
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 238 ("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.) 
16 januari 1534 – 11 januari 1535
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1534 januari 16 | 238/1

Wouter zoon wijlen Jan Hessels gelooft Goyarden zoon wijlen Hessel Goyardt jaarlijkse en erfelijke cijns 3 
karolus gulden op St Anthoenisavondt confessor uit
huyse en hove mette schuer darbij staande en erf daaraan in parochie Oisterwijk ter plaatse Berkel bij de 
Creyten moelen etc. 

1534 januari 17 238/1v

Jacop Janss van Oirscot man van Margriet dochter wijlen Geridt Faess een zester rogge jaarlijkse en 
erfelijke pacht in dl als man van zijn vrouw in erfpacht van 10 lopen in pacht van 20 lopen op Lichtmis uit
1/6 deel in de hoeve die Vriesdonck in parochie Oisterwijk in Udenhout etc. als Jan zoon wijlen Claeus van 
de Schueren? tegen Elisabet dochter wijlen Jan van de Vriesdonk tegen 20 lopen rogge erfpacht in 
schepenbrief van sBosch en Oisterwijk 

overgedragen aan Adriaen zoon wijlen Aerdt Eliaes Smeyers man Marie dochter wijlen Hubrecht van Weert

1534 januari 24 238/3

Jan zoon wijlen Jan Langerbeens schuldig Jan zoon wijlen Steven Stevens jaarlijkse en erfelijke cijns 3 
karolus gulden op Lichtmis uit
een weyvelt en toebehoren 4 1/2 lopen in parochie Oisterwijk te Udenhout in de Zeshoeven 

1534 januari 28 238/4

Adriaen zoon wijlen Wouter Loers en Jan zoon wijlen Symon Heysten man van Peter zijn huisvrouw  
dochter wijlen Wouter Loers voors. 
eenen beemdt 1 bunder hen toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opt Scaubroeck  etc. 
verkocht aan Ghijben zoon wijlen Jan Ghijben 

1534 februari 27 | 238/10

Jan Symon Theeuss weduwnaar Adriaenen dochter wijlen Claeus Coppens zijn tocht in 
eenen huyse en hove gronden en toebehoren en erf daaraan tsamen 1 mudzaad in parochie Oisterwijk ter 
stede Berkel etc. 
overgedragen aan Jannen Dirck Pauwerls en Anthoenis Symon Theeuss tbv Lambert en Clausen broers 
zonen van Jan en Adriana 

quo facto deze Jan en Anthonis als voogd van Lambert en Claeus hebben geloeft aan Adriaen zoon wijlen 
Jan Peter Priems jaarlijkse en erfelijke cijns 24 st op St Thomas uit dit huis etc. 

1534 maart 9 | 238/12

Ghijsbrecht Meeus Janss man van Adriaen zijn huisvrouw dochter wijlen Adriaen Stevens en Adriaen met 
hueren voogd van dat derdeel in een erfpaqcht van 1 mud rogge als Adriaen voors. en Stevenm en Willem 
hueren bruers tsamen overmydts overl. wijlen Cunnegonde dochter wijlen Henricx Stevens hueren moyen 
aencomen en verstorven sijn in erfdeling in jaarlijkse en erfelijke pacht derdelven mud rogge als Peter en 
Merten met hueren bruers en zusteren kynderen wijlen Denys Stevens jaerlijcx geldende zijn uit
huyse en hove en vuyt erf daeraen tsamen 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout in die 
Moelenstraet etc. 
naast convent van de Marienborch 

overgedragen aan Marten Denys Stevens voors. 
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1534 maart 24 | 238/14v

Jan zoon wijlen Jan Langerbeens en Jan zoon wijlen Henric Andries
een stuk beemd hen toebehorende 1/2 bunder parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. tot den 
Wincelschen beemdt 
verkocht aan Jan z. Jan Piggen 

belast met 9 st 3 1/2 oert den abt van Tongerlo 

1534 maart 17 | 238/16v

Jacop Andries Jan Anne en Christijn br. en z. kinderen van wijlen Jan Geridts  z.? Bartholomeus? vanden 
Venne ? al hun recht in goed na dood wijlen Geridden haeren heerken voors. 
hun deel of recht in stuk erff so heyde ende som? moer? in parochie Oisterwijk ter stede den Winckel etc.
overgedragen aan Aerden zoon wijlen Geridts van Laerhoven 

1534 april 2 | 238/20v

Catarijn weduwe Goyardt zoon wijlen Goyardt Reynbouts haar tocht 
in 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Cornelis zoon wijlen Willem Meliss geloeft hadde aan 
Goyarde Reymbouts voors. op Lichtmis uit
huyse en hove en erf daaraan 8 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel etc. 
overgedragen aan Goyarden en Even haeren kynderen bij wijlen Goyaerden voors. 

quo facto Goyardt en Eva voors. 
overgedragen aan Joannnes zoon wijlen Andries Wytmans tbv Willem Pauwels en Annen 

1534 april 12 | 238/22

Cornelis en Jan broers en Dingna hen zuster wittige kinderen van wijlen Augustijn van Dunnen bij wijlen 
Yken dochter wijlen Henric Zegers en Jan zoon wijlen Dirck Back  voer Elisabeth onm. dochter wijlen 
Augustijn en Yken voors. 
4 lopen rogge in jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud op Lichtmis uit
een huyse en hove met sijne gronden en toebehoren en erf daaraan 3 lopen in parochie Oisterwijk ter stede
Berckel omtrent der moelen aldaer nu toebehorende Adriaen dochter wijlen Peter Jan Langerbeens 
aankomst van deze 4 lopen na dood wijlen Marie hun zuster dochter wijlen Augustijn en Yken en deels van 
wijlen Augustijn hun vader 
overgedragen aan Ghijsbrecht zoon wijlen Henric Zegers 

1534 april 13 | 238/22v

Jan en Marie kinderen van Adriaen zoon wijlen Wouter Scoemakers bij wijlen Jenneken dochter wijlen Jan 
Bangvenne? jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 2 1/2 st als Adriaen z,w, Aerdt Jan Smeyers geloeft
had Adriaen z,w, Wouter Scoemaeckeers vors. op Lichtmis uit
een huyse en hove met eender schuere scaepskoye daarop en gronden daartoe en  erf daaraan 28 lopen in 
parochie Oisterwijk ter stede Berkel 
overgedragen aan aan Adriaan hun vader 
die overgedragen aan Joest de wede wijlen Peter vande Pasch t.t. en Peter Andries en Marie Heylwich 
Aleydt Geridt en Margriet wittige kinderen van van haar bij wijlen Peter voors. t.e. 

1534 april 24 | 238/23v 

Peter Geridt broers Hadewigh Catarina Margriet Anneken hen susters wittige kinderen van wijlen Henric 
vanden Heuvel bij wijlen Margriet dochter wijlen Geridt Zanders geloven Peter zoon wijlen Jacop Aelwijns 
jaarlijkse en erfelijke pacht 10 karolus gulden op st Marcus evangelist uit
1. eenre hoeve met toebehoren en erven in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout
e.z. dat Druenensche sandt noord, a.z. gem. waterlaet 
losbaar met 66 karolus gulden
2. nog aan Aerden nat? zoon wijlen Jan van Broeckhoven jaarlijkse en erfelijke cijns 6 karolus gulden 
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1534 april 24 | 238/24

Wouter zoon wijlen Cornelis de Canter bij wijlen Christina? zijn huisvrouw dochter wijlen Willem Piggen zijn 
recht in alle goederen na dood wijlen Andries zoon wijlen Cornelis die Canter bij wijlen Elysabeth zijn 
huisvrouw dochter wijlen Ardts van Kuyck 
overgedragen aan Dirck Lambrecht van Roye z. 
waarna Dirck voors. en Willem zoon wijlen Henrick Lochtmans geloven aan Wouter vors. 65 karolus gulden 

1534 april 24 | 238/24

Anthonis en Elizabeth be en z. wittige kinderen van wijlen Willem zoon wijlen Cornelis de Canter en 
Elisabeth alle goed na dood Andries zoon wijlen Cornelis de Canter voors. overgedragen aan Jan zoon 
wijlen Cornelis Canters voors. waarna Jan aan Anthonis en Elisabeth voorn. 63 karolus gulden 

1534 april 24 | 238/24v

[in de marge:] de schepenen hebben … dat men desen deylbrief …….. ?? 18-12-1562 [niet doorgegaan?]
Jan [doorgehaald en Wouter broers] zoon wijlen Cornelis Canters bij wijlen Christinen zijn huisvrouw en 
voor Anthonis en Elisabetthen bruer en zuster wittige kinderen van wijlen Willem zoon wijlen Cornelis 
Canters bij Christina voors. wiens gedeelte hij in dese navolgende gue.. gecoft heeft Elisabeth wede wijlen 
Adriaen zoon wijlen Cornelis de Canter en Christina en Jan zoon wijlen Cornelis Canters voors. en Jan zoon
wijlen Henric Lochtmans als mombors van Henric Willem Jannen Corneliss broers Yken en Cornelisken 
gez. wittige kinderen van Elizabeth en wijlen Adriaen voors. daar zij als voogd van voor geloofd hebben 
Dirck Lambrechts van Rode man van Jenneken zijn huisvrouw dochter wijlen Ardt Groys bij wijlen Cornelien
zijn huisvrouw dochter wijlen Cornelis de Canter en wijlen Elizabeth van Kuyck zijn huisvrouw tsamen 
wettelijck verweckt ende voor Wouter zoon wijlen Cornelis de Canter wiens deel in de voors. ge.. Dirck 
voors. gecoft hebben hebben met malcanderen gemaect ende gedaen een erffdeylinge ende erffscheidinge
van den ghoeden hiernaevolgende overmydts der doodt van wijlen Andries zoon wijlen Cornelis de Canter 
en Elisabeth voors. erfelijk aangecomen sijn 

Jan: 
1. een stuck landts 16 lopen in parochie Oisterwijk ter stede [Udenhout] aen die Woudtsijde naast het 
convent van Coudewater buyten sBosch etc. 

Elysabeth en haar kinderen:
1. eenen beemdt de Rietdonck als voor etc. etc. 

1534 mei 6 | 238/30v

Claus zoon wijlen Claeus van Vucht zoon wijlen [Aleydts d. doorgehaald] Claus van Vucht die hij bij wijlen 
Aleyte sijnre huysvr dochter wijlen Laureys Jan Laureys voors. verwekt had Adriaen Henricx wedn. wijlen 
Barbaren zijn huisvrouw Laureys Huybrechts man van Willem zijn huisvrouw gez. drs wijlen Claeus van 
Vucht en Aleyte vors. voor hen selven te weten Claeus en Laureys voors. en voor Adriaen Peters 
gebruerders wittige kinderen van Claeus en Aleyte voors. ook voor Aleyte en Claeus gez. wittige kinderen 
van Adriaen Henricx en wijlen Barbaren voors. daar zij Claeus Adriaen en Laureys vor gelofd habben  
Adam en Peter broers wittige kinderen van wijlen Jacop Poeynenborgh bij wijlen Jenneken zijn huisvrouw 
dochter wijlen Claeus en Aleyt voors. verwect Peter Neelen? man van Yeven zijn huisvrouw dochter wijlen 
Jacops en Jenneke voors. ook voor Jacop Jan Geridt Willem Mathijs en Corneliske broers wittige kinderen 
van wijlen Adriaen zoon wijlen Jacop en Jenneke voors. Dirck Peter broers wittige kinderen van wijlen Jan 
Brocken z. wijlen Peter Brocken Cornelis Thoenis man van Elizabeth zijn huisvrouw en Jan Brekelmans 
man van Aleyt gez. drs wijlen Jan Brocken voors. Wouter Jan broers en wittige kinderen van wijlen Wouter 
Brocken zoon wijlen Peter Brocken voors. Geridt zoon wijlen Geridt Verhoeven man van Jenneken zijn 
huisvrouw Engbert Laureys Meeus? [of Maas? ] man van Elizabeth zijn huisvrouw gez. drs.wijlen Wouter 
Brocken zoon wijlen Peter Brocken voors. Elisabeth dochter wijlen Henricx Brocken zoon wijlen Peter 
Brocken voors. Jacop Jacop Huben man van Aleyte zijn huisvrouw dochter wijlen Henricx Brocken voors. 
Peter Elizabeth en Margriet br en z. wittige kinderen van wijlen Anthonis Brocken zoon wijlen Peter Brocken
voors. en Elisabeth en Margriet Aerdt Henricx Storiemans man van Christinen? zijn huisvrouw dochter 
wijlen Anthonis Brocken voors. 
alle erfgoederen chijnsen pachten na dood wijlen Jan zoon wijlen Laureys Jan Laureys voors. hennen neve 
bij versterf 
overgedragen aan Jan wittige z. Peter Geridts 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



1534 mei 18 | 238/34

Condt zij een erfdeling geschiedt is tussen heer Engelbert Clerx priester en Sophien Clerx sijn zuster t.e. en 
Peter Verstegen man van Thoma Clerx zijn huisvrouw ook namens Wilhelme Clerx de huisvrouw van Joest 
Claess t.a.z. 
aan hr Engelbert en Sophie zijn zuster
1/8 in stuk beemd sDekensbroeck in parochie Oisterwijk bij de Bambrugge 
1/2 mud roge erfpacht op onderpanden in parochie Haaren ter stede Belveren 
aan Peter en Willemken 
de helft in een stuk beemd in parochie Oisterwijk ter stede die Diese 
noch 9 lopen rogge erfpacht op onderpanden in parochie Tylborch 
noch 4 lopen rogge op zekere onderpanden in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout bij de Cryten moelen
soe is gestaan Joest Jan Claess man van Willem zijn huisvrouw voors. ratificeert voors. deling 

1534 mei 23 | 238/36

Condt zij want Jan Peter Bartholomeus wedn. wijlen Geertruydt zijn huisvrouw dochter wijlen Goyardt van 
Vucht zijn tocht hadde overgegeven zijn kynderen  Ghijb Jan Cornelis Henric broers 
Condt sij een iegelijcken want Jan zoon wijlen Peter Berthonis? wedn. . wijlen Geertruydt zijn huisvrouw 
dochter wijlen Goyardt van Vucht zijn tocht in de gueden onderschr. hadde wittelijk overgegeven Ghijben 
Jan Corneliss Henricx broers [Hilleken doorgehaald] Catarijn Hilleken en Lijsken gez. zijn wittige kynderen 
bij wijlen Geertruden zijn huisvrouw in schepenbrief van Oisterwijk 
so zijn gestaan Ghijb Jan Cornelis Henricx voers en Ghijb voors. nog voor Hilleken voors. wiens deel hij 
tegen Henricx Henricx? Appels man van Hilleken voors. met coop vercregen had Robbrecht Lambrechts 
Leynen ss man van Lijsken voors. sijnder huysvr. Catalijn voors. wede Peter Claus Eliaess met He… man 
en voogd van  Eliaes Claeuss en Ghijsbrecht Jan Berthouts? voogd van van Claeus en Peter broers onm. 
kinderen van wijlen Peter Claes en Catarijn voors. maken erfdeling na dood wijlen Geertruden heuren 
moeder? voors. 

Ghijben:
1. een huys schuer hoff gronden en toebehoirten en erff daaraan 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
die Groenstraet  etc.

Jan:
1. een stuk weyvelt 9 lopen in parochie Oisterwijk ter stede dodenhout in die Gruenstraet etc. 

Cornelis
1. stuk land 7 lopen parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in de Gruenstraet  etc. 

Henric
1. stuk land 6 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in die Gruenstraet etc. 
 
Robbrecht
1. stuk beemd 9 lopen als voor in die Gruenstraet etc. 

Catalijn en Claes en Peter haar kinderen
1. een stuk land 7 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in de Groenstraat etc. 

1534 juni 19 | 238/40v

Jacop zoon wijlen Jan Boonen 
een stuck weylants 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede inde Biesmortel etc. 
overgedragen aan Jan zoon wijlen Jan vanden Heesacker 

1534 juni 26 | 238/42

Pauwels Henricx Vrancken schuldig aan Ghijsbrecht Martijns tbv Arnden zijn wittige zoon bij wijlen 
Geertruydt dochter wijlen Marijns Arndts verkregen dat hij zal betalen Arnden voors. jaarlijkse en erfelijke 
cijns 25 st op 1 mei uit
1/8 in een huys en hove met schure scaepscoye scop daarbij en erf daaraan 3 mudzaad tot een hoeve 
gelegen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen den Duyn 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



e.z. convent van Tongerlo en de gem. straat a.z. gem. straat gen. den Duyn etc. 

1534 juli 17 | 238/46

Jan zoon wijlen Henrick van Vucht man van Johanna dochter wijlen Willem Vendix heeft geloeft te gelden 
Henricx zoon wijlen Herman Appels jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge op Maria Magdalena dag uit
een huyse en hove gronde en toebehoren en erf daaraan 1 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
Udenhout op Hoighhout aan Creytenheyde etc. 

1534 augustus 18 | 238/47v

Henrick Jan Berthems? geloeft Ghijsbrecht zoon wijlen Jan Hessels jaarlijkse en erfelijke pacht op St 
Bartholomeus uit
een acker 7 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen die Groenstraet etc. 

1534 augustus 21 | 238/48

Jan Berghmans schuldig Claeus Jacops Hoefs mr en prov. tafel H.Geest KvOisterwijk dat hij de tafel zal 
betalen jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 karolus gulden op St Bartholomeus uit
een hoeve gent Nollekenshoeve in parochie Oisterwijk omtrent de Cruysstraat neven dat Harense goedt 

[marge:] gequeten bij Adriaan Thomas Martens als mr en prov. 

1534 september 10 | 238/50v

Cornelis zoon wijlen Jan van Sonne 17 lopen rogge in jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 mauwer rogge 
Bossche maat als Jan en Willem broers kinderen van wijlen Henric Loers en Erngbert zoon wijlen Willem 
vander Cuylen man van Reynse zijn huisvrouw dochter wijlen Henrick Loers verkocht had Cornelis voors. 
op St Jacob uit
3/4 in een huys en hof en gronden en verscheyde erffenisse daar tsamen aenliggende 7 mudzaad int 
geheel in part. Oisterwijk ter plaatse Udenhout in een stede die Gommerstraat etc. in schepenbrief van 
sBosch 
overgedragen aan Jan Andries Wytmans tbv Willem Pauwels en Anen onm. kinderen van wijlen Jacops 
Rijsbroex 

[marge:] cancellata Jan Roelofs en Cornelis Scylders scepenen aan Jan Cornelis Canters 1535 den lesten 
may 

1534 september 26 | 238/51v

Jan zoon wijlen Henricx van Vucht man van Jenneken dochter wijlen Willem Vendicx heeft geloeft Henric 
zoon wijlen Herman Appels dat hij sla gelden aaqn Henric vorn. jaarlijkse en erfelijke pacht 12 lopen rogge 
op St Remigius en Bavo te Oisterwijk uit
huyse en hove met sijne gronde en toebehoirten en erf daaraan 1 1/2 lopen in parochie Oisterwijk in 
Udenhout ter plaatse Hoighout etc. aan Creyteheyde 

1534 september 30 | 238/52v

Jan zoon wijlen Willem Vendix geloeft Ghijsbert Mertens dat hij zal gelden aan Ghijsbrecht voors. jaarlijkse 
en erfelijke cijns 2 karolus gulden op St Remigij en Bavois uit
eenen acker gent den Slootacker 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in een plaetse op 
Hoighout etc. 

1534 september 18 238/52v

Condt zij want Jan Henricx Bussers man van Aleyt dochter wijlen Willem Snellen vanden Haeghorst 
jaarlijkse en erfelijke pacht 17 lopen rogge als Jan als man en voogd van voors. heffende is schepenbrief 
van Oisterwijk 1532 op 2 juni op ??
huyse en timmeringe daarbij en lande daaraan in parochie Oisterwijk ter plaatse Berkel etc. 
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nog pacht van 1 mud rogge in 22 lopen rogge uit
stuk erf te Berkel 3 lopen etc. welke 22 lopen Henrick Wijtmans van Huesden tegen Dielis zijn broeder 
gecoft anno 1425 1 maart ?? 

1534 november 2 | 238/56

Willem Cornelis Crekelhoven man van Adriaen dochter wijlen Dirck Hessels bij wijlen Cornelis dochter 
wijlen Arien Merten Maess  zijn huisvrouw  1/5 in jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden 5 st als Martijn 
zoon wijlen Jan Mertens geloeft had Adriaen Claes Brocken man van Cornelis zijn huisvrouw dochter wijlen 
Adriaen Merten Maes op 1 juni uit 
een huyse en hove met sijne gronden en toebehoren mette scuere daarbij tsamen 1 lopen in parochie 
Oisterwijk ter stede opten Wynckel etc. 
in schepenbrief van Oisterwijk 
overgedragen aan Ghijsbrecht zoon wijlen Jan Hessels 

1534 november 2 | 238/57

Embrecht Goessen Emmen man van Hadewigh dochter wijlen Adriaen Roetarts, Ghijb Henric en Dirck 
broers wettige kinderen van wijlen Jan Roetarts Claes Willem Zegers man van Dirck zijn huisvrouw en 
Ghijsbrecht Jan Peters man van Heylwigh zijn huisvrouw gez. drs wijlen Jan Roetarts voors. hebben geloeft
Claes Jacop Hoefs meester tafel H.Geest Oisterwijk tbv de tafel een mud rogge 20 jaar lang een maand 
voor de jaargetijdedagh van wijlen Peter Roeters uit
2 huizen met een schuer en andere tymmeringe daarbij  en uit 14 lopen erff daaraan in parochie Oisterwijk 
ter plaatse Udenhout aende Winckel etc. 

waarna predicti aan persoon en altaristen te Oisterwijk jaarlijkse en erfelijke pacht 6 lopen rogge op St 
Remigius en Bavonis uit voorn. goederen 

1534 november 13 | 238/57v

Jan en Anthonis broers Anne en Jan Peters man van Borchten zusters wettige kinderen van wijlen Jan de 
Beer Mychiels bij wijlen Lijsken dochter wijlen Embrecht H..mans jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 karolus 
gulden als Geridt zoon wijlen Willem Vendix geloeft had Heylwigen wede Claeus Vercammen op Lichtmis 
uit
akker 4 lopen parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. in schepenbrief van Oisterwijk en na dood 
Heylwich hender moye aanbestorven 
overgedragen aan Cornelis [doorgehaald en Juet] zoon wijlen Mychiel zoon wijlen Jan de Beer en Juetken 
dochter wijlen Jan de Beer voorn. die hij wettelijck verwekt heeft bij wijlen Geertruydt zijn nahuysvrouw 

nog jaarlijkse en erfelijke cijns 6 karolus gulden als Goyardt zoon wijlen Wouter Stickarts geloeft had aan 
Heylwigh wede Claes vande Cammen dochter wijlen Mychiel de Beer op 22 mei uit
huyse en hove gronde en toebehoren en erff daaraan 4 lopen in parochie Haaren ter stede aenden Hoevel
rondom aan de gemeynt van Haeren etc.
overgedragen aan Claes Jacops Hoefs meester tafel H.Geest te Oisterwijk tbv die tafel 

nog jaarlijkse en erfelijke cijns 37 1/2 brabantse st als Ghijb Peter Zegers geloeft had Heylken wede Claes 
vors. op Lichtmis uit
een huyse hove schuer en gronden en toebehoren en erf daaraan  18 lopen in parochie Tylborch etc. 
in schepenbrief van Oisterwijk 

overgedragen aan heer Heyman van Hec priester tbv heren persoen en altaristen tot Oisterwijk 

1534 november 13 | 238/58

Condt zij heer Heyman voors. en heer Peter Goessens priesters executeurs geweest van Heylwigh voors. 

1534 november 17 | 238/59

Geridt zoon wijlen Willem Vendix heeft geloeft Ghijben Jan Hessels dat hij zal gelden en betalen denselven 
Ghijben jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mauwer rogge te Bamisse uit
een weyvelt … in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc. 
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1534 december 4 | 238/60

Jan Lambrecht Engbrecht en Nycolaes broers en wittige kinderen van wijlen Ghijsbrecht Lambrechts van 
Gorcum nij wijlen Elizabeth dochter wijlen Claes Sterts hen recht of gedeelte na dood ouders in
de helft van een beeemd den helen beemd 1 boender in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout aende 
Cruystraet bijde Capelle etc.
overgedragen aan Jan Goyardt Smolders man van Adriaen zijn huisvrouw dochter wijlen Ghijsbrecht 
Lambrechts van Gorcum voors. 

1534 december 9 | 238/60v

Jan zoon wijlen Henric Driess man van Adriaenen dochter wijlen Peter Langerbeens 
eenen acker 5 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel inde Zeshoeven etc. 
verkocht aan Adriaen zoon wijlen Aerdt Smeyers 

1534 december 9 | 238/61

Zeger Janss van Eerssel namens Adriaenen wede wijlen Jan van Ierssel  sijnen moeder voor het gebrek 
van zijn moeder van 
jaarlijkse en erfelijke pacht van 2? [of 6?] mud rogge als Cornelis Willem Cornelis geloeft had aan Jan zoon
wijlen Jan van Eersel tbv Adrianen wede  Jan voors.  zijn moeder op Lichtmis uit
1/3 in een huyse en hove mette schuere daarbij staande met heuren gronde en toebehoren en erf daartoe 
tsamen 5 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Berkel aenden Ketshoevel etc. 

nog 1/3 in 20 lopen erfpacht als Willem van den Staeck jaarl. geldende is uit
zekere onderpanden in Udenhout 

volgens schepenbrief van sBosch in schepenbrief van Oisterwijk 1520 4? febr. en welke pacht voors. 
Adriaan gebrak van 3 jaar en gericht door Jan Goyardt Beckers vorster tot Oisterwijck namens Zeger voors.
etc. 
verkocht aan Ghijben Henricx Zegers [doorgehaald van Yerssel] 

1534 december 9 | 238/62

Adriaen zoon wijlen Aerdt Smeyers heeft geloeft Aerde zoon wijlen Aerdt Sterts dat hij hem zal betalen 
jaarlijkse en erfelijke cijns 4 1/2 karolus gulden op sinte Lucien dach over een jaar uit
een huyse en hove schuer en andere tymmeringe daarbij gronden en toebehoren en erf daaraan 1 1/2 mud 
in parochie van [doorgehaald Berkel] Oisterwijk ter stede Berkel etc. 

1534 december 29 | 238/65v 

Jan zoon wijlen Henrick van Vucht heeft geloeft aan Jacop zoon wijlen Aerdt Swaen dat hij zal gelden 
Jacop voors. jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge opten jaerdagh uit
een stuck weye 1 bunder te Udenhout etc. 
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