
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 242 ("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 1538 – 11 januari 1539
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1538 januari 21 | 242/3v

Arnt zoon wijlen Henricx van Heze 
vendt Ariaen zoon wijlen Huybert Janss 
jaarlijkse en erfelijke pacht 4 lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis [purificationis beate Marie virginis] 
uit eenen beempt 6 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse tGommelair etc. 
(naast erf Jan Andries Lamberts inde Ploech)

1538 januari 26 | 242/4

Ariaen zoon wijlen Jan vander Bruggen
een huys ende hoff met zijnen gronde ende toebehoirten tot hem behorende met eenen weyken daer 
teynden aen liggende ende daer toe behorende in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout op die 
Gruenstraet etc. 

supt Jan zoon wijlen Jan vande Ven 

1538 januari 26 | 242/4

[tweemaal aanhef] Adriana weduwe Jan die Schoenmaicker [Marten en Jan kinderen Art Smeyers en Gerit 
Willem Vendicx momb.] Ghebe? ende Claesken gezoon kinderen Joan? wijlen Jans Willem Vendicx met 
Merten en Jan die Meyer broers ende Gerit Willem Vendicx als momboren derselver kinderen 
vendt Gerarden Jan Vendicx 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 gld op Lichtmis uit
eenen acker lants 1 zesterzaad in parochie Oisterwijk te Udenhout op Hoechhout etc.

1538 januari 28 | 242/5

alsoe Mary weduwe Henrick Ariaen Starts dochter wijlen Jan Willems en met haar Jan Willems voors. haar 
brueder en Peter Ariaen Sterts momb. van Marien dochter wijlen Henricx en Marie voorn. nog onmondig 
schuldig aan Jan zoon Goyarts Art Stevens ook tbv Willem sijnre suster 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge 11 lopen op Lichtmis 
uit eenen huyse en hove mette andere tymmeringe daarbij staende en andere erffenissen daer aen liggende 
en daer toe behorende tsamen 2 mudzaad 5 lopen lant in parochie Oisterwijk ter stede in den Biesemortel 
opte Gruenstraet etc. 
losbaar met 77 Rgld 

soe gestaan Henrick zoon Willem Willem Witlocx en Henrick Berckelmans momb. voorn. 2 onm. kinderen 
verklaren ontvangen te hebben tbv deze kinderen de penningen van de helft des gequeten erfpachts 

1538 februari 4 | 242/7v

Jacop en Jan en Crystina hen suster kinderen wijlen Jans Gerits en Jan Henricx man van wijlen Anna 
dochter Jan Gerits voorn. ook voor Henrick nog onm. zoon Henrick en Anna voorn. 
1/3 in een heyvelt in parochie Oisterwijk inde Winckel bij Boutsvoirt
b.z. der hoeve genaamd Boutsvoirt, e.e. Arnts vanden Ven , a.e. Ariaen vanden Ven 
aankomst bij versterf van hennen ouders 

vendt Matheus Goyaert Brockens 
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waarna Matheus aan Crystine 
jaarlijkse en erfelijke cijns 10 st op Lichtmis hieruit en 
uit 1 lopen land in parochie Haaren onder Belveren etc. 

1538 februari 6 | 242/8

Arnt zoon wijlen Henricx van Heze 
geloeft aan Peter Jacop Peynenborchs jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Oisterwijk maat op Lichtmis
uit sijn verkopers huys gront schuer scaepskoye en erff daarbij 10 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse
Udenhout aende Cruysstraet etc. 

1538 februari 11 | 242/9v

Arnt zoon wijlen Henricx van Heze 
vendt Laurens Huberts voogd van onmondige kinderen. wijlen Ariaen Henricx nl. Aleyt en Claesken gezoon 
kinderen Ariaen voorn. jaarlijkse en erfelijke cijns 22 brab. stuiver op Lichtmis uit 
huys en hof grond schuer en schaepskooye mette erff daaraan 10 1/2 lopen parochie Oisterwijk ter plaatse 
Udenhout bij die Gruenstraet etc. 

1538 februari 11 | 242/9v

Lambert Gijsberts van Gorcum wedwnaar wijlen Katharijnen zijn huisvrouw dochter wijlen Bartholomeus 
Wagemaickers 
zijn tocht in jaarlijkse en erfelijke pacht 4 1/2 mud rogge op Lichtmis als Cornelis Wagemaickers geldende 
was aan Lambert voorn. 
uit goederen van Cornelis in parochie Oisterwijk ter plaatse opt Winckel 

supt Ariaen Anthonis broers kinderen Lambert voorn. vuyten lichaem der voirs Katharynen Geriden zoon 
wijlen Jans Geldens man van Aleyde en Jan Jans man van Bartholomeuss zijn huisvrouw gezoon drs 
Lambert en Katharijne voorn. 

quo facto dezen bekennen lossing door Cornelis Wagemeckers 

1538 februari 19 | 242/11

Adriaan zoon wijlen Willem Gerits weduwnaar Bartholomeus dochter Anthonis Meuss 
eenen beempt 9 lopen in parochie, Oisterwijk ter plaatse Udenhout aen die Gruenstraet etc. 
supt kinderen die vendt Peter Corneliss 

1538 maart 8 | 242/14v

Jenneken dochter wijlen Lenart Coremans bij Lijsbeth dochter Gerits van Dun weduwe Jan Henrick Vendicx 
Goris zoon wijlen Wouter van Eersel man van Engele Wijt zoon wijlen Jan Priems man van Geertruyde en 
Peter zoon Gerit Honen [Hoven?] man van Ariaen gezoon drs Lenarts en Lijsken en Jan zoon wijlen Jan die 
Keyser en Wauter sijn bruer kinderen wijlen Jans die Keyser bij Heylwige dochter wijlen Lenart Coremans en
Lijsken delen na dood ouders 

aan Peter Hoven? o.a.
4 lopen heyvelt bij die Loensche gericht geheyten die Placken 
belast met 1 negenmanneke den heer van Loen nog 2 … uit het huys mette schuer van Wijt Priems eens op 
Bamisse 

aan Jan en Wouter broers kynder Jan die Keyser o.a. 
een heyvelt tot Loen geheyten den Clockenberch groot 1 bunder 
belast met aan de heer van Loen 1/2 ort st nog 1 ph.gldochter eens te geven van den genen diet hout 
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hebben zal dat voor tcleyn heysken staet 
 

1538 maart 10 | 242/16

notum sit joffr. Aleyt dochter wijlen Geerlack die Roever weduwe Penthenier van Haren en Willem van 
Bergelen? man van joffr. Marie dochter Geerlaicks die Rover voorn. jaarlijkse en erfelijke pacht 4 mud rogge 
Bossche maat en tOesterwijck te leveren in jaarlijkse en erfelijke pacht 13 mud als het geheel van 13 mud 
Geerlack te vergelden had 9 mud uit
gueden in parochie Oisterwijk bij Creytenmolen in Udenhout 
Jan Stevens zoon Steven Stevens uit zekere zijn guede in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout bij 
Creytenmoelen 
zo gestaan voorn. joffr. Aleyt en Willem van Bergelen zoon wijlen Martens van Berggelen man van joffr. 
Marie verklaren tesamen deze pacht van 4 mud aan handen van hen beyden gelost en gequeten te sijn van 
Jan Stevens voorn. mede daarop ontvangen 225 gld 

1538 maart 11 | 242/16

Cornelis zoon wijlen Bartholomeus Wagemaickers wedn. Elisabeth dochter wijlen Joannes Hessels bij 
Bartholomeus en Aleyt dochter wijlen Adam van Gierle en Adriaen en Anthonis broers kinderen Lambert 
Gijsberts van Gorcum bij wijlen Katharina dochter wijlen Bartholomeus Wagemakers Gerit zoon wijlen Jan 
Geldens man van Aleyt en Jan zoon wijlen Jan Crillarts man van Bartholomeus gezoon drs Lambert en 
Katharijne voorn. delen na dood Adam van Gierle 
overmits 1 mouder rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis uit
een stuk lants den Platten bmpt 10 lopen in parochie Oisterwijk te Udenhout etc. 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud roge in jaarlijkse en erfelijke pacht 2 mud rogge op Lichtmis uit
een hoeve Willem Vrijters ter plaatse voorn. opte Winckel etc. 
1/2 in jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge op St Remigius uit
akker lants in parochie Loen opt Sant etc. etc. 

1538 maart 13 | 242/17

Cornelis Barbar en Meriken kinderen wijlen Joest Wagemaickers bij wijlen Jenneken zijn 2de huisvrouw 
dochter wijlen Jans die Becker 
1/4 in eenen huyse en hove mette schueren ende alle andere tymmiringen daarbij met hennen gronden en 
toebehoirten in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout ontrent Creyten moelen etc. 
supt Jacop zoon Peter Wagemaickers en Jan zijn bruer en Anthonis Berten wedn. wijlen Margriet dochter 
Peter Wagemaickers 

1538 maart 30 | 242/18

Steven zoon Jan Stevens man van Engelen dochter Henrick zoon wijlen Claes Vennicx 1 vat rogge in 
jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 vaten rogge in jaarlijkse en erfelijke pacht 8 vaten rogge op andree apostoli
uit
een stuk lants in parochie Venloen etc. 
aankomst etc. o.a. fabriek prochiekerk Druenen sch. sBosch 
supt Jan zoon wijlen Henricx zoon wijlen Claes Vennicx 

1538 april 3 | 242/19

Jan zoon wijlen Steven Stevens geloft Lamberden zoon wijlen Lambert Neysten t.t. en sijnen rechten en 
naesten erfgen. t.e. jaarlijkse en erfelijke cijns 3 gld op 4 april uit
huys hoff gront schuer en andere erven daarbij gelegen tsamen 26 lopen in parochie Oisterwijk inde 
Gruenstraet in Udenhout bij Creyten moelen etc.

1538 april 15 | 242/19v
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Jacop zoon wijlen Jan die Molder man van Katharijne dochter wijlen Peter Vanniss jaarlijkse en erfelijke 
pacht 1/2 mud rogge Oisterwijk maat in jaarlijkse en erfelijke pacht 3 mouwer rogge op Lichtmis uit
een huys hoff schuer en tymmeringen daerop en denselven toebehorende tsamen 3 mudzaad in parochie 
Oisterwijk ter plaatse Udenhout in den Cuyel etc. 
aankomst als Jan zoon wijlen Jan Smolders uit voorn. goederen jaarlijks vergeldene plach in sch. br. 
Oisterwijk 
supt dicto Johannis suo fratro 

1538 mei 8 | 242/22v

Dirck zoon wijlen Jan Roetarts verkocht Ariaen zoon wijlen Woter [sic] Goyarts jaarlijkse en erfelijke cijns 30 
st brabants op St Servaas uit
1/3 hem behorende in een huys ende hoff met schuer daarop 4 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout 
opten Winckel etc. 

1538 juni 21 | 242/28v

Jan zoon wijlen Peter Peynenborch jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op nat. bapt. inde zomer uit
stuk land 5 lopen in parochie Haaren ter stede inde Brant 
aankomst tegen Peter zoon wijlen Art Brocken 
supt Gerarden zoon wijlen Arts Appels 

1538 augustus 11 | 242/33v

Jan zoon wijlen Cornelis Canterss verkocht Ariaen zoon wijlen Gijsbert Hessels jaarlijkse en erfelijke cijns 3 
keizoon gld op 1 mei uit
zijn vercopers huyse gront erff en hove deels weylant deels ackerlant 3 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter 
plaatse in Udenhout aent dWaut etc. 

1538 augustus 13 | 242/33v

Ariaen zoon wijlen Gijsbert Hessels jaarlijkse en erfelijke cijns 30 st Brabants in 3 keizoon gld 4 st op 1 mei 
uit
huyse gront erff en hove deels weylant deels ackerlant 3 1/2 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse 
Udenhout aen dWout 
supt Wouter zoon wijlen Roelof Peynenborchs 

1538 augustus 26 | 242/35

Adriana dochter wijlen Jan Willems weduwe wijlen Jan die Schoemaicker (test) vendt Willem Goessen 
Emmen jaarlijkse en erfelijke cijns 37 st Brabants op nat. baptist uit
huys hoff gront erff metter schuere en alle erffe daarbij tsamen 25 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
aen dWinckel etc. 

1538 augustus 31 | 242/36v

Peter zoon wijlen Jan van Gorcum vendt Henrico zoon wijlen Herman Appels jaarlijkse en erfelijke pacht 8 
lopen Oisterwijk maat op Oisterwijk kermisse te weten den eersten dach der maans van september uit 1/3 
hem Peter toebehorende in 
een erff geheyten een stege in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in die plaetse geheyten die 
Gruenstrate 

1538 september 26 | 242/37v
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Art zoon wijlen Jan Vrancken jaarlijkse en erfelijke cijns 1 karolus gulden op St Barbara virginis et martiris als
Gerit zoon wijlen Cornelis Matheus geloeft had voorn. Arnden uit 
al zijn erffenisse mette tymmeringe daerop in parochie Venloen op die Molenstraat etc.
supt Adriane weduwe Joannis de Heze 

1538 september 27 | 242/38v

Joostken dochter wijlen Henricx Lamberts van Gorcum vendt Gijsberden doude en Gijsberden die jonge 
broers kynderen Henrick Lamberts van Gorcum jaarlijkse en erfelijke cijns 3 gld op 1 mei uit
een beemd 12 lopen 16 roede in parochie Oisterwijk in Udenhout opt Gommelair etc. 

1538 oktober 18 | 242/41

Anthonis en Willem broers kinderen wijlen Claes Ariaen Faesse Danel zoon wijlen Danel Gerits diemen heet 
Danel van Gerwen man van Ariaen dochter Ariaen Faesse voorn. en deelve Anthonis Willem en Danel ook 
voor Gerarden Job en Mariken onm. kinderen voorn. Claes Ariaen Faess met Cornelis Toniss vanden Loo 
oem derselver kynder de helft in jaarlijkse en erfelijke pacht 20 lopen rogge Bosche maat op Lichtmis als 
Goetscalck Jan Scalckens geldende is uit
zijn erf in parochie Oisterwijk aen t Sant in Udenhout etc. naast de Helvoirtse gemeint sch. sBosch 
aankomst Claes Ariaen Faesse in dl schepenbrief van Oisterwijk 
supt Ariaen zoon wijlen Art Elias Smeyers 
nog 1/2 bunder beemd in parochie Oisterwijk in Udenhout op die Cleyn Hesseldonck 

1538 oktober 18 | 242/41v

Jan zoon wijlen Jan van Boirden bij Heylken dochter wijlen Jan Vanniss Claes zoon wijlen Arnts van 
Engelant bij wijlen Heylken voorn. en Matheus zoon wijlen Cornelis van Kreckelhoven man van Katharijne 
dochter wijlen Arnts van Engelant voorn. delen na dood ouders 
een huys hoff ende schuer en erff daarbij 16 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout opte Winckel etc. 
aan voorn. Jan van Boerden en Matheuss Corneliss
nog een huys en hoof mette grond en erff daarbij 6 lopen als voor etc. 
aan Claes Arts

1538 december 23 | 242/50v

Dirck zoon Hermans vaden Broeck bij wijlen Yefken zijn huisvrouw dochter wijlen Joest Roelofs en Thomas 
zoon Claes Jan Tymmermans man van Elisabetthen dochter Herman en Yefken delen na dood wijlen 
Joesten en Baetken zijn huisvrouw.
overmidts welcker erfscheydinge
o.a.
nog jaarlijkse en erfelijke pacht 12 lopen rogge op Lichtmis uit 
onderpanden in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout nu geldende Jan Langerbeens 

1539 januari 8 | 242/52v

condt zij alsoe Claes zoon wijlen Ariaen Faessen en Cornelis zoon wijlen Anthonis vanden Loe geloeft 
hadden Arnden en Jannen broers zn Goyarts zoon wijlen Art Stevens tbv Goyarden hueren vader en zijn 
kinderen jaarlijkse en erfelijke cijns 2 Rgld 4 1/2 st op Lichtmis uit
stuk beemd 1/2 buenre beemd Claes voorn. toebehoorde in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout op 
die Cleyn Hesseldonck etc. 
zoe gestaan Ariaen zoon wijlen Art Elias Smeyers heeft geloeft dat hij deze voorn. cijns jaarlijks zal betalen 
alsoe dat Anthonis Willem Gerit en Job broers kinderen wijlen Claes Ariaen Faess en voirt die andere 
kinderen van Claes Ariaen Faess voirs. daer aff egeene schade off hynder en come 
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1539 januari 13 | 242/54v

Wouter zoon wijlen Roelof Peynenborchs jaarlijkse en erfelijke cijns 30 st brabants in 3 keizoon gld 4st op 1 
mei uit
huys gront erff en hove en erven daeraen wey en ackerlant 3 1/2 mudzaad in parochie Oisterwijk ter plaatse 
Udenhout aen dWout 
aankomst tegen Ariaen zoon wijlen Gijsbert Hessels bij opdracht schepenbrief van Oisterwijk 
supt Ariaen zoon Thomas Martens 
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