
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 221 ("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.) 
14 januari 1517 – 11 januari 1518
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1517 januari 17 | 221/2r-2

(in festo scti Anthony abbatus)
Mathijs zoon wijlen Henrick Melis
een stuck beempts hem toebehorende 6 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede in den Reyt etc. 
aankomst na dood wijlen Henrick Melis zijn vader bij versterf 

overgegeven Henrick zoon wijlen Geryts van Boirden en Eelen zoon wijlen Embrecht Eelens 

belast met o.a. Nollekens chijns 

daarna Henrick en Eelen aan Mathijs voors. 40 1/2 rijnsgulden 

1517 januari 26 | 221/5r-1

Jan zoon wijlen Peter Priem man van Marie dochter wijlen Embert vande Pasch 
1/3 hem toebehorende in 1 mud rogge jaarlijkse erfpacht maat van den Bosch op OLVr Lichtmis in de stad 
sBosch te leveren uit
eenre hoeven in parochie van Oisterwijk in een stede geheyten Udenhout naast dat Scoirbroeck etc. 

welk mud rogge Wouter zoon wijlen Peter vande Pasch tegen Willem Glaviman wnd te Udenhout man van 
Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Aerts die Preuser met cope en van welke mud rogge die helft in het 
derdedeel voorn. Jan voors. man van Marie zijn huisvrouw dochter wijlen Emberts vande Pasch na de dood 
van Embrecht haar vader bij versterf en de andere helft in het derde deel voors. Jan tegen Geryden zoon 
wijlen Anthonys Mathijsss man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Embrechts vanden Pasch met 
overgeven 

supt Jan zoon wijlen Steven Stevens vande Amervoirt 

1517 februari 10 | 221/9r-1

Wouter zoon wijlen Wouter Colff man van Haeywigen zijn huisvrouw dochter wijlen Aerts vanden Eynde 
4 lopen rogge jaarlijkse erfpacht als Haeywige voors. aencomen en verstorven zijn na dood wijlen heer Jan 
vanden Eynde priester haeren oem in een erfpacht van dordalve mudden rogge en welke erfpacht geldende 
is Margriet weduwe wijlen Wouter Loer op Lichtmis 
uit zekere onderpanden in Udenhout ter stede inden Cuyl volgens schepenbrief
 
overgegeven Cornelis Jan Boenen 

1517 maart 21 | 221/12v-3

Margriet weduwe Jan Brocken dochter wijlen Gerits vanden Staeck de tocht in 
1. een huyse en hoeve ende andere timmeringen daarbij metter erffenis daarbij en daartoe behorende 
tsamen 28 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede Berckel etc. 
2. stuck beempt 1 bunder in Udenhout optie Brantse stege etc. 
3. twee stuckskens beempt deen 1/2 bunder tpl. voors 
4. dander 1 lopen aldaar etc.

opgedragen Geryden haeren soen Ariaen Aleyten en Johanne haar wittige kynderen van wijlen Jan voorn. 
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om daaruit te mogen verkopen Henricke zoon wijlen Peter Wouters 
1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht 

quo facto deze kinderen geloeft met Adriana Aleyde en Johanna cum suis gezamenderhand 1/2 mud rogge 
jaarlijkse erfpacht op Lichtmis uit deze huyse etc. en versterf van Margriet voors. na dood Margriet haar 
moeder versterven zullen 
losbaar met 18 gouden peters 

1517 maart 27 | 221/15v-1

Wouter, Berthout ende Claes gebruederen zonen wijlen Willem Claes Zegers delen na dood van Willem 
hoeren vader met Agneesen hoeren moeder

aan Wouter o.a.
1. 13 lopen rogge jaarlijkse erfpacht als jaarlijks geldende is Bartholomeeus Jan Aertss
uit zekere onderpanden in Udenhout ter stede aen die Gruenstraet 
2. nog 12 lopen rogge erfpacht als jaarlijks geldende is Elisabeth Wijnen
uit zekere onderpanden optie Houtsche straet omtrent den dreyboem 
3. nog een half mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende is Aert Priem
uit zekere onderpanden opten Winckel

aan Claes voorsz. o.a.
1. een stuck lants met een stuk beemd daaraan tsamen 1 buenre beempts 5 lopen lants in Udenhout ter 
stede geheyten aen die Gruenstraet etc. 
2. nog 1/2 mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende is Henrick Gerits uit zekere onderpanden in 
Udenhout op Hoechout 

1517 april 7 | 221/16r-1

(feria iij in die Goeyweeck)
[doorgehaald: Elsbeen weduwe wijlen Aert Segers dochter wijlen Jans van Weert]
Ghijsbrecht zoon wijlen Aert Zegers die hij bij wijlen Margriet zijn yerste huisvrouw dochter wijlen Jan Emmen
verkregen had de helft tot hem behoirende in
1. huyse en hoeve met zijnen gronde en toebehoren en erf daaraan 4 lopen in parochie van Oisterwijk ter 
stede tot Berckel etc. 
aankomst als Aert tegen Dirck zoon wijlen Wouter Blockmans met overgeven 
2. nog de helft hem toebehorende in een stuck lants 5 lopen tpl. voors. etc. 
aankomst dit stuk land tegen Jan die Canter met overgeven 
3. nog zijn recht in 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht als Aert zijn vader aan Geertruden dochter wijlen Claes 
vande Voirt staande op dese erffenis voors. afgeleet hadde schepenbrief van Oisterwijk

overgegeven Jan zoon wijlen Aert Zegers zijn bruer vanden naebedde 

1517 mei 2 | 221/20r-2

Henrik zoon wijlen Peter vanden Hoevel 
de helft van een buenre broecks hem behorende geheyten Swertsbeempt waarvan de andere helft 
toebehoort de kinderen wijlen Anthonis vanden Loe in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout omtrent
de Scoirstraeten etc. 

opgedragen Cornelisse zoon wijlen Anthonis vande Loe voors. tbv Claesse zoon wijlen Ariaen Faessen 

1517 mei 18 | 221/21v-2

Loey zoon wijlen Henricks die Lepper heeft geloeft Peter zoon wijlen Andries Hoevelmans 
een mud rogge jaarlijkse erfpacht Oisterwijk maat binnen de vrijheid van Oisterwijk te leveren (te custenen) 
op 1 mei uit
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eenre weye hem behorende 1 buender geheyten die Hofstat in parochie van Oisterwijk ter stede aen die 
Goemelairsche straete etc. 

Loey met Ariaen en Wilem gebruederen zn wijlen Peter die Lepper 

losbaar met 40 gouden peters 

1517 mei 25 | 221/25v-1

Mari weduwe Henricks die Beer dochter wijlen Aert Priems de tocht 
in de helft van een halve mudde jaarlijkse erfpacht op Lichtmis uit
een stuk land 3 lopen in parochie van Oisterwijk ter stede Berckel etc. 
welk 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht Claes van Straelen geloeft had Jan die Leeu zoon wijlen Henricks 
vander Dyesen en welk 1/2 mud Steven zoon wijlen Jans die Leeu overgegeven Elisabeth weduwe Aert 
Priems ter tocht en haar wittige kinderen bij Aert ten erve schepenbrief van Oisterwijk 

opgedragen Heyman zoon wijlen Wijtman Sibben man van Anthonisse zijn huisvrouw dochter wijlen 
Henricks en Margriet 

quo facto heeft Heyman man van Anthonise zijn huisvrouw deze helft in deze 1/2 mud rogge jaarlijkse 
erfpacht overgegeven Ghijsbrecht zoon wijlen Ghijsbrecht die Beer 

1517 juni 30 | 221/27r-3

Heylwych weduwe Jan Roetarts dochter wijlen Ghijsberts die Beer met haar mombaar en Adriaen Herman 
Loirs zoon hebben geloeft Goeyarde zoon wijlen Jans die Molder tbv hem en tbv Bartholomeeus Jan 
Jacoppen en Wouter zijn brueder 
jaarlijkse erfcijns 1 1/2 rijnsgulden op Lichtmis uit
stuk land tot weyen liggende Heylwige voors. toebehorende welk zij in weduwe stoel tegen Wouter Jan 
Maess als manhuysmeester van Oisterwijk vercregen heeft gelegen in parochie van Oisterwijk ter stede 
opt Goemelaer etc. 

losbaar met 25 rijnsgulden 

1517 augustus 4 | 221/32r-2

Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechtss als kerkmeesteren der fabrycke der kercke van 
Oisterwijk met consent van persoon en schepenen van Oisterwijk 
jaarlijkse erfcijns 1 1/2 rijnsgulden van 20 stuiver voor elke rijnsgulden welke erfcijns Huybrecht zoon wijlen 
Jans die Cuyper als man van Elisabet zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Berthouts en Juet d. des selver 
Peter met haar momboor geloeft had Anscem zoon wijlen Henrick Goessens op stuiver Geertruyden dach uit
1. een stuk land 5 lopen geheyten Swolffs hoff Huybrechte voors. toebehorende in parochie van Oisterwijk 
ter stede tot Berckel etc. 
2. stuk land tot weye douwe weye Juete voors. toebehorende 6 lopen in Udenhout aendie Goemelaers 
straet

welke erfcijns Anschem voors. de voorn. fabriek in zijn testament gemaakt in schepenbrief van Oisterwijk en 
een testament daarop 

opgedragen heer Reyner Croes priester 

1517 juni 22 | 221/34r-1

Jan Nouwen, Michiel die Wijse ende Jan Wouterss hebben geloeft Jan die Clerck tbv des abts van sinte 
Geertruden tot Loeven 28 mudden rogs te betalen tot Ste Andriesse a.s. van de thiende vande Uutfanck te 
leveren in de stad vanden Bosch metter mate vanden Bosch oft tot Oesterwijck opten Spijcker metter mate 
van Oisterwijk daert dheer abt gelieven zal maar dat mijn heer nyet bevryen sal voer hervaert 
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Embert Goessens heeft geloeft Jan die Clerck 3 mud 2 zester rogs vande thienden van Brabantshoefken 

Jan die Bont, Jan Henrickss vande Wouwe, Gerit Jan Stevens, Jan Brekelman, Ariaen Willen, Willem Willen 
en Jan Anthoniss hebben geloeft 10 mud rogge vande Galghthiende 

Henric van Gorcum, Goeyart Willems, Herman Goeyartss, Joest Hessels, Hessel Jan Hesselss, Jan van 
Eerssel, Gerit vande Pasch, Claes Bey?, Aert Wellens, Peter Geritss, Elyaes Claess en Peter Langerbeens 
hebben geloeft 62 mud rogge vande Berkelse Thiende 

Ghijb Zegers, Henrickss Herman Loers en Jan van Eerssel hebben geloeft 29 mud rogge vande oude 
thiende 

Jan Claes Piggen zoon, Meeus Kempelant, Ariaen Aert Elyaess, Aert Elyaess, Jan die Cock ende Heyn van 
Heese hebben geloeft 33 1/2 mud rogge vande thiende vande Seshoeven 

Ghijsbert Meliss, Anthonis Meeus, Cornelis die Leeu, Cornelis Janss en Joost van Eerssel hebben geloeft 39
mud rogge vande Thiende vande Achthoeven 

Henrick Goeyartss, Jan vande Heesacker, Aert Meliss, Em Goessens, Willem Goessens, Gerit Ariaenss, Jan
Hessels en Wouter Nouwen hebben geloeft 62 1/2 mud rogge vande thiende van Hoechout 

Jacop Jan Meeuss ende Jan vande Hoeve hebben geloeft 12 1/2 mud rogge vande thiende vande 
Hoenemenneken 

Henrick Ariaen Sterts zoon, Jan Hessels, Cornelis van Crekelhoeven hebben geloeft 14 mud rogge vande 
thiende vande Muntelken [34v]

Elyaes Claes, Elyaess Henric van Gorcum en Peter Langerbeen hebben geloeft 2 mud 1 zester rogs vande 
Roetstiendeken 

Goessen Rutten ende Wouter Stijnen hebben geloeft 18 mud rogge vande thiende vande Moeleneynde 

Jan die Bont, Jan Henrickss vande Wouwe, Gerit Jan Stevenss, Jan Brekelman, Ariaen Willen, Willem Willen
en Jan Anthonis Meeuss hebben geloeft 21 1/2 mud rogs van de thiende vande Kerckeynde 

Jacop Jan Meeuss, Herman Hessels, Henrick Witlocks, Peter Witlocks, Jan Janss van Son hebben geloeft 
34 mudden rogge vande thiende van Leendonck 

Ghijsbert Martens, Peter Witlocks, Aert van Riel, Aelbrecht Faess, Peter Faess, Jan Verdiesen, Gerit 
Roeloffs en Aert van Broechoven hebben geloeft 57 mudden rogge vande Nyewer thiende 

in marge Jan die Clerck heeft alle dese voors. personen bevonnist uitgenomen die 2 die uutgedaen sijn 18-
1-1518 [o.s.]

1517 oktober 19 | 221/39r-2

Henrik zoon wijlen Peter van Heese 
een stuk beemd tot hem behorende in parochie van Oisterwijk ter stede in Udenhout etc. 

welk stuk beemd Peter zoon wijlen Peter Faessen tegen Wouter zoon wijlen Peter van Hees met cope en 
welk stuk beemd Henrick voors. genaderd in schepenbrief van Venloen

nu overgedragen aan Peter zoon wijlen Peter Faessen voors. 

1517 november 20 | 221/44r-2

Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambertss als meesteren en provisoren der fabrycke der kercke 
van Oesterwijck met consent vanden persoen schouth ende scepenen van Oesterwijck hebben geloeft 
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wegens de fabriek te gelden Jan zoon wijlen Jans Beckers een mud rogge lijftocht op Lichtmis zolang die 
leeft uit
de helft in eenre hoeve met toebehoren in parochie van Oisterwijk ter stede inden Mortel waeraff dandere 
helft toebehoort de taefele des H.Geest tot Oisterwijk 

1517 december 18 | 221/48r-2

Kathelijn weduwe wijlen Aert Roetarts dochter wijlen Reyner Maes cum suo tutore 
de tocht in alle erfgoed daar Aert voors. inne bestorven is en hij na zijn dood achtergelaten heeft en van zijn 
zijde gekomen is uitgenomen dat zij zal behouden al de erfrogge en alle hafelijk goed 

heeft zij overgegeven Peter zoon wijlen Huybert Peter Aerts man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen 
Dirck Roetarts zuster wijlen Aert voors., Embrecht zoon Goessen Emmen man van Haeywige zijn huisvrouw 
dochter Peter zoon wijlen Jan Aerts bij Ariaen dochter wijlen Dircks voors. en Heylwigh weduwe wijlen Jan 
Rotarts Dirckss voors. tbv haar wittige kinderen van Jan voors. bij haar verwekt 

waarna Peter Embrecht en Heylych hebben geloofd te betalen aan Kathelijn voors. jarlijkse en erfelijke 
lijfrente 5 rijnsgulden de ene helft op stuiver Jacop in de zomer en de andere he;lft op OLVr dag purificatie 
zolang Kathelijn leeft uit
1. huyse en hoeve en erf daaraan van Peter voors. opten Winckel in Brabants hoeve 
2. een weye van Heylwig voors. opt Goemelaeir die Heylwig in weduwe staat tegen de provisoren van den 
Manhuys binnen de vrijheid van Oisterwijk met coepe 
3. uit alle erfgoed van Embrecht

nog hebben zij geloofd Kathelijn op stuiver Martens dach ook zolang ze leeft drie scrancken doeffs houts uit 
voorn. onderpanden 

1517 april 3 | 221/los-a-r

feria sex. ante Palmarum 
Alsoe zekere twist ende gevecht opgestaen tussen Henrick Gerits vande Hout t.e. en Wouter Peter Mathijss 
t.a.z. in welcken gevecht Henrick voirs. van lijve ter doet comen is daer God der zielen aff genadich zij soe is
bij tussenspreken van goeden mannen een minlijcken daege geraempt om tot een minlijck zoenen te 
moegen brengen in welken daege die vrienden en maegen vander doeden zijden tot hoere minlijcke 
deengsluyden gecoren heer Andries Engbrechtss priester mr Jan Lombaerts en Jan Andriess en de vrienden
en magen van de misdadige genomen tot minlijcke deengsluyden jr Robbrecht van Grevenbroeck heer tot 
Venloen Jan Verscouwen schoutet tot Venloen en Corstiaen Janss 
doen celebreren ende lesen een dertichste daer hen dat believen sal en 300 zielmissen waar hij wil en goed 
bescheid in handen van Claese van den Hout Henricks en Embrecht Engbrechts wonende binnen de vrijheid
van Oisterwijk binnen 17 weken 
nog bestellen aan hun handen of een van hen beiden drie tortysen metter yerster paeyen vande penningen 
twee bevaerden die een voer dat heylige bloet te Wilssenaecken en die andere voerr die heylige drie 
coninge in der stadt van Coelen en voor die driekoningen een wassen kaars van een pond beide 
bedevaarten binnen het jaar en goed bescheet medebrengen aan voorn. twee personen 
Wouter de misdadige mag niet meer in de vrijheid van Oisterwijk komen dats te weten binnen die vier 
dreybomen vande vryheit en ook niet wonen binnen de dingbank Oisterwijk 
Als Wouter in de toekomst in enige herberge zat en daarinne kwamen enige van de vrienden of maegen van 
den doeden dan zal hij er mogen blijven maar waren de vrienden en magen er eerder en ze zijn gezelschap 
niet en belyefden soe sal hij hoeffelijck wederom wtgaen 
ook moet Wouter een voetgevalle doen den vrienden en maegen dat hij nog niet gedaan heeft en doen 
setten een wessen kerssen van anderhalven pond voir dat werdige heylige sacrament kerk van Oisterwijk 
nog zal Wouter verborgen de vrienden en maegen van den derden beternissen met goeden borgen te 
betalen binnen 17 weken de 42 zoengulden van 10 stuiver steeds binnen 17 weken daarna in drie termijnen 
in handen van Claes van Hout en Embrecht Embrechts voors. ende zullen oick die vrienden en maegen 
vander doeden zijde dese soen sculdich zijn te verborgen met goeden borgen die geloeve zullen voir 
geboiren voir ongeboiren voir edelen ende bastaerden voir levenden ende doeden voir hulpers ende 
sterckers deze zoen ten ewigen dage te houden 
deze zoen verborcht met Claesse vanden Hout Embrechte Embrechts voirs. Peteren Lauwreyss woenende 
tot Tilborch Henrick Jans Wittensoen woende tot Gestel die geloofd hebben als principaal schuldenaren 
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Item Ghijsbrecht Lambertss van Gorcum ende Henrick van Gorcum zijn brueder hebben geloeft den heer 
van Loen den schout en Corstiaen voors. van dese geloeften van deze zoene schadeloos te houden 
Item Wouter misdadige heeft geloofd Ghijsbrechte en Henricke voors. van deze geloefte bij hen gedaan 
wederom costeloes en scadeloes te houden 

1517 juni 30 | 221/los.c-v

Dirck zoon wijlen Claes van Vygh in procuratie en consent van Vranck Cnoep heeft bekent ontvangen te 
hebben van Bartholomeeus Peterss 
10 gouden peters mette pacht wesende de helft van 20 gouden peters 
die hij eertijds beloofd had Bartholomeeus gelooft Dirck 10 gouden peters te betalen van Lichtmis over een 
jaar met 4 lopen rogge te pacht ultiam juni anno xvij

[hieronder:] Heylwich weduwe Jan Ritarts dochter wijlen Ghijsbrecht die Beer met Adriaen Hermans Loirss? 
gelooft Bartholomeeus Jan Jacob en Walterus? filiorum Jans die Molder jaarlijkse erfcijns 1 1/2 rijnsgulden 
op Lichtmis uit
stuk beemd dat Heylwich in haar weduwe stoel verkregen heeft van den manhuys van Oisterwijk gelegen opt
Gomelaer etc. 

losbaar met 25 rijnsgulden datum ut supra 
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