
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 220 ("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.) 
8 januari 1516 – 10 januari 1517
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1516 januari 16 | 220/3v-1

Henrick Goeyart Aerts soen 
een huys ende hoff met sijn gronde ende toebehoirten en erff daaraan in par. Oesterwijck in een stede in 
Udenhout aen die Gruenstraet 10 lopen etc. 
welk huis etc. voors. Henrick tegen Aerde zoon wijlen Hessel Zegers die men heyt die Meyer met coepe in 
schepenbrief van Oisterwijk 
opgedragen Aelbrecht zoon wijlen Ghijsbrecht Floren 
waarna Aelbrecht gelooft aan Henrick 20 rijnsgulden etc. 

deze brief heeft Henrick overgegeven Jan Robbrechtss van Veen 27 may anno xvi 

1516 januari 18 | 220/4r-1

Cont zij want Yken weduwe wijlen Peter Priem dochter wijlen Jan Dircks de tocht in alle erfgoed aan haar 
kinderen behalve
zekere erffenis daar zij die tocht inne behouden hadde 
en deze kinderen deze goederen waarvan tocht afgegaan was met malcanderen gedeeld 
overmits welcker erfdeylinge willner? Embrecht Peter en Yken wittige kinderen wijlen Peters en Yken voors. 
zekere erffenis en erffelijke gueden uit en van dese voirgenoemde erffelijke gueden te deel gevallen zijn 
zoals in verscheyde schepenbierf van Oisterwijk 
soe is gestaan Embrecht voors. zijn recht nl. 1/3 overgegeven Peter zijn brueder voors. ook tbv Yken zijn 
zuster en geloven hun moeder Yken haar leven lang zoals in schepenbrief van Oisterwijk 

noch behoudt Embrecht 
de helft in een stuxken moirs hen drien ook in de deling ten deel gevallen in par. Venloen in die Placken 
wtende die helft zuidw. 

noch behoudt Embrecht zijn kindsdeel in alle goederen die Yken zijn moeder noch besittende is 
waarna Peter ook voor Yken zijn zuster 2/3 in de helft in stuxken moers voors. waarvan de andere helft 
noordwaarts toebehoort Jan hoeren brueder met zijn mede gezellen overgegeven aan Embrecht zijn brueder

1516 februari 19 | 220/8r-3

Jan zoon wijlen Peter Priems 
1/3 hem behorende in een huyse ende hoeve gronden en toebehoren met alle tymmeringen daarbij staande 
en erff daaraan so lant als weye tsamen 4 mudsaet in parochie van Oisterwijk ter stede Berckel aenden 
Leempoel etc. 
aankomst in deling sch. Oisterwijk 
overgedragen Geryde zoon Henrick vander Hoeven en Jan Jacop Meeus sijnen swager 
o.a. aan Yken zijns Jans moeder een halve steen vlas zolang zij leeft 

waarna Gerit voors. als man van Engelen zijn huisvrouw en Jan voors. man van Heylwige zijn huisvrouw 
gezusters drs wijlen Peter Priems 
2/3 in de helft in stuxken moers in par. Venloen in die Placken etc.
aan Jan zoon wijlen Peters Priems horen zwager 

in ondermarge: Willem Peters vande Pasch heeft geloeft Peter Willem Seelen soen 4 rijnsgulden 5 stuiver op
Kerstmis a.s. etc. 18 febr. 1500 nl den xviij dach february anno xv
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1516 februari 20 | 220/9r-1

Cornelis zoon wijlen Anthonis vande Loe voer hem selven en voer Bartholomeeius en Wouter zijn bruederen 
en voor Margriet zijn zuster 
3 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht en Ariaen zoon wijlen Lambrecht Crabben dien Lambert bij wijlen 
Elisabeth dochter wijlen Henricks vanden Loe vercregen hadde 1 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht tot 
hen behorende in een erfpacht van 1 mud rogge als Henrick zoon wijlen Wouter geheyten vanden Loe Jans 
soen en Hessel zoon wijlen Hessel Jan Celen soen soen zijn zwager man van Kathelijn zijnwijf dochter 
wijlen Wouter vanden Loe Jans soen voors. geloeft hadde Wouter zoon des voors. wijlen Wouters vande Loe
op Lichtmis 
uit onderpanden ondergeschreven tot voorn. Henrick en Hesselen zijn zwager behorende in parochie van 
Oisterwijk ter stede Udenhout nl.
huysinge en hovinge met gronden daer wijlen Wouter vanden Loe Jans soen en wijlen Kathelijn doen zij 
leefden zijn wittig wijf in bestorven zijn 13 lopen aan die Gruenstraet etc. 
volgens schepenbrief van Oisterwijk

overgedragen Aerde zoon wijlen Elyaes die Meyer 

1516 februari 21 | 220/10r-1

Ghijsbrecht zoon wijlen Amelis Aert Melis zoen heeft geloeft Katelijn weduwe wijlen Ariaens van Eerssel 
dochter wijlen Wouter Loers 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 rijnsgulden van 20 stuiver op Lichtmis uit
een huyse en hoeve mette schuere daarbij staende gronden en toebehoren 1 lopen als hem toebehoort in 
parochie van Oisterwijk ter stede Berckel etc. aan de gemeynt van Haren 
losbaar met 25 rijnsgulden

1516 februari 28 | 220/12r-1

Cornelis zoon wijlen Gerits van Gorcum ende Marten zoon wijlen Peter Wouters man van Elisabeth zijn 
huisvrouw dochter wijlen Gerit voirs. hebben vercoft 
Airde zoon wijlen Jans die Meyer 
een huys ende hoff met sijne gronde en toebehoirten mette erffenisse daeraen en daartoe behorende 
tsamen 5 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout optie Houtsche straet etc. 
met noord de heer van Pairwijs en zuid o.a. godshuis van Tongerlo 

1516 februari 28 | 220/12r-2

Cornelis zoon wijlen Gerits van Gorcum ende Marten zoon wijlen Peter Wouters man van Elisabeth zijn 
huisvrouw dochter wijlen Gerit voirs.
een stuck beempts 1 bunder waarvan de andere helft van Henrick van Schye in parochie van Oisterwijk ter 
stede in Udenhout in dat Willichbroeck etc. 
verkocht aan Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrecht van Gorcum 

1516 maart 3 | 220/13r-2

Jan Gijsbrechts van Gorcum heeft geloeft Ghijsbrecht van Gorcum zijn vader jaarlijkse en erfelijke cijns 2 
rijnsgulden van 20 stuiver op LIchtmis uit
zijn huyse en hoeve met zijnen gronde en toebehoorten en erff daaraan tsamen 25 lopen in parochie van 
Oisterwijk ter stede in Udenhout opten Winckel etc. 

1516 maart 5 | 220/13v-1

Anthonis zoon wijlen Laureys Vannys zoon wijlen Eliaes Vannys wedn. wijlen Elisabeth? zijn huisvrouw 
dochter wijlen Dirck Block macht volgens test. bij dezelve Elisabeth gemaakt
jaarlijkse en erfelijke pacht 10 lopen rogge op Kerstmis uit
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huyse en hoeve en stuk land daaraan gronden en toebehoren in Udenhout etc. 

welke erfpacht Laureys voors. 12/13 tegen Henrick Jans Laureys Vannys soen van Jan zoon wijlen Jans 
Laureys van Geryde zoon wijlen Gerits van Mol van Airde van Lairhoven mma verkregen schepenbrief van  
sBosch 

opgedragen Wouter Thomaes Wouterss 

1516 maart 17 | 220/19r-2

Henric zoon wijlen Willem Emmen
de helft in een stuk land tot hem behorende 12 bunder lants in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout 
ter plaetse in die Scoerstraet etc. naast erf Lodewijck Happairt geheyten die Strijthoeven 
belast met o.a. de helft van 4 mud rogge tafel H.Geest Oisterwijk 

1516 april 4 | 220/21v-1

Ariaen Aert Eliaes soen, Henrick van Gorcum, Peter Goeyartss van Vucht, Geryt vande Pasch, Peter zijn 
zoen, Cornelis Peters, Cornelis Janss van Gorcum, Huybrecht Beerten, Jan Hessels, Ghijsbrecht Hessels, 
Jan Cornelis Canters, Peter Rotarts, Aert Goeyarts Veraavoirt zoon, ende Ghijsbert Piers hebben geloeft 
gesamenderhant 
Jan Jan Langerbeens zoon 115 1/2 rijnsgulden van 20 stuiver tot Korsse naest comende van sekere eycken 
opgaende hout dat zij tegen hem gecoft hebben tsamen metten thienden penninck daertoe vanden houtscat 

[in marge] 3-6-1518 recognovit Johannes Langerbeens se recepisse iste pec[uniam] in littera ista contractus 
ergo cancellato littera 

1516 april 21 | 220/25r-1

Jan ende Adriaen broers zonen wijlen Willem Vendicks, Peter die Lepper man van Margriet zijn huisvrouw,  
Loey die Lepper man van Henricke zijn huisvrouw dochters wijlen Willems voors., van Willem en uut wijlen 
Katelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Priems voor henzelf en voor Aleyte hen zuster; Jan en Ariaen 
broers zonen wijlen Mathijs Scellens van Mathijse voors. en uut wijlen Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen 
Willems en Kathelijn voors. tsamen wittelijcke vercregen ook voor Henrick en Peter hoer bruederen en voor 
Margriet hoer zuster daer zij voer geloeft hebben Cornelis ende Anthonis broers en Agnees hen zuster 
kinderen wijlen Peters Vermeer uit wijlen Heylwig zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Priems tsamen 
vercregen met de momb. der voors. Agnesen en Aert zoon wijlen Peter Storemans man van Heylwig zijn 
huisvrouw dochter wijlen Jan Soemers bij wijlen Aeven zijn huisvrouw dochter wijlen Peters Vermeer en 
Heylwig Jan Priems d. voors. wittelijk verkregen voor hen zelf en voor Peter sijnen swager daer hij Aert voer 
geloeft had Elisabeth weduwe wijlen Jan Toeyts zoon wijlen Peter Toeyt van Peter voors. en uit wijlen 
Aleyten dochter wijlen Jan Priems yerstgenoemd zijn huisvrouw wittelijk vercregen namens Joests haer 
soens en Yken haer dochter kinderen wijlen Jan Toeyts voors. met haren momb. en Wouter zoon wijlen 
Thomaes Wouters van Thomaes voors. en uut wijlen Luytgaerde zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Priems 
zoon wijlen Jan Priems yerstgenoempt wittelijk vercregen als erfgenamen wijlen Agnesen dochter wijlen Jan 
Priems voors. delen 

aan Cornelis Anthonis Agnees hen zuster kinderen wijlen Peters vander Meer voors. en Aert Stoertmans 
man van Heylwig zijn huisvrouw en Peter zijn zwager tsamen 
2 mud rogs erfpacht in een erfpacht van 4 mud rogge welke erfpacht Jacop zoon wijlen Gerit Berkelmans 
geloeft had Elisabeth dochter wijlen Jan Priems uit
huys en hof en stuk land in parochie Helvoirt ter stede den Gestel etc. volgens schepenbrief van sBosch 

aan Elisabeth weduwe wijlen Jan Toeyts met Joesten en Yken haer kynderen 
12 lopen rogge als Jan Priems te heffen plach op Lichtmis uit
de helft van een hoeve lants geheyten te Loeven met hoer toebehoren in par. Westilborch bij den goeden 
heer Goeyaerts van Hulsel ende Jans van Dordrecht waaraf de andere helft toebehoort Peter vanden 
Doeveloe zoals in schepenbrief van Oisterwijk 
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aan Peter die Lepper man van Margriet zijn huisvrouw 
4 mud rogge als wijlen Kathelijn Priems, Willem Vendicks huisvrouw de voors. Agnees haar zuster jaarlijks te
gelden plach uit haar erfgoederen welke 4 mud deselve Agnees deselver Kathelijn en haar n in haar 
testament gemaakt en gelaten had

aan Wouter zoon wijlen Thomaes Wouters voors. 
1/2 mud rogge als Wouter geheyten vanden Loe zoon wijlen Wouters vanden Loe vercoft hadde Jan 
geheyten Priem zoon wijlen Henrick Priem op Lichtmis uit
een stuk land tot een geloet begraven in parochie Haren aenden ackeren aldaer 
e.z. erf Peter Witlocks, a.z. en e.e. erf Jan Stempels, a.e. erf Wouter vercoepers
volgens schepenbrief van Oisterwijk 

1516 april 23 | 220/26v-2

Henrick zoon wijlen Airts vande Hoeven ende Aert sijn soen hebben geloeft Henrick Willem Emmen zoon tbv
tafel Heilige Geest in de Kerk van Oisterwijk
1/2 mud rogge metter mate van Oisterwijk binnen de vrijheid van Oisterwijk op 1 mei uit
de helft van een stuk beempt Henrick voorsz. als hij sede toebehorende de gehele beemd 14 lopen dandere 
helft Kathelijn weduwe wijlen Ariaens van Eerssel met haar kinderen gelegen in parochie van Oisterwijk ter 
stede in Udenhout opt Gomelaer etc. 

losbaar met 20 rijnsgulden 

1515 mei 9 | 220/27-los-r-1

Jan Berchmans verpacht Ghijsbrecht Melis Aert Meliss
een hoeve hem toebehorende geheyten Nollekens Hoeve gelegen in Udenhout etc.

1516 juni 16 | 220/34r-1

Claes Elyaes, Henrick van Gorcum, Geryt vande Pasch, Peter Geritss vande Pasch, Claes Bey, Ghijsbert 
Henrick Segerss, Joest Hessel Willenss ende Goeyart die Necker hebben geloeft als principael sculderen 
gesamenderhant onverscheyden ende een voir al op hen ende op allen huer gueden die sij nu hebben ende 
naemaels hebben ende vercrigen moegen Jan die Clerck tbv den abdt van sinte Geertruden tot Loeven 72 
mudde rogge vanden Berkelss thienden te betalen tot Ste Andriess naestcomende ende then Bosch opten 
sulder mette maeten vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten spycker mette maeten van Oesterwijck dairt 
den rentmeester des abdts voirs. gelieven sal ten thienden recht wtgenomen hervaert te leveren 
in marge Joes de Clerck receptor domini abbatus 19 stuiver 1 ort

Peter Rotarts heeft geloeft 5 mudden rogs te betalen vanden thienden van Brabants hoefken

Peter Huyben heeft geloeft 17 mudden rogs vanden Galghtiende te betalen

Herman Loer, Ghijsbert Lambrechtss ende Jan van Eerssel hebben geloeft 22 mudden rogs vanden oude 
thiende te betalen

Ghijsbert Melis, Peter Geritss en Peter Janss hebben geloeft 42 mudden rogs vande thiende vande 
seshoeven te betalen

Anthonis Meeus, Cornelis die Leeu, Aert Wellens, Joest van Eerssel, Willem die Lathouwer, Joest die 
Waghemeecker ende Henrick Vannys hebben geloeft 45 mudden rogs vander thiende vande Achthoven

Henrick Goeyarts, Jan vanden Heesacker, Aert Melis, Em Goessens, Aert Goeyarts, Wouter Nouwen, Jan 
Hessels ende Willem Goessens hebben geloeft 65 mudden rogs vander thiende van Hoechout te betalen 

Ghijsbert Hessels, Jacop Meeus ende Henrick Witlocks hebben geloeft 17 mudden rogs vande thiende 
vande Hoenemenneken te betalen
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Henrick van Wcht, Cornelis die Wagemeecker ende Jan Corneliss hebben geloeft als 11 mud rogge vander 
thiende vande Muntelken te betalen 

Henrick Lambertss heeft geloeft 2 1/2 mud rogs vanden Roetstiendeken

Peter Witlock, Jan die Cuyper, Jan Claes, Herman Hessels, Henrick Bouwens ende Willem Berkelmans die 
jonge hebben geloeft 33 mudden rogs vander thienden van Leendonck te betalen 

Jan Wouters Deckers, Hessel Wolfs, Michiel die Wijse ende Jan Nouwen hebben geloeft 22 mudden rogs 
vander thienden vande Schijven te betalen

Anthonis Meeus, Ariaen Goeyartss, Ariaen Goyart Claess, Cornelis die Leeu, Joest van Eerssel, Willem die 
Lathouwer, Heyn Vannys, Aert Wellens, Joest die Wagemeker ende Aert Gerit Elyaess hebben geloeft 43 
mudden rogs vande nyewer thiende 

Gerit Jan Stevenss ende Jan Maes Groeys hebben geloeft 8 rijnsgulden vander bietienden van Udenhout 
ende Berkel te betalen tot mey naestcomende

Ghijsbert Melis, Aert Melis ende Peter Geritss hebben geloeft van lammerthienden voer elck lam 8 stuiver te 
betalen 

Aert van Engelant Cornelis Peters Henrick van Heese ende Heylwich Roetarts hebben geloeft 7 1/2 
dobbelen vande vlastiende van Udenhout te betalen

Meeus Kempelant, Heyn Ghyben, Henrc van Heese ende Willem Canters hebben geloeft 4 dobbelen vande 
vlasthiende van Hoechout ende Brabantshoefken te betalen 

1516 juli 11 | 220/35r-1

Anthonys zoon wijlen Beert Hermans man van Margriete zijn huisvrouw dochter wijlen Peters die 
Waegemeecker 
heeft geloeft Geryde zoon wijlen Geryts van Boirden tbv Adriaen zoon wijlen Aerts Molders dat hij gelden zal 
denselven Adriaen jaarlijkse en erfelijke cijns 18 stuiver paeyment op 1 mei 
uit al zijn goed die Margriet zijn huisvrouw na dood van Peter haar vader en Kathelijn haar moeder bij succ. 
verstorven is en te kwijten met 18 peters van 18 stuiver voor elke peter 

1516 juni 23 | 220/36r-2

Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechtss als meesteren ende provisoeren der fabrycken der 
kercken van Oesterwijck met consent vande persoen schoutet ende scepenen van Oesterwijck hebben 
geloeft namens deze fabriek Kathelijn dochter wijlen Jans die Clerck 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 rijnsgulden op stuiver Jans baptist inden zoemer uit
de helft van eenre hoeven en wt alle goederen hem toebehorende in parochie van Oisterwijk ter stede in 
den Mortel waarvan de andere helft toebehoort de tafel van der H.Geest tot Oisterwijk 

nog hebben zij dezelfde Kathelijn gevest een lijfrente van 8 rijnsgulden half tot Korsmis andere helft 
Johannes baptist uit dezelfde onderpanden op voorwaarde dat na haar dood Goeyart zoon wijlen Huybert 
die Clerck haar neve zal zijn leven lang heffen 5 rijnsgulden 

1516 augustus 8 | 220/38r-1

Margriet weduwe Wouter Toeyt Vannys dochter wijlen Jan Witlocks met haar momboor de tocht haar 
behorende in 
1. 13 lopen lants gelegen in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout bij den Creytemoelen deels  
zaeylant en deels weylant etc. 
2. stuk land 7 lopen aldaar etc.
3. een huys en hof met erf daaraan 18 lopen 
4. stuk land 13 lopen aldaar etc. 
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5. 6 lopen lants deels saeylant deels weylant aldaar 
6. stuk land 4 1/2 lopen aldaar 
7. stuk land 6 lopen aldaar

welke helft in deze erven Wouter Toeyt voors. tegen hr Jan Appels priester met overgeven sch. sBosch 
opgedragen hr Jan priester Jan en Henrick haar? wittige soenen van wijlen Wouter voors. ende haer tsamen
wittelijk vercregen 

quo facto hebben heer Jan Jan en Henrick voors. dese helft in deze erven 
overgegeven Willem zoon wijlen Jan Witlocks 

1516 september 16 | 220/41v-1

Michiel zoon wijlen Embrecht Jan Emmen zoon en met hem Anthonys Jan Stevens dochter zijn wittige 
huisvrouw hebben verkocht Peteren Hessel Willen z 
een huys en hof in parochie van Oisterwijk ter stede tot Berckel etc. 
met drie zijden aan de gemeynt van Haren 

dit huis etc. heeft Peter overgegeven Wouter zoon wijlen Jans van Schie 

1517 januari 5 | 220/47v-2

Jan zoon wijlen Willem Vendicks, Jan, Arien en Margriet hen suster kynderen wijlen Mathijs Scellens van 
Mathijs voors. en uit wijlen Kathelijnen zijn huisvrouw dochter wijlen Willem Vendicks voors. met de momb. 
der voors. Margriet op allen erffenisse erfpachten en erfgoederen daar wijlen Willem Vendicks voors. en 
Kathelijn zijn huisvrouw hoer vader en moeder in bestorven zijn
vertegen tbv Adriaen zoon wijlen Willem Vendicks ook tbv Aleyte Henricke en Margriet zijn susteren 
behoudelijck ende hierinne wtgescheyden dat Margriet Mathijs Scellensdochter voors. sal behouden 
1/3 van een stuk beemd 12 lopen int geheel in par. Haaren ter stede tot Belveren etc. 
ook zal zij behouden 
4 lopen rogge erfpacht welke jaarl. geldende is Henrick Jan Gerits uit zekere onderpanden in parochie van 
Oisterwijk ter stede op Hoechout 

waarna deze zelfde personen behalve Margriet op dit 1/3 in de beemd en op de 4 lopen rogge vertegen 
hebben tbv Margriet 

1517 januari 5 | 220/48v-1

Ariaen en Aleyt sijn suster kinderen wijlen Willem Vendicks Loey zoon wijlen Henricks die Lepper man van 
Henricke zijn huisvrouw en Peter zoon wijlen Henricks die Lepper voors. man van Margriet zijn huisvrouw 
gesusteren dochters wijlen Willem Vendicks met de momboor van Aleyte delen na dood wijlen Willem 
Vendicks voors. en Kathelijne zijn huisvrouw hoer vader en moeder 

aan Ariaen 
de helft in een stuk beemd geheyten dLatbosch 10 lopen int geheel parochie van Oisterwijk ter stede in 
Udenhout etc. 

aan Loey voors als man van Henricke 
de andere drie helften in de drie stukken beemd etc. 

aan Aleyt en Peter de Lepper man van Margriet
o.a.
stuk beemd 10 lopen in Udenhout etc. 

1517 januari 5 | 220/50v-1

Jan zoon wijlen Peter die Waegemeecker heeft geloeft Geryde Bey tbv Ariaen zoon wijlen Aerts die Molder 
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dat hij gelden zal Ariaen vors. 
jaarlijkse en erfelijke cijns 13 stuiver op Alreheyligen dach den yersten dach van novembri 
uit 1/4 hem behorende in stede met toebehoren welke was van wijlen Petri die Waegemaecker zijn vader nl. 
huys etc. parochie van Oisterwijk ter stede aen den Creytenmoelen etc. 

1517 januari 10 | 220/52r-1

Henric zoon wijlen Henricks van Schye wedn. Ariaen zijn huisvrouw dochter wijlen Wouters van Eerssel de 
tocht 
in de helft in een stuck beemps 1 buender int geheel waaraf de andere helft toebehoort Ghijsbrecht van 
Gorcum gelegen in parochie van Oisterwijk ter stede Udenhout in dat Willichbroeck etc. 

overgegeven Heylwig ende Yken zijn wittige drs uit wijlen Ariaen voirs. 
quo facto Heylwich ende Yken 
deze helft in den stuck beemps 
vercoft Ghijsbrecht zoon wijlen Lambrechts van Gorcum 

belast met 1/2 oude grote erfcijns in hertogencijns 
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