
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 236 ("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 1531 – 21 juni 1531
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1531 januari 13 | 236/1v

Jan zoon wijlen Jan Langerbeens ter ene Ariaen dochter wijlen Peters Jan Langerbeens voors. delen van 
erfgoed als Jan voors. en Peter zijn brueder voors. Ariaens voors. vader na dood wijlen Jan Langerbeens 
huere vader en Elizabette hen moeder bij successie 

aan Jan voorn. 
1. die oude huysinge met een hoeve en schuere daarbij en gronden en toebehoren ca 11 lopen land als nu 
bepaald in parochie Oisterwijk ter stede tot Berkel etc. 
2. stuk Land in die Sesshoeven etc.

aan Ariaen voorn.
een nyeuw huys en hof met eender scaepskoyen en scop op erf Jan hueren oom metter erf daerteynden aen
11 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc.

1531 januari 13 | 236/2v

Condt sij want Jan zoon wijlen Jan Langerbeens Jan zoon wijlen Aerts vander Hoeven ende Claes Gerit 
Werts als momboren Ariaen dochter wijlen Peter Langerbeens in den tijde van huere jongen en onmondige 
jaren so is gestaan Adriaen voors. bekent dat Jan Aertss en Claes voors van allen huere ontfanck en 
vuytgeven van huer twegen gehadt en gedaen wittelijck ende wel vernocht ende voldaen kwijtschelding 

1531 januari 27 | 236/5

Cornelis zoon wijlen Bartholomeeus die Wagemaecker 
geloeft Adriaen en Anthonis broers, Aleyten en Bartholomeeussen zusters kinderen Lambrecht Ghijsbrechts 
van Gorcum bij wijlen Kathelijn zijn huisvrouw dochter wijlen Bartholomeeus die Waegemaecker 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Oisterwijk maat op Lichtmis uit
huyse en hoeve schuere en andere tymmeringen tsamen 18 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
Udenhout opten Winckel etc.

1531 februari 1 | 236/8

Geryt zoon wijlen Henric vanden Wau en Eva zijn huisvrouw dochter wijlen Aert van Baerdwijck met Gerid 
voorn. hueren man 
hebben geloeft aan Gerit zoon Henrick Verhoeven 
jaarlijkse en erfelijke cijns 10 brab. st op Lichtmis uit
huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc. 

1531 februari 17 | 236/13

Willem zoon wijlen Wijtman Keyten
een huys en hof gronden en toebehoren en erf daaraan hem toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede 
Berckel etc.
opgedragen hr Peter zoon wijlen Goesen Emmen priester
heer Peter voorn. gelooft Willem voors. 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge 6 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis 
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1531 februari 28 | 236/19

Jacop Janss van Oerschot man van Margriet zijn huisvrouw, Wouter zoon wijlen Henrick Wouters man van 
Claes zijn huisvrouw, Corstiaen zoon wijlen Eyssen Sleeuwen man van Dingen zijn huisvrouw en Jan 
Michielss man van Kathelijn zijn huisvrouw alle kinderen wijlen Gerit Faessen bij wijlen Luytgarden dochter 
wijlen Jan Peter Stevens en Marie weduwe Jan Gerit Faessen en Ariaen zoon wijlen Aert Gielis Meyers 
wegens Cornelis en Peter broers, Marie, Geritken, Heylwich, Katherina en Anna zusters alle wittige kinderen 
wijlen Jan Gerit Faesen en Marie voorn. delen na dood Gerit Faesen en Luytgaerden hen vader en moeder 
en de kinderen wijlen Jan Gerit Faesen voorn. en de kinderen wijlen Jan Gerit Faesen voorn. oude vader en 
oude moeder in recht van successie
 
aan Jacop Janss man van zijn huisvrouw 
1. 7 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 14 lopen rogs waarvan de andere 7 lopen rogge 
toebehoren Ariaen voors. en Katherine zijn suster kynderen die jaarl. geldende is Jan die Molder wnd in 
Udenhout in de Cuyl op Lichtmis uit
2. stuk land 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 
3. nog 2 lopen rogge erfpacht in erfpacht van 10 lopen rogge die jaarl. geldende is Goidscalck zoon wijlen 
Jan Scalcx uit zekere onderpanden waarvan de 8 lopen rogge de kinderen wijlen Jan Gerit Faesen voors. 
ten deel gevallen is

aan Wouter als man van zijn huisvrouw 
niets in Udenhout

item aan Corstiaen man van zijn huisvrouw 
1. 6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in 12 lopen rogge waarvan de andere 6 lopen jaarlijks heffende 
is Ariaen zoon Aert Gielis Meyers welke erfpacht jaarlijks geldende is Jan van den Pasch in schepenbrief van
2. en nog hiertoe de helft van 4 lopen rogge daar Ariaen de andere helft aff heffende is en welke jaarlijks 
geldende is Cornelis Vermeer uit zekere onderpanden

item de kinderen wijlen Jan Gerit Faesen 
8 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 10 lopen die jaarl. geldende is Goidscalck zoon 
wijlen Jan Scalcx uit zekere onderpanden na inhoud schepenbrief van 

Item Jan Michiels man van zijn huisvrouw zal hebben 
1. 4 lopen rogge in erfpacht van 1 1/2 mud van welke voorn. Wouter 8 lopen in deze dl. 
2. noch hiertoe de helft van 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht waarvan de andere helft aff 
toebehoort Ariaen zoon wijlen Aert Gielen Meyers welke 1/2 mud rogge Jan Hoeven jaarlijks geldende is 

1531 maart 11 | 236/22

Denys zoon wijlen Claes Peters vanden Pasch 
een huys en hoff 6 lopen in parochie Oisterwijk te Udenhout bij die Loensche Moelen aldaer etc. 
aankomst voor 1/3 na dood vader en moeder en andere 2/3 tegen mede erfgenamen 
stuk land in parochie Venloen aen die Moelenstraet 
aankomst tegen Lambrecht die Meyer 

opgedragen Wouter zoon wijlen Gerits Bonten 
waarna Wouter aan Denys 150 gld etc. 

1531 maart 17 | 236/23v

Goeyaert zoon wijlen Gerit Roelofs
een stuk land hem toebehorende 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout omtrent de moelen 
straeten aldaar etc. 
opgedragen Mathijsen zoon wijlen Henrick Meliss 
waarna Mathijs aan Goeyaert voors. 60 karolus gulden 5 st 

1531 april 5 | 236/29v
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Jan Henrick van Vucht zoen man van Jenneken dochter wijlen Willem Jan Vendicks 
heeft geloeft Steven zoon wijlen Jan Hessels 
jaarlijkse en erfelijke cijns 23 gevalueerde brabantse st op Pasen uit
huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan 1 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
Udenhout op Hoechout etc. 

[marge:] dictus Stephanus dictum censum supt Adrianis suo fratre fil. q. Joannis Hessels 11-12-….

1531 april 15 | 236/34v

Joest zoon wijlen Jans van Eersel 
heeft geloeft Peter Henrick Aerts vander Hoeven 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3Joest zoon wijlen Jans van Eersel heeft geloeft Peter Henrick Aerts vander 
Hoeven jaarlijkse en erfelijke cijns 3 1/2 gld op 1 mei uit
1. 1/4 hem toebehorende in een huyse en hoeve schuere en ander tymmeringe daarbij gronden en 
toebehoiren 
2. en 1/4 erf daaraan 4 lopen lants int geheel onbedeeld in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc. 

1531 april 21 | 236/36v

Claes zoon wijlen Peter die Beer die jonge man van Elyzabette zijn huisvrouw dochter wijlen Jans van den 
Breeckel 
zijn recht en deel als man van Elyzabet in
hoeve en toebehoren en land sand weye beemden en diergelijcke in parochie Oisterwijk ter stede Berckel 
etc. daer wijlen heer Henrick zoon wijlen Jan van de Breecker (sic) zijn huisvrouw voors. brueder innen 
bestorven 

supt Embrecht voors. zoon wijlen Jan van den Breeckel 

waarna deze Embrecht geloeft Claes voorn. jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Oisterwijk maat op 1 
mei binnen vvo te leveren uit
hoeve met toebeboren en alle erven daaraan in parochie Oisterwijk ter stede Bercker [sic] bij de hoeve 
van Parwijs en daer omtrent 

1531 mei 12 | 236/40v

Condt zij want wijlen Henrick Willem Emmen in zijn testament gewilt gemaect ende begert hadde dat men na
zijnder doot ten ewigen dagen soude singen ter eere Goids en Marie zijnder gebenedider moeder allen lieve 
vrouwendagen hoechtijden, sondagen en aposteldaegen die antiphonena Inmolata te midden inder kercken 
van Oesterwijck daertoe hij gelaten had in handen van de executeurs 200 karolus gulden om daarvan een 
rente te kopen 
soe zijn comen Wouter Thomaes Wouterss en Jan Andries Lambrechts als provisoers ende kerckmeesters 
der kercke van Oisterwijk 
hebben geloeft dat zij de penningen ten behoeve van van de kerk ontfangen hebben Jan van Boissot ten 
behoeve van den heren Persoen altaristen en andere priesteren residerende in de kercken van Oisterwijk 
dat zij gelden en betalen sullen den heeren voors. 
jaarlijkse en erfelijke cijns 12 karolus gulden op St Jansdaege baptiste in den midzomere uit
de helft der kercke voors toebehorende in eender hoeven met allen en eenen yegelijcken haerder 
toebehoirten gelegen binnen parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in den Mortel daer dander helft aff 
toebehorende de tafel van de H.Geest in de kerk voorn. 

losbaar met 200 karolus gulden 

1531 juni 20 | 236/43v

Jan zoon wijlen Ghijsbrecht Lambrechts 
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heeft geloeft Gheertruyden dochter Peter Ariaens weduwe Cornelis Henricx van Gorcum 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden op St Servaas uit
1/2 hem toebehorende in een beemd 1 bunder int geheel onbedeeld parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
in de Houtse straat etc. 

[in marge] op 9-12-77 heeft Geybert Stevens …. [gelost?]

1531 | 236/44

Jan zoon wijlen Vranck Oestevoert man van Gheertruyd dochter wijlen Henrick Loer 
heeft geloeft Wouter zoon wijlen Goeyaert Egels de tocht en Wouter zijn zoon bij wijlen Margriet dochter 
wijlen Ghijsbrecht Beeren het erfrecht
jaarlijkse en erfelijke pacht 4 lopen rogge Oisterwijk maat op St Jans dach baptist inden midzomer uit
1/4 in huys en hoeve gronden en toebehoren en erf daaraan 1 mudzaad int geheel parochie Oisterwijk ter 
stede Udenhout inden Brant etc. 
[ op st Jansavond]
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