Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 241 ("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 1537 – 29 december 1537
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.
1537 januari 29 | 241/2v
Henrick zoon Jan Berthens
vendt Jan zoon wijlen Jan Piggen
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 ½ keiz.gld op Lichtmis uit
1. acker lants ca 7 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout inder Gruenderstraten aldaer in de Sess
Hoeven etc.
2. huis etc. 1 ½ lopen aldaar bij creytenmolen onder Berkel etc.
1537 januari 29 | 241/3
Engel weduwe Gerits Henricx vander Hoeven en dochter wijlen Peters Priem haar tocht in
een acker lants 6 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in de Sess Hoeven etc.
¼ dat Adriaen zoon Engel en wijlen Gerit voorn. na Enegls dood zal competeren supt Ariaen
waarna Adriaen gelooft Pauwels zoon wijlen Adriaen Brekenss ? tbv Katharijne zijn huisvrouw dochter wijlen
Wouter Luer en Jan zoon Henrick Arts vander Hoeven tbv Henrick Arts zijn vader
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Oisterwijk maat uit ¼ des ackers voorn.
1537 januari 31 | 241/3v
Wouter zoon wijlen Peters Faess man van Geertruyde dochter wijlen Henricx van Vucht
vendt Gijsbrechten Martens
jaarlijkse en erfelijke pacht nonem vastorum sligis mense de Loen op Lichtmis uit
1/2 hem Wouter behorende in een beemd geheel 1 bunder in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in de
Gruenstraet etc.
1537 februari 1 | 241/4
Margriet dochter Gerits de Bey weduwe Jan Emen haar tocht in
huys gront hoff schuer scaepskoye met enen stuck lants acker en wey 6 lopen in parochie Oisterwijk ter
plaatse Udenhout in die Sesshoeven etc.
supt Engbrecht en Joestken haar kinderen bij wijlen Jan Emen voorn.
notum sit soe sijn gestaen Engbrecht en Joestken ten erfrecht uitgegeven Henrick Jan Berthens etc. etc.
1537 februari 2 | 241/5
Cornelis zoon wijlen Jan van Zonne
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Bosche maat op St Jacop apostel in 3 mouwer rogge vrij van alle
beden
uit ¾ van een huyse grond hoff en scheyde erffenisse daaraan 7 mudzaad int geheel in parochie Oisterwijk
ter plaatse Udenhout ter plaatse die Gommerstraet etc.
aankomst tegen Jan en Willem broers kinderen wijlen Henrick Luers en Emberden zoon wijlen Willems
vanden Cuylen man Reynse zijn huisvrouw dochter Henrick Luers sch. Bosch
supt Jenneken huisvrouw Gijsberts Lueniss van Megen dochter wijlen Wouter van Haeren, de tocht, en
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Mathijs Cornelis en Katharijnen kinderen Dominici zoon Gijsbrechts voorn. bij wijlen Corstiaens zijn
huisvrouw en tbv Pauwels en Meriken kinderen Ariaen zoon wijlen Pauwels Rijsbroecx bij Meriken doen zij
leefden dochter Jenneken voors. bij wijlen Mathijs Gestelmans tsamen verweckt
1537 februari 8 | 241/5v
Steven zoon wijlen Jans Hessels
gelooft aan Wouter Kempelants zoon wijlen Jan Art Gielis
jaarlijkse en erfelijke cijns 24 st brabants op nat. bapt.
uit 1/3 hem toebehorende in een hoybeemd 1 bunder in parochie Oisterwijk in Udenhout ter plaatse die
Gomelertsche straet etc.
1537 maart 1 | 241/11v
Arnt Henricx van Heze
vendt Adriano zoon wijlen Huberti Janss
4 lopen rogge op Lichtmis
ex quadam domo orto met eenen acker daeraen 11 lopen in parochie Oisterwijk in de Gruenstraet etc.
1537 maart 4 | 241/12v
Wouter zoon wijlen Peter van Heze man van Ariaen dochter wijlen Henricx Melis
zijn huys hoff gront erve met een scop daarop 5 lopen parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout opte
Molenstraat etc
vendt Ariaen zoon wijlen Wouter vande Veken met Wouter van Heze Mathijs zoon wijlen Henrick Meliss en
Henrick sijn soen en Cornelis Peters borgen
1537 maart 17 | 241/13v
Matheus zoon wijlen Gerit Wouters
jaarlijkse en erfelijke cijns 25 brab. st op Lichtmis uit 1/12 in ¼ en uit 1/7 in ¼
in eenre hoeve met alle en een yegelijcken toebehoirten in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc.
aankomst als Anthonis zoon wijlen Willem vanden Staeck geloeft had Matheuss tbv Elisabeth zijn moeder
weduwe Gerits voors., de tocht, en haar wettige kinderen in schepenbrief van Oisterwijk en Matheus tegen
mede erfgen. in deling na dood ouders
supt Godefrido Janss vander Diesen
1537 maart 17 | 241/13v
Art die Voss Reniers ?
jaarlijkse en erfelijke cijns 1 Ph.gld op visitationis beate Marie virginis uit
1/3 in 1 bunder beemd geheyten Swertsbeempt in parochie Oisterwijk te Udenhout etc. in schepenbrief van
Oisterwijk
aankomst als Ariaen Jan Matheeus man van Art zijn huisvrouw Henrick Jan Willems als momb. Anna sijns
wijffs Aentge? weduwe Huybert Roelofs en Jenneke Huybert Roelofs dochter vertegen hadden tbv Arts
voorn. in schepenbrief van Baardwijck
supt Aleyt dochter Gijsberts van Vucht weduwe Anthonis Symon Theuss
1537 maart 19 | 241/14
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Katherijn weduwe Steven Deniss
4/5 in huys hoff gront erff daarbij met eenen acker tsamen 5 lopen in parochie Oisterwijk in de Gruenstraet
etc.
supt Steven en Marten broers kinderen Katherijne en wijlen Deniss voorn., Thomas Gerits man van Marie
doude zijn huisvrouw, Willem Jans Snellens man van Marie de jonge gezoon dochters Katharijne en wijlen
Dionys voorn.
waarna dezen
vendt Henrick vanden Schoir Hubertss jaarlijkse en erfelijke cijns 38 ½ st op Lichtmis
1537 maart 19 | 241/17
Goertken dochter wijlen Ariaen Brekelmans weduwe Jan Gijsbert Hessels
haar tocht in 1/3 in huys hof gront erve en erffenis aanliggende deels ackerlants en deels weylant in parochie
Oisterwijk in Udenhout aen dwaut etc.
supt Jan Margriet en Katherijne kinderen Goertkenen wijlen Ariaen voorn. ook tbv Thomas Ariaen Wouter en
Gertruyden kinderen Goertken en Ariaen nog onmondig
waarna dezen met Wouter Ariaens en Ariaen Ariaenss als momb. dit 1/3 vendt Jan Cornelis Canters
1537 maart 19 | 241/17
Ariaen zoon wijlen Gijsbert Hessels zijn 1/3 behalve zijn 1/3 in gebuurcijns 1/3 in 13 st etc….. aan Jan
Cornelis Canters etc.
1537 maart 19 | 241/17v
dictus Joannes Cornelis Canters man van Meusken zijn huisvrouw dochter Gijsbert Jan Hessels ½ mud
rogge als Claes zoon Art Corstkens en Art zoon Claes voors. geloeft hadden Peteren vanden Nuwenhuys
zoon Engberts op Lichtmis uit
een huys gront en hof in parochie Haaren ter plaatse in Hollehoeve
e.z. erf Jan Hollen, a.z. gemene waterlaat die Raem
aankomst als Gijb zoon Jan Hessels tegen Jan nat.zoon wijlen Jan die Rover bij opdracht sch. sBosch
nog jaarlijkse en erfelijke pacht ½ mud rogge Bossche maat op Andree apostel uit
een huyse en hove met sijnen gronde en toebehoirten en schuer daarbij en daaraan 11 lopen in parochie
Oisterwijk ter stede Udenhout aent Sant etc.
als mr Jan van Stralen tbv Gijb Jan Hessels bij cope tegen Elisabeth weduwe Adriaan Cornelis Canters
verkregen had schepenbrief van Oisterwijk
nog jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mouder rogge op Bamisse als Gerit zoon wijlen Willem Vendicx geloeft had
aan Gijben Jan Hessels uit
een heyvelt 4 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc.
nog jaarlijkse en erfelijke pacht ½ mud rogge op St Bartholomeus als Henrick Jan Berthouts geloeft had aan
Gijsbrecht Jan Hessels uit
een acker 6 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout aen de Gruenstraet etc.
jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden als Jan zoon wijlen Gijsbert Lambert van Gorcum geloeft had aan
Gijben zoon wijlen Jans Hessels op Lichtmis uit
zijn huys hove gront schuer en erff deels ackerlant deels weyland tesamen bijeen 25 ½ lopen in parochie
Oisterwijk in Udenhout etc.
supt Adriano en Goertken voorn.
1537 september 19 | 241/19v
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Jan Jacop Doremans
aan Mathijss sijnen laet
eenen beempt dien hij Jan gehuert heeft van Wouter Vendicx Heyen
nog 1/3 in beemd opt Gomelaer
1537 februari 12 | 241/26
Jan zoon wijlen Wouter Priem
gelooft Ariaen zoon wijlen Heyman Claess ook tbv Jan sijns bruers zoon wijlen Heyman voorn.
jaarlijkse en erfelijke cijns 30 st brabants op St Marten des biscops inde wynter uit
een stuck weylants 2 bunder in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in die Gomelersche straat etc.
1537 maart 19 | 241/27
Heylwich weduwe Jan Dirck Roetarts
haar tocht in 1/2 bunder weye in parochie Oisterwijk in Udenhout in de Gomelersche straat
supt Gijsberden Henricken Dircken broers kinderen Heylwich en wijlen Jan Dirck Roetarts Claes Willem
Zegers man van Dircxken Gijsbrecht zoon Jan Peters man van Heylken gezoon kinderen Heylken en wijlen
Jan voorn. Jan en Anna kinderen wijlen Ariaen Herman Luers bij wijlen Crystyne dochter Heylwich en Jan
Dirck Roetarts ook tbv Henresken? hen zuster dochter Ariaen voorn. nog onm.
waartegen Heylwich haar leven lang gebruik
waarna Embrecht zoon wijlen Goessen Embrechts man van Hadewigen dochter wijlen Peter Jan Arts
Gijsbert Henrick en Dirck voorn. Claess Willem Zegers man van Dircxken Gijsbrecht zoon Jan Peters man
van Heylken kinderen Heylwich en wijlen Jan Dirck Dirck [sic] Toetarts voorn. Jan enAnna kinderen wijlen
Ariaen Herman Luers bij wijlen Crystyne dochter Heywig en Jan Dirck Roetarts ook tbv hun zuster nog
Anthonissen onm. delen
1537 maart 14 | 241/34
dominus et magister Bartholomeus Blanckaerts presbiter zoon wijlen Johannes Blanckarts op alle goederen
waar ook gelegen na dood van zijn ouders tbv heer Henrick Blanckerts sijns bruers de kynder Willems die
Cremer Willem Jan Porters Geertruyde weduwe Jans Blanckarts kynder, Adriaen Thomas tbv Aelberts en
Pauwels broers Annen en Meriken gezoon kynderen Willem Pauwels Rijsbroecx en tbv Jans zoon wijlen
Willem Pauwels Rijsbroecx
waarna genoemde Adrianus aan dmo en Bertholomeus 55 keizoon gld
1537 april 12 | 241/34
Henrick zoon wijlen Henricx vanden Staeck
op alle recht zulk gedeelte verkregen tegen Jacop Dircx van Almkercke en welke goederen denselven
Henrick aangekomen en verstorven na dood van Koenken van den Staeck egeene vuytgescheyden
wel reserveert Henrick zijn deel in 5 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht ad opus Coerarden en Adriaen
broers kynder van wijlen Steven van Berchem
afstand tbv Coenrarts zoon Henricx vande Staeck sijns bruers
1537 augustus 15 | 241/38
die Capelmeesters, bedesetters, bedeheffers, armemeesteren, gesworenen met meer andere van de
notabelsten ende onse nabueren in Udenhout
tbv Servaty Schilder machtiging?
om te vervolgen en te vercrijgen gelijck die van Oesterwijck ??
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1537 mei 12 | 241/39
Jan Berchmans zoon wijlen Jans Berchmans al zijn gedeelte in
stuck heyvelts genaamd den Brant, 1 bunder in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc.
aankomst als eerstgen. Jan Berchmans na dood Anthonis zijn brueder bij succ.
vendt Jan en Willem Lochtmans broers kinderen Henrick Lochtmans en Geertruyt hen suster dochter
Henrick Lochtmans en Embrecht vanden Cuylen zoon wijlen Willem Vercuylen
waarna voorn. Jan Willem Geertruydt Embrecht
vendt mij tbv Jan Aelbrecht en Pauwels broers Anne en Marijken kinderen wijlen Willem Pauwels Rijsbroecx
jaarlijkse en erfelijke pacht 18 lopen rogge Oisterwijk maat op St Servaas uit voorn. deel van den heylant
1537 juni 6 | 241/43
Lambrecht zoon wijlen Gijsbrecht van Gorcum
1/5 in huyse en hove metten gronde en erf daaraan en mette houte voir dit erffenisse op sHeren straet
staende in parochie Westilborch ter plaatse die Houtsche straet etc.
supt Nycolao zoon wijlen Gijsberts predicto suo fratri
1537 mei 5 | 241/45v
Marten zoon wijlen Denis Stevens
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mouder rogge in pacht van 2 1/2 mud rogge als Steven zoon wijlen Henricx
vander Amervoirt geloeft hadde Conegonde dochter wijlen Henrick Stevens vander Amervoert op Lichtmis uit
huys ende hoff met sijnen gronde en toebehoirten 5 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc.
en nog uit huys en hof met toebehoirten aldaar etc.
aankomst als Marten tegen Jan zoon wijlen Henricx Andries man van Aryken dochter Peter Langerbeens bij
opdracht schepenbrief van Oisterwijk
1/2 in jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge als Adriaen dochter wijlen Ariaen Stevens Steven en Willem
huaer bruers na dood wijlen Conegonde dochter wijlen Henricx Stevens haere moeye aanbestorven en in
deling in jaarlijkse en erfelijke pacht 2 1/2 mud rogge
aankomst als Peter en Marten met hun broers en zusters kinderen wijlen Denis Stevens geldende waren uit
een huys en hove en erf daaraan 10 lopen in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout inde Molenstraat etc.
aankomst als Marten tegen Gijsbrecht Meus Janss man van Adrianew dochter wijlen Ariaen Stevens bij
opdracht schepenbrief van Oisterwijk
supt Henric vande Schoer
1537 juli 10 | 241/46v
Marten Deniss
vendt Henrick vanden Schoir
jaarlijkse en erfelijke cijns 10 1/2 st brabants
uit 1/3 in huys gront hoff erff daaraan 5 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout etc.
[marge:] Adriaen zoon Cornelis Peter Gijsberts Bastiaen Thomas en .. Willem Gerits tegenwijlen
proprietarissen bekennen dat Jan zoon Jan Laureys Zijmons tegenwijlen gelder der voorn. rente gelost heeft
1-5-1652
1537 augustus 14 | 241/49v
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schepenbrief van Oisterwijk dat Helias, Art, Jan doude en Jan die jonge broers en Katharijn hen suster
kinderen wijlen Gerit Elias Smeyers, Geritgen dochter wijlen Claes Gerit Elias, Jacop Jan Hessels man van
Mariken en Peter Jacop Peynenborchs man van Geertruyde dochter Gerits voorn. en voorn. Helias en
Henrick Huybert van de Schoer als naeste vrienden en maegen ende momb. der onmondige kinderen
Huberde, Geritden en Claes broers kinderen wijlen Ariaen Gerits vanden selven en Yken zijns huisvrouw
dochter Huyberts vande Schoer, Jan zoon Jans Gerits vande Pas man van Katharijnen dochter Eliaes Gerit
Eliaes en Jan Goyart Willems man van Geertruyde dochter Claes Gerits voors.
delen het oude huys grond erven hoff en een weyken daaraan tsamen met de toebehoren in parochie
Oisterwijk te Udenhout ter plaatse die Houtsche straet
1538 januari 5 | 241/55
Wouter zoon wijlen Lambrechts Boechnaickers man van Mariken dochter wijlen Willem Cornelis Bacx en Jan
Roelof Poynenborch en Wouter sijn bruer soen Roelofs Poynenborchs en met hem Claes Jan Tymmermans
als geordonneerde momboors en toesienders ende regeerders in den testament van wijlen Willem Cornelis
voorn. over 2 onm. kinderen wijlen Cornelis zoon wijlen Willem voorn. te weten Willem en Cornelisken sijn
suster kinderen voors. wijlen Cornelis zoon wijlen Willems Cornelissen voorn. delen
aan de twee onm. kinderen van Cornelis zoon wijlen Willem Bacx o.a.
overmits welcker erfdeylinge 3 Phgld 27 1/2 st uit
1/2 in een hove in parochie Oisterwijk inden Mortel waarvan de andere helft toebehoort de tafel van de
H.Geest tot Oisterwijk
1537 november 28 | 241/57
Joost dochter wijlen Henrick Lamberts van Gorcom Peter Ariaen Starts als oude vader van Gijsbert zoon
wijlen Cornelis Henricx van Gorcum en Ariaen zoon Cornelis voorn. Gijsbert Henricx van Gorcum de jonge
en Adriaen zijn bruer zoon Henricx van Gorcum jonge en Adam zoon wijlen Jacop Peynenborchs man van
Godestoude dochter Henricx Lamberts voors.
een beemd 12 lopen 16 roede in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opt Gommelair etc.
vendt Gijsberden Henricx van Gorcum doude
1537 september 3 | 241/60
Aleyt weduwe Jan Claes van Spreuwel
haar tocht in jaarlijkse en erfelijke cijns 1 1/2 Rgld op Lichtmis uit
1/7 in stede nl huys en hof met erff daaraan in parochie Oisterwijk in een stede geheyten in Udenhout ter
plaatse aent Wout etc.
supt Jan zoon Aleyt en wijlen Jan Claes Jans
quo facto voorn. Jan de helft van vorn. cijns supt Arnden nat.zoon Jan van Broeckhoven
1537 oktober 14 | 241/61
Engel dochter wijlen Peter Priem weduwe Gerart Henricx en Jan zoon wijlen Jacop Meuss man van Heylwig
dochter wijlen Peter Priems Peter zoon wijlen Jan zoon wijlen Peter Priems voorn. en Peter Arts Kempelants
Janss man van Kathatarijne [sic] dochter wijlen Jan Peter Priems
delen na dood voorn. Peter Priems
1/3 in beemd 30 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse int Gomelaer etc.
1537 oktober 5 | 241/63
Jan zoon wijlen Jan Berchmans
vendt Joest van Eersel en Jacop Hessels Janss momb. onm. kynde genaamd Jan zoon wijlen Jan van
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Eersel
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 keizerlijke gld op op Allerheiligen uit
zijn hoeve, huys, hoff, gront, erve, schuer, schaepskoye, beempden, ackeren, weyen, heyen, houtwassen en
alle toebehoirten in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in die Gruenstraet etc.
1537 oktober 5 | 241/63
Jan zoon wijlen Jacop Meus
de helft in een beemd 10 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse tGomelair in Udenhout etc.
opgedr. Jan zoon wijlen Andries van Gilse
gecancelleerd 1-2-
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