Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 296 ("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.)
10 januari 1601 – 15 december 1601
23 januari 1601 | 296/2-2v
Cornelis zoon wijlen Adriaen Cornelis van Gorchom en van Elijsabeth dochter wijlen Peter Huijben
verkoopt aan Peter de oudste zijn broer, mede tbv. de andere kinderen van Adriaen en Elijsabeth vs
1/5 deel en al zijn rechten in zijn kindsdeel, waar dan ook gelegen die hem door successie zijn aangekomen
van zijn ouders
30 januari 1601 | 296/5-6v
Jan, Adriaen en Ghijsbert zonen van wijlen Cornelis Jan Goijaerts en van Marie dochter Willem Goossen
Emmen, Jan Goijaert Peters als man van Marie en Wouter zoon wijlen Aert de Ridder als man van Adriana
dochters van wijlen Cornelis en marie vs.
maken een erfdeling van de volgende goederen hen aangekomen door successie van hun ouders
1ste lot - Jan Cornelis Jan Goijaerts en Wouter de Ridder
1. akkerland, 4 lopen, in Udenhout aan de gruenstrate
e.z. kinderen Adriaen Jan Goijaerts, a.z. erfgenamen Jan Peters, e.e. Cornelis Adriaens, a.e. gruenstrate
2. hooibeemd, 4 lopen, als voor in dasschit
e.z. Cornelis Arien Wouters de oude, a.z. Jan de Ridder e.a., e.e. Cornelis Arien Wouters de jonge, a.e.
lange tijd door Jan de Vries in gebruik geweest
3. heiveld in Loon
4. moerbank in Loon
5. cijns
belast met jaarlijks 7 stuivers erfcijns aan het bisdom van sBosch
2de lot - Adriaen Cornelis Jan Goijaerts en Ghijsbert Cornelis Jan Goijaerts
1. de onverdeelde helft in een huis, schaapskooi en schop, met de grond an aangelegen erf, 7 lopen, inden
biesmortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. en e.e. Henrick Willem Goossens, a.e. kinderen Adriaen Jan Goijaerts
2. onverdeelde helft in akkerlans en een weiland daarnaast gelegen, samen 9,5 lopen en 1 vierdevat land,
als voor op runtsvoirt
e.z. erfgenamen Jan Schalcken met de gemene lei daartussen, a.z. de gemeint van Helvoirt, e.e.
erfgenamen Wouter Aerts van Broechoven, a.e. kinderen Adriaen Jan Goijaerts
3. heiveld, 8 lopen 19 roeden, inden biesmortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. weduwe Cornelis de Meijer, e.e. kinderen Adriaen Jan Goijaerts
4. westelijk deel van land, 7 lopen 39 roeden in het geheel, eerder afgesplitsts van land genaamd den
grooten acker, als voor
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. kinderen Adriaen Jan Goijaerts, e.e. Henrick Willem Goossens
5. beemd genaamd de rietdonck, 8 lopen, opte rietdonck
e.z. erfgenamen Aert Francken, a.z. en e.e. erfgenamen Wouter Peter Goijaerts, a.e. Henrick Jan Willems
marge: 8 februari 1613 - Adriaen draagt zijn deel over aan Ghijsbert
3de lot - Jan Goijaert Peters
1. onverdeelde helft in akkerland en weiland, 16 lopen in het geheel, in Udenhout inden biesmortel
b.z. Henrick Willem Goossens, e.e. weduwe Cornelis de Meijer, a.e. de gruenstrate
belast met jaarlijks 1 stuiver 3 oort aan de hertog van Brabant
1 oort erfcijns aan de vrouwe van Helvoirt
de helft in 1,5 mud rogge erfpacht aan het groot gasthuis in sBosch
31 januari 1601 | 296/7-7v
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Henrick zoon wijlen Wouter Jan Nauwen weduwnaar van Jenneken dochter Peter Elijas, samen met Wouter
zijn zoon
verkoopt aan Robbert zoon wijlen Lambert Robben
weiland, 3 lopen, in Udenhout opte houtsche strate
e.z. Claes Claes Cocx, a.z. Peter Peter Elijas, e.e. erfgenamen Michiel Willem Laureijssen, a.e. Willem Arien
Brekelmans
belast met jaarlijks 5,5 oort erfcijns aan de hertog van Brabant
31 januari 1601 | 296/7v-8
Cornelis zoon wijlen Sebastiaen Claes van Engelant en van Adriana dochter Jan Wouters
verkoopt aan Claes zijn broer
1.4 deel onverdeeld in de westelijke helft in een weiveld, 10 lopen, in Udenhout opt winckel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. armen manhuis in sBosch, e.e. Willem Gerit Vendicx, a.e. weduwe Jan
Martens
verkoper aangekomen door successie van zijn ouders
9 februari 1601 | 296/8v
Cornelis zoon wijlen Henrick Janssen als man van Jenneken dochter wijlen Jan Jan Goijaerts
verkoopt aan Aerd zoon wijlen Henrick van Oirdt
de onverdeelde helft in een hooibeemd, 4 lopen, in Udenhout inde Leghrijt
e.z. Jan Jan Emmen, a.z. thermanse broeck,
verkoper aangekomen door successie van zijn schoonvader
marge: 25 juni 1604 - Aert verkoopt deze helft aan Adriaen Lenaert Huenen tbv Willem en Adriana kinderen
van wijlen Adriaen Jan Jan Goijaerts
16 februari 1601 | 296/10-11
Peter zoon wijlen Adriaen Brekelmans als weduwnaar van Neesken dochter wijlen Pauwels Cornelis en van
Marie dochter wijlen Wouter vanden Heesacker, en Lenaert zoon wijlen Goossen Lenaerts van Hove en van
Neesken vs. in haar 1ste huwelijk, Willem Adriaen Brekelmans als man van Elisabeth en Jan Jan Emmen als
man van Marie dochters van wijlen Goossen Lenaerts van Hove vs.
maken een erfdeling van de volgende goederen die Peter en Neesken in hun huwelijk hebben bezete en die
na het overlijden van Neesken voor de helft toekomen aan Leonard, Marie en Elijsabeth vs.
1ste lot - Peter Adriaen Brekelmans
1. een stede, huis, hof met aangelegen erf, 20 roeden, in Udenhout inden biesmortel
e.z. convent van St. Gertrudis in sBosch noord, a.z. gemene straat, e.e. gemene straat, a.e. weduwe
Pauwels Cornelis
2. akkerland genaamd den grooten hoff, 1 lopen, als voor
e.z. weduwe vs., verder rondom convent vs.
3. akkerland, 9 lopen 39 roeden, als voor
e.z. weduwe Pauwels Cornelis, a.z. en e.e. convent vs., a.e. vrouw Pijnappels
4. weiveld genaamd de eckerweije, 8,5 lopen, als voor
e.z. Henrick Willem Goossens, a.z. convent vs., e.e. kartuizers in Vught, a.e. vrouw Pijnappels
5. weiveld, 6,5 lopen, als voor opte rietdonck
e.z. convent vanden hage bij Eindhoven, a.z. vrouw Pijnappels, e.e. convent Ulenborch, a.e. Henrick Ariens
vanden Pasch
6. deel in een hooibeemd rijdende in 4 lopen beempt in een grotere beemd als voor
e.z. Claes Arien Scheijven, a.e. kinderen Henrick Emmen, e.e. gemene waterlaat genaamd de leije, a.e.
jonker Dierck de Borchgreeff
7. Helvoirt
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belast met jaarlijks:
de helft in 10 karolus gulden aan het convent van sinte Gertruden in sBosch
de helft in 9 gulden 8 stuivers aan heer Peter Busco priester
4 karolus gulden aan Daniel van Vlierden
10 stuivers in een cijns van 25 stuivers aan heer Peter Huenen
1 stuiver 3 oort erfcijns aan de gezworenen van Haaren
de helft in 4 stuivers erfcijns aan de erfgenamen Lucas van Ammerzoijen
de helft in 7 stuivers en 1 kapoen erfcijns aan vrouw Verstegen
2de lot - Lenaert, Willem en Jan
1. een stede, huis, hof, schuur en aangelegen erf, 24 lopen, in Udenhout aan de gruenstrate
e.z. Jan Gerit Willems, a.z. Peter Thomas van Roij, e.e. gemene straat, a.e. jonker Gerit van Gameren en
het convent van Oisterwijk
2. weiveld, 6 lopen, als voor
e.z. convent van Oisterwijk, a.z. juffrouw Lana van Vlierden, e.e. Jan Gerit Willems, a.e. kinderen Peter Jan
Nauwen
belast met jaarlijks
1 mud rogge erfpacht aan Fijken Anchems in sBosch
1 mud rogge erfpacht aan Heijlken Luekemans in sBosch
2 lopen rogge erfpacht aan de bisschop van sBosch
1 lopen rogge erfpacht aan de cappellen van onser Liever vrouwen opte cruijstrate
1 mud rogge lospacht aan Henrick Wouters te sBosch
19 stuivers 4,5 denarien in de hertogcijns op st. Thomasdag
28 stuivers erfcijns op sinte lambertsdag
16 februari 1601 | 296/11-12
Lenaert zoon wijlen Goossen Lenaerts van Hove en van wijlen Neesken dochter wijlen Pauwels Cornelis,
Willem Arien Brekelmans als man van Elijsabeth en Jan zoon Jan Emmen als man van Marie dochters van
Goossen en Neesken vs.
maken een erfdeling van de volgende goederen
1ste lot - Leonard en Willem
1. een huis, hof, schuur met aangelegen erf en nog een hof genaamd den stelsthoff en nog 2/3 deel oost in
aangelegen erf, 24 lopen in het geheel, in Udenhout aan de gruenstrate
e.z. Jan Gerit Willems, a.z. Jan Jan Emmen tegendeler, e.e. gemene straat, a.e. convent van Oisterwijk e.a.
2. weiveld, 6 lopen, als voor
e.z. convent vs., a.z. juffrouw Lana van Vlierden, ae.e. Jan Gerit Willems, a.e. kinderen Peter Jan Nauwen
belast met jaarlijks
1 mud rogge erfpacht aan Fijken Anchems in sBosch
2 lopen rogge erfpacht aan de bisschop van sBosch
1 lopen rogge erfpacht aan de cappellen van onser Liever vrouwen opte cruijstrate
1 mud rogge lospacht aan Henrick Wouters te sBosch
19 stuivers 4,5 denarien in de hertogcijns op st. Thomasdag
28 stuivers erfcijns op sinte lambertsdag
2de lot - Jan Jan Emmen
1. 1/3 deel west in een stede van 24 lopen in het geheel, in Udenhout aan de gruenstrate
e.z. Peter Thomas van Roij, a.z. en e.e. Lenaert en Willem tegendelers, a.e. gemene straat
belast met jaarlijks
1 mud rogge erfpacht aan Heijlken Luekemans in sBosch
23 februari 1601 | 296/16v-17
Joost zoon wijlen Adriaen Joost Smolders als man van Jenneken de oudste dochter wijlen Adriaen Jan
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Nauwen en van wijlen Anna dochter wijlen Adriaen Aert Elijas, mede namens Jan, Eircken, Ida, Catharina,
Jenneken de jongste, Marie en Diercxken, haar broers en zusters, voor 8/9 deel in de helft, Reijsken dochter
Adriaen Corstaen Vervloet en van Marie de oudste dochter Adriaen Aert Elijas, voor 2/3 deel in de andere
helft, Cornelis Adriaen Wouters als man van Marie, Peter zoon wijlen Peter Jan Nauwen als man van Anna,
dochters van wijlen Jan Peter Priems en van Marie de jongste dochter Adriaen Aert Elijas voor het
resterende 1/3 deel in de andere helft
verkopen aan Aerd zoon wijlen Aerdt Adriaens van Tilborch
een beemd, 6 lopen, in Udenhout ind e leghrijt
e.z. kinderen Goijaert Peter Huijben, a.z. Adriaen Lamberts van Heze, e.e. erfgenamen Lambert de Meijer,
a.e. Cornelis Wouter Brocken
26 februari 1601 | 296/17
Reijsken dochter wijlen Adriaen Corstiaens Vervloet en van Marie de oudste dochter Adriaen Aert Elijas
verkoopt aan Joost Arien Joosten
1/3 deel onverdeeld in een weiveld, 1 lopen in hetgeheel, in Udenhout aan de gruenstrate
e.z. en e.e. Henrick de Hont, a.z. kinderen Henrick Ghijsberts cs., a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
verkoopster aangekomen door successie van Adriaen Aert Elijas
26 februari 1601 | 296/17v-19v
Reijsken dochter wijlen Adriaen Corstiaen en van Marie de oudste dochter wijlen Adriaen Aert Elijas de
Meijer, mede voor Adriaen en Kathelijn haar broer en zuster aan de ene kant,
Cornelis Arien Wouters als man van Marie en Peter zoon wijlen Peter Piggen de jonge als man van Anna,
dochters van wijlen Jan Peter Priem en van Marie de jongste dochter Adriaen Aert Elijas vs aan de andere
kant
Joost zoon wijlen Adriaen Joosten als man van Jenneken de oudste dochter van wijlen Adriaen Jan Nauwen
en van Anna dochter Adriaen Aert Elijas, mede namens Jan, Eircken, Ida, Catharina, Jenneken de jongste,
Marie en Diericxken, kinderen van Adriaen Jan Nauwen en Anna vs., Jan zoon wijlen Huijbert zoon Adriaen
Jan Nauwen en Anna vs. met Aert zoon wijlen Dierick Nauwen als voogd van de kinderen van wijlen Huijbert
vs. als derde partij
maken een erfdeling van de volgende goederen die hen zijn aangekomen door successie na dood van
Adriaen Aert Elijas hun grootvader in een eerdere erfdeling
1ste lot - Reijsken et al
1. 1/3 deel in de helft zuid in akkerland genaamd den patacker, 10 lopen in het geheel, in Udenhout inde
sesshoeven
e.z. Jenneken dochter Adriaen Aert Elijas cs zuid, a.z. Cornelis en Peter vs. tegendelers, e.e. Henrick de
Hont, a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
2. 1/3 deel in de zuidelijke helft in akkerland genaamd den bremacker, 10,5 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jenneken dochter Adriaen Aert Elijas cs, a.z. tegendelers, e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs
Vuchts
3. 1/3 deel zuid in de helft in akkerland genaamd den ossenacker, 5,5 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jenneken vs., a.z. tegendelers, e.e. Lambert Peter Thijs, a.e. Huijbert Arien Berthens
4. 1/3 deel zuid in de helft in akkerland, 2 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jenneken cs vs., a.z. tegendelers, e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
5. een dries met de hele wouwer, als voor bij de aanstede
e.z. oost Henrick de Hont, a.z. tegendelers, e.e. gemene straat, a.e. Jenneken cs vs.
belast met jaarlijks 1/3 deel in de helft van 4,5 mud rogge erfpacht aan de clarissen in sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in de helft in 24 stuivers 5 denairen in de hertogcijns
marge: 9 maart 1622 - Adriaen Adriaen Corstaen Vervloet verkoopt aan Wouter zoon Marten Aert Lekens?
als man van Catharina zijn zuster de helft in 1/3 deel in de helft zuid in akkerland genaamd den patacker en
de andere percelen in deze erfdeling
2de lot - Cornelis en Peter
1. middelste 1/3 deel in de helft in akkerland genaamd den patacker, 10 lopen in het geheel, in Udenhout in
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2018

de sesshoeven
b.z. tegendelers, e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
2. middelste 1/3 deel in de helft in akkerland genaamd den bremacker, 10,5 lopen in het geheel, als voor
b.z. tegendelers, e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
3. middelste 1/3 deel in de helft in akkerland genaamd den ossenacker, 5,5 lopen in het geheel, als voor
b.z. tegendelers, e.e. Lambert Peter Thijs, a.e. Huijbert Arien Berthens
4. middelste 1/3 deel in de helft in akkerland, 2 lopen in het geheel, als voor
b.z. tegendelers, e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
2. 1/3 deel in de zuidelijke helft in akkerland genaamd den bremacker, 10,5 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jenneken dochter Adriaen Aert Elijas cs, a.z. tegendelers, e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs
Vuchts
3. 1/3 deel zuid in de helft in akkerland genaamd den ossenacker, 5,5 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jenneken vs., a.z. tegendelers, e.e. Lambert Peter Thijs, a.e. Huijbert Arien Berthens
4. 1/3 deel zuid in de helft in akkerland, 2 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jenneken cs vs., a.z. tegendelers, e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
belast met jaarlijks 1/3 deel in de helft van 4,5 mud rogge erfpacht aan de clarissen in sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in de helft in 24 stuivers 5 denairen in de hertogcijns
3de lot - Joost cs.
1. 1/3 deel in de helft noord in akkerland genaamd den patacker, 10 lopen in het geheel, in Udenhout inde
sesshoeven
e.z. tegendelers, a.z. en e.e. Henrick de Hont, a.e. weduwe Peter Thijs Vuchts
2. 1/3 deel in de noordelijke helft in akkerland genaamd den bremacker, 10,5 lopen in het geheel, als voor
e.z. tegendelers, a.z. en e.e. weduwe Peter Thijs Vuchts, a.e. Henrick de Hont
3. 1/3 deel noordd in de helft in akkerland genaamd den ossenacker, 5,5 lopen in het geheel, als voor
e.z. Gertruidt Henrick Berthens, a.z. tegendelers, e.e. Lambert Peter Thijs, a.e. Huijbert Arien Berthens
4. 1/3 deel noord in de helft in akkerland, 2 lopen in het geheel, als voor
e.z. noord weduwe Peter Thijs Vuchts, a.z. tegendelers zuid, e.e. Henrick de Hont, a.e. de ossenacker vs.
belast met jaarlijks 1/3 deel in de helft van 4,5 mud rogge erfpacht aan de clarissen in sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in de helft in 24 stuivers 5 denairen in de hertogcijns
12 maart 1602 | 296/21
Claes zoon wijlen Gerit Colen als man van Marijken dochter wijlen Adriaen Jan Berthens en van Catharina
dochter wijlen Jan Herman Luers
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Wouter Brocken
akkerland, 2,5 lopen, in een groter perceel genaamd den langen acker, in Udenhout aan de cruijstrate
e.z. Cornelis Arien Waouters, a.z. weduwe Aert Arien WOuters e.a., e.e. Henrick Arien Berthens
belast met jaarlijks 9.5 lopen rogge aan de erfgenamen Wijt Joosten
verkoper aangekomen door successie na dood van Adriaen en Catharina vs.
16 maart 1601 | 296/21v-22
Adriaen zoon wijlen Peter Wouters
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Henrick Jans
de onverdeelde helft in de noordelijke helft in akkerland, 5 lopen in het geheel, in de sesshoeven
e.z. Lambert Peter Jans noord, a.z. Peter Willem Goossens hiervan afgesplitst zuid, e.e. Henrick de Hont,
a.e. Peter Willems en Jan Wouters
verkoper en zijn broers/zusters aangekomen van Catharina weduwe Aert Jan de Ridder door koop samen
met Peter Willem Goossens
21 maart 1601 | 296/23-26
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Jan zoon wijlen Henrick Jan Willems en van Marie dochter Adriaen Hessels, Cornelis zoon wijlen Willem
Huijberts van Laerhoven als man van Engelken, en Jan zoon Anthonis Embert Peijnenborchs als man van
Jenneken, dochters van wijlen Henrick en Marie vs. maken een erfdeling van de volgende goederen hen
aangekokmen van hun ouders
1ste lot - Jan Henrick Jan Willems
1. huis, hof, schop met de oostelijke helft in land genaamd den huijsacker, 8 lopen in het geheel, in Udenhout
aan de woudcant
e.z. convent van Cauwater oost, a.z. Cornelis vs. tegendeler, e.e. gemene straat, a.e. Jan zelf
2. weiland, genaamd den mortel en de helft in de leeghweije met de hele calverweije en een klein hooffken,
alles aan elkaar gelegen, 3 lopen in het geheel, als voor
e.z. convent van Cauwater, a.z. Cornelis vs., e.e. Jan vs., a.e. Cornelis vs.
3. de zuidelijke helft in de streepacker en hogeweije daaraan gelegen, samen 9 lopen, als voor
b.z. convent vs., b.e. Cornelis Willems tegendeler
4. de oostelijke helft in akkerland in een driehoek gelegen genaamd den gheir, 4,5 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Wouter Jan Hessels, a.z. Cornelis tegendeler, e.e. zuid land genaamd den reijt
5. 2/5 deel oost in een weiland, 18 lopen in het geheel, als voor
e.z. Cornelis vs., a.z. Goijaert Francken, e.e. een schouwaterlaet genaamd de Leije, a.e. Jan Thonis vs.
tegendeler
6. heiveld in Helvoirt
7. heiveld in Helvoirt
belast met jaarlijks:
1 mud rogge aan de heer van Nuenen
2 karolus gulden aan Henrick zijn halve broer
13 stuivers in de hertogcijns opt st. Thomasdag
2de lot - Cornelis Willem Huijbert van Laerhoven
1. de materialen van een schuur en bakhuis met de oven op het erf van Jan Henricx vs.
2. de westelijke helft in land genaamd den huijsacker, 8 lopen in het geheel, in Udenhout aan de Woutcant
e.z. Jan Henricx vs., a.z. convent van Cauwwater, e.e. gemene straat, a.e. Corelis vs.
2. de helft in een weiveld genaamd de Leeghweije, 4 lopen, als voor
e.z. Jan Henricx, a.z. convent vs., e.e. de huijsacker vs., a.e. volgend perceel genaamd den coolhoff
3. akkerland genaamd dencoolhoff met de noordelijke helft van de streepacker, 2 lopen, als voor
b.z. convent vs.,, b.e. Jan Henricx vs.
4. de westelijke helft in akkerland in de vorm van een driehoek, 5 lopen in het geheel, als voor
e.z. en e.e. Jan Thonnis tegendeler, a.z. Jan Henricx vs., a.e. land genaamd den reijt
5. weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Henricx, a.z. een gemene waterlaat genaamd de Leije, b.e. convent vs.
6. 2/5 deel west in een weiland, 18 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jan Henricx vs., a.z. convent vs. e.e. Jan Thonis vs. tegendeler, a.e. schouwaterlaet genaamd de Leije
7. heiveld in Helvoirt
belast met jaarlijks:
1 mud rogge aan de heer van Nuenen
4 lopen aan de heilige geest van Oisterwijk
30 stuivers Henrick Henricx zijn zwager
6 stuivers in de hertogcijns opt st. Thomasdag
3de lot - Jan Thonis
1. materialen van een kamer, schaapskooi en een gebint west in een schuur op het erf van Jan Henricx vs.
2. akkerland en weiland, 8 lopen, in Udenhout
e.z. covent van Cauwater, weiland genaamd den reijt e.a., gemene straat, a.e. schouwaterlaet genaamd de
leije
3. 1,5 lopen land west in een weiland genaamd den geir, als voor
e.z. Cornelis vs oost, a.z. Jan zelf, e.e. land genaamd den reijt, a.e. Jan vs.
4. akkerland genaamd den hooghen acker, 5 lopen, als voor
e.z. Wouter Jan Hessels, a.z. en e.e. Jan Thonis vs., a.e. gemene straat
5. de onverdeelde helft in een beemd, 1 bunder, genaamd martens beempt, als voor
e.z. godshuis van ter cameren, a.z. Willem Aert e.a., e.e. convent van Cauwater, a.e. beemd genaamd de
Langen beempt
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6. 1/5 deel zuid in een weiland, 18 lopen in het geheel, als voor
e.z. Willem Aerts e.a., a.z. beemd genaamd den horst, e.e. erfgenamen Franck Michiels, a.e. Jan Henricx
7. 2/3 deel zuid in een heiveld genaamd den streep, 8 lopen, in Helvoirt
8. heiveld in Helvoirt
belast met jaarlijks:
1 mud rogge aan de altaristen in de kerk van Oisterwijk
4 lopen aan de Lijsken van Oss
3,5 stuiver grondcijns aan de vrouwe van Helvoirt
28 maart 1601 | 296/26-26v
Cornelis zoon wijlen Sebastiaen Claess van Engelant
verkoopt aan Jan zijn broer en na diens dood aan Marie dochter van Jan zelf en Catharina dochter wijlen
Joost Ghijben zijn echtgenote
land, 2,5 lopen, in Udenhout op hoochout
e.z. Jan Arien Schoenmakers noord, a.z. weduwe Sebastiaen Jan van Buerden, e.e. weduwe Jan Martens,
a.e. Adriaen Jan Emmen
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heren altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de kosterij van Oisterwijk
verkoper aangekomen door successie van zijn vader
28 februari 1601 | 296/29v-31v
Guillaume, Jacuqes en Philips zonen van wijlen jonker Jacques de Wale, in leven schout vn de vrijheid en
het kwartier van Oisterwijk en Henrick zoon Laureijs van Asten als man van juffrouw Anna dochter wijlen
jonker Jacques de Wale maken een erfdeling van de volgende goederen van hun vader aangekomen
1ste lot - Guillaume
niets in Udenhout
2de lot - Jacques de Wale
o.a.
1/3 deel west in een heiveld van 3 bunder 4 lopen in het geheel opte creijten heije bij de winckel bij de hoeve
van de heer van Petershem
e.z. Philips tegendeler oost, verder rondom in de gemeint
3de lot - Philips de Wale
o.a.
heiveld, 33 lopen 20,5 roeden opte creijten heije tegenover dwinckelse gat aan de oostzijde van het
winckelschen kerckpat
rondom in de gemeint
2/3 deel oost in een heiveld van 3 bunder 4 lopen in het geheel opte creijten heije bij de winckel bij de hoeve
van de heer van Petershem
e.z. Jacques tegendeler west, verder rondom in de gemeint
4de lot - Henrick van Asten
niets in Udenhout
4 april 1601 | 296/31v-32
Henrick zoon wijlen Wouter Huijben
verkoopt aan Peter zoon wijlen Wijtman Joosten van IJersel
1/3 deel onverdeeld in akkerland, 2 lopen 13 roeden, in Udenhout inden cuijl
rondom in het erf van de erfgenamen van Jan vanden Pasch
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verkoper aangekomen van zijn vader door successie
17 april 1601 | 296/34-34v
Jan zoon wijlen Huijbert zoon Adriaen Jan Nauwens en Aert Dierck Nauwen als voogden van Ghijsbert,
Goidtschalck en Anneken, kinderen van wijlen Huijbert vs.
verkopen aan Joost zoon Adriaen Joosten hun zwager echtgenoot van Jenneke de oudste dochter Adriaen
Jan Nauwen
1/9 deel onverdeeld in twee steden, in huis, hof, gronden, akkerlanden, beemden, driessen, heivelden,
holen, wallen, canten, graven en houtwassen, in twee steden aaneen liggende
waarvan Cornelis Arien Wouters en een pacht en de kinderen Adriaen Aert Elijas cs de andere
de voornaamste landerijen van de ene stede liggen in Udenhout an de andere in Berkel
hiervan uitgezonderd de heibodem in Loon
17 april 1601 | 296/34v-35
Joost zoon wijlen Adriaen Joosten mede als man van Jenneken de oudste dochter wijlen Adriaen Jan
Nauwen
verkoopt aan Aerd zoon wijlen Aert Ariens van Tilborch
1/9 deel in de onverdeelde helft van een beemd, 6 lopen in het geheel, in Udenhout in de leeghrijt
e.z. kinderen Goijaert Peter Huijben, a.z. Adriaen Lambert van heze, e.e. erfgenamen Lambert de Meijer,
a.e. Cornelis Wouter Brocken
verkoper aangekomen door opdracht van de kinderen van wijlen Huijbert zoon wijlen Adriaen Jan Nauwen
14 mei 1601 | 296/37v-38
Aerdt zoon wijlen Henrick Gijsbert Brabants en van Cathelijn dochter wijlen Adriaen Aert Elijas en van
Reijsken dochter Wouter Luer
verkoopt aan Cornelis de jonge zoon Adriaen Wouter Vermeer
2/3 deel in 1/3 deel in een schuur met de grond, aan de gruenstrate
e.z. een gemene weg, a.z. Aert vs cs.
verkoper aangekomen in een erfdeling met de kinderen Adriaen Aert Elijas en deels van Joost Jan
Thonissen als man van Hilleken dochter Henrick Ghijsberts vs.
14 mei 1601 | 296/38
Cornelis zoon wijlen Adriaen Wouter Vermeer als man van Marie dochter Jan Priem
verkoopt aan Aerd zoon wijlen Henrick Ghijsebrts
1 roede land onverdeeld in een hof van 1 lopen, aan de gruenstrate
e.z. weduwe Peter Thijs Vuchts met een weg tussenbeide, a.z. Cornelis vs.
24 mei 1601 | 296/39v-40
Joost zoon wijlen Adriaen Joosten mede als man van Jenneken de oudste dochter wijlen Adriaen Jan
Nauwen
verkoopt aan Cornelis zoon Henrick Janssen
akkerland, 2 lopen min een viertel roede en nog een heiveld, 1 lopen, in de sess hoeven
e.z. kinderen Adriaen Aert ELijas, a.z. erfgenamen Dierck Nauwen, e.e. Aert zoon Dierck Nauwen, a.e.
weduwe Embert Peter Ariens
verkoper aangekomen van Adriaen Jan Nauwen zijn schoonvader
23 mei 1601 | 296/40v-41
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Henrick zoon wijlen Aert Diercx als man van Jenneken dochter Henrick Gijsberts Zegers en van Meijken
dochter Jan Goijaerts, mede gemachtigd door Ghijsbert zoon wijlen Henrick Ghijb Zegers, Dominicus Jansen
de oude als man van Cornelia dochter Henrick Ghijsberts Zegers, Gerit Henricx weduwnaar van wijlen
Laureijnsken dochter wijlen Henrick zoon Henrick Ghijb Zegers, Jan Steven Goijaerts als man van Lijsken
dochter wijlen Henrick vs., en Berthout Henricx als man van Geertruijdt weduwe van Joost zoon Henrick
Ghijsberts (procuratie voor schepenen van Loon), Henrick Aert DIercx ook nog namens de kinderen van
Gerit Henricx en de kinderen van Joost zoon Henrick Ghijb Zegers
verkopen aan Aerd zoon wijlen Henrick van Oirt
een stede, te weten huis, grond, hof en aangelegen erf, 8 lopen, in Udenhout, die Aerd Henrick van Oirt nu
pacht en die de verkopers is aangekomen van Marijken dochter Jan Goijaerts
27 juni 1601 | 296/41v
Dierck zoon wijlen Marten Jan Theeus
verkoopt aan Marten de oudste zijn zoon
land, 3 lopen, in Udenhout aan den santcant
e.z. Marten zoon Dierck Martens, verder rondom de duinen
belast met jaarlijks 5,5 stuiver aan een amren gasthuis in sBosch
verkoper aangekomen van zijn vader
27 juni 1601 | 296.41v-42
Marten de oudste zoon Dierck Martens Mattheeussen
verkoopt aan Dierck Martens zijn vader
beemd, 4 lopen, in Udenhout
e.z. bisschop van sBosch, a.z. Dierck Martens, e.e. Aert de Meijer, a.e. harenbroeck
belast met jaarlijks de helft in 15,5 stuiver erfcijns aan de prelaet van Tongerlo
13 juli 1601 | 296/42v
Jan zoon wijlen Peter Cornelis van Gorchom, weduwnaar van Elijsabeth dochter Jan Jan Vervloet en van
Margriet dochter wijlen Cornelis Thoniss vander Loo
doet afstand van zijn tocht aan Jan Jan Vervloet en na diens dood aan Aleijd de oudste, Aleijd de jongste en
Jenneken zijn dochters bij Margriet
zijn recht in alle goederen, huis, hof, weilande, beemden, akkerland, heiveldem holen, graven, canten en
houtwassen, waar ook gelegen en alle renten etc. Die Elisabeth vs hebben toebehoord
23 juli 1601 | 296/44v-47
Jan zoon wijlen Geraert Aert Appels en van Anna dochter wijlen Adriaen Herman Luers aan de ene kant
Quirina dochter wijlen Pauwels Henricx weduwe van Aert zoon Geraert Appels en Anna vs. en met haar Aert
zoon Pauwels Henricx als voogd van Merijken en Anneken haar kinderen
maken een erfdeling van de volgende goederen die Jan en Aert vs in een erfdeling hebben verkregen
1ste lot - Jan Gerit Aert Appels
1. materialen van en schuur en schop staande op het lot en voorhoofd van de tegendeler
2. de oostelijke helft in de aanstede, 3 lopen, met de helft van het voorhoofd, in Udenhout opt dwinckel
e.z. tegendeler west, a.z. gomelaersche strate, e.e. gemeint genaamd dwinckel, a.e. armen manhuis in
sBosch
3. de zuidelijke helft in akkerland, 7 lopen in het geheel, als voor op hoochout
e.z. Jan Bastiaen Claes zuid, a.z. tegendeler noord, e.e. Adriaen Jan Joosten, a.e. vrouwengasthuis in
sBosch
4. de zuidelijke helft in akkerland, 6 lopen in het geheel, als voor in Brabants hoeck
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e.z. Jan Ghijb Berthens zuid, a.z. tegendelers, e.e. Claes Arien Scheijven, a.z. gemeint
5. de zuidelijke helft in een heiveld, 1 lopen, als voor
e.z. tegendelers, a.z. en e.e. Claes Arien Scheijven, a.e. gemeint.
6. zuidelijke helft in een weiveld, 1 lopen, als voor aan de gomelairsche strate
e.z. Jan Ghijb Berthens, a.z. tegendelers, e.e. Adriaen Jan Joosten, a.e. gemene straat
7. de zuidelijke helft in een weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor duer den draeijboom
e.z. Adriaen Jan Emmen, a.z. tegendelers, e.e. de gomelairsche strate, a.e. Adriaen Jan Joosten
de 3 grootste eikenbomen zijn half van deze en half van de tegendeler
8. de zuidelijke helft in een weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jan Wouter Henricx, a.z. tegendeler, e.e. volgende erf, a.e. gomelairsche strate
9. de helft in 3/4 deel onverdeeld in een weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor
rakende het vorige perceel
10. de helft in 1/4 deel onverdeeld in weiland en schaarbosch, 4 lopen in het geheel, in Udenhout inden kuijl
e.z. erfgenamen Peter Priems
11. Haaren
12. Venloon
13. erfpacht
belast met jaarlijks:
de helft van alles lasten uit zijn helft
2de lot - Quirina en haar kinderen
1. huis, bakhuis met de grond en de westelijke helft in de aanstede, 3 lopen in het geheel met de helft van
het voorhoofd, in Udenhout opt winckel
e.z. tegendeler oost, a.z. en e.e. armen mannengasthuis in sBosch, a.e. de gemeint genaamd dwinckel
2. de noordelijke helft in akkerland, 7 lopen in het geheel, als voor op hoochout
e.z. Claes Arien Scheijven, a.z. tegendeler noord, e.e. Adriaen Jan Joosten, a.e. vrouwengasthuis in sBosch
4. de noordelijke helft in akkerland, 6 lopen in het geheel, als voor in Brabants hoeck
e.z. Jan Ghijb Berthens zuid, a.z. tegendelers, e.e. Claes Arien Scheijven, a.z. gemeint
5. de noordelijke helft in een heiveld, 1 lopen, als voor
e.z. tegendelers, a.z. en e.e. Claes Arien Scheijven, a.e. gemeint.
6. noordelijke helft in een weiveld, 1 lopen, als voor aan de gomelairsche strate
e.z. Jan Ghijb Berthens, a.z. tegendelers, e.e. Adriaen Jan Joosten, a.e. gemene straat
7. de noordelijke helft in een weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor duer den draeijboom
e.z. Jan Ghijb Berthens noord, a.z. tegendelers zuid, e.e. de gomelairsche strate, a.e. Adriaen Jan Joosten
de 3 grootste eikenbomen zijn half van deze en half van de tegendeler
8. de noordelijke helft in een weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor
e.z. Peter Jan Nauwen, a.z. tegendeler, e.e. volgende erf, a.e. gomelairsche strate
9. de helft in 3/4 deel onverdeeld in een weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor
rakende het vorige perceel
10. de helft in 1/4 deel onverdeeld in weiland en schaarbosch, 4 lopen in het geheel, in Udenhout inden kuijl
e.z. erfgenamen Peter Priems
11. Haaren
12. Venloon
13. erfcijns
met de lasten
17 augustus 1601 | 296/48-48v
Huwelijkse voorwaarden voor Bartholomeus zoon wijlen Michiel Loeijen en Beatrix dochter Peter Goijaerts
25 augustus 1601 | 296/49-49v
Peter zoon wijlen Peter Jan Nauwens als man van Anna dochter wijlen Jan Peter Priem en van Marie
dochter Adriaen Aert Elijasn
verkoopt aan Cornelis de jonge zoon wijlen Adriaen Wouters Vermeer
de helft in 1/3 deel in een schuur met de grond, aan de gruenstrate
e.z. gemene weg, a.z. erfgenamen Adriaen Aert Elijas
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verkoper aangekomen in een erfdeling na overlijden van Adriaen Aert Elijas
25 augustus 1601 | 296/49v
Jan zoon wijlen Jan de jonge zoon Jan vanden Pasch de oude en van Ida dochter wijlen Jan Damen
verkoopt aan Lambert zoon wijlen Peter Thijs Vuchts
land, 1 lopen, in Udenhout inde kuijlen
e.z. Jan van de Pasch de jonge, a.z. Ghijsbert Henrick Wouters, e.e. convent van Tongerlo, a.z. Henrick
Wouter Nouwen
eerder verkocht door Jan vanden Pasch de jonge aan Ghijsbert Henrick Wouters en door Jan Jan Jan
vanden Pasch vernadert
24 juli 1601 | 296/50a-50av
Jan Gerit Appels bewoonde en gebruikte een stede met toebehoren gelegen in Udenhout opt wijnckel,
gedurende 18 of 19 jaar. Deze stede behoorde toe aan Jan en zijn broer Aert, later diens weduwe en
kinderen.
Zij treffen een betalingsregeling vanwege ongelijke betaling van eerdere lasten e.d.
24 oktober 1601 | 296/58
Jenneken dochter wijlen Adriaen Aert Elijas
verkoopt aan Cornelis de jonge zoon wijlen Adriaen Wouters Vermeer
1/3 deel onverdeeld in een schuur met de grond, aan de gruenstrate
e.z. gemene weg, a.z. erfgenamen Adriaen Aert Elijas
24 oktober 1601 | 296/58
Cornelis de jonge zoon wijlen Adriaen Wouters Vermeer als man van Marie dochter wijlen Jan Priem
verkoopt aan Jenneken dochter wijlen Adriaen Aert Elijas
1,5 roede land west in een hof, 1 lopen in het geheel, aan de gruenstrate
e.z. Jenneken dochter Adriaen Aert ELijas, a.z. Cornelis verkoper
20 december 1601 | 296/62
Sijmon zoon wijlen Peter Jan Priems
verkoopt aan Adriaen zoon wijlen Jan Martens
1/6 dee onverdeeld in een beemd, 7 lopen, in Udenhout opte gomelaersche strate
e.z. weduwe Adriaen Peter Willems, a.z. Adriaen Laureijs Teeuwen, e.e. gemene straat, a.e. Aert Dierck
Nauwen
belast met jaarlijks 1/6 deel in de hertogcijns uit de hele beemd
verkoper aangekomen door successie van zijn vader
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