
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 237 ("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.) 
19 juni 1531 – 12 januari 1534
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1533 juni 30 | 237/3v

Jacop Janss van Oerscot man van Margriet dochter wijlen Peter Faessen bij Luytgarden dochter wijlen Jan 
Peter Stevens 
de helft van 14 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis uit
stuk land 12 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc. aan de Cuylsche stege etc. 

supt Jan zoon wijlen Jan die Molder 
[jaartal onzeker]

1531 december 3 | 237/7

Jan Jacops 
een stuck erffs 1 zester in Oisterwijk ter stede Uedenhout inde Zeshoeven 
verkocht aan Jan van Straet ten behoeve van Geridts Verhoefven 
waarna Christijn Jan Jacops dochter met Henrick Lambert Geeridts haar man nadert 

1531 december 10 | 237/10

schepenen Oisterwijk na rijp beraad en zondagse kerckgeboden terzake van [den lestleden oirloge van 
Gelre] sterften en haestiger siecten oft pestilentien die alhier tot Oisterwijck voirs. (God betert) zeer 
geregneert heeft ende alnogh regnerende is met consent van 3 Staten van Brabant op penningen te krijgen 
en te fureren 
hebben wij wettelijk verkocht aan eerz. Jan Jacobs Beerens 
jaarlijkse en erfelijke losrente van 11 karolus gulden op Kerstmis te sBosch 
en vertijen voor ons onse oiren ernen en nacomelingen van allen vrijheyden van previlegien poirteryen sinte 
peters manscappe jaermertten weeckmertten respytbrieven quyternellien? ende voirts der exceptien datmen 
seeght dat gemeyn verthienisse? 

1532 januari 5 | 237/11

Ariaen, Aerdt, Corstiaen, Jan, Catarijn broers en zuster wettige kinderen wijlen Jan de Becker en Caterijn, 
Willem Wouter Keyten man van Margriet dochter wijlen Jan de Becker, Cornelis Joest de Wagemaker en 
Jenneken dochter wijlen Jan de Becker voors. Willem en Lijsken wettige kinderen wijlen Henrick Henricx en 
Aleyte Jan Haigen dochter en Lijsken cum tutore Jan zoon wijlen Joest Wagemakerss man van Jenneken 
dochter wijlen Henrick en Aleyte ook voor Berbelen en Marien impuberibus wijlen Joest de Wagemaeckers 
en Jenneke voors. nog voor Willem Wouters en Margriet zijn huisvrouw non pubtibus 
een huys en hoff mette schuere en erf daaraan in parochie Oisterwijk ter plaatse Berckel bij de 
Creytenmoelen etc.
aankomst van wijlen Henrick Jan Vanissen en wijlen Aleyte Jan Haigen dochter zijn huisvrouw bij testament 
voor schepenen van Oisterwijk 

supt Wouter Jan Hessels 

1532 januari 31 | 237/11v

Gijb Jan Rotterss 
vendt Ariaen Jan Hessels 
jaarlijkse en erfelijke cijns 28 st op Lichtmis uit
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huyse hoeve en erf daaraan 2 mydzaad 5 lopen in parochie Oisterwijk tot Udenhout ter plaatse inden 
Byesmortel etc. 

1532 januari 19 | 237/13v

Jan Ghijsbrecht Lambrechts 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mauwer rogge op Lichtmis uit
huyse schuer en hoefne mette erff daaraan 26 lopen parochie Oisterwijk ter plaatse dwynckel 
e.z. erf Peter Kempelands , a.z. erf Lijsbet weduwe Henric Witloox mma , e.e. , a.e. erf Peter Vannis , a.e. 
gem. strate dWynckel 

vendt Lambrecht Neysen 

1532 januari 31 | 237/16v

Ghijb Jan Roeters 
heeft geloeft Jan Piggen Janss 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op Lichtmis uit
huys hoefne met gronde en erf daaraan 2 1/2 mudzaad in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. etc. 

1532 februari 3 | 237/17

Heyl Roeters 
gelooft Ariaen Wouter Goyaerdts 
1 karolus gulden etc.

1532 februari 10 | 237/18

Arien Jacop Peynenborghs verklaart dat hij vernueght ende volcomelijck betaelt is doer Oeyden weduwe 
Claes van Vucht van alle penningen ende geloeften zover aangaande
2 stukken erffs deen 3 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Berckel etc. 
en dander stuck erf 2 1/2 lopen parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in de Cuyel etc. 

1532 februari 12 | 237/18v

Geridt Beyens man van Hilleken dochter wijlen Henric Melis 
een stuck beempt hen toebehorende 1/2 buender in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc. 

vendt Wouter van den Heesacker 

1532 februari 26 | 237/19

Lauwreys wijlen Wouter Loers zijn recht en gedeelte hem toebehorende in
een beemd 1 bunder in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout opt Scauwenbroeck etc.
aankomst met broer en zuster na dood wijlen Wouter Loers hen vader en wijlen Christinen dochter wijlen Jan
Boonen zijn huisvrouw bij versterf 

opgedragen Ariaen zoon wijlen Wouter Loers sijnen brueder en Jan Symon Heysten man van Peterken zijn 
huisvrouw dochter wijlen Wouter Loers sijnen swager 

1532 maart 9 | 237/21v

Ariaen zoon wijlen Aerdt Eliaes weduwnaar Reys Loers zijn tocht in
stuk beemd 1/2 bunder in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in die Leg Rijdt etc. 
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supt Wouter z. Ariaen en wijlen Reys voors. 

quo facto Wouter Ariaens Aerdt Eliaesz. gelooft Goossen Embrecht Goossens jaarlijkse en erfelijke pacht 1 
mud rogge op Lichtmis uit 1/2 bunder beemd voors. losbaar met 44 karolus gulden etc.
waarna Wouter Ariaen Aerdts dit voorn. 1/2 bunder beemd supt Ariaen Aerdt Eliaes voors. 

1532 maart 13 | 237/23

Merten Aerdt Smeyerss, Geridt Willem Vendix als momb. Peter Vannis en Jan de Meyer als naeste vrienden 
van Gheeben Claesen en Willemken dochters Jan zoon wijlen Willem Vendix bij wijlen Lijsbet Aerdt Smeyers
zijn eerste huisvrouw en Jan zoon wijlen Willems Vendix man van Engelen dochter wijlen Henric Wittlox zijn 
nahuysvrouw om te scouwen den twist en gescil die rijsen en comen mochte tussen de voirkynderen Jans 
voors. en de naekynderen voors. gemaakt accoord de erfgoederen blijven altijd aan dezelfde zijde en de 
erfgoederen van Jan hun vader zullen voor- en nakinderen gelijk delen - de voorkinderen vooruit 40 karolus 
gulden na dood van Jan 

Jan is heffende 1 mauwer rogge jaarlijkse en erfelijke pacht welke Jen weduwe Adriaen Goyardts van Vucht 
jaarlijks betaalt en welke van Lijsken moeder van de voorkinderen is comen 

1532 maart 28 | 237/28v

Claes zoon wijlen Aerdts van Engelant en Caterijn sijn wettige huisvrouw dochter wijlen Wouter Robben 
testament mutueel 

1532 maart 29 | 237/28v

Ariaen zoon wijlen Jan van Eel 
jaarlijkse en erfelijke pacht 7 lopen rogge op Lichtmis bvvo uit
een huyse en hoefve sijne gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 7 lopen in parochie Oisterwijk ter 
stede Udenhout oft Berkel omtrent Creytemolen etc. 
aankomst als Henric zoon wijlen Jan Vannis geloeft had aan Ariaen voor schepenen van Oisterwijk 

1533 mei 10 | 237/38v

Jan [zoon wijlen Augustijn van Dunne] Dyngne en Mariken wittige kinderen wijlen Augustijns van Dunne bij 
wijlen Yken dochter wijlen Henrik Zegers [doorgehaald ook voor Lijsken hun onm. zuster nog onmondig] in 
1/6 na dood wijlen Margriet huer zuster dochter wijlen Saugustijn en Yken erfelijk aangekomen in 1 mud 
rogge jaarlijkse en erfelijke pacht [doorgehaald dat welk schuldig is te gelden Adriaan dochter wijlen Peter 
Jan Lang] uit
huys hoeffve gronden en toebehoren en erf daaraan 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel omtrent 
der moelen aldaar etc. welk huis etc. nu toebehoort Adriaen dochter wijlen Peter Jan Langerbeens volgens 
schepenbrief van Oisterwijk 
aankomst van dit mud na dood Cunegondt van Dunne bij testament gemaakt aan Augustijn van Dunne en 
van Augustijn verstorven op zijn kinderen 

supt Cornelis hen bruer zoon wijlen Augustijun van Dunne en Yken 

1533 mei 10 | 237/38v

Cornelis en Dyngen kinderen Augustijn en Yken voorn. ook voor Lijsken huer zuster nog onm. 
1 mauwer rogge in 12 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
huyse en hoeffve gronde en toebehoren en erf daaraan 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel 
omtrent der moelen etc. 
welk toebehoort Adriaan dochter wijlen Peter Jan Langerbeens volgens schepenbrief van Oisterwijk
aankomst welke mud rogge voors. Cornelis voors. 3 gedeelten van 1 /6 bij overgeven van Jan Dyngen en 
Mariken sijn bruer en zusters in schepenbrief van Oisterwijk en van welke mud voorn. Cornelis Dyngen en 
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Lijsken elk 1/6 na dood wijlen Augustijn en Yken hun ouders en hun vader van Cunegondt van Dunne sijnre 
moye 

supt Ghijsbrecht zoon wijlen Henric Zegers 

1533 mei 7 | 237/39

Jan Henrick Andriesse 
twee stukken beemd hem toebehorende 2 bunder tot Oisterwijk ter plaatse Udenhout opt Goemelair waaraf 
deen is geheten dat Bloxken etc. en dandere dat Leegh veldeken etc. 

vendt Embert Goessen Emmen 
belast met hertogcijns 1/2 st 

1533 april 23 | 237/40

condt zij Lambert de Meyer zoon wijlen Lamberts voor zijn gebrek wegens 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge als Jan z. Henric Stevens verkocht had Dierck zoon wijlen 
Pauwels Wolffs ten behoeve van Elisabeth weduwee Pauwels Wolffs en ten behoeve van haar kinde nl 
Elisabeth voors op Lichtmis uit
huyse en hove gronde en toebehoren en erff daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk in een stede geheiten 
Berkel etc. in schepenbrief van Oisterwijk 1461 op 3 julio en nu gebrek van 4 jaar nu vonnis en Jan 
Goyaerdts de Becker als voorster volvoerd en 

verkocht aan Lambert voors. 

1532 augustus 29 | 237/47

Cornelis, Jan en Wouter broers wittige kinderen wijlen Ariaen van Veanen ook voor Thomaes zoon wijlen 
Ariaen voors. hueren bruer buytenslands wesende en voor Henrick Ariken Lijsken Dircxken en Heylken  
wittige kinderen wijlen Henrick zoon wijlen Adriaen voors. 
een huys en hof met sijnen gronde en toebehoirten bvvo in die Peperstraet e.z. erf Wouter van Heesse , a.z.
erf Willem de Bruyn , e.e. Peterstraat , a.e. erf Henrick Meeus 
aankomst als deze kinderen na dood wijlen Adriaen huer vader bij versterf en Adriaen tegen Dircken zoon 
wijlen Henrick van Veanen en Aerden vanden Kerckhoff man van Geertruden zijn huisvrouw dochter wijlen 
Henrick voors. 2/3 in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Jan zoon wijlen Ghijsbrecht Kepkens 10 1/2 st jaarlijkse en erfelijke cijns heer Pauwels in den Heeren ? 
kelder ? ten Bosch en 1 mauwer rogs Lucien Blicks [doorgehaald?]

waarna Jan zoon wijlen Ghijsbrecht Kepkens jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden als Jan zoon wijlen 
Goyaerdt Joosten geloeft had Corneliss [voirs doorgehaald] Lambert Groys jaarlijks op 1 mei uit
o.a.
nog 1/3 in beemd 1/2 bunder in die Gomelaersche straet 
welke cijns Jan voors. tegen Cornelis zoon wijlen Lambert Groys met overgeven in diverse schepenbrief van 
Oisterwijk 

supt Cornelis, Jan en Wouter broers wittige kinderen wijlen Adriaen van Veanen 

1532 februari 1 | 237/51

Lijsbet dochter wijlen Melis Claes weduwe Pauwels Jan Hessels 
gelooft Goyarden Hessels 
jaarlijkse en erfelijke cijns 22 1/2 srt op Lichtmis uit
een huyse en hoefne metter s chuere en erfffenis daaraan 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel 
etc. 
[jaartal onzeker]
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1533 augustus 26 | 237/56

Ghijsbert zoon wijlen Jan Peters 
heeft geloeft Jan Jan sPriem als momboor Jan Jenneke Lijnken en Anneken wittige kinderen wijlen Willem 
Jan Priems 
jaarlijkse en erfelijke cijns 26 st op St Servaas uit
eenen huyse ende hoefve metter schuere en toebehoirten en erf daraan hem toebehorende 2 mudzaad 5 
lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in den Biesmortel etc. 
[jaartal onzeker]

1532 juni 11 | 237/58

Jan zoon wijlen Willem Vendix 
heeft geloeft Willem zoon wijlen Goessen Emmen 
jaarlijkse en erfelijke cijns 4 karolus gulden loten lesten dag mei uit
huyse en hove met toebehoren scueren en tymmeringen daarbij 3 mudzaart in parochie Oisterwijk ter 
plaatse Udenhout opt Hooghout etc. 

1532 juli 3 | 237/65

Jenneken dochter wijlen Claes vanden Pass weduwe Wouter Bertens [Bertonis?] met Wouter Goyardts 
hueren man 
heeft gelooft Metten dochter wijlen Jans Canters 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge op St Jan Baptist geboerten uit
een huyse en hoefne met sijn gronden en toebehoorten en erffenis daaraan 3 lopen in parochie Oisterwijk 
ter plaatse Berkel etc. 
aankomst na dood wijlen Marien vande Pass huere moeder in haar weduwe staat 

quo facto is comen Claes huer soen bij Wouter voors. dat hij dit 1/2 mud rogge jaarlijks zal gelden 

1532 september 11 | 237/71

Jacop Janss van Oirscot van Orscot [sic] man van Magriet dochter wijlen Geridt Faessen 
op jaarlijkse en erfelijke pacht 7 lopen rogge uit erfpacht van 14 lopen rogge die jaarlijks geldende is Jan de 
Molder wonende Udenhout inde Cuyl op Lichtmis uit
stuk land 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout e.z. Cuylse steegde etc. volgens schepenbrief 
van sBosch

aankomst in deling voor schepenen van Oisterwijk

ad opus Jan de Molder voorn. 

1532 oktober 16 | 237/76

Willem zoon wijlen Wijtman Keyten 
heeft geloeft te gelden Aerden [doorgehaald: zoon wijlen ] Peter Nulants ten behoeve van Adriaen en Lenard
broers onm. kinderen. wijlen Adriaen Jans Bacx 
jaarlijkse en erfelijke cijns 15 st op St Remigius en Bavo uit
huyse en hove gronde en toebehoren en erffenis daaraan 20 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Berkel 
etc. 

1533 januari 4 | 237/85v

Condt sij want Jan zoon wijlen Vranck vande Stevoert man van Geertruden zijn huisvrouw dochter wijlen 
Henrick Luer 
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verkocht Loyen zoon wijlen Henric Lamberts 
een erfpacht van 4 zester rogge Bossche maat op St Jansmisse en ten Bosch te leveren uit
1/4 in een huys en hoff en verscheiden erffs daeraen tsamen 7 mudtsaidts in parochie Oisterwijk ter plaatse 
Udenhout in schepenbrief van sBosch 

so is gestaan Margriet weduwe Loywich zoon wijlen Henrick Lamberts heeft bekent dat Jan zoon wijlen 
Franck vander Stevoert voers haer heeft afgequeten 4 lopen rogs van de 4 zester met 9 1/2 Rgld en dat Jan 
jaarlijks niet meer schuldig is dan 4 lopen rogge die hij mag lossen met 8 1/2 karolus gulden aan Margriet 

1533 januari 17 | 237/89

Henric zoon wijlen Geridt van Boerden ook voor Aerden zoon wijlen Eelens Emmen daar Henric met zijn 
zoon Geridt voor geloofd hebben 
een stuk beemd 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in de Reyt 
e.z. erf Geridts van Boerden de jonge , a.z. erf Hubrecht Lambrechts en mr Raess wnd in de stad sBosch , 
e.e. erf Jans van Haren , a.e. gem. stege 

aankomst als Mathijs zoon wijlen Henric Melis na dood wijlen Henric Melis zijn vader bij versterf en Henric 
voors. en Eelen zoon wijlen Embecht Eelens tegen Mathijs bij cope sch. Oisterwijk 

supt Wouter van den Heesacker Janss 

belast met 9 st 1 1/2 oort st jaarlijkse en erfelijke cijns in Nollekens chijns 
hier mede inne gerekend een gedeelte van een halve capuyn daarop staande en recht van wegen aan 
rechthebbenden 

1533 februari 17 | 237/90

Jan van Son wijlen Janss 
heeft geloeft als sculder te betalen Jan zoon wijlen Joest Berthens 
jaarlijkse en erfelijke cijns 46 st van meye over een jaar uit
stuck erffs deels hoybeemdt deels moervelt 1 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse inden Brandt etc. 

1533 februari 12 | 237/93

Geridt zoon wijlen Willem Vendix 
geloeft Heylken weduwe Claes Vercammen, dochter van Mijchael de Beir 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 karolus gulden op Lichtmis uit
akker 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 

1533 januari 29 | 237/94

Adriaen Aerdt Smeyerss, Lambert Henric van Hees, Aerdt Henricx van Hees, en Ariken Henricx van Hees 
dochter 
hebben geloeft Jan Ariaen Smolders 
jaarlijkse en erfelijke cijns 6 karolus gulden op Lichtmis uit
huys en hove gronden en toebehoren in parochie Oisterwijk ter plaatse Berkel etc.

1533 februari 2 | 237/95

Adriaen zoon wijlen Aerdt Jans Smeyers 
heeft geloeft Adriaen Wouter Scoemakers 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 2 1/2 st op Lichtmis uit
huyse hove schuer en scaepskoey daerop met haeren gronde en erf daaraan 28 lopen in parochie Oisterwijk
ter stede Berkel etc. 
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1533 februari 2 | 237/95

Claes Willem Zegers 
gelooft Jan Aerdt Smeyers ten behoeve van hem en de erfgenamen Aerdt de Meyer 
40 karolus gulden etc.

1533 februari 26 | 237/96v

Condt sij want Aerdt zoon wijlen Dirck Vrancken, Ghijsbrecht zoon wijlen Martijn Daniels, Anthonis zoon 
wijlen Willem vande Staeck, Wouter zoon wijlen Wouter van Haeren, Dirck zoon wijlen Henrick Vrancken en 
Pauwels sijn bruer hadden tsamen 
wittelijk verhuurd Willem Lochtmans en Cornelis Janss van Someren [of Svenne?] 
een stuk moers 2 lopen in parochie Oisterwijk in den Brandt 
voor 20 of 22 jaar in schepenbrief van Oisterwijk

so sijn gestaan Willem en Cornelis hebben deze huringe wettig overgedragen aan Jacop zoon wijlen Jan 
Hessels en Arien zijn bruer, Heyl weduwe wijlen Jan Roeters, Matheeus Cornelis, Jan Cornelis, Ghijb Jan 
Roeters voor deen helft en Jan van Son, Ariaen Henricx, Cornelis Meeus ook ten behoeve van Embrecht 
Goessens en Wilem Goossens zijn bruer voor de andere helft 

1533 maart 5 | 237/99v

Jan zoon wijlen Jans van Scye?? 
heeft geloeft Ghijb zoon wijlen Jan van Vucht 
jaarlijkse en erfelijke cijns 12 1/2 brab. st. op 1 maart uit
huyse en hoeve gronden en erff daaraan 1 zester in parochie Oisterwijk ter stede Berckel 

1533 maart 10 | 237/101v

Steven en Mychiel wittige kinderen wijlen Willem Henrick Loyen bij wijlen Lijsbet zijn huisvrouw dochter 
wijlen Steven Stevens delen na dood Elysabeth enne moeder en hen van hun vader wijlen Henrick 
opgedragen 

aan Steven 
een huys en hoff gronden en toebehoren met half den erff daaraen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel 
etc. 
beemd in Udenhout etc 

aan Mychiel
een schuur bij de huyse voors. met half de lande als voor etc. 

1533 april 5 | 237/111v

Henrick en Geertruyt kinderen wijlen Willem Slozen en Geertruyt voors. cum tutore Luytgaerdt en Truyken 
kinderen wijlen Lambrecht Ghijsbrechts cum tutore 
8 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in erfpacht van 15 lopen rogge nu 12 lopen waarvan 3 lopen van 
de voors. 15 lopen afgequeten op Lichtmis uit
een hoefve geheiten Brabants hoefne aende Winckel 

aankomst welke 8 lopen Henrick en Geertruden na dood wijlen Willem Slozen hun vader bij versterf en 
Willem na dood wijlen Henric Jan Slozen bij versterf en welke 15 lopen Henric voors. tegen Henrick zoon 
wijlen Jan Brabants met overgeven en Henrick voors. tegen Goyarden Brabants en Henrick Lodewijcx met 
overgeven vercregen heeft en welke 1/2 in de 15 lopen Henrick voors. tegen Willem zoon wijlen .Thomaes 
Willem vande selven wijlen Thomaes en uyt wijlen Meten dochter wijlen Jan Brabants voors. met overgeven 
in schepenbrief van Oisterwijk 
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supt Anthonis en Cornelis kinderen wijlen Willem Slozen 

1533 mei 14 | 237/112(108b)

welcke erfdeling voirs Claeus en Aerdt [broers zn. wijlen Jan Janss de Meyer] voirs sullen hebben en 
erffelijck samen besitten 
o.a.
stuk erf so land als wei 17 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc. 
aan Claes en Aerd zoals Andries man van Margriet en Henric als man van Aleyt bekend hebben

1533 mei 14 | 237/112v

Claes en Aerdt broers zonen wijlen Jan Janss de Meyer 
een stuck erf so land als weyde 17 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc. 
aankomst als Jan Jan de Meyer tegen Adriana dochter wijlen Aerdt Symons met overgeven sch. Oisterwijk 

supt Claes Ghijsbrechts z. van Gorcum 

1533 april 9 | 237/113v

Jan zoon wijlen Willem Vendix [met accoord van naaste vrienden van zijn voorkinderen] 
heeft geloeft Jan zoon wijlen Jan de Molder 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden 5 st op St Jacob uit
een acker 6 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout opt Hoighout 
[tafel H.Geest sBosch oost en Cathusers van Vucht noord] etc. 

1533 mei 3 | 237/123

Peter zoon wijlen Aerdt Kempelandts 
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 Philipsgulden als Cornelis zoon wijlen Anthoenis vander Loe geloeft had aan 
Peter ten behoeve van zijns ende Jans zijns bruers op OLVr visitatie uit
1/3 in 1 bunder beemd gent Sweertsbeemdt in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 
en meer onderpanden in schepenbrief van Oisterwijk 
en van welke cijns de helft bij versterf aangekomen is aan Peter na dood wijlen Jan zijn bruer 

supt Mariken d. Roeloff Aerdts ten behoeve van Embrecht Peters Priems hueren wittigen man 

[in marge:] Catharina huisvrouw Peter 

1533 mei 7 | 237/123v

Jan zoon wijlen Peter Brocken 
heeft geloeft [Lambrecht] Robbrecht zoon wijlen Lambrecht Leynen 
jaarlijkse en erfelijke pacht 6 lopen rogge op leste mei uit
1/4 in huyse en hove gronden en toebehoren 9 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc. 
losbaar met 15 karolus gulden 

1533 mei 23 | 237/128v

Wouter Thomaes Wouters en Jan Andries Lamberts als kerkmeesters der kerk en fabriek van Oisterwijk 
een huys en hof met sijnen gronde en toebehoren en erf daaraan 1 lopen bvvo ter stede Carchoven 
e.z. erf Jan Marijnen N , a.z. erf Jan Huben Z , e.e. gem. straat westwaarts , a.e. erf Merck Wijtmans 
oostwaarts 
aankomst als Anthoni weduwe Mychiel Emmen de voors. fabriek opgdragen had in schepenbrief van 
Oisterwijk 
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supt Gerid zoon wijlen Henrick Brocken 

waarna Gerit jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Oisterwijk maat als Claes zoon wijlen Willem Zegers 
heeft geloeft Geriden voors. op St Andries uit
huys en hove gronden en toebehoren en erf daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout 
opte Gruenstraet in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Wouter en Jan voors. ten behoeve van fabriek voors. 

1533 juni 19 | 237/134

Adriaen dochter wijlen Peter Hoevelmans cum tutore 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 5 brabantse stuiver als Anthoenis zoon wijlen Jan Meeus geloefd 
had Adriaen voors. op St Merten uit
1 bunder beemd in 3 bunder in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout 
e.z. convent van Tongerlo , a.z. zusters van Oisterwijk 
in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Wouter zoon wijlen Geridt Stoops 

1533 juli 4 | 237/134v

Adriaen zoon wijlen Aerdt Eliaes Smeyers weduwnaar Reysken [doorgehaald Haesken] zijn huisvrouw 
dochter wijlen Wouter Loer met hem Wouter, Peter, Catelijn en Marie wittige kinderen Adriaen en wijlen 
Reysken ook voor Laurens hun broer zoon Adriaan en wijlen Reysken ter eenre en Claes en Marie wittige 
kinderen Daniel Geridts Bonten bij wijlen Catharijn dochter wijlen Aerdt Eliaes voorn. ter andere zije delen na
dood Aerdt Eliaes Smeyers en zijn huisvrouw 
aan erfgenamen Adriaen 
een stede gronden en erffenisse zoals nu bepaeld in parochie Oisterwijk in Udenhout etc. 
o.a. ook stuk heyveld in parochie Westilborch etc. 

aan Claeus en Mariken 
een huys mete gronde en erff daaraan zoals nu bepaald in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc. 
o.a. nog
stuk moers in parochie Venloo [sic]

1533 juli 4 | 237/136

Adriaen zoon wijlen Aerdt Eliaes heeft gewilt en geordineerd bij testament dat zijn voorkinderen bij wijlen 
Reysken zijn huisvrouw dochter wijlen Wouter Loer en zijn nakynde(ren?) bij Marie dochter wijlen Hubrecht 
Weert verkregen en nog verkrijgen zal zullen gelijk delen 

1533 juli 12 | 237/138

Jan zoon wijlen Jan Langerbeens en Jan zoon wijlen Henrik Andries 
die helft hen behorende in een beemd den Scoerbeemt 2 bunder den gehelen beemd in parochie Oisterwijk 
ter stede Udenhout indt Clapperschoer etc. 

vendt Matheeus Geriddts ten behoeve van Elisabeth weduwe Geridts Wouters de Bont en hueren wittige 
kinderen bij Geridt 
belast met de helft van 4 oude groten hertogcijns 

1533 juli 22 | 237/141-145

Wijt zoon wijlen Willem Pauwels Rijsbroex, Peter zoon Peter Cryllaerts man van Elisabet zijn huisvrouw 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



Adriaen zoon wijlen Pauwels Rijsbroex vanwegen Jan zoon wijlen Willem voors. bij procuratie voor 
schepenen van Oisterwijk, noch heer Henric zoon wijlen Jan Blanckaerts priester en Adriaen voors. momb. 
van Aelbrecht, Pauwels, Annen en Marie zusters en bruers onmondige kinderen wijlen Willem voors. delen 
na dood Willem voors. hennen vader bij versterf

aan Wijt
niets in Udenhout

aan Peter man van zijn huisvrouw 
niets in Udenhout

aan Jan voors. 
niets in Udenhout

aan Aelbrecht voors. 
o.a. 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 Rgld op OLVr assumptionis uit
beemd den Leemans? beempt 3 bunder in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 
als voorn. wijlen Willem tegen Jan Boey? met cope schepenbrief van sBosch

aan Pauwels
o.a.
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge als Jan en Elisabet kinderen Dirck Pauwels gloeft hadd te gelden 
Jan Blanckaerts uit 
huyse en hove en erf daaraan tsamen 1 mudzaad in parochie Oisterwijk ter stede Berckel etc. 
als Willem tegen Catarijn weduwe Jan Blanckaerts met overgeven 

aan Annen 
niets in Udenhout

aan Mariken voors.
niets in Udenhout

1533 juli 23 | 237/145v

Heyl weduwe Jan Roetaerts haar tocht in
huys hoff schuer met gronden en toebehoren en erf daaraan 29 lopen in parochie Oisterwijk te Udenhout 
aen Brabantshoeve etc.

supt Ghiben, Henricx, Dircken wittige kinderen Heylwich en wijlen Jan Roetaerts, Claeus Willem Segers man
van Dircxken zijn huisvrouw, Ghijsbrecht Jan Peters man van Heylken, dochters Heylwich en wijlen Jan ende
Jan zoon wijlen Adriaen Hermans van deselve en wijlen Christina zijn huisvrouw d. Heylwich en wijlen Jan 
quo facto dezen aan Heylwich hun moeder lijfpacht 6 mud rogge 3 lopen 

1533 augustus 26 | 237/150v

Peter zoon wijlen Jan Laurens 
geloeft Geridden zoon wijlen Jan Vendix 
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden 18 st 3 oort op Lichtmis uit
stuk land 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Hoeghout etc. 
belast met o.a. 11 lopen rogge H.Geest Oisterwijk 

1533 september 5 | 237/153

Condt sij want Jan Berghmans had gegeven Wouter vanden Heesacker sijnen laet volcomen macht tot 50 
karolus gulden so is gestaan Wouter voors. 
heeft verkocht Claeus Jacops Hoefs als mr en provisor der tafel H.Geest van Oisterwijk ten behoeve van die 
tafel 
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jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden op St Jacops dag in julio uit
een hoeve gent Nollekenshoeve met toebehoren in parochie Oisterwijk omtrent de Cruysstraat neven dat 
Harensche goedt 

losbaar met 50 karolus gulden 

1533 september 17 | 237/156

Joest, Daniel, Aerdt, Martijn en Luytgaerdt wittige kinderen Jans Mertens bij wijlen Agnees dochter wijlen 
Geeridts Beye 
een stuk land ca 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. als Agnees hen moeder bij versterf 
en het deel van hun zuster Mariken met cope sch. Oisterwijk 

supt Jan Mertens haren vader , de tocht, die er een huis op moet zetten van 3 gebonte dat hij nu te Tilborg 
gekocht heeft en na zijn dood zal het stuk land met het huys succederen op hen vijven 

1533 oktober 2 | 237/159

Wouter zoon wijlen Arien Brekelmans 
een huys en hoff schuer gronden en toebehoren en erf daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk te Udenhout 
etc. 
vendt Jan Ghijb Hessels 

1533 oktober 29 | 237/162

Jan zoon wijlen Henric? Andries
een buender 7 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc. 

vendt Jan Stevens op verbintenis van
een stuck land ca 6 lopen in parochie voors. ter stede Berckel 

1533 november 11 | 237/162

Jan zoon wijlen Jan Langerbeens gelooft ….. dit stuk beemd
quo facto Adriaen wittige huisvrouw Jans Henricx Andries voors. 

1533 november 25 | 237/162v

Schepenen van Oisterwijk dat voor ons verschenen is Heilwig weduwe Jan Roetaerts 
heeft geloeft Ghijben, Henric, Dirck hueren wittige kinderen haer en wijlen Jan Roetaerts voors. tsamen 
wittelijck verwekt, Claes Willem Zegers man van Dircken sijn huisvrouw, Ghijsbrecht Jan Peters man van 
Heylwig zijn huisvrouw zusters dochters Heylwig en wijlen Jan voorn. Jan, Annen en Anthonen broers en 
zusters wittige kinderen wijlen Adriaen Herman Berss?? bij wijlen Christijnen zijn huisvrouw dochter 
Heylwigh en Jan voorn. dat sij die een niet meer geven of maken zal 
uitgenomen 4 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht dat sij die sal mogen laten daer haer dat believen sal 

1533 november 19 | 237/163v

Claeus zoon wijlen Willem Zegers man van Dicken zijn huisvrouw dochter wijlen Jan Roetaerts 
zijn recht opgedragen Heylwige weduwe Jan Roetaerts voors. in
huyse en hoeve met toebehoren 29 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout ende Brabantse 
hoeve naast de Creyteheide etc.

supt Ghijben Henric en Dirck wittige kinderen wijlen Jan Roetarts en Heylwigh voors. 
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1533 november 24 | 237/164

Heylwige weduwe Jan Roetaerts
Ghijben, Henric en Dirck hueren kinderen en Claeus Willem Zegers man van Dirck d. Heylwig 
na dood Peter Roeters en Aerdt Roelarts sijn oom
[rommelige akte] erfrenten Udenhout

1533 december 11 | 237/168v

Adriaen wijlen Wouter Scoemakers 
jaarlijkse en erfelijke cijns iij karolus gulden 2 1/2 stuiver  die Adriaen zoon wijlen Aerdt Jan sMeyers geloeft 
had Adriaen voers. op Lichtmis uit
een huyse hove met eender scuere en enen scaepskoye daerop staende met hueren gronden en 
toebehoren en erf daaraan 28 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel 

nog jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge welke pacht Jan Jan Huben geloeft had Adriaen zoon wijlen 
Wouter Scoemakers op st Servaes in Oisterwijk te leveren uit
huyse en hove gronden en toebehoren in parochie Enscot volgens schepenbrief van Oisterwijk 

supt Jan en Marie kinderen van hem Adriaen bij wijlen Jenneken zijn huisvrouw dochter wijlen Jan vanden 
Venne 

1533 december 22 | 237/173

Thiel zoon wijlen Willem Huysmans, Sophie zijn zuster dochter wijlen Willem voors. Jan en Willem broers 
wittige kinderen wijlen Engberts Huysmans zoon wijlen Willem voors. en Willemken dochter wijlen Jacop 
Huysmans zoon wijlen Willem Huysmans ook voor Jan zoon wijlen Jacops voors. 
12 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in 2 1/2 mud rogge die Jacop zoon wijlen Jan Straetman geloeft 
had Goyard zoon wijlen Goyart van Hulsen op Lichtmis uit 
stuk land 4 1/2 lopen in parochie Haaren te Belveren etc. 

nog 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud Bossche maat op 
Lichtmis uit
de helft van huys en hof en erf daaraan 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc. 

welke pacht van de mud rogge Jan zoon wijlen Thomaes sdGroys tegen Ghijsbrecht zoon wijlen Aerdts zoon
wijlen Ghijsbrecht Zegers gekocht had in schepenbrief van Oisterwijk 

supt Cornelis zoon wijlen Willem sLozen 12 lopen van? 1/2 mud rogge 
en welke pacht voors. voorn. personen verstorven zijn van Henric Emmen hueren ooms 

[datum onzeker]

1533 december 22 | 237/173v

Sophie dochter wijlen Willem Huysmans, Jan en Willem broers wittige kinderen wijlen Engberts Huysmans 
zoon wijlen Willem voors. en Willemken dochter wijlen Jacop Huysmans zoon wijlen Willem Huysmans ook 
voor Jan zoon wijlen Jacops voors., ook voor Jan en Cornelis zoon wijlen Willem sLozen man van Baeten? 
zijn huisvrouw dochter wijlen Pauwels zoon wijlen Willem Huysmans 
een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht in jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge mate van den 
Bosch op Lichtmis uit
de helft van een huyse hof en stuck lants daeraen 4 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel 
e.z. erf Peter die Cock , a.z. erf Claes Eliaess etc.

welke pacht van 1 mud rogge Jan zoon wijlen Thomas Groys tegen Ghijsbrecht zoon wijlen Aerdts zoon 
wijlen Ghijsbrecht Zegers met cope 
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en nog andere lasten.

supt Thielman zoon wijlen Willem Huysmans 
- marge welke pachten anno mei sijn van Henric Emmen voors. 

1533 november 2 | 237/180v

Condt sij een iegelijke want Aerdt zoon Aerdt Sterts voor zijn gebrek 
jaarlijkse en erfelijke pacht 15 lopen rogge als Wouter zoon wijlen Anthonis vande Loo geloeft had geloofd 
had te gelden op Lichtmis uit
o.a.
de helft van een beemdt geheyten die Cleyn Hesseldonck gelegen in de vrijheydt van Oisterwijck ter 
stede geheiten in Udenhout etc. naast den wynckelsen beemd met een eind aan de Strijthoeven 

aankomst verstorven van Aleyten huisvrouw Wouter Vannis in schepenbrief van Venlon in 1520 28 
december 

welk gericht Jan Goyardt Beckerss voorster tot Oisterwijck namens Aerden voors. volvuerde en verkocht aan
Aerden voorn. 

1534 januari 7 | 237/181v

Anthonis zoon wijlen Jan Meeus 
heeft geloeft Jan Roelofs Poeynenborgh ten behoeve van Wouter Gerit Stoop dat hij zal gelden Wouter 
voors. 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 5 st op St Marten uit
1 bunder beemd in 3 bunder in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 

1533 september 4 | 237/184

Peter zoon wijlen Peter Vannis? man van Ermgaerden sijn huisvrouw dochter wijlen Willem Geridts 
op de helft van stuk lands tot weye 1 bunder in parochie Oisterwijk ter stede opt Gomelair etc. 
nog heiveld in parochie voorn. opt Hooghout etc. 
ad opus Jan Willem Geridts voors. etc. 

[jaartal en datum onzeker]
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