
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 208 ("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.) 
9 januari 1504 – 16 januari 1505
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1504 januari 22 | 208/3v

Willem zoon wijlen Claes Zegers man van Agnese zijn huisvrouw dochter wijlen Berthout Wouters op een 
halff mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit vijff mud rogge erfpacht op Lichtmis uit
erffenis die toebehoort heeft wijlen Hessel Snabben in de parochie van Oisterwijk in een stede geheyten 
Udenhout

welk half mud erfpacht Bruysten van Andel tegen Goeyarden zoon wijlen Steven vande Amersvoert met 
cope verkregen en welk half mud rogge erfpacht Berthout Wouters voorschreven tegen Jan zoon wijlen 
Lauwreys zoon wijlen Henrick Toeyt Vannys als man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Bruysten 
van Andel voorschreven met cope en van welke halve mud rogge erfpacht voorschreven Jan zoon wijlen 
Wouter Brocken man van Luytgarde zijn huisvrouw en Gerit zoon wijlen Henricks vande Staeck man van 
Margriet zijn huisvrouw gezusters dochters wijlen Berthouts voorschreven de helft heeft overgegeven 
Willem voors tbv hem en Engelberen dochter wijlen Berthouts voorschreven in schepenbrieven van 
Oisterwijk en sBosch en vertegen tbv Engberen

 
1504 januari 22 | 208/3v

Engelberen dochter wijlen Berthout Wouters op 12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijek pacht die Lambrecht 
zoon wijlen Jan Wanricks soen vanden Gheyn geloeft had te betalen Yden zijn zuster op Lichtmis uit
1. 1/4 van een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan liggende in parochie Oisterwijk in een 
stede Udenhout aenden Dreyboem bij Loen etc.
2. 1/4 van een heyvelde aen een stede genaamd die Loesbosch in parochie Westilborch aan de Cromstraet

welke 12 lopen rogge erfpacht Berthout Wouters voorschreven tegen Yde voorschreven met cope 
vercregen hadde van welke 12 lopen rogge erfpacht die helft Jan Brocken als man van Luytgaerde zijns 
wijffs en Gerit vande Staeck man van Margriet zijns wijffs met overgeven en opdragen hadden Willem zoon
wijlen Claes Zegers tbv hem en Engelberen voorschreven in schepenbrief Oisterwijk heeft zij vertegen tbv 
Willem voorschreven

1504 januari 22 | 208/4r

Henrick zoon wijlen Wouter die Coman 
verkoopt aan Aerde zoon wijlen Aert Goeyaertss
een stucksken moers tot hem behorende in parochie Venloen in stede geheyten optie baen in alder groote 
etc. 
 
belast met jaarlijks 1 oort van 1 oort stuiver erfcijns aan de heer van Loen

1504 februari 21 | 208/6r

Wytman zoon wijlen Gerit Willems en Jan zoon wijlen Loey van Olmen hebben een erfdeling gedaan van
een stuck beempts een bunder oft daer omtrent hen tesamen toebehorende gelegen in parochie Oisterwijk 
in Udenhout tpl. genaamd op tGomelaer etc. aan de gem. Straat
1. aan Wijtman voorschreven de vorste helft strekkende vande strate totten hole vanden grave toe etc.

2. aan Jan dandere helft te weten dat afterste gedeelte metten grave en met beyde hoelen etc.

aankomst als Wijtman en Jan voorschreven tegen Aerde zoon wijlen Peters vanden Eynde met cope in 
schepenbrief van Oisterwijk 
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1504 februari 23 | 208/6v

Peter zoon wijlen Jan Bey
draagt over aan Embrechten Embrechtss
een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende en uit 2 mudden rogs erfpacht te 
vergelden op Lichtmis tot Oisterwijk te leveren uit 
1. huis en hofgronde en toebehoren 18 lopen in parochie Oisterwijk tpl. genaamd Berkel etc. 
2. een stuck lants 17 lopen aldaar gelegen etc. 
3. stuck lants 7 Letc. naast de gemeint van Haren
4. stuk beemd in parochie van Helvoirt tpl. dat Noertbroeck etc. naast een broeck genaamd dat gemeyn 
broeck 
5. stuk beemd genaamd dat Wolffaertsbroeck in parochie Oisterwijk tpl. Huyculum
6. 7 bunder heiland in parochie Venloen tpl. Clockenberch etc. naast dat huys van Postelle met een cleyn 
stucksken heye tussenliggende 
7. stuxken erfs moer geheyten in parochie voorschreven etc.

welke 2 mudden rogs voorschreven Pauwels zoon wijlen Jan Vannis tegen Engberten zijn brueder met cope
en welk half mud erfpacht voorschreven Peter tegen Pauwels voorschreven met cope schepenbrief van 
sBosch en Oisterwijk 

1504 maart 13 | 208/11r

Marten zoon wijlen Danel Piers verklaart dat Wouter zoon wijlen Wouter Loer hem betaald heeft in 
gevalueerde penningen alle penningen die hij hem schuldig is van 
alsulcke stede te weten huis, hof, schuur alle timmeringen daarop staande met toebehoren lant sant heye 
weye binnen Oisterwijk in stede Udenhout in den Cuyl etc. aan gemeen steeg ter Broeckwaert lopende aan 
beide zijden e.e. gem. straat 

als Wouter voorschreven tegen hen gekocht hadde in schepenbrief van Oisterwijk en heeft mitsdien 
Wouteren voorschreven Kathelijn zijn moeder en alle anderen des quitantie behoeven daaraf 
kwijtgescholden

1504 maart 18 | 208/11v

Ariaen zoon Goeyaert van Vucht weduwnaar van Peterken zijn huisvrouw dochter wijlen Wouter Loer 
heeft geloeft Kathelijn wede wijlen Wouter Loer voorschreven tbv Reyssen hoer dochter 
40 peters van 18 st op Lichtmis oever 2 jaar met een mud rogge jaarlijks op Lichtmis

1504 april 17 | 208/13r

Ghijsbert zoon wijlen Aert Segers 
draagt over aan Ghijsberte zoon wijlen Lambrecht van Gorcum
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende te vergelden op Lichtmis uit
1. een huysinge en hoevinge gronden en toebehoren 13 lopen daar wijlen Wouter vanden Loe Jans soen 
inne besterff gelegen in parochie Oisterwijk ter stede optie Groenstraet etc. 
2. stuck 20 lopen aldaar etc. 
3. stuck lants 18 lopen ter stede voorschreven etc. 
4. stuck lants ter stede voorschreven etc 
5. eenre weyen gelegen in voorschreven stede etc. 
6. eenre heyhoeve in parochie Tilborch etc.

welk mud rogge erfpacht Gerit vande Loe tegen Henricke zoon wijlen Wouters vanden Loe Janss en 
Hesselen zoon wijlen Jan Ceelen zijn zwager met cope vercregen hadde en welk mud rogge Aert Zegers en
Ghijsb. zijn soen voorschreven tegen Gerit vande Loe voorschreven met cope volgens schepenbrief van 
Oisterwijk

quo facto heeft Ghijsbrecht van Gorcum wederom geconsenteert Ghijsberten Zegers dat hij dit mud rogge 
altijd sal mogen lossen en quyten met 37 peters van 18 st
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1504 mei 8 | 208/14r-14v

Sanne dochter wijlen Vrancken zoon wijlen Jans Greven met haar voogd, met Jan zoon wijlen Thomaes 
Meynen man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter voorschreven, Sannen ook voor Jan en Katelijnen 
kinderen  van Sannen bij wijlen Augustijnen zoon wijlen Dirck Bax 
heeft verkocht aan Jan zoon wijlen Jan Hessels
recht en gedeelte te weten die helft in een stuck beempts genaamd die Groetdonck tot hen behorende 
gelegen in parochie Oesterwijck in een stede genaamd Udenhout naast het godshuis vander Cameren 

aankomst als Elisabeth dochter wijlen Vrancken Sgreven voorschreven de voorschreven Sanne met haar 
kinderen in hare testamente gemaakt

1504 mei 8 | 208/14v

Jan zoon wijlen Jan Hessels 
neloofd aan Sannen voorschreven haar ter tocht en haar wettige kinderen ten erve toe 15 lopen rogge op 
Lichtmis uit
de helft van de beemd voorschreven 
voor het eerst op Lichtmis na de dood van Zanne aan haar kinderen sal mogen lossen met 33 peters van 18
st en met 13 1/2 st in munte en met de pacht en de achterstelle

1504 mei 15 | 208/14v-15r

Jan [mogelijk doorgehaald] Aert, Peter, Wouter en Bartholomeeus zonen wijlen Jan Aerts Ghijsbrechts zoon
wijlen Jan van Vucht en Elisabeth zijn huisvrouw, Jan zoon wijlen Gielis van Boerden man van Yden de 
oudste zijn huisvrouw en Goyart zoon wijlen Willem Verschuuren man van Yde de jongste zijn huisvrouw, 
dochters wijlen Jan Aerts voors. en Marie dochter wijlen Jan Maes die hij bij wijlen Haeyweghe dochter 
wijlen Jan Aerts gewonnen had
verkoopt aan Henricke zoon wijlen Peter Vannis en Goyaert zoon wijlen Jans de Molder swager
een stuck lants hen behorende achtalff lopen in parochie Oisterwijk in stede Udenhout optie Groenstraet 
etc. 
 
belast met jaarlijks een zester rogge erfpacht aan Jan van Eerssel 

 
1504 mei 15 | 208/15r

Aert zoon wijlen Jan Aerts
draagt over aan Wouter zoon wijlen Jan Aerts zijn brueder
zijn recht en gedeelte nl. 1/8 hem behorende in
1. een stuk land tot weye liggende genaamd tGoemeler 1 bunder, in parochie Oisterwijk in stede genaamd 
Udenhout in stede optie Groenstraet etc.
2. een stuk beemd 1 1/2 lopen in parochie en tpl. voorschreven etc.
strekkende Brockenbeempt tot gasthuis sBosch St Jorisstraat etc. 
 
belast met jaarlijks 12 stuivers erfcijns uit geheel stuk land tot wei voorschreven
belast met jaalrijks 1/2 stuiver hertogcijns uit het stuk beemd 

 

1504 september 27 | 208/31r-31v

Cont zij want Jan vander Wouwer voor zijn gebrek jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 1/2 mud rogge uit 5 
mudden rogge erfpacht welke 5 mud Henrick geheten Coelboirns geloeft had heer Jan zijnen broeder 
priester te gelden op Lichtmis uit allen den erffelijcke gueden die den voorschreven heer Jan met recht van 
versterve aencomen mochten zijn van wijlen Aert Beys zijnen vader waar ook gelegen in parochie 
Oisterwijk van Westilburg en van Venloen deze goederen met den heer vande lande opgedingt waer aff 
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Henrick die Greve den erfcope het den heer genomen hadde volgens vonnisbrief voor schepenen van 
Oisterwijk daarom na bejaard en bedaagd te zijjn genoch te doen aan eneneygelijcken die hyer aen tachter 
wesen mochten heeft Henrick dese doen veylen in der kercken van Oisterwijk en heeft daarop geseten tot 
Jans vander Stegen vorster tot Oesterwijck een kersse doen ontsteken zoals gewoonlijk en voor 't goed 
geboden en daarop geleet den erfpacht van 1 1/2 mud rogge Jans vande Wouwer metten achterstelle van 4
jaar en nog 11 lopen rogge erfpacht die hij Henrick daarop hadde metten afterstelle daaraf van 2 jaar en 
voorts alle die erfcijnsen en erfpachten van rechtwegen en ouder van date als zijn 11 lopen en nog 50 
Rijnsgulden die hij Jan van Helmont voor zijn recht gegeven had en alle kosten van recht zo heeft Henrick 
den coop van de voorschreven guede metten wtgaen vander kersse voer den voirs onraet behouden

1504 november 29 | 208/35r-2

Aert ende Ghijsbert zonen wijlen Hessel Zegers ook voor Adriana hun zuster, onmondig, met haar voogd 
Ghijsbrechte die Meyer
geven over aan Gerid zoon wijlen Peters vande Pasch 
hun deel, te weten 35 roeden in een stuck moers 3 1/2 lopen in parochie Venloen omtrent der leyen
e.z. erf heer van Venloen, a.z. erff Claes Roggen, e.e. gemeynt van Tilborch, a.e. erff Jacop Corstiaenss 
 
en hebben hierop ook vertegen Willem en Henricke zonen wijlen Ghijsbert Zegers tbv Gerid voorschreven -
 
waarna Aert en Ghijsbert voors hebben bekent dat Aert zoon wijlen Aerts die Meyer, hun oom, als voogd 
van hen, goede rekeningen heeft gedaan

1504 december 11 | 208/36r-36v

Wouter zoon wijlen Jan Toeyt Vannis
geeft over aan Willem zoon wijlen Jan Witlocks
3 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem toebehorende welke 3 lopen Steven zoon wijlen 
Bartholomeeus geheten Stevens vander Amervoert bekent hadde dat hij met recht schuldig was te gelden 
Jan zoon wijlen Wouter Toeyt Vannis voorschreven op Lichtmis in afkorting van oude pacht van 5 mudde 
rogge op Lichtmis uit erven hierna beschreven te weten
1. huys hoeve gronde den bogaart en die messe totten oessendruppen vande schuere hen aenliggende en 
tot den selve behorende 
2. de helft van der erffenis daer dat huys en hof voers aenstaen daer wijlen Wouter Henrick Toeyt Vannis 
soen in bestorven is gelegen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout tussen die Gruenstraet etc. 
3. stuck erffs geheyten dat Ossenweydeken als voor etc. 
4. een akker lants die welk wijlen Peter Toeyts te wesen plach als voor
5. de helft van een stuck lants geheyten den Legenacker dewelck te langs deylt als voor nl de oostzijde etc. 
naast de Crommenacker 
6. nog 5 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht ook Wouter toebehorende op Lichtmis uit stuck lants 
houdense vijff vierdevatsaet lants van een akker lants geheten den Crommenacker in parochie Oisterwijk in
stede genaamd Udenhout naast de Vlashof

welke 5 lopen rogge voorschreven Jan zoon Wouter Henrick Toeyt Vannis tegen Huybrecht voorschreven [z
wijlen Peter Huyben] met cope sch. Oisterwijk en Wouter na de dood van Jan Toeyt Vannis zijn vader bij 
versterven 

1505 ? januari 7 | 208/37v

Cont zij want Claes zoon wijlen Peters vande Cameren als gemachtigde van Elisabeth dochter wijlen Claes 
Sterts voor zijn gebrek dats te weten voor een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge te vergelden op 
Lichtmis uit
1. een huyse en hoeve gronden en toebehoren en timmeringen daaraan 26 lopen in parochie Oisterwijk ter 
stede Udenhout omtrent eender wyntmoelen geheyten Creytenmoelen etc. 
2. stuck lants veertiendalf lopens als voor

welke 2 mudde rogs erfpacht Claes zoon wijlen Claes Sterts bruer...voorschreven Elisabeth belooft had te 
betalen de voorschreven Elisabeth zijn zuster uit voornoemd onderpanden volgens schepenbrief Oisterwijk 
1466 soeven dage in novembris 
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en welke 2 mud rogge voorschreven Claesse als gemachtigde gebrak en van 2 jaar lestleden nyet 
vergouden gericht met vonnis der schepenen van Oisterwijk welk gericht Jan van der Stegen vorster tot 
Oisterwijk namens Claes in volcomen macht geveylt in stad sBosch als Claes Pels dienaar der selver stadt 
dat onder zijn handteken gecertificeert heeft waarna Jan van der Stegen als voor vercoft Jan zoon wijlen 
Steven vander Amervoert voor 3 mud rogs erfpacht die Elisabeth voorschreven daaruit jaarlijks te heffen 
voor 4 mud en 12 lopen afterstels noch 4 mud rogs erfpacht den heren van Postel ....... mudde rogs 
afterstels daaraf en nog voor ....... en seven noch voer een half mud - - - [zie hiervoor bovenaan 37r]
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