichtmis uit
1. huis en hoeve, grond en toebehoren en erf, 6 lopen in Udenhout
e.z. Jan Huyben, a.z. gem. straat, b.e. Jans kinderen vande Loe 
2. land, 20 lopen, als voor
e.z. Embrecht Sterts, a.z. Jans kinderen vander Loe, e.e. gemene straat, a.e. Jan Huyben 
3. alle erfelijke goederen waar wijlen Steven Meeus in bestorven is 

Laureijs zoon Jan Melis Walravens soen had deze erfpacht beloofd te betalen aan Margriete weduwe Steven 
Meeus Stevens uit vs. onderpanden. Claes zoon wijlen Jans de Beer had deze erfpacht gekocht van 
Bartholomeeus natuurlijke zoon wijlen. Stevens vs. volgens schepenbrieven van Oisterwijk en sBosch 

nog hun recht in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge op Lichtmis uit onderpanden in Tilburg

21 mei 1501 | 205/39r-1

Henrick zoon wijlen Willem Emmen meester en provisor van de tafel van de heilige geest van Oisterwijk 
heeft bekent dat de tafel van de heilige geest voldaan is van het testament als Elizabeth weduwe Claes de 
Beer dochter wijlen Claes vanden Dijck der tafele vs. gemaakt hadde en geeft kwijting aan de erfgenamen 
van Elizabeth vs.  en heeft ook vertegen op de vs. erfpacht ten behoeve van Peter vs.

25 juni 1501 | 205/45r-1

Cornelis de Becker en Marie zijn zuster kinderen wijlen Bartholomeeus de Becker verkopen 10 lopen 
erfpacht in jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge op Lichtmis
aan Anthonis natuurlijke zoon wijlen Aert Wangh
uit land en wie aan elkaar gelegen, genaamd die oude weye gelegen, te Udenhout
e.z. die Strijthoeve, a.z. Elizabet weduwe Jan Stert en haar kinderen, e.e. Herman Loers, a.e. gemene straat 

deze 2 mud rogge erfpacht kocht Jan zoon wijlen Willem Beckers van de kinderen wijlen Bartholomeeus 
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Stevens soen vander Amervoert. Bartholomeus die Becker had deze 10 lopen gekocht van Anthonis 
natuurlijke zoon wijlen Aert Wangh, Jan natuurlijke zoon wijlen Heijman van Ecke,  Willem zoon wijlen Jans 
Loesen en Goessen zoon wijlen  Embert Goessens volgens schepenbrieven van Oisterwijk en deze erfpacht 
was Cornelis en Marie vs. aanbestorven na de dood van Bartholomeeus hun vader.

23 juli 1501 | 205/47v-1

Laureijs Jan Groeijs man van Margriet dochter wijlen Hessel van Heel bij Jenneken dochter wijlen (niet 
ingevuld) wettelijk gewonnen en Cornelis zoon wijlen Peters vande Eijnde als erfgenamen wijlen Jan Boeijen 
jaarlijkse en erfelijke pacht van 7,5 lopen rogge op Lichtmis 
aan Geriden van Boerden
uit een erf, weiland, in Udenhout, optie Scoerstraet
e.z. kinderen Jan Beijen, a.z. Huijb zoon wijlen Lambert Leijnen, e.e. gemene straat 

Deze erfpacht hief Jan Boeijen jaarlijks van Geriden van Boerden volgens schepenbrief van Oisterwijk 

29 juli 1501 | 205/48r-1

Heer Rembout priester, Goeijart, Goessen en Aert broers, Jan Andries Lambrechtss als man en momboor 
Katelijn, Anthonis Swaen van Antwerpen man van Willem, en Heijlwijch haar zuster met haar momboor, 
kinderen Goeijart Rembouts en Joest zoon wijlen Willem de Beer uit naam van zijn wettige kinderen die bij 
wijlen Katelijn dochter Goeijart Rembouts vs., maken een erfdeling van renten, pachten erfcijnsen en erf, hen 
aangekomen van wijlen Goeijart Rembouts vs. en Alette zijn huisvrouw, hun ouders 

1ste lot - heer Rembout
niets in Udenhout

2de lot - Goeijart
o.a.
item sal noch hebben anderhalf mud erfrogge op Jan de Meyer in Udenhout 

3de lot - Goessen
niets in Udenhout

4de lot - Aert
niets in Udenhout

5de lot - Anthonis vs. als man en momboor Willem
niets in Udenhout

6de lot - Heijlwich vs. 
o.a.
een mud rogge erfpacht op Jan Scelken? in Udenhout

7de lot - Joest vs. namens zijn kinderen
o.a.
twee mud rogge erfpacht op die goederen van Peters van Wcht [=Vucht] gelegen in Udenhout 

17 augustus 1501 | 205/51v-1

Jan Floren en met hem Katelijn zijn wettige huisvrouw dochter wijlen Jan Vendicks verkopen een mud rogge 
jaarlijkse en erfelijke erfpacht op Lichtmis en te sBosch te leveren 
aan Jan Aerts van Eerssel
uit een beemd in Udenhout
e.z.  Elizabeth weduwe Claes Starts en kinderen, a.z. die Gomelaer straat, e.e. Alet weduwe Laureijs 
Scomekers, a.e. Laureijs Jan Haeijwigen soen 

Deze mud rogge erfpacht hadden Jan vande Loe zoon wijlen Wouters vande Loe, Mathijs en Henrick broers, 
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Katelijn en Katelijn en Wouter zusters, kinderen Jans vande Loe va. beloofd te betalen aan Jan Vendicks uit 
de beemd volgens schepenbrieven van Oisterwijk

25 augustus 1501 | 205/52r-1

Elen, Jan en Laureijs broers en Haeijwijch hun zuster cum tutore die Haeijwig, kinderen Lauwreijs Elens en 
wijlen Hillegonden dochter wijlen Goessens van Hal 
verkopen aan Laureijs Elens hun vader
1. alle havelijke en erfelijke goederen die hen zijn aangekomen van wijlen heer Henrick Paynenborch en 
Katelijn zijn zuster waar ook gelegen
2. een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht die Henrick vande Staeck vergold aan nu Andries Embrechtss 
jaarlijks geldt uit [doorgehaald een hoeve gelegen aan de Creytemoelen] een beemd geheten die Rietdonck 
in Udenhout volgens schepenbrieven

13 september 1501 | 205/53r-2

Dirck Sapeels, Wouter Thomaes Wouterss en Ariaen de Wolff als meesters en provisoren van de kerkfabriek 
van Oisterwijk, verkopen 2 mud 1 zester rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in een meerdere pacht van 5,5 
mud rogge op Lichtmis 
aan Jan Peters Beren ten behoeven van hem en Peter zijn wettige dochter die hij bij wijlen Geertruijt dochter 
wijlen Roloff zijn eerste huisvrouw verwekte hem ter tocht en Peter vs. ten erfrecht, te vererven op de 
erfgenamen van haar moeder
uit o.a. een beemd in. Udenhout, opte Vriesdonck
e.z. Gerits van Cuijck, a.z. wijlen Jan Hoernken 

Deze erfpacht van 2 mud 1 zester heeft Aert Stamelaert zoon wijlen Gerit Keteler als man van Margarieten 
dochter wijlen Broes Janss vander Stegen verkocht aan Goeijarden van Hulsen Goeijartss en Goeijart van 
Hulsen vs. en Margriet zijn huisvrouw in hun testament aan de kerkfabriek vermaakt voor schepenen van 
sBosch

22 oktober 1501 | 205/65a

[slechts aan een zijde beschreven en dat maar voor de helft]
Heer Andries Embrechtss heeft in presentie van Embrecht Goessens en Henrick vande Scaepdijck als 
schepenen gezeten op die hoeve met toebehoren gelegen bij de Creytenmoelen die toebehoorde wijlen 
Henricks vande Staecke die hij in de kerk van Oisterwijk had doen veilen (in boeck? in die stadt vanden 
Bosch ut dicibat) en heeft de koop daarvan met een kaars genomen tot vorsters huis 
lasten:
5 mud rogge erfpacht van 9 mud erfpacht die Jan vanden Dijck ook genoemd Jan die Luij daar uit jaarlijks 
betaalde
nog een mud rogge daaruit geldende was Henricks dochter vande Staeck vs. “die nyet alte wijss en was” 
nog van 2 mud rogge en een zester (erff?) de heren van Baseldonck
nog een peter erfcijns aan de hertog
nog 50 Rijnsgulden aan de reparatie van het huis en nog de schade van recht

1 december 1501 | 205/66r-2

Dirck zoon wijlen Pauwels de Wolff de tocht die hem toebehoort in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud 
rogge uit een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge, die Willem, Steven, Peter en Goijart zonen wijlen 
Steven vande Amervoert, Katelijn hun zuster en Willem van Riel hun zwager beloofd hadden aan Henrick 
zoon wijlen Steven vande Amervoert hun broer jaarlijks op Lichtmis
verkoopt hij aan Jan zijn zoon mede ten behoeve van Elizabeth zijn zuster
De erfpacht wordt betaald uit een hoeve met toebehoren die wijlen Steven vs. van wijlen Dirck Sterck van 
Breda in erfpacht gekregen had in Udenhout volgens schepenbrieven van Oisterwijk

Deze erfpacht van 1 mud rogge is na de dood van Henrick vs. gekomen aan wijlen Elisabeth zijn dochter die 
moeder was van Dircken vs. en na de dood van zijn moeder vs. gekomen aan Dirck vs.
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Jan en Elizabeth dragen deze erfpacht van 1 mud rogge vervolgens over aan Aerd zoon wijlen Jan die 
Meijer

13 december 1501 | 205/67v-1

Gerit zoon wijlen Lambert van Gorcum heeft verkocht aan Adriaen zoon wijlen Claes Stert een jaarlijkse en 
erfelijke pacht van 10 lopen rogge BM op Lichtmis en te sBosch te leveren uit 
1. huis en hoeve, gronden en toebehoren en uit een land daaraan liggende samen 8 lopen in Udenhout
e.z. de heren van Peterss, a.z. erfgenamen wijlen Jan Willemss 
2. 0,5 bunder beemd als voor 
3. een wei gelegen als voor
e.z. Gerit Eliaes, a.z. de heeren van Peterss vs.
4. 1/6 van 1 bunder beemd in Helvoirt int Oertbroeck 

volgens schepenbrief van sBosch 
Adriaen vs. heeft bekent en gelooft Ghijsbrecht zoon wijlen Lamberts van Gorcum ten behoeven van de 
kinderen wijlen Gerits van Gorcum vs. dat zij voornoemde erfpacht van 10 lopen erfrogge altijd zullen mogen 
lossen met 23,5 gouden peters en een oort, de gouden peter 18 Philippus-stuivers voor elke gouden peter 
en met de pacht van het jaar en de achterstallige pacht en ze moeten een half jaar tevoren opzeggen
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