
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 216 ("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.) 
27 januari 1512 – 3 januari 1513
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1512 februari 21 | 216/7v-1

Wouter, Claes ende Berthout gebruederen zonen van Willem Claes Segers sz hebben geloeft Aerde zoon 
wijlen Jans die Meyer een jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op Lichtmis uit
een stuck moers 1 lopen Wouter voors. toebehorende in par. Venloen ter stede op tie Baene etc. 
stuck moers 1 1/2 lopen Claesse toebehorende in par. voors. in dat Egmonts moir etc. 

quo facto heeft Aert geconsenteert denselven Wouteren c.s. dat zij deze erfcijns altijd mogen lossen met 50 
rijnsgulden 
quo facto heeft Berthout Wouter en Claesse zijnen bruederen voors. wderom geloeft dat hij dese erfcijns zal 
gelden en lossen en afquyten zal 

1512 maart 4 | 216/8r-2

Aert zoon wijlen Eliaes die Meyer ende Huybert zoon wijlen Jans die Cuyper als man van Elisabeth zijn 
huisvrouw d. Peter Berthots hebben onder hen een erfwisseling gedaen van zekere erffenisse hiernae 
volgende 

soe zal Aert hebben 
de helft in een stuck beempts 12 lopen den gehelen beempt begrepen Huybrechten voirs als hij sede 
toebehorende in in de parochie Oisterwijk ter stede opt Goemelaer etc. 
welke helft Huybert overgegeven heeft Aerde voors. en verkocht Huybrecht voors. en met hem Juet Peter 
Berthouts als princ. schuldeneren 

Huybert zal hiervoor hebben 
niets in Udenhout

1512 maart 31 | 216/12r-2

Claes Gerit Eliaes heeft verhuert Aerden zoon wijlen Aerts van Engelant 
een stuck lants 1/2 mudzaad in Udenhout in stede geheyten op Hoechout etc. 
voor 8 jaar 

1512 april 15 | 216/13v-3

Mechtelt natuurlijke dochter wijlen Ghijsbrecht die Smit cum tutore 
een huys ende hoff met hoeren gronde ende toebehoirten ende metten erffenis daeraen liggende ende 
daertoe behorende tsamen 1 1/2 lopen in in de parochie Oisterwijk ter stede geheyten tot Berkel strekkende 
tot de gemeynt van Haren 
overgegeven Jan zoon wijlen Jans van Schie die haar haar leven lang zal houden van eten en drincken 
temelijck naer haeren staet

1512 mei 7 | 216/15v-2

Jan ende Willem gebruederen soenen wijlen Aerts van Laerhoeven namens alle krn en erfgen. wijlen Aerts 
van Laerhoeven voors. op alsulcke goederen die wijlen Aert vander Heyden te besitten plach en hij inne 
bestorven is 
in de parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout omtrent den Brant te weten op huys, hoff, beempden, lant, 
zant, heye en weye tussen wien of waer gelegen daer wijlen Aert van Laerhoeven hen vader eenichsins toe 
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gerecht 
hebben zij vertegen tbv Hesselen zoon wijlen Aerts vander Heyden voors. en zijn mede erfgenamen dat. 

Hessel zoon wijlen Aerts vander Heyden heeft geloeft op al zijn goederen Jan en Willem voors. 11 
rijnsgulden van 20 st op 1 mei 

1512 mei 8 | 216/16r-1(262)

Cont sij eneneygelijcken want Peter zoon wijlen Jan Langerbeens 
een jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge alle jaar op Lichtmis uit
1. een huyse en eenre schuere metten hoeve ende eenen stuck lants 18 lopen in in de parochie Oisterwijk 
ter stede in Udenhout etc. 
2. en uit meer andere onderpanden

tegen Henrick Adriaen en Jan gebruederen soenen wijlen Jan Henricks sz van Oss met haar mede 
erfgenamen met coepe 
welke erfpacht Jan zoon wijlen Huyb Peter Huybensz geloeft hadde te gelden Marien wede wijlen Jans 
geheyten van Doernen in schepenbrief sBosch 

Soe is gestaen voer scepenen Peter Langerbeens voirs. en heeft gelooft op hem en al zijn goederen heer 
Reyneer Croes priester tbv den goidshuyse der zusteren vander dorden regule van sinte Franciscus gelegen
bvvo en Jan die Beer Peters tbv de erfgenamen wijlen Aerts die Becker dat hij of zijn nakomelingen 
nimmermeer spreken en zullen met enige recht geestelijk oft werlijck op
een stuck lants den voors. godshuyse toebehorende 14 lopen in in de parochie Oisterwijk ter stede in 
Udenhout 
tussen noord straat en zuid steeg 

dat zij ook niet spreken en zullen op
stuck lants toebehorende de erfgenamen wijlen Aerts die Becker voors. 1 zesterzaad tpl. voors. 

doch mocht iemand met brieven van oudere datum dan deze brief deze erffenis opwinnen dan zal Peter 
schuldig zijn te stitueren aan den goidshuyse 34 rijnsgulden en de erfgenamen 7 rijnsgulden 8 st

1512 juni 7 | 216/17r-2

Pauwels, Wouter ende Ariaen gebroeder zonen wijlen Benedictus Heyen hebben gedeeld na dood hoeren 
vader en moeder en erfdeling met mede erfgenamen 

aan Pauwels komt
o.a. een stuck broecks derdalve buenre in in de parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout in die Goemelerse
straet 
nog 2 mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende zijn de krn wijlen Willems Necker uit zekere onderpanden 
tot Berkel 

1512 juni 16 | 216/18v-1

Huybert zoon wijlen Lambert Leynen 5 lopen rogge een jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende welke 
erfpacht Wouter zoon wijlen Jan van Schie geloeft hadde Huybrecht voors. op Lichtmis en op volgende 
onderpand te leveren uit
2/5 in een huyse ende hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan in in de parochie Oisterwijk ter stede 
Berkel etc. 
volgens schepenbrief van Oisterwijk
- overgegeven Aerde zoon wijlen Eliaes die Meyer

1512 juni 16 | 216/18v-2

deselve Huybert [zoon wijlen Lambert Leynen] 4 lopen rogge een jaarlijkse en erfelijke pacht hem behorende
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welke erfpacht Marcelis Henrick Vendicks sz geloeft hadde te betalen Huybert voors. op Lichtmis uit
enen huyse en hoeve gronden en toebehoren in in de parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc. 
volgens schepenbrief van Oisterwijk
- overgegeven Aerde zoon wijlen Eliaes die Meyer

1512 juni 11 | 216/19v-2

Jan Berchmans heeft verpacht Ariaen zoon wijlen Willem Geryts zijn gedeelte van der scaren van allen den 
choiren staende op een hoeve geheyten Nollekens hoeve Jan voors. toebehorende gelegen in Udenhout 
tsamen mette canten vanden coirenlant ende oick metten boegart vande selver hoeve om 7 mud rogge 
zekere personen then Bosch en om 2 rijnsgulden 2 st etc. 

waarna Jan voors. geeft aan Aelbrecht Willems volcomen macht dat. uts. scab. Wout Thomaes Woutersz 
ende Joest die Beer

marge: Joannes Berchmans xv-a july ano xiij-o scab. Pet. Janss ende Jan Andriess

1512 mei 22 | 216/21r-1(269)

Lamb. Ghijsbrechts soen van Gorcum man van Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Bartholomeeus die 
Waegemeecker die helft tot hem behorende in
1. een huyse en hoeve en eenre schuere en andere timmeringen daarbij gronde en toebehoren en erf 
daaraan tsamen 18 lopen in in de parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout opten Winckel etc. 
2. stuck lants 6 lopen gent den Gheer tpl. voors. etc.
3. stuck lants 17 lopen op Hoechout etc. 
4. stuck beempts geheyten die Ryedonck 4 lopen optie Ryedonck etc.
naast de karthuysers van Vucht 
5. streepken beempts tpl. voors

opgedragen Cornelis zoon wijlen Bartholomeeus die Wagemeecker voors. zijn zwager 

belast met o.a. H.Geest Otw ? lopen rogge 

waarna Cornelis voors. gelooft aan Lambrecht voors. een jaarlijkse en erfelijke pacht vijftalven mudde rogs 
op Lichtmis uit dit huis etc. 

quo facto heeft Lambert geconsenteert dat Cornelise voors. wederom gelooft deze vierdalve mud rogge van 
deze vijfalve mud rogge te lossen elk mud met 40 rijnsgulden 

1512 juni 21 | 216/24v-2

Peter Willems sz , Cornelis Willem Melis heeft gestelt onder Jacop Buck en Jan die Beer Peterszs als 
scepenen 12 rijnsgulden van 20 st tstuck om te vernaderschappen 
een stuk lants 3 lopen in in de parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc. 
welk stuk Willem vader Peters voors. vercoft hadde Willem zoon wijlen Henrick Loeyen - dat. xxi-a juny scab.
Jacop ende Jan voers. 
- in marge deze brief gecancelleerd 

1512 juni 21 | 216/24v-3

Aelb. Willemssz Aert Buckincks, Jan Mouwen, Jan Andries Lambertss, en Hessel Wolffs hebben geloeft Jan 
die Clerck Embrechtss als rentmr des abts van sunte Geertruden tot Loeven tbv dess. abdts 34 1/2 mud rogs
vande thienden vanden Wtfanck te betalen Ste Andriesse a.s. ende then Bosch opten sulder metten maete 
vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten Spijcker metter maete van Otw daert den rentmr des abts gelieven 
zal ter thienden recht te leveren wtgenomen dat de abdt voirs. die nyet bevrijden en sal van wtvoeyeren 
ende scade die vanden volck van wapenen vrienden zijnde daer in gedaen mach worden 
- dat. xxi-a juny scab. Jacop Buckincks ende Jan die Beer Peterss
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Aelb. Willems Cornelis van Roede, Claes Lonarts ende Wouter Willems heeft geloeft uts. 16 1/2 mud rogs 
vande galgtiende uts.

Jan Langerbeens, Henrick van Gorc., Claes Bey, Geryt vande Pasch, Jan van Eerssel, Henrick Zegers, Aert 
Melis ende Ghijsb. Melis hebben geloeft 74 mud rogge vande Berkelss thiende
 
Claes Eliaes, Goeyart Willemss, Eliaes Geryt Eliaess sz ende Aert Dircks hebben geloeft 29 mud rogge 
vander Oude Thienden 

Jan Piggen, Aert Eliaes, Ariaen Aert Eliaes soen Yken Priem hebben geloeft 39 mud rogge vander thienden 
vande Seshoeven 

Cornelis die Leeu, Peter Geritss vande Pasch, Willem die Lathouwer, Joest van Eersel, Henrick Vany en Jan
Stevens hebben geloeft 44 1/2 mud rogs vande Achthoeven thiende 

Jan Hessels, Jan Cornelis Canters, Anthonis Meeus, Aert Goeyarts, Gerit Arians, Ghijsb. Melis, Pet. Gerit 
Hoeven sz, Peter Goeyartss ende Heylwych wede wijlen Jan Roetarts hebben geloeft als voer 75 mud rogge
vanden Hoechhoutschen tienden 

Jan Heyen ende Ghijsb. Hessels hebben geloeft uts 20 mud rogs vande Hoenemennekensz thiende te 
betalen uts 

Dirck Hessels, Cornelis van Crekelhoeven en Willem Dircks Heelden hebben geloeft 14 mud rogge vander 
thienden vande Muntelken te betalen uts 

Jan Langerbeen ende Lambert Leynen hebben geloeft 3 mud 5 sesteren rogs vande Roedtsthiendeken 

Henrick Goessens en Gerit die Cort hebben geloeft 22 mud rogge vande thienden vande Moeleneynde 

Jan Boen, Ghijsb. Hessels, Jan vande Heesacker ende Goeyart Vanoirt hebben geloeft 41 mudde rogs 
vande Leendoncksz thienden te betalen

Gerit Roeloffs, Pet. Faessen, Aelb. Pet. Faess soen, Wout. Peterszz van Heese, Mathijs Henrick Melis sz, 
Cornelis Thoniss ende Willem Henrickss hebben geloeft 60 mudde rogs vande Nyeuwerthienden 

Claes Gerits, Peter Geryts, Jan Jan Geritss, Pet. Witlocks ende Ghijsb. heer Floris hebben geloeft 44 mud 
rogge vander ouderthiende van Helvoirt te betalen 

Goeyart vander Elst heeft geloeft 2 1/2 rijnsgulden van 20 st tstuck te betalen tot Meye a.s. vande Biethiende

Aert die Meyer, Lamb. Lambrechtss, Henric Peter Wouterss, Jan Willemss ende Jacop Claess hebben 
geloeft 3/4 van 20 1/2 dobbelen te betalen tot Meye 

1512 oktober 18 | 216/30r-1

Jan zoon wijlen Jan Vannis man van Embrecht zijn huisvrouw dochter wijlen Embrecht Scalcken 
een jaarlijkse en erfelijke pacht sestiendalven lopen rogge tot hem behorende als Goedscalck z. Jan Claes 
soen vander Schuuren geloeft hadde te betalen Goedscalke ende Engbrechte gebruederen zn wijlen 
Lambrechts Vannys op Lichtmis uit
1. enen acker lants geheyten den Groeten acker in in de parochie Oisterwijk in een stede geheyten 
Udenhout ter stede aenden Tolberch etc. 
2. een heydevelt aldaar etc. 
3. stuck lants geheyten dat beemptken 
4. 1/6 en 1/4 in 1/6 in 1 1/2 buenre erf geheyten in den Brant ter stede voors. etc. 
5. stuck erffs geheyten den Groeten hoff met enen driesken geheiten dat Gruenelinxken daaraan etc.
 
volgens schepenbrief van Oisterwijk 
- overgegeven Embrecht zoon wijlen Embrecht Henrick Emmen sz
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1512 augustus 16 | 216/los bij 32r-1(286)

Lauwreijs en Embert gebroeders zoon wijlen Claes zoon wijlen Jan Tielmans ook voor Beatrysen hoer zuster
buyten lants wesende, Gerit zoon wijlen Henrick Leuwen? ende Huyb zoon wijlen Jans van Geruwen als 
momb. van Kathelijn, Johannen ende Elisabeth onmondige kinderen wijlen Jan Tielmans Jan zoon wijlen 
Goeyart Roesen van Goeyarden voors. en uit wijlen Heylwige dochter wijlen Jan Tielmans eerstgenoemd 
verkregen, Art zoon wijlen Lamb. van Woenssel man van Katelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Goyaert en 
Heylwige voors., heer Bartholomeeus Jan Blanckarts priester en Jan Roesen voors. als momb. onmondige 
kinderen wijlen Embrecht zoon wijlen Goeyaert en Heylwige voors. van hem en uit Geertruyden dochtre Jan 
Blanckaerts voors. Alaert zoon wijlen Henrick Alarts en Jan Roesen voors. als momb. onmondige kinderen 
wijlen Geryt zoon wijlen Goeyarts en Heylwigen voors. als nakomelingen en erfgenamen wijlen Peters zoon 
wijlen Jan Tielmans voors. ook namens diegene daar zij voor geloofd hebben op alsulcke goederen hafelijke 
en erffelijcke daar wijlen Peter voors. in bestorven is 
- vertegen tbv Goirde zoon wijlen Wouters Stickers

deze voorn. erfgenamen en met hen Goeyart voors. namens als voor en Goeyaert namens alle erfgenamen 
van Elisabette zijn huisvrouw dochter wijlen Lambert Goeyarts hebben Peter zoon wijlen Jan Langerbeens 
overgegeven een half mud rogge [v] erfpacht en die los die Peter Tiellmans ten deel gevallen zijn in een 
erfdeling met mede erfgenamen van zijn moeder wegen 

deze voorgaande personen en Goeyart voors. 
1/3 in een stuk moers 1 lopen in par. Loen etc. aan de gemeynt van Tilburg 
welk stuk Peter Tielmans tegen Adriaen zoon wijlen Lambert van Gorcum met coepe verkregen had in 
schepenbrief Otw hebben zij overgegeven Jan zoon wijlen Goeyaert Roesz. 

Jan voors. 4 lopen rogge een jaarlijkse en erfelijke pacht als jaarlijks geldende is op Lichtmis Margriet wede 
wijlen Jan Brocken uit zekere onderpandeen tot Berckel in schepenbrief 
en welke erfpacht Peter en Elisabeth zijn huisvrouw denzelven Jan in hun testament gemaakt hebben - 
wettelijk overgegeven Goeyarden Stickers ? voors. 

Alsoe Peter en zijn huisvrouw der capelle van Ste Lambert gelegen inde parochie van Otw optie Gruenstraet
aldaer ter bevordering vande godsdienst 2 halve mudde rogs erfpacht welke hen geldende was dat ene Jan 
Martens tot Tilburg uit zekere onderpande in par. Tilborch en dandere dat geldende was Dirck Pauwels uit 
zekere onderpanden tot Berckel juxta ......? 
dat de kapelmeesters daarvoor alle jaer ten ewigen dage sele doen lesen in der capelle voors. alsoe vele 
misse als dese twe halve mudde roigs ter tijt wtbrengen moegen en deze twee halve mudden rogge 
overgegeven Hesse Henrics Hessels sz en Ghijsbert Melis als provisoren vande kapel

1513 januari 3 | 216/32a-r-2

Huyb. zoon wijlen Jan die Cuyper man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Berthouts en Juet d.
dess. Peters met haar momb. hebben geloofd te betalen Anschem zoon wijlen Henrick Goessens een 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 rijnsgulden op St Gertruden dach uit
1. een stuck lants 5 lopen geheyten sWolffs hoff Huybrechte voors. toebehorende in in de parochie 
Oisterwijk ter stede tot Berkel etc. 
2. stuck lants tot weyen liggende geheyten Douwe wey 6 lopen Jueten toebehorende gelegen in Udenhout 
aen die Goemelersz straet etc.

losbaar met 23 rijnsgulden 

quo facto heeft Huybert voors. als princ. sculder aan Jueten voors. geloeft dat hij deze erfcijns zal afleggen 
zodat Juet daarvan geen last zullen hebben 

1512 februari 20 | 216/ los4 bij 32v-3

[onderaan - omgekeerd blad - dan bovenaan]
Wouter zoon wijlen Peter vande Loo Willem Cornelis Vanters en Jan Verhoeven ook tbv broederen? 
Wouter heeft geloeft Willem voors. hem te gelden uit
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1/2 hofstede in in de parochie Oisterwijk tpl. Udenhout aen den Gomeler etc. 
15 rijnsgulden nu sinte Petersdach cathedram over 2 jaar etc.
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