
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 235 ("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 1530 – 7 januari 1531
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1530 januari 30 | 235/ I,1v

condt zij want Pauwels zoon wijlen Jan Hessels 
had geloeft Jan zoon wijlen Gerit vande Pasch 
jaarlijkse en erfelijke cijns 5 Rgld op Lichtmis uit
1/3 hem toebehorende in huyse en hoeve gronden en toebehoren in parochie Oisterwijk ter stede Berckel 
etc. 

1530 januari 12 | 235/ I,2v

Claes Hoeffs meester en provisor tafel H.Geest in de kerk van Oisterwijk
een stuxken lants de tafel toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede Berckel bij die Creytemoelen 1 1/2 
lopen etc. 

uitgegeven aan Henrick Jan Peter Berthouts voor 
jaarlijkse en erfelijke pacht 5 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis 

1530 januari 31 | 235/ I,6

Wouter Peter Faessen man van Geertruden zijn huisvrouw dochter wijlen Henrick van Wcht en Jan Henricks
van Vcht voorn. die jonckste 
hebben geloeft te betaloen aan Anthonis zoon wijlen heer Floren Ghijsbrechts 
jaarlijkse en erfelijke pacht 19 lopen rogge Oisterwijk maat binnen vvo te leveren op Lichtmis uit
huyse en hove mette schure en andere timmeringen en erf daaraan hen tesamen toebehorende 9 lopen in 
parochie Oisterwijk ter stede inden Bismortel 
met noord de Gruenstraet etc. 

1530 februari 11 | 235/ I,9

Henrick Peter Wouterss 
heeft geloeft Cornelis Peter Vanniss ten behoeve van de capelle van sunte Lamberts in parochie Oisterwijk 
ter stede optie Cruysstraet 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op Lichtmis uit
zijn stede met toebehoren 1 mudzaad in parochie Oisterwijk optie Gruenstraet omtrent der Capellen voors.
b.z. en e.e. erf erfgenamen wijlen Jan Joesten , a.e. (noordwaarts) Gruenstraet 

losbaar met 25 karolus gulden 

- quo facto hierbij gestaan Lambrecht zoon wijlen Lambrecht Leynen heeft 
geloeft Henrick voors. dat hij deze erfcijns aan de kapelmeesters zal betalen 

1530 februari 14 | 235/ I,10

Jan zoon wijlen Symon Heysten 
heeft geloeft Willem zoon wijlen Goessen Emmen 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op St Valentijnsdach uit
1/2 buender beempts hem toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 
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1530 maart 1 | 235/ I,12

Henrick en Peter broers en Ariaen Gerit Claes man van Yken hen zuster kinderen wijlen Huybrecht vande 
Scoir, Embrecht zoon wijlen Ghijsbrecht van Eerssel man van Marie zijn huisvrouw, Jan Jacops vande 
Heyen man van Ariaen zijn huisvrouw en Cornelis vander Meer man van Elisabeth dochters wijlen Wijtman 
Gerit Willemss bij Engelen zijn huisvrouw dochter wijlen Gerits vande Scoir ook voor heer Geryde hon 
zwager priester zoon wijlen Wijtman en Engele, nog Katelijn en Geertruyt dochters wijlen Claes Gerit Elyass 
bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Wouter Loen [Loer] en Margriet vander Scoir ook voor 
Geritken haere suster nyet tegenwijlen en Jan Boon momb. Wijtman zijn neve zoon wijlen Cornelis zijns 
zoons die Cornelis voors. verkregen heeft bij wijlen Elisabeth dochter wijlen Wouter Loirs en Margriet voorn. 
nog onm. daar Jan als momb. voor geloofd heeft als erfgenamen wijlen Anchem vande Schoir delen aan 

Henrick, Peter en Ariaen man van Yken kinderen wijlen Huybrecht vande Scoir 
een stuk land 3 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc..

aan de kinderen Wijtman en Engelen voorn. 
een stuk land 12 lopen te Berkel 12 lopen geheyten die Smiss naast erf des heren van Pairwys etc.

aan Katelijn en Geertruyt met Geritken hen zuster en Wijtman hueren brueder daer Jan Boon zijn oude 
vader voor geloeft had 
1/2 bunder broek Leendonck in parochie Helvoirt ter stede inde Gheessel etc. 

1530 maart 19 | 235/ I,15

Henrick zoon wijlen Jan Vendicks, Margriet zijn zuster weduwe Peter Jacops, Joest zoon wijlen Wouter van 
Schie man van Jenneken, Jan zoon wijlen Wouter Janss man van Ariaen zijn huisvrouw dochters wijlen Jan 
Vendicks voorn. 2/3 in
huys en hoeve gronden en toebehoren en erff daaraan tsamen 2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
Udenhout op Hoechout etc. 

opgedragen Jan zoon wijlen Ghijsbrecht van Gorcum en Jan zoon wijlen Willem Gerits 
belast met o.a. tafel H.Geest Oisterwijk 11 lopen rogge 

1530 maart 21 | 235/ I,15v

Adriaan?? [Adam?] zoon wijlen Jacop Poeynenborch 
heeft geloeft Peter zijn brueder 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op Lichtmis uit
stuk land hem toebehorende 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 

1530 maart 21 | 235/ I,15v

Jan zoon wijlen Wouter Priems 
heeft geloeft Henrick zoon wijlen Willem Witlocks 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op St Geertruid uit
de helft hem toebehorende in een stuk land tot weyen 1 1/2 bunder in parochie Oisterwijk ter stede 
Udenhout in die Goemelaerse straet etc. 

1530 | 235/ I,18

op Sunt Jorysdach des martelairs anno xxx
Peter zoon wijlen Hubrecht vande Scoor 
1/3 in stuxken lants in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen die Gruenstraet 
strekkend tot erf van de tafel van de H.Geest en de kerk van Oisterwijk 
overgedragen Adriaen zoon wijlen Gerit Eliaes 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



1530 | 235/ I,18

sunt Marcus dach ewangeliste anno xxx 
Jan Ghijsbrecht Jan Hessels 
een huys en hoff met zijn gronden en toebehoorten en erf daaraan tsamen 14 lopen hem toebehorende in 
parochie Venloon etc. 
opgedragen Ghijsbrecht Jan Hesselss zijn vader 

1530 mei 4 | 235/ I,22v

heer Geryt priester zoon wijlen Wijtman Geryt Willems 
zijn recht en kindsgedeelte hem toebehorende in alle goederen daer wijlen Wijtman zijn vader ende Engel 
zijn moeder in bestorven zijn en zij na hun beyder doet aftergelaeten hebben 
nog hiertoe zijn recht of kindsdeel in alle goederen dair wijlen Anchem vande Scoir zijn oom en Mari zijn 
huisvrouw in bestorven zijn en zij na hun beider dood ook achtergelaten hebben 
heeft hij overgeven Embrecht Ghijsbrechtss van Gorcum man van Geertruden zijn huisvrouw, Joesten Jans 
van Eerssel man van Marye zijn huisvrouw, Jan Jacops vander Heyen man van Ariaen zijn huisvrouw en 
Cornelis Corneliss vander Meer man van Elisabeth zijn huisvrouw zijn zusters
 
waarna dezen schuldig tesamen heer Geryt priester zoon wijlen Wijtman voorn. horen swager jaarlijkse en 
erfelijke lijfrente van 18 karolus gulden twee termijnen Bamis en 1 mei binnen vrijheid van Oisterwijk of 
binnen Antwerpen uit hun goederen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout 

1530 mei 14 | 235/ I,23v

Gerit zoon wijlen Henrick zoon wijlen Jan Willem Gerits 
1/5 in jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 Rgld 5 st op Lichtmis uit 
alle goederen 12 lopen lants in parochie Oisterwijk ter stede Hoochhout etc. 
aankomst als Jan zoon wijlen Willem Vendicx geloeft had Jan, Gerid, Ariaen en Laureyns broers en Margriet 
hun zuster 
overgegeven aan Ariaen zijn brueder 

1530 mei 18 | 235/ I,23v

Jan zoon wijlen Ghijsbrecht van Gorcum 
heeft geloeft Joorden zoon wijlen Petrus Goyaerts 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden op St Servaasdag uit
de helft hem toebehorende in 2 stukken lants tot weyen liggende waarvan de andere helft toebehoort 
Embrecht zijn brueder in parochie Oisterwijk ter stede optie Houtsche straet etc. 
losbaar met 50 karolus gulden 

1530 mei 30 | 235/ I,26v

Ariaen dochter wijlen Peter Hoevelmans en Claes Wouter Coecks man van Heylwich dochter wijlen Peters 
voors. die wijlen Peter voors. bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Back Berthout Wouterss 
verkregen had 
1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in jaarlijkse en erfelijke pacht 3 mud roge Bossche maat te leveren
in den Bosch als Jan geheyten die Bont geloeft had Wouter geheyten Berthouts op Lichtmis uit
een huyse en hboeve met erff daaraan en daartoe behorende in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout 
etc. 

welk 1/2 mud Ariaen en Heylwig na dood wijlen Elisabeth hun moeder bij successie en nu Elysabeth weduwe
Jan Joesten met haar dochtere uit deze onderpanden geldende zijn hebben zij overgegeven Jenneken 
weduwe Wouter Peter Berthouts soens dochter wijlen Claes vanden Pasch 
waarna Claes Wouter Coeckss gelooft Ariaen voors. 35 1/2 karolus gulden op 1 juni a.s. over 2 jaar met 35 
st te pacht 
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1530 juni 18 | 235/ I,28

Ghijsbrecht Jan Cornelis en Henrick broers en Kathelijn hen suster kinderen Jans Peter Berthouts en 
Robbrecht Lambrecht Leynens man van Elisabeth zijn huisvrouw dochter Jan voors. 
hebben geloeft aan Ghijsbrecht zoon wijlen Jans van Vucht 
jaarlijkse en erfelijke pacht 20 lopen rogge op Lichtmis uit
huyse en hove gronden en toebehoren 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in die Gruenstraet 
etc. 
losbaar met 100 karolus gulden 

[marge:] gelost in handen Peter Jan Nouwen 3 febr. 72 en 24 sept. 72

1530 juli 6 | 235/II,2v

Steven zoon wijlen Willem Hoeven 
heeft geloeft Jan zoon wijlen Goeyaerts die Molder ten behoeve van Joesten zoon wijlen Goeyaerts die 
Molder zijn brueder 
dat hij gelden en betalen zal denselven Joesten 
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 1/2 karolus gulden op St Servaas des bisschops uit
huyse en hoeve met zijne gronde en toebehoren en erf daaraan hem toebehorende 1 1/2 lopen in parochie 
Oisterwijk ter stede Berkel etc. 
en stuxken lants ter stede Udenhout etc. 

1530 juli 19 | 235/II,4

Jacop Gerits die Mollenaer nutertijt van Creytenmoelen 
heeft geloeft Geritden van Dueren portier vanden gevangender porte bynnen der stadt vanden Bosch 
te betalen die costen gedaen bij Jan van Blerick optie porte voers. welcken Jacop voers. aldaer heeft doen 
setten als hij sede alsoe groet en de cleyn als de heren vanden stadt vanden Bosch dieselve costen sullen 
taxeeren 

1530 juli 26 | 235/II,5

Ariaen zoon wijlen Peter die Lepper 
heeft geloeft Elyzabeth weduwe wijlen Peters …. [Henrick?] Goyaertss dochter wijlen Daniels die Laet, de 
tocht, en haar kinderen bij wijlen Peter Henricksz. voers. vercregen, het erfrecht, 
3 karolus gulden op St Jacop des apostels uit
1/3 hem toebehorende in een stuck beempts 10 lopen int geheel in parochie Oisterwijk ter stede optie 
Gruenstraet etc. 
losbaar met 50 karolus gulden 

Adriaen voers. heeft geloeft dat hij Willem zijn brueder indien helben sal dat dat hij dese geloeft voers. oick 
doen sal gelijc Ariaen zijn brueder gedaan heeft 

1530 augustus 20 | 235/II,18

Joost zoon wijlen Jan van Eersel man van Marie dochter wijlen Wijtman Gerit Wilems 
heeft geloeft Wouter zoon wijlen Gerit Robben 
jaarlijkse en erfelijke cijns 6 karolus gulden op St Jorys des martelers uit
stuk erf hem toebehorende tot saylant en weye ligende 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc.
metten suydeneynden aende Harens gemeynt geheyten Creytenheye 
losbaar met 100 karolus gulden 

1530 september 30 | 235/II,19
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Henrick zoon wijlen Cornelis Willems Margriet zijn zuster met Wilbort Claess van Schye haar man en 
Juetken hen suster met haar momb. alle kinderen wijlen Cornelis Willemss voors. bij wijlen Kathelijn zijn 
huisvrouw dochter wijlen Jan die Wever delen na dood vader en moeder 

aan Margriet 
een huys en hoff met zijnen gronde en toebehoren 1 1/2 lopen parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opte 
Houtsche straet etc. 
e.z. Convent Tongerlo , a.z. heer van Parweis 

Henrick en Juetken voors. bezitten samen
een stuck lants 6 lopen ter stede voorn. [Udenhout] etc. 

1530 oktober 11 | 235/II,22

Henrick zoon wijlen Cornelis Willems en Juetken zijn zuster 
een stuk lands hen tsamen toebehorende 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in die 
Gruenstraet etc. 
aankomst in deling voor schepenen van Oisterwijk 
opgedragen Claes zoon wijlen Ghijsbrecht van Gorcum en Jan zoon wijlen Goiaert Molders 

1530 oktober 11 | 235/II,22

Margriet dochter wijlen Cornelis Willems met Wilboert Claes vanden Schye huere man 
geloeft Juetken haerder suster 
16 karolus gulden en nog 15 brab. stuiver tot lichtmis a.s. 

1530 oktober 7 | 235/II,22v

heer Willem priester, Pauwels, Tielman, Embrecht, Cornelis en Jacop broers en Sophie hen suster kinderen 
wijlen Willem Huysmans, Bartholomeus zoon wijlen Thomaes Groeys man van Margriet dochter wijlen 
Willem voors., Claes Jan Tymmermans man van Margriet dochter wijlen Thomaes Nulants en Jan Andries 
Lambrechts namens Jan zoon wijlen Thomaes Nulants 
delen na dood Henrick Willem Emmen hueren oem bij testament gemaect 

alleen:
aan Cornelis voors.
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht die geldende is Jan Elsen uit
een huyse en hoeve met hueren gronde en toebehoren en stuk land daaraan 4 lopen in parochie Oisterwijk 
ter stede Berckel etc. 
volgens schepenbrief van Oisterwijk en sBosch 
- waarvan hij de anderen moet geven 10 karolus gulden

1530 oktober 31 | 235/II,25

Claes zoon wijlen Willem Zegers 
heeft geloeft Gheryt zoon wijlen Henrick Brocken 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Oisterwijk maat op St Andries dach des apostels uit 
huyse en hoeve gronden en toebehoren en erff daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout 
optie Gruenstraet etc. 

1530 november 19 | 235/II,27v

Wilboert Claess vanden Schye man van Margriet zijn huisvrouw dochter wijlen Cornelis Willems gelooft te 
betalen Adriaen zoon wijlen Wouters vanden Veecken 
jaarlijkse en erfelijke pacht 9 lopen rogge Oisterwijk Maat op St Andries apostel uit
huyse en hove gronden en toebehoren en erff daaraan 1 1/2 lopen hem toebehorende in parochie Oisterwijk 
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ter stede Udenhout 
naast Goidshuis van Tongerlo en naast erf heer van Parwis aan de andere zijde etc.
losbaar met 26 karolus gulden 

1530 december 30 | 235/II,34

Wouter zoon wijlen Peter Faesen man van Gheertruyden dochter Henrick van Vucht 
heeft geloeft Pauwels zoon wijlen Jan Ghijsbrecht van Boern 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Oisterwijk maat binnen vrijheid te leveren op Lichtmis uit
de helft van een huyse en hoeve metter schuere en meer timmeringen dair bij staende met gronden en 
toebehoren so land beemd heye en weye hem toebehorende gelegen onbedeeld met erfgenamen wijlen Jan
zoon Henrick van Vucht voorn. die jonckste 
in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout optie Gruenstraet etc. 

1531 januari 2 | 235/II,36r

Claes zoon wijlen Jan Bey 
een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Claes voors. geloeft had Jan zoon wijlen Jan Bey voers. zijn 
brueder opten meydach uit
een huyse en hoeve met zijnen gronden en toebehoren en erff daaraan tsamen 12 lopen in parochie 
Oisterwijk ter stede tot Berckel etc. 

als Claes in wed. staet na dood van heer Jan zijn brueder diertyt priester in recht van successie aencomen 
en bestorven is en van welke erfpacht Jan zoon wijlen Gerit vanden Pasch de ene helft tegen heer Jan 
voers. voor schepenen van sBosch en de andere helft voor schepenen van Oisterwijk met overgeven 
vercregen had en welk mud heer Jan tegen Jan vanden Pasch met overgeven schepenen van sBosch en 
Oisterwijk 
overgedragen heer Lauwreys vanden Ven priester 
losbaar met 46 karolus gulden - gecancellerd 2 mei (15)37?
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