
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 213 ("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.) 
11 januari 1509 – 7 januari 1510
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1509 januari 30 | 213/5r-2

Henrick en Aert, boers, zonen wijlen Aerts zoon wijlen Goessens vande After voor henzelf en voor 
Marcelisse en Herman hoeren broederen een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hen behorende als 
Claes zoon wijlen Claes Sterts geloeft had te betalen Peter zoon wijlen Henricks vande Camer op Lichtmis 
uit
huyse hoeve erffenisse daaraan 26 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout ontrent die 
Creytemoelen etc.
14 lopen lants of daer omtrent aldaar gelegen etc. 
welke erfpacht Claes zoon wijlen Peters vande Cameren overgegeven had mr Henricke Pelgrom tbv 
Henricke Aerde Marcelisse en Herman gebr. voors. in schepenbrief Oisterwijk en den Bosch 

overgegeven en opgedragen Jan zoon wijlen Stevens vande Amervoert uit Steven en wijlen Katelijne 
dochter wijlen Jans vande Pasch

dat et scab. uts.

1509 februari 9 | 213/6v-1

Peter zoon wijlen Peter vande Loe
1/5 in een cleynen huysken en hoeve gronden en toebehoren in parochie Oisterwijk in Udenhout in die 
Gruenstraet 
nog jaarlijkse en erfelijke pacht hen behorende als Aert Eliaes geldende is op Lichtmis uit zekere 
onderpanden opdie Gruenstraet 
overgegeven Wouter zoon wijlen Peter vande Loe voors. zijn brueder
 
dat. ix-a february scab. Jan Andriess et Aelbert Willemss 

1509 februari 24 | 213/11v-1

Cont sij want Jan zoon wijlen Gerits Verscouwen man van Marien zijn huisvrouw en Gielis van Beetsinge 
man van Barbaren zijn huisvrouw gezusteren dochter wijlen Huyb Janss 
2 stucken lants tot hen behorende in parochie Oisterwijk ter stede aen die Moelenstraet dat een in 4 lopen 
gelegen aldaar e.z. erff Aleyte wede wijlen Jan Willem Melis sz met hare kinderen, a.z., e.e. erf Jan van 
Eerssel, a.e. Moelenstraet voors. 
dat andere stuk tot weye liggende aldaar gelegen rontom aan erff Jans van Eerssel voors. 
overgedragen Geride Ariaen Faessen sz met oude brieven sch.Oisterwijk 

en want Jan en Gielis voors. egeen goet besceet van ouden brieven en hadden oft vynden en consten ... 
die brieve van Huybrechte voirs. om den selve Geride daer mede te bewaren soe is gestaan voor 
schepenen Jan Verschouwen om den voirs. Geride genoch te doen heeft hij geloeft dit eerste stuk lants van
4 lopen Geride voors. te waren 

belast met 3 rijnsgulden 2 st erfcijns tafel H.Geest stad sBosch en nog 20 st erfcijns Jan Verschouwen 
voors. 

dat ipso die sancti Mathie apostoli scab. Jan Andries sz et Aelbt Willems 

1509 maart 6 | 213/12r-2

Wouter zoon wijlen Peters vanden Loe Katelijn Cornelis ende Elisabeth gesusteren drs wijlen Peters voirs. 
met momb. van Katelijn Cornelise en Elisabette voors. een hoen? vande richter als recht is gegeven voor 
hen selven en voor Peteren hoeren brueder daer Wouter voorn. voor geloeft heeft 3 lopen rogs jaarlijkse en
erfelijke pacht in 1 mud rogge als Henrick zoon wijlen Wouter vande Loe Janss ende Hessel zoon wijlen 
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Hessel Jan Celen soens soen zijn swager als wittig man van Kathelijn zijns wijffs dochter wijlen Wouters 
vanden Loe voors. geloeft hadden te betalen Wouter z. des voors. Wouters vanden Loe alle jaar op 
Lichtmis op t erff ondergeschreven totten voors. Henrick en Hessel zijn zwager behorende gelegen in 
parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout te geven en te leveren dat is te weten
wt huysinge en hoevinge met hoeren gronde en toebehoren daar wijlen Wouter vande Loe Janszoen voirs. 
en wijlen Kathelijn doen zij leefde zijn wittige huysvrouw in bestorven zijn 13 lopen lants in stede geheyten 
aen die Gruenstraet etc. 
een stuck lants 20 lopen ter stede voors. etc. 
stuk lants 18 lopen ter stede voors. etc. 
stuck lants daarbij omtrent gelegen etc. 
een weyen ter voors. stede 
een heyhoeve in par. van Westilborch etc. 
volgens schepenbrief Oisterwijk en welke 3 lopen erfpacht in den mudde de kinderen wijlen Peters vanden 
Loe voors. bij succ. verstorven zijn
overgegeven Aerde zoon wijlen Eliaes die Meyer

dat vi-a m.cy fe.a z-a post Reminicere scab. Jan Andries Lambrechts en Aelbert Willemss 

1509 maart 6 | 213/12v-1

dedselve Wout Katelijn Cornelis en Elisabeth cum tutoribus ook voor Peter hun broer daar Wouter voor 
geloeft 
een cleyn huysken met sijne hoeve gronde en toebehoren tot hen behorende in parochie Oisterwijk in stede 
geheyten Udenhout optie Gruenstraet aldaer 
vercoft Margrieten wede wijlen Anthonis vande Loe dochter wijlen Bartholomeeus die Wagemeecker
dat et scab. uts

1509 april 17 | 213/17v-1

Jan zoon wijlen Claes Piggen en Peter Ariaen Sterts man van Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Ariaens 
zoon wijlen Claes Pigge voors. delen van wijlen Claes Piggen voors.aencomen en verstorven
 
aan Jan 
de helft van 3 mudzaad lants met eenre schuere daarop in parochie Oisterwijk in stede Udenhout nl. 1/2 
westwijlen etc. 
de helft in stuck lants 12 lopen als voor ter stede Berkel de helft westwijlen etc. 
nog hebben en af mogen breken tot meyen a.s. 2 gebynten after vanden huyse dat Peter voors. ten deel 
gevallen is op de helft van de 3 mudzaad lants 
belast met o.a. 
heren van Korsendonck 1 mud rogge 
en in hertogencijns de helft van 7 oude groten 
nog de helft van 4 st den persoen en altaristen in de kerk van Oisterwijk 
nog de helft van achtalff placke gezworenen van Haaren 

aan Peter als man als voor 
de helft van 3 mudzaad lants met een huyse en schure daarop nl. de helft oostwaarts 
de helft van stuk lants 12 lopen nl. 1/2 oostwijlen [18r] 
belast met o.a. 
1/2 mud rogge erfpacht rector OLVr altaar inder capelle van Ste Wilboirt tot Berckel
nog 1/2 mud rogge tafel H.Geest KvOisterwijk 
nog de helft van 7 oude groten hertogencijns 
de helft van 4 st de persoen en altaristen KvOisterwijk 
de helft van achtalve st gesworenen van de gemeynte van Haaren 

dat xvij-a april feria 3-a? nae quasi modo scab. Goessen Emmen ende ---

1509 mei 25 | 213/21r-1(96)

heer Jacop priester en Henrick gebruederen zn wijlen Jan Wijtmans en Herman zoon wijlen Wouter Loers 
man van Marie zijn huisvrouw hoer zuster jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Lichtmis uit
stuk erf gent. Vryters hoff in parochie Oisterwijk tpl. Udenhout opten Winckel opten hoeck vander 
Goemelairse straet
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b.z. Yden Sraeymeeckers NO en NW, e.e. O erf gemeynte Dwinckel, a.e. Z Goemelaers straet tegen Jan 
Roeloffs erve oever

welk mud rogge Peter zoon wijlen Jan Wijtmans hen brueder zoon wijlen Henricks die Lepper man van 
Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Willem Vendicks voors. ook voor Agnesen en Aleyten hoer zusteren 
en Jan zoon wijlen Mathijs Scellens van Mathijs voors. en uit wijlen Margriet dochter wijlen Willem Vendicks
voors. gewonnen ook voor Henricke Ariaen Goetscalcken Peteren en Margrieten zijn bruederen en zuster 
daar hij voor geloeft hadde met cope verkregen sch. Oisterwijk en deselve heer Jacop Henricke en Marien 
na dood Peter hoeren brueder voors. bij versterven aangekomen 
overgegeven Henricke zoon wijlen Dirck Bloemkens

dat. xxv-a may scab. Jan Andriess en Aelbrecht Willemss

1509 juni 11 | 213/21v-2

Henrick en Jan, broers, zonen wijlen Lauwreys Elens een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hen 
behorende op Lichtmis uit
een stuk beemd geheyten die Riedonck 1 bunder in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout etc. 
aankomst als Lauwreys zoon wijlen Eliaes zoon wijlen Laureys tegen mr Marten en Jan gebr. en Geertruyt 
hen zuster kinderen wijlen Laureys zoon wijlen Henrick Toeyt heeren Willem zoon wijlen Laureys voirs. met 
meer anderen met cope en Laureys zoon wijlen Henrick Toeyt Vannis voors. tegen Jan geheyten vande 
Amervoirt met cope sch. sBosch en Oisterwijk 
opgedragen mr Jan Lomb.

dat xi-a juny scab. Goess. Emmen ende Jan Andries Lambrechtss 

quo facto mr Jan voors. bekent als princ. sculder heer Andries Embrechtss priester want hij dit voirs. 
onderpant besittende is geloeft dat hij desen erfpacht altijt sal moegen lossen met 46 rijnsgulden
dat et scab. uts. 

1509 juni 18 | 213/29r-1

Geryt vande Pasch, Henrick Zegers, Aert Melis, Henricks Lambrechts, Claes Eliaes, Willem [Engelen] 
Neelen, Claes Beye, Jan van Eerssel, ende Willem Zegers hebben gelooft Jacoppe Emmen tbv abt van Ste
Geertruyden tot Loeven 54 mudden rogs vander Berkelscher tienden te betalen tot St Andries a.s en ten 
Bosch opten zulder metter maete vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten Spycker metter mate van 
Oesterwijck dairt den rentmr des abdts ter tyt wesende gelieven sal ter thienden recht

dat. xviij-a juny scab. Pet. Roempot ende Aelbrecht Willemss 

Jan Pigge Aert Eliaes Adriaen zijn zoen Adriaen van Vucht Joris Peter Goeyaerts en Jan Stevens hebben 
geloeft 37 1/2 mud rogge van der thiende vanden Seshoeven 

Ghijsbert Melis Peter Melis Anthonis Meeus ern Ghijsb. Hessels hebben geloeft 36 mudde rogs vander 
thienden vanden Achthoeven 

Henrick van Wcht Jan Boene Anthonis Meeus ende Goeyart Veravoirt hebben geloeft Lviij 1/2 mudden rogs
vanden Hoechouts thienden te betalen uts. 

Ghijsbert Hessels ende Jan Hessels 14 mud rogge vande Muntelken

Aert Goeyarts Henrick Goeyarts Embrecht Goessens en Geryt Ariaen Geryts 34 mud rogge vande 
Leendoncks thienden 

Jan Hessels Ghijsb. Hessels Geryt Eliaes Jan Roetaerts Peter Goeyarts ende Wouter Nouwen 59 mud 
rogge vande Nyeuwer thienden 

Jan Claes Embrecht Henricks Willem Francks Melis Francken Peter Bouwens Willem Dircks Ghyben 
huysvrouwe Willem Berkelmans die jonge 36 1/2 mud rogge vande Helvorts thiende 

deselve hebben malcanderen geloeft dat elk zijn aengedeelt alsoe gelden en betalen sal dat den eenen 
vandeen anderen dair aff nimmermeer egeen commer crot oft hynder daer aff comen en sal 
Herman Loer ende Aert Willems hebben geloeft 28 mud rogge vande ouder thienden
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dat. xi-a july scab.Jan Noet et Albert Willemss

1509 augustus 6 | 213/30r-1

Jan en Adriaen gebr. zn wijlen Willem Vendicks Peter zoon wijlen Henricks die Lepper man van Margriet 
zijn huisvrouw dochter wijlen Willem voors. Cornelis en Anthonis en Agnes kinderen wijlen Peter vande 
Meer met de momb. van Agnesen voors. en Wouter Thomaes Wouterss als erfgenamen wijlen Agnesen 
dochter wijlen Jan Priem hebben verkocht Jan zoon wijlen Jan die Meyer 
een stuk beemd tot hen behorende in parochie Oisterwijk in een stuk geheyten Udenhout opt Goemelaer 
etc. 

aankomst na dood wijlen Agneesen lestgenoemd 

dat ut sup. scab. uts

1509 augustus 25 | 213/31r-1

Jan zoon wijlen Jans die Meyer heeft geloeft Aerden die Meyer sijnen brueder jeec dordalven rijnsgulden op
St Bartholomeeus apostel uit
een stuk beemd hem behorende in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opt Gomelaer etc. 

dat. xxv-a augusti scab. Jan Andriess et Aelbert Willemss 

waarna Aert voors. aan Jan voors. zijn brueder geconsenteert dat die mag lossen met 43 rijnsgulden 

1509 september 26 | 213/34r-1(109)

Jan zoon wijlen Jan Bey des jongen een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende op sint 
Andries dach apostels uit
een goede geheyten tgoet van Heyst met toebehoren in par. Oesterwijck ter stede Udenhout en Winkel 
welk mud rogge erfpacht Jan Bey vader des voors. Jan tegen Henricke zoon wijlen Claes Stert en welk mud
rogge erfpacht Jan yerstgenoemd naede doet van Jan Bey zijn vader in erfdeling met Claessen Bey zijn 
brueder ten deel gevallen is en welk mud Jan zoon wijlen Peter Vanny bekent hadde sculdich te zijn uit 
voorn. goede van Heyst te weten uit
een stuck lants anderhalf mudzaad en uit
enen huyse daarop staande gelegen in par. en ter stede voors. 
e.z. erf Peter van Wcht, a.z. erf Heylwygen wede wijlen Dirck Roetaerts met haar kinderen, e.e. gemeynte 
geheyten dat Winckel, a.e. erf Jan Vendicks erfgenamen 

volgens schepenbrief Oisterwijk overgegeven Ghijsbrechte zoon wijlen Lambrechts van Gorcum

dat xxvi-a septembr. scab. Jan Noet ende Jan Andries Lambrechtss 

waarna Ghijsbr. voors. bekent schuldig te zijn op zijn goederen Jan voors. wederom geloeft dat hij dit mud 
rogge erfpacht mag lossen met 4 rijnsgulden

dat. et scab. uts. 

1509 oktober 12 | 213/36v-1

Henrick zoon wijlen Henrick Appels uit wijlen Katelijn dochter wijlen Willem van Brakel 3 2/3 lopen erfpacht 
in jaarlijkse en erfelijke pacht 9 lopen rogge als Henrick gen. van Beeke zoon wijlen Henricks van Beeke 
geloeft had Willem gen. van Brakel zoon wijlen Jacops van Brakel op Lichtmis uit
huyse en hoeve gronden en toebehoren bvvo 
e.z. den huyse en hoeve geheyten dat Gasthuys, a.z. erff Aerts vander Heyden

en welke 3 2/3 lopen uit een erfpacht van 9 lopen den voorn. Henricke in erfdeling met zijn mede 
erfgenamen na de dood van Henrick en Katelijn zijn vader en moeder volgens schepenbrief Oisterwijk
opgedragen Jan zoon wijlen Michiels van Aeveioen sijnen swager
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dat. xij-a octobr. scab. Jan Andriess en Pet. Roempot

1509 oktober 12 | 213/37r-1

deselve Henrick [zoon wijlen Henrick Appels] 1/3 hem behorende in
een stuck heyvelts metten moer daerinne begrepen 1/2 bunder geheel in parochie Oisterwijk in stede 
geheyten Boutsfoert inden Winckel 
e.z. erff Goeyart vande Poirten, a.z. erf Geryts vanden Venne met zijn mede erfgenamen, b.e. erf Dircks 
van Hedel 
overgegeven Jan voors. [zoon wijlen Michiels van Aeveioen sijnen swager]

1509 oktober 12 | 213/37r-2

Jan voors. [zoon wijlen Michiels van Aeveioen] als man en momb. Margrieten zijn huisvrouw dochter wijlen 
Cornelis Michiels van hem en uit wijlen Margrieten dochter wijlen Henrick Appels tsamen gewonnen heeft 
bekent dat Henrick zoon wijlen Henrick Appels voors. aan hem afgeleet heeft alsulcken zester rogge 
erfpachts als deselve Henrick Margrieten zijnre zuster in der deylinge met haer gedaen vande erfgueden na
dood Henrick Appels en Katelijn horen vader en moeder tsamen aencomen en verstorven op Lichtmis uit 
zijn goederen volgens schepenbrief Oisterwijk

dat et scab. uts.

1509 november 7 | 213/40r-1(117)

Henrick zoon wijlen Peters van Wcht ende Wouter Peter Faessen soen hebben geloeft te betalen Aerde 
zoon wijlen Eliaes die Meyer 4 lopen rogge erfpacht op Lichtmis uit
een stuk land geheyten den groeten acker 18 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout 

dat. vij-a november scab. Jan Noet ende Peter Roempot

quo facto heeft Aert voors. Henrick en Wouter voors. wederom geloeft dat zij mogen lossen 10 peters 18 st 

1509 december 4 | 213/42r-2

Lambrecht Ghijsbrechts van Gorcum man van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Bartholomeeus die 
Wagemeeker heeft geloeft Ghijsbrechte van Gorcum zijn vader een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht 
Oisterwijk maat opt onderpand ondergeschreven jaarlijks op Lichtmiis uit de helft van
eenre stede te weten huys en hof met timmeringen daarbij met hoiren gronde en toebehoren en erff 
daaraan tsamen de gehele erffenis 1 1/2 mudsaet in parochie Oisterwijk ter stede opten Winckel 
e.z. erff Henrick Loeyen, a.z. gem. stege, e.e. gem. straete, a.e. erff erfgen. wijlen Anthonis vanden Loe 

dat. in festo Barbare scab. Jan Noet ende Aelbrecht Willemss

In de marge: desen brief vande mudde rogge is secundo wtgemaect duer dyen Adriaen Claes Goyaerts 
dyen dese pacht is opgedragen bij eede heeft verclaert dat dit is eenen gouden dueghende ende 
ongekweten pacht en dat hij den brieff nyet en heeft noch en weet hebbende daerenboven doen blijcken dat
Jan Joesten van Eerssel de jonghe en Willem van Wachtenbuck? en Henrick Vermeer voor sch. vanden 
Bosch bij eed vercleert hebben allen den brieven van dese pacht met meer andere brieven bijde vyanden 
verbrant te zijn acta in presentie J. de Wale schoutet Gielis Goessens en Jacop Bungers scepenen viij 
marty 1588 ende want de zegels van Jan Noet en Aelbrecht Willemss nyet en waren te vyenden zoe is bij 
mijn heere den schoutet en scepenen voors. geordoneert dat men desen brieff zoude bezegelen met enige 
vanden segels vanden anderen scepenen vande selver scepenenstoel en dyens volgende zijn de segels 
van Jan Andriess en Embrecht Embertss daeraen gehangen 14 marty 1588

1509 december 7 | 213/42v-1

Jan Andries Lambrechts 
een stuck lants hem behorende 12 bunder in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout indie Scoerstraet e.z. 
erve Lodewijck Happart geheyten die Strijthoeven 
als Jan bij vernadering sch. sBosch - opgedragen Henrick Willem Emmen soen mette schepenbrief
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vij-a decembr scab. Jan Noet ende Jan Andries Lambrechtss 
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