
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 245 ("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 1541 – 7 januari 1542
NB: bewerking op basis van de regesten van Wim de Bakker.

1541 januari 20 | 245/9

Anthonis, Willem, Gerit en Job gebr. en Meriken hen zuster kinderen wijlen Claes Ariaen Faess en Danel 
zoon wijlen Danel van Gerwen man van Ariaen dochter wijlen Claes Ariaen Faess voorn. 1/2 hen tsamen 
toebehorende en Cornelis Anthonis de andere helft in
een hoybeempt 1 bunder int geheel in parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd in Udenhout genaamd 
Zwertbeempt etc. 
vendt Marten zoon wijlen Claes Peterss 

1541 februari 17 | 245/17v

Anthonia wede Willem van de Staeck [er stond van Giersbergen] haar tocht in jaarlijkse en erfelijke cijns 3 
k.gld in 15 gld als Mechtelt dochter wq. Henrick vanden Staeck [er stond wede Jan Goessens] geloeft had 
aan Anthonia t.t. en kaar kinderen bij Willem van den Staeck t.e. uit al Mechtelts goederen in parochie 
Oisterwijk in den Biesmorttel in schepenbrief van sBosch 
supt Anthonisse en Arnden gebr. en Lijsbeth hen suster kinderen Anthonia en wijlen Willem en Arien Tijss 
man van Aleyden zijn huisvrouw dochter Anthonia en Willem 
quo facto deze kinderen deze 3 ka.gld in 15 gld supt Matheus zoon wijlen Gerits die Bont 
ze hebben ook gehandeld voor Jan en Willem gebr. kinderen Lijsbeth dochter Anthonia voorn. bij Art Jan 
Smeyers

1541 februari 17 | 245/19

Lambert zoon wijlen Joest Roelofs man van Marie dochter wijlen Jan Wouter Olislegers zijn gedeelte 
bezittende en aanbestorven van wijlen Henrick zoon Jan Wouter Olislegers voorn. ende Heylken dochter 
Stevens? Goetschalcx huisvrouw Henricx voorn. nutertijt ter tochte van Henricxken wegen voors. 
bezittende is 
nog 1/5 in alsulcke moer in parochie Venloen hem Lamberden toebehorende
supt Joesten zoon wijlen Jan van Laerhoven 

1541 februari 19 | 245/19

Willem soen wijlen Gerits Henricx
een acker lants 6 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout etc.
aankomst tegen Wouter zijn bruer zoon w Gerits Henricx bij cope schepenen van Oisterwijk 
supt Jan Piggen zoon wijlen Jans 

1541 februari 28 | 245/22

Peter zoon wijlen Gerit Wouters vendt Gijsberden en Ariaen gebr. kinderen wijlen Cornelis Henricx van 
Gorcum jaarlijkse en erfelijke cijns 27 st brabants op Lichtmis uit
een beempt 12 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd opte Hesseldonck 
< erf Claes van Ravesteyn met mede erfgen. > erfgen. joffr. Monix ^ tHarense Broeck v erfgen. Henrick 
Sgreven 
belast met jaarlijkse en erfelijke cijns 20 st heren van Tongerlo 

1541 maart 4 | 245/22v

Aert van Broeckhoven nat. zoon wijlen Jan van Broeckhoven en Arnt zoon Dircx Vrancken delen 
1. een heyvelt in parochie Oisterwijk in Udenhout 
< erf Willem Lochtmans O > erf Arts Dirck Vrancken W 
2. een weyvelt 
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< erf Willem Lochtmans > erf Arnts Vrancken 
3. eenen beempt 3 lopen ter plaatse genaamd voors. 
< erf Willem Lochtmans > erf Art Dirck Vrancken 
4. de helft in een koeyweyde soe dat bepaelt is in parochie voors. duer dander helft dier tegen deylt 
5. enen beemd 3 lopen ter plaatse genaamd voors. after voorn. koeyweyde 
< erf genaamd Vranckens beempt > erf Art Vrancken voorn. 
6. eenen acker lants 20 lopen metten graft en hole aent suyden eynde ter plaatse genaamd voors. 
< erf des abts van Tongerlo > erf Arnts Vrancken 
7. huys hof gront en een schuere daerbij staende 12 lopen ter plaatse genaamd voors. 
< gemeynt van Druenen > erf Art Vrancken en Arnts van Broeckhoven etc.
aan voorn. Arnt van Broeckhoven etc.

1541 maart 19 | 245/32

Jan zoon wijlen Henrick Driess verklaart ontvangen te hebben van Jan Langerbeens Wouter Cornelis en 
Robbrecht Leynen c.s. 80 gld wegens uitspraak in geschil bij wijlen Ariaenken Langerbeens achtergelaten in
arbitraire uitspraak

1539 mei 17 | 245/32

voor schepenen van Oisterwijk verschenen Wouter Dirck Bacx en Mariken Thonis heer Floris dochter zijn 
wittige huisvrouw. test. mutueel
en begeert die voors. Wouter op Jacop Emmen Janne Roelofs en Henrick Appels dat zij Mariken sijnre 
huisvrouw in allen haeren zaicken behulpich willen sijn 

1541 april 29 | 245/40v

Ariaen zoon wijlen Gijsbert Hessels jaarlijkse en erfelijke cijns 3 keysergld op 1 mei uit
huyse gront erf en hove en erf daaraan deels weyland deels akkerland 3 1/2 mudzaad in parochie Oisterwijk
ter plaatse genaamd Udenhout aen dWout 
aankomst van Jan zoon wijlen Cornelis Canter bij cope schepenen van Oisterwijk 
supt Ariaen zoon Thomas Martens 

1541 april 9 | 245/45v

Arnt zoon wijlen Henrick van Heze 
een zesterzaad beemd in parochie Oisterwijk in Udenhout in dAschit etc. 
vendt Cornelis Peters 

1541 mei 13 | 245/47

Franck zoon wijlen Michiel Vrancken en Ariaen zoon wijlen Henrick Gerits 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1/2 mud rogge Otw maat op St Servaas uit
huys hove gront schuer scaepskoye en alle rechten en toebehoren 2 mudzaad in parochie Oisterwijk in 
Udenhout aen Ruelkensdijck etc.

1541 mei 18 | 245/48v

Henrick zoon wijlen Jan Roetart 
vendt Joesten van Eersel zoon wijlen Arts 
jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge op Lichtmis uit
1/2 bunder broeks in parochie Oisterwijk in Udenhout in de Gommelerse straat bij den dreyboom etc.

1541 mei 24 | 245/50

Arnt, Lijsken en Oeyken kinderen wijlen Henrick Jan Wijtmans die jonge bij wijlen Agatha dochter wijlen 
Jordani Hoppenbrouwer delen 
o.a. 
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jaarlijkse en erfelijke pacht 1 mud rogge OM op Lichtmis nutertijt geldende Michael Loyen uit
zijn gueden in parochie Oisterwijk in Udenhout genaamd de Langhorst 

vendt hr en mr Jan Moonen priester canonick inden doom van OLVr binnen Camerich en doctor inde 
medecijnen 

1541 mei 16 | 245/54

schepenen van Oisterwijk voor ons verschenen Katharijn wittige huisvrouw Pauwels Beeken Ariaens met 
consent van Pauwels haar man gemaakt test. 

- 2 st St Lambert Luydick
- dat eerwerdige heylige sacramente KvOtw haer beste dwele 
- OLVr en St Anna tsamen haeren besten riem en haer pr.. te hebben 
- den suettten naem Jhesu 4 st eens 
- de 4 biddende orden elk 2 st eens 
- St Katharynen gulde Sinte Barbara gilde Sinte Sebastiaen gilde elk 4 st 
- hr altaristen KvOtw dienst hebbende 1/3 van 2 gld dat Arnt Willems vande Wiel jaarlijks geld uit
zijn huyse 

nog 1/3 uit een veld opte hoeck vande Cruysstrate aen dese sijde 
ende off mijn vriende willen lossen dan met 15 ka gld 
1/2 pond oudts dat is 15 1/2 st dat Willem die Screynwercker gilt teynden Oesterwijck uit
sijnen huyse bij den dreyboom losbaar met 15 keizoon gld 
de heren in de KvOtw dienst hebbende henre beyer jaergetijt daer voir begaen sullen en singen vigilie van 
negen lessen en misse van requiem ende te grave gaen .. den schoelmeester sijn loen en die custer metten
heren in der kercken ellick 1 braspenning 
aan de kerkmeesters zullen beuren en de heren daarvan betalen en de overschot aan de kerk 
nog aan voorn. Katharijn Jans van Eersels kynder en Henricken Verhoeven kynder alles wat zijn van Ariaen
haar man in tochte was bezittende 

haar deel in veld inden kuyl en den horst ende dat moer dat ick bezit ende dat velt dat Henrick Verhoeven 
en ick tsamen vercoft hebben dat gelt hebben wij samen beleet volgens sch. br. daarvan 
het mouwer rogge dat Kathalijn heeft op Hessel Willen vermaakt zij aan de H.Geest tot Haaren voir mijn 
smans ende mijnder kynder zielen die daar begraven zijn losbaar met 30 ka gld 
en Jan Langerbeens en ick Katharijn heffen tot Tilborch tsamen 11 lopen rogge waarvan Katharijn de helft 
vermaakt aan Jan Brocken dochter tot Haaren mijns smans pete en mijn pete tsamen mijn gedeelt van den
rogge 
aan mijns mans vrienden 1 1/2 gld die zij gecoft heeft opt goet daer Ariaen Eliaes op woent dat doet zij uit 
kracht van een test. dat Ariaen haar man en zij tsamen gemaakt hebben 
aan Herman haar broer kynder 1 mud rogge tot Gestel en 1/3 van een mud rogge dat mij op die Raem gilt 
en 1/3 van 1 mud rogge daar Peter Neelen nu op woont en har deel in 12 lopen rogge tot Enschot daar 
Gerit van Oeckel kynder op woenen
nog aan dezelfde kinderen haar deel in Gommelaer doer den dreyboom en haren beemd after die wey 
aan Reysen haar zuster kynder dat goet tot Enschot haar gedeelt dies sullen zij gelden den H.Geest tot 
Haren 1 mouwer rogge losbaar met 30 keizoon gld 
nog aan dezelfden 8 1/2 lopen rogge tot Enschot op Henneken Huybkens stee 
nog maakt zij die selve die Legrijt 
die selve haar deel in de Horst 
haar deel haar nichten in den Kuyl 1 mouder rogge tot Enschot tot Art Starts en haar nichten in den Kuyl 4 
lopen rogge die zij zullen beuren uit het land in de Sesshoeven dat Ariaen haar zwager en zij tsamen 
hebben etc. 
aan Wouter Goyaerts haar neef 3 lopen land die sij selfs toelt achter aan den Hoevel 
haar huisraad aan Ariaen haers smans vrienden en haar vrienden gelijck delen 
aan Pauwels haar tegenwoordige man al het goed van haar ouders en van Laureyns haer bruer 
aancomende in tocht zijn leven lang en daarna de kinderen van haar bruers en Reysen haar suster 

1541 mei 16 | 245/55

Pauwels Arien Beecken maakt ook zijn testament
sijn lichaam der gewijde aerden der kercken van Oesterwijck 
dat werde heylige Sacrament ende onser liever Vrouwe in onse kerke sijn silver van sijnen tabbart ende den
sueten naem Jhesu 5 st eens 
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St Annen? gulde 5 st eens 
St Joris gulde 5 st eens 
St Katharijne gulde 
St Barbargulde en die gulde van St Sebastiaen elck 5 st eens 
nog de vier biddende orden elk 2 st daar zij zijnen naam en die van Katharijne sijn huisvrouw zullen zetten 
in hun doodboeken 
aan zijn huisvrouw alle have en zijn huys dat zij daarinne zal blijven wonen haer leefdagen 
dat Dirck zijn zoon consenteert 
nog 2 mud rogge haar leefdage 

1541 juni 17 | 245/62v

Anthonia dochter wijlen Ariaen Hermans Cuytens? 1/4 in
beemd die Lege Rijt in parochie Oisterwijk in Udenhout inne Gruenstraet etc. 
vendt Gerarden Appels zoon wijlen Arnts 

1541 juni 21 | 245/64v

Cornelis zoon wijlen Peter Vannis en Ariaen Wouters vendt mij tbv Cecilien wede Jan Peters vanden 
Diesen tbv haar t.t. en haar kinderen bij wijlen Jan Verdiesen t.e. jaarlijkse en erfelijke cijns 3 keizoon 
gldochter nat.baptiste uit
een halve bunder broek van Cornelis in parochie Oisterwijk in Udenhout in den Brant etc. 
huis hoff 5 lopen Ariaen toebehorende ter plaatse genaamd voors. in de Molenstraet etc. 

1541 juli 23 | 245/65

Willem en Pauwels kinderen wijlen Pauwels Rijsbroecx 1/3 in jaarlijkse en erfelijke pacht 17 lopen op eerste
zondag in september uit
een huyse en hove gronden ackerland en weiland tsamen 16 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse 
genaamd aent debont? < convent van Coudewater > erf Gijsbrecht Hessel en erf Elisabeth wede Adriaen 
Canters etc.
nog 2/3 jaarlijkse en erfelijke cijns 6 ka gld op Pasen uit
huyse en hove gronden bvvo omtrent der lynden < Wouter Jan Gielis > erf Art Ewout die Cuyper 
aankomst als Jan zoon wijlen Cornelis Canters geloeft hadde Jan Andries Wijtmans tbv Willem en Pauwels 
en Wijtman zoon wijlen Willem Pauwels Rijsbroecx geloeft had Jan Andries Wijtmans mma tbv Willem 
Pauwels en Annen bruer en suster kinderen onm. wijlen Jacop Pauwels Rijsbroecx 

1541 juni 27 | 245/65v

Claes zoon wijlen Arnts van Engelant gelooft Ariaen zoon wijlen Jan Hessels jaarlijkse en erfelijke cijns 30 
st nat. bapt. uit
huys hof gront en erff daaraan 7 lopen in parochie Oisterwijk ter plaatse genaamd in Udenhout opten 
Winckel etc. 

1541 juli 6 | 245/67

Willem en Pauwels gebr. en Anna hen suster kinderen Jacop Pauwels Rijsbroecx hebben hen bedankt te 
samen van goeder momboaerschappen dat Jan Andriess Adriaen Pauwels en Matheus Jan Wijtmans 
gehad hebben van hennen goederen

1541 augustus 9 | 245/67v

Peter zoon Henrick Oppers man van Cornelie dochter wijlen Dirck Hessels bij wijlen Cporneliss zijn 
huisvrouw dochter wijlen Ariaen Marten Maess 1/5 in jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 ka gld 5 st op 1 juni 
uit
huys en hove gronden mette schueren daerbij 1 lopen in parochie Oisterwijk opten Winckel etc. 
aankomst als Adriaen Claes Brocken man van Corneliss zijn huisvrouw dochter wijlen Ariaen Marten Maess
verkregen had tegen Marten zoon wijlen Ariaen Martens in schepenbrief van Oisterwijk en welk 1/5 voorn. 
Peter bij versterf wijlen Cornelie dochter wijlen Ariaen Marten Maess 
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supt Adriaen zoon Gerit Henricx 

1541 augustus 2 | 245/69

Pauwels zoon wijlen Laureyns Lombarts bij wijlen Henrick dochter wijlen Arnts vanden Wiel 1 mud rogge in 
2 mud als Peter van Vucht zoon wijlen Jan van Vucht jaarlijks geldende is op Lichtmis uit
eenre erff te lande en te weyen liggende 22 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout opten Winckel etc. 
aankomst als Arnt van den Wiel bij versterf van Goyart zoon Goyarts van Hulsen in dl. 
supt Wouter zoon wijlen Jan Gielis 

1541 augustus 25 | 245/69

Peter zoon wijlen Jan Reynen jaarlijkse en erfelijke pacht 26 lopen rogge der mate van Tilborch als Wouter 
zoon wijlen Peter Faes man van Geertruid dochter wijlen Henrick van Vucht vercoft had Peter zoon wijlen 
Jan Reynen op Lichtmis uit
de helft in een hoeve in parochie Oisterwijk in loco Biesmortel bij een straat die Gommelaersche straet 
mudzaad etc. 
als Henrick van Vucht voorn. helft tp aan Wouter zoon wijlen Peter Faessen sch. sBosch

1541 september 5 ? | 245/69v

Jan zoon Jan Langerbeens 1/2 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht op Lichtmis inden gehuchte van 
Berckel te leveren uit
huyse en hove met sijnen gronde en toebehoren en erff daarbij 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
Udenhout op Hoechout etc. 

aankomst als Henrick zoon wijlen Jan Gerit Vendicks geloeft had Jan zoon wijlen Lodewijck van Olmen 

nog 1/2 mud 3 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht hem Jan toebehorende als Peter zoon wijlen Jan 
Langerbeens des oude bij opdracht tegen Laureyns en Embrecht gebr. zn wijlen Claes zoon wijlen Jan 
Thielmans Geritden zoon wijlen Henrick Leenen en Huybrecht zoon wijlen Jan van Gerwen als momb. 
Katharijnen Jan en Elisabeth onm. kinderen wijlen Jan Thielmans Jan zoon wijlen Goyarts Rosen van 
Goyarden voors. en vuyt wijlen Heylwigen dochter wijlen Jan Thielmans tsamen verwekt Art zoon wijlen 
Lambrecht van Woensel hr Bartholomeus Jan Blanckerts zoon priester en Jan Rosen als momb. onm. 
kinderen wijlen Embrecht zoon wijlen Goyaerts en Heylwich Alarden zoon wijlen Henrick Alarts en Jan 
Rosen als momb. onm. kinderen Gerits zoon wijlen Heylwich voors. en Goyarden zoon wijlen Wouter 
Stickarts en welke half en half mud 3 lopen rogge de eerstgenoemde Jan Langerbeens zoon wijlen Jan 
Langerbeens na dood Ariaen dochter wijlen Peters zoon wijlen Jans Langerbeens des oude bij succ. en dl. 
schepenen van Oisterwijk 
supt Robbrecht zoon wijlen Lambrecht Leynen 

1541 september 6 | 245/70v

Wouter zoon wijlen Cornelis die Canter 
2/3 in huys hoff gront schuer erff daerraen tsamen met int geheel 12 lopen in parochie Oisterwijk ter stede 
Berckel bij Creytemoelen etc. 
aankomst na dood wijlen Ariaenken dochter wijlen Peter Jan Langerbeens bij succ. 
supt Heyman Marcelis 

1541 september 6 | 245/71

Michiel zoon wijlen Henrick Loeyen 
1 lopen akkerlants in parochie Oisterwijk ter stede Berckel in een acker lants 9 lopen 
vendt Heyman Marcelis 

1541 september 6 | 245/71

condt zij Wouter zoon wijlen Cornelis die Canter 2/3 in erf voorn. opgedragen hadde Heyman Marcelis etc.
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1541 september 6 | 245/71

Willem zoon wijlen Henrick Luers en Geertruyde sijn suster dochter Henrick voorn. Henrick zoon wijlen 
Embrecht Vercuylen bij Embrecht en wijlen Reysken zijn huisvrouw dochter Henrick voorn. en Adriaen wed 
Jan Henrick Luers delen na dood wijlen Henrick voorn. 
aan Willem
een acker lants 1 mudzaad in parochie Oisterwijk in Udenhout aent Sant etc. aan de gemeint van Druenen 
aan Adriaan
huis etc. als voor aan de Druenense gemeynt tot erf genaamd den Brant

1541 september 13 | 245/73

Wouter zoon wijlen Peter Faess man van Geertruyde zijn huisvrouw dochter wijlen Henrick van Vucht vendt
Peter Beye ad opus dms en mgr Remboldi Fredrix priester baccularius in beyde rechten jaarlijkse en 
erfelijke pacht 1 mud Otw maat op hoechtijt des heylich cruys verheffinge uit
een beemd 1 bunder in parochie Oisterwijk in Udenhout in den Biesenmortel etc.

1541 september 16 | 245/80

Ariaen, Wouter en Willem kinderen wijlen Gerit zoon Henrick Verhoeven, Job Corneliss man van Ariaen 
dochter Gerit voorn. 1/8 in
1/2 bunder weylants parochie Oisterwijk in Udenhout genaamd den Horst etc. 
vendt Jan die Molder Janss 

1541 november 26 | 245/85v

Paula wede Arnden Henricx Verhoeven (test) 
1/8 in 1/2 van twee groysvelden deen geheyten den Horst dander den Cuyel tsamen 8 lopen in parochie 
Oisterwijk in Udenhout etc. 
vendt Jan die Molder Janss 

1541 december 8 | 245/86vg

Mathijs zoon wijlen Henrick Meliss wedn. Cornelie dochter wijlen Jan Gijben zijn tocht in
stuck ackerlants in parochie Oisterwijk in Udenhout ter plaatse genaamd die Molenstraet geheyten in die 
Schijve 
supt Henrick zoon Mathijs voorn. en Ariaen Arts man van Geertruyde dochter Mathijs voorn. ook tbv 
Anthonie dochter Mathijs voorn. 
quo facto Henrick zoon Mathijs Henrick Meliss en Ariaen Artss man van Geertruyt dochter Mathijs voorn. 
ook voor Anthonie dochter Mathijs supt Adriaen Wouters 

1541 december 24 | 245/90

Gijsbert zoon wijlen Jan Gijsselen 
een weyvelt 8 lopen in parochie Oisterwijk in Udenhout inden Biessemortel 
aankomst tegen tcoester van St Geertruyt sBosch met meer andere goederen sch. sBosch 
supt Steven Jan Hessels ook tbv Geertruyt zijn zuster 

1541 november 14 | 245/92v

Peter zoon wijlen Peter Bey man van Katharijne wede Jan die Beer zoon wijlen Peters haar recht op de 
helft in 
een hoeve in parochie Oisterwijk in Udenhout opte Gruenstraet etc. in schepenbrief van Oisterwijk 
supt Gijsberden die Molder 
Katharina en Francisci zoon gen. Katharijne bij wijlen Johannis die Beer 
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