
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 244 ("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.) 
21 januari 1540 – 11 januari 1541
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1540 januari 21 | 244/2v

Jan zoon wijlen Jan die Cort 
6 lopen beempts min 1 1/2 roede in parochie Oisterwijk in Udenhout op die Groote Hyseldonck etc. 
aankomst tegen Goyarden zoon wijlen Gerit Roelofs sch. Venloen 
supt Willem zoon Jans die Cort sijnen bruer 
belast met 10 st min 1 negenmanneken den abt van Tongerloe 

1540 februari 11 | 244/7v

Jan zoon wijlen Goyart Willems man van Geertruydis dochter wijlen Claes Eliaesss gelooft Jacop zoon wijlen
Jans Hessels jaarlijkse en erfelijke cijns 3 gld op 1 mei uit
1/3 in eenre hoeve huys hof schuer gront erffenis ackerlant weylant beempten heyen weyen en houtwassen 
als eertijds betaald heeft gehad Claes Gerit Eliaess in parochie Oisterwijk ter plaatse in den Kuyel etc. aan 
de Gruenstrate 

1540 maart 10 | 244/13

Ariken dochter wijlen Jan Willems weduwe Jan Gijsbrechts van Gorcum Geerbosch en Claesken kinderen 
wijlen Jan Willem Gerits bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter wijlen Art die Meyen en Gerit vanden Ven 
Willems en Ariaen zoon wijlen Henrick Witlocx momb. onm. kinderen Henrick Lijsken en Cornelisken suster 
en bruederen kinderen wijlen Jan Willems Gerits bij wijlen Engelen zijn leste huisvrouw dochter wijlen 
Henrick Witlocx delen 
een acker lants 4 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout ter plaatse Hoechout etc. o.a. nog
huis etc. 3 lopen aldaar soe die palen dat scheyden sullene.z. erf tafel H.Geest sBosch, a.z. twee kinderen 
mede delend, e.e. erf Peter Vannys , a.e. gemynt van Haren 

1540 maart 11 | 244/15v

Jan van Vucht zoon wijlen Hanrick van Vucht 
eenen acker lants gent den Langen acker 6 lopen in parochie Oisterwijk op Hoehout etc. 
vendt Ariken dochter wijlen Jan Willems weduwe Jan Gijsbrechts van Gorcom etc.

1540 april 24 | 244/26

Ariaen weduwe Jan Gijsbert Lamberts schoenmaicker (test) 
eenen acker lants 1 zesterzaad in parochie Oisterwijk in Udenhout ter plaatse op Hoechhout etc.
ad opus Gijsberden Jan Roetarts soen 
borg haar zoon Cornelis ook voor Ariaen zijn broer 

1540 mei 1 | 244/26bis

Frans die Beer gelooft mr Henrick die Wijse tbv Johannes Happart op 1 mei anno [15]41 18 keizoon gld als 
Frans van Jan Happarts wegen gebeurd heeft van Anthonis Meus Henrick Huyben Daem Witlocx Joesten 
van Yersel met Jan Piggen zo heeft Frans daer inne en voir verbonden en ten onderpande geset
sijn huys hoff metter toebehoiurten daer hij nu tertijt inne woent gelegen opte Hoechstraet 
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1540 mei 5 | 244/29v

Henrick zoon wijlen Jan Vendicx al zijn gedeelten en versterf erffelijck haeflijck gereet ende ongereet hoe 
waer ende tussen wien die gelegen mogen sijn in hogen in legen in diepen en in drogen bij versterf van 
wijlen Geritden zoon wijlen Jan Vendicx zijn bruer en in jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus gulden die Gerit 
voorn. gecoft had tegen Ariaenken weduwe Jan Schoenmaicker ende Geeke en Claesken gezoon kinderen 
wijlen Jan Willem Vendicx uit
zijn goederen in Udenhout in sch. br. Oisterwijk 
supt Henrick zoon wijlen Corst Lambertss 

1540 mei 7 | 244/30

Henrick zoon wijlen Corst Lambertss man van Margriet Jan zoon wijlen Wouter Jan Goessens man van 
Ariaen gezoon drs wijlen Jan Vendicx en deselve Henrick voorn. ook voor Henrick zoon voorn. Jan Vendicx 
Jan zoon wijlen Peter Heymans bij Jenneke dochter Jan Vendicx en Art zoon wijlen Joest Wouters bij wijlen 
Jenneken en voorn. Jan en Art broers ook voor Peter zoon wijlen Peter Heymans en Jenneke voorn. 
jaarlijkse en erfelijke cijns 3 gld op Lichtmis uit
eenen acker lants 1 zesterzaad in parochie Oisterwijk in Udenhout op Hoechout etc. 
aankomst als Gerit zoon wijlen Jans Vendicx tegen Adriana weduwe Jan Schoenmaicker Gheeke en 
Claesken gezoon bij cope schepenbrief van Oisterwijk en na dood wijlen Gerit Jan Vendicx aangekomen 
supt Wouter zoon wijlen Roelof Peynenborchs 
met hen Jan van Vucht
waarna Jan van Vucht gelooft aan Jan zoon Peter Laureyns jaarlijkse en erfelijke cijns 12 st uit
acker lants 3 lopen in parochie Oisterwijk te Udenhout ter plaatse op Hoechout etc. 

1540 mei 9 | 244/30v

Jacop Jan ende Crystyn br. en zoon kinderen wijlen Jan Gerits van Laerhoven bij wijlen Elisabeth dochter 
Lambrechts en Jan zoon wijlen Henrick Gyben wedn. Annen dochter Jan en Elisabeth namens zijn onm. 
zoon Henrick bij Anna op alsulcke gueden na dood wijlen Jan en Elisabeth en na dood wijlen Gerits van 
Laerhoven hen oudervader bij succ. tbv Arnden van Laerhoven Gerits 

@@@@
1540 mei 14 | 244/31

Willem zoon wijlen Cornelis Willem Meliss
twee stucken beempts in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. 
vendt Peter Cornelis Peterss 

1540 juli 16 | 244/40

Jan zoon wijlen Jan vanden Ven gelooft Arnden van Broeckhoven soen wijlen Jans jaarlijkse en erfelijke cijns
10 st brab. op St Jacob uit
huys ende hoff gronden toebehoren met een weyken daer teynden aen liggende en daertoe behorende in 
parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout opte Gruenstraet etc. 

1540 augustus 23 | 244/43v

Gijsbert zoon Jan Roeters vendt Ariaen Jan Hessels jaarlijkse en erfelijke pacht 6 lopen rogge op Lichtmis uit
akker lants 1 zesterzaad in parochie Oisterwijk. in Udenhout ter plaatse op Hoechout etc. 

1540 augustusw 28 | 244/44

Claes zoon wijlen Jans Bey wedn. Marie dochter wijlen Gerdardi? van de Pas zijn tocht in 1/5 in
weyde met eenen beempt daerbij tsamen 3 bunder in parochie Oisterwijk in Udenhout ter plaatse 
dWillichbroeck etc. 
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supt Joest zijn soen bij Marie zijn huisvrouw dochter Gerits vande Pas
quo facto Judocus gelooft Jan Piggen zoon wijlen Jans Piggen Claess jaarlijkse en erfelijke cijns 3 karolus 
gulden op St Servaas 

1540 oktober 4 | 244/45

Henrick zoon Mathijs zoon wijlen Henrici Melis 
een huys ende hoff met alle sijnen rechten 5 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse opte Loonsche 
Molenstraet etc. 
vendt Ariaen zoon Jans Wouters etc. 

1540 augustus 31 | 244/45v

Cornelis zoon wijlen Ariaens zoon wijlen Wouter Wyten Peter zoon wijlen Peter Artss man van Adriaen zijn 
huisvrouw Sebastiaen Ariaens man van Jeneken en Dirck Peter Henricx man van Oeyken gezoon drs 
Ariaens zoon wijlen Wouter Wyten 
een huys en hoff gronden en toebehoren en erf daaraan 4 lopen in parochie Oisterwijk in een stede gent 
Udenhout opte Gruenstraet etc. 
aankomst Ariaen hennen vader en Lijnken hender moeder dochter Gerits van Gorp 
supt Jan zoon wijlen Peter Bertrams 

1540 april  14 |  244/47

Claes Willem Zegers heeft bekend dat zijn ouders voor hem en na hun dood hij bezeten heeft
eenen beempt 15 lopen in Udenhout naast het convent van Oisterwijk etc. als ten anderen tijden te pacht 
met meer andere erffenisse nu toebehorende den susteren des convents van Oesterwijck van den prelaet 
van Tongerloo tegen jaarlijkse en erfelijke pacht 7 1/2 mud rogge en 24 oude groten 

1540 oktober 13 | 244/50v

Henrick zoon Tijss Willems 
een stuck heylants 1/2 buender parochie Oisterwijk tot Boutsvoirt in den Winckel
e.z. erf Henricx Jacops, a.z. erf Peter Jan Goyaerts, e.e. erf Danel van Vlierden , a.e. hoeve te Bautsvoirt 
vendt Henrick Jacops 

1540 oktober 19 | 244/53

Mathijs zoon wijlen Henrick Meliss geloft Elisabeth dochter Dirck Gerits weduwe Jan van Boxtel Willems t.t. 
en haar wettige kinderen bij wijlen Jan haeren man doen hij leefde ten erve jaarlijkse en erfelijke cijns 49 
brab. stuiver op Allerheiligen uit
acker lants 12 lopen in parochie Loen after sinter Claas stock etc. 
sijnen huyse gront en toebehorten in parochie Oisterwijk opte Molenstrate etc. 
met hem Henrick sijn soen Ariaen Wouters man van Katharijne zijn huisvrouw dochter Mathijs voorn. en 
Peter zoon Cornelis Peters waren 

1540 november 5 | 244/54

Peter zoon wijlen Jans van Gorcum geloft Henrick zoon wijlen Herman Appels jaarlijkse en erfelijke pacht 4 
lopen rogge Oisterwijk maat op Lichtmis uit
1/3 hem Peter toebehorende in een erff geheyten een stege? in parochie Oisterwijk ter plaatse Udenhout in 
die Plaetse geheyten die Gruenstraet bij den erff eertijts meesteren Raessen Raess doctor in de medicijnen 

1540 november 22 | 244/58
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Gijsbert zoon wijlen Goessen Laureyns man van Margriet weduwe Ariaen van Yerssel 
de helft in eenen acker lants van 4 lopen int geheel begrijpende in parochie Oisterwijk in Udenhout opte 
Gruenstraet etc.
supt Willem zoon Gijsbert Zagerss 
alsoe Gijsbert voirs. getroudt heeft gehadt de voirs. Margrieten tot zijnen huysvrouw onder alsulcke conditie 
dat die voirkynder bij Margriet en Ariaen voorn. tsamen verwekt sullen deylen in huerder moeder goet alsoe 
wel als die naekynder elck even diep in hender moeder goet hoot voir hoot en elck van de voirkynderen en 
naekynderen elck sijns vaders goet met conditien 
Gijsbert en Margriet voorn. hebben nu nog geen kinderen !

1540 november 23 | 244/58v

Jan van Grevenbroeck Janss 
een jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Oisterwijk maat bvvo te leveren op Lichtmis 
uit de helft van een huyse en hove mette schuere en meer andere tymmeringen daerbij met hennen gronde 
en toebehoorten en alle erven daaraan soe lant beemden heyen en weyen onbedeeld met erfgen. wijlen Jan
zoon Henrick van Vucht die jonckste 
in parochie Oisterwijk ter stede in Udenhout opte Gruenstraet etc. 
aankomst tegen Jan Gijben soen van Boerden in erfmangelinge voor sch. Tilborch ende Goerle 

supt dmo Goeswino zoon wijlen Laurentij Jan Groys soen 

1540 november 26 | 244/59

Dirck zoon wijlen Jans Toetarts 
gelooft Henricken zoon wijlen Harmen? Appels 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Oisterwijk maat op St Bartholomeus 
uit huys hoff gront erf met alle sijnen rechten 14 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse in Udenhout aende 
Winckel 

1540 november 26 | 244/59

Henrick zoon wijlen Herman Appels 
jaarlijkse en erfelijke pacht 6 lopen rogge Oisterwijk maat op St Bartholomeus 
uit een acker lants 4 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout inde Winckel 
aankomst tegen Elisabeth weduwe Henrick Witlocx bij cope schepenbrief van Oisterwijk 

supt Dirck zoon wijlen Jan Roetarts 

1540 december 17 | 244/63v

Jan zoon wijlen Laureyns Wouter Sgreven 
sijn huys en hof me zijn gronden en toebehoren bvvo
e.z. erf Laureyns voorn., a.z. en e.e. erf Zoet Heyen 
aankomst als Jan tegen Gerit Mathijs vanden Elst bij opdracht schepenbrief van Oisterwijk 

supt Wouter zoon wijlen Wouter Kolf 

belast met jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge Katharijne weduwe Engbrecht Goessens  
nog 3 oude groten jaarlijkse en erfelijke cijns den convent van Baseldonck 
nog jaarlijkse en erfelijke cijns 5 keizoon gld Arnden Start tot Enschit 
en onderhoud 1 roede dijk Oisterwijk dijk 

waarna voorn. Wouter zoon wijlen Wouter Kolff en Jenneke zijn wittige suster dochter wijlen Wouter voorn. 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge in jaarlijkse en erfelijke pacht 2 1/2 mud rogge van den selven 
wijlen Wouter en Heesken zijn huisvrouw dochter wijlen Arnts zoon wijlen Peters van de Eynde op Lichtmis 
uit
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1/3 van een huys en hove gronden en toebehoren 4 buender in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout in 
den Kuydel etc. 

aankomst deels ouders en deels bij test. wijlen Katharijn Hoeffs dochter wijlen Arnts vanden Eynde bij succ. 
en versterf 

supt Johann zoon wijlen Laureyns Sgreven 

1540 juli 21 | 244/67

Condt zij want wijlen heer Reyner Croes eertijds rector Sint Joris outaer kerk van Oisterwijk 
af had laten leggen 2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als rector heffende op 
onderpanden in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout etc. welk erf toebehorende was den convente 
vanden derder regulen van Sinte Francisco binnen de vrijheid van Oisterwijk en zij vercoft hebben gehad Jan
Boon los en vrij van den pacht van 2 mud rogge 

waarvoor de zusters aan heer Reyner zekere som gelds en waarvoor heer Reyner gecoft heeft losrente van 
4 karolus gulden op Jan Claes Stevens tot Tilborch die heer Reyner bij test. vermaakt aan het gen. altaar 
na heer Reyners dood vond de pater van de zusters de brief waaruit bleek dat die niet gelost kon worden 

daarom de pater der zusters namens dezelfden en heer Jan Wychens van Zijden en hebben minlijck 
accoord gemaakt de voorn. pater brueder Hugo van Delft met Masrie Anthonis mater Heylken Wouters 
ondermater Lijsken Peters procuratrix Marie Jacop Barbara van Goubergen Willemken van Nerven en 
Grietken Quintijns ook voor dit convent hebben geloofd aan heer Jan als rectoir dess outairs dat zij de voorn.
pacht voortaan jaarlijks zullen betalen uit de goederen van het convent 

1541 januari 7 | 244/67v

Anthonis zoon wijlen Lambrecht van Gorcum 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge in jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Andreas apostel 
uit een goet geheyten tgoet van Heyst in parochie Oisterwijk ter stede Udenhout opten Winckel 

supt Jan zoon Jans die Molder 

1541 januari 5 | 244/69

Bartholomeus zoon wijlen Jans Arts, Peter Gieliss, Hadewich weduwe Engbrecht Goessens dochter, Peter 
Jan Arts, Daniel Jan Martens man van Aleyden dochter wijlen Gijsbert Vuchts, Peter zoon Tijss Vuchts ook 
voor Joesten zijnder suster, Matheus Gerits momb. Ermgarde onmondig kind wijlen Jan Vuchs, Gijsbertss 
Jan Gieliss, Aert Peter Goyarts man van Marie dochter wijlen Jan Gielss, Ariaen, Andries broers en Yken hen
zuster kinderen Jan Gielis, en voorn. Jan, Gielis, Art, Peter, Ariaen en Andries ook voor Aleyden weduwe 
Henrick Jan Heymans, Aelbrecht Henricx man van Geertruydt dochter Art Jan Gieliss, Jenneke Art Dielis 
dochter Gijsbert Henricx man van Lijsbethen dochter Willem Schenkens en Anthonis Scheenkens alle 
erfgen. wijlen Jan Arts op
een heyvelt in parochie Tilborch aent Herlebosch etc. 

ad opus Peter Huyben 

1540 juni 16 | 244/70

Condt zij want Jan zoon wijlen Peter die Beer man van Katharynen dochter wijlen Arnts die Becker 
de helft in een hoeve te weten in huys hoff schuer en andere tymmeringen daerop staende mette beesten 
daerop sijnde metter erff daeraen liggende en daer toebehorende in parochie Oisterwijk ter stede in 
Udenhout opte Gruenstraet etc. 

supt Henrick zoon wijlen Peter Stoop zijn mede zwager en daarna Henrick voors. weduwnaar omme geloest 
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hadde 

zo gestaan Frans zoon wijlen Jan en Katharijn voorn. ad opus Peter zoon wijlen Peter Beye 
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