
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 341 ("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.) 
7 januari 1647 – 3 januari 1648

7 januari 1647 | 341/1-1v

Henricxken dochter wijlen Adriaen Willems van Hees, Jan zoon Cornelis Laureijs als man van Peerken, 
Jacob zoon Peter Jacops als man van Cathalijn, Frans zoon Henrick Wouter Brocken als man van Anneken, 
dochters wijlen Adriaen Willems van Hees en Jenneke enige dochter wijlen Jacob Janss. bij Jacob en Marije 
dochter wijlen Willem van Hees den ouden verwekt op 5/16 deel en op alle recht actie en kindsdeel hen 
aangekomen door overlijden van Cornelis Marcelis Heijmans hun oom en van Jenneken van Hees zijn 
huisvrouw, waar dan ook gelegen, dragen zij over aan Willem zoon wijlen Adriaen Willem van Hees hun 
broer

17 januari 1647 | 341/4-4v

In oktober 1646 hebben de legers van de prins van Oranje komende uit Vlaanderen hun kamp opgeslagen 
bij Giersbergen. Udenhout heeft toen 16 compagnies paarden ingekwartierd gekregen. Deze troepen 
hebben zich niet over het dorp verspreid maar veel overlast veroorzaakt voor een klein deel van de 
bevolking die daarover hun beklag komen doen. De burgemeesters van 1646, Jan Janss Appels en Antonis 
Janss vanden Pasch hebben negen inwoners van Udenhout, uit alle delen van het dorp, laten vergelijken 
hoe de belasting is geweest. De inwoners waren Jan Peter Willems, Jan Gerits van Broeckhoven, Jan 
Laureijs Sijmons, Claes Willemss, Jan Peter Adriaen Wouters, Jan Adriaens van Heck, Gommaer Gerits, 
Cornelis Peters van Hulst en Jacob Peter Huijberts. Zij hebben bepaald dat voor iedere ruiter een 
vergoeding gerekend mag worden van 18 stuivers, voor ieder paard zonder ruiter en iedere ruiter zonder 
paard half geld. Voor vrouwen en jongens krijgt niemand een vergoeding.
Deze raming is geen garantie voor de logering die in 1642 heeft plaatsgevonden en waarover enkele 
inwoners nog in proces zijn met de burgemeesters en regeerders.
"Aldus gedaen ende geproclameert bijde Cappelle van Udenhoudt ten aenhooren van een groot getal ende 
nombre van naegebueren van Udenhoudt vs. aldaer vergadert wesende"

21 januari 1647 | 341/6-6v

Jenneken dochter wijlen Jan Antonis Wolffs, weduwe van Jan Everaerts
doet afstand van de tocht aan Marcus haar zoon, mede ten behoeve van de andere kinderen
in een beemd, 6 lopen, gelegen in Udenhout bij de schoirstraet
e.z. Peterke weduwe Jan Peter Adriaens, a.z. Jan Adriaen Laureijssen, e.e. Adriaen Adriaen Berthens, a.e. 
Peter Claes Janssen

21 januari 1647 | 341/6v-7

Marcus, Gerard en Peter, kinderen van Jan Everaerts en Jenneken Jan Antonis Wolffs, Dirck Claes van 
Schijndel als man van Catharijnen en Jan Jan vanden Hoevel als man van Eerken, dochters van hetzelfde 
echtpaar aan de ene kant, en Cornelis Jan Antonis Wolffs en Antonis zoon Corst Claes Elias als voogden 
van Jacob en Jenneken kinderen van wijlen Antonis Jan Antonis Wolffs
verkopen aan Willem zoon wijlen Matheus Janssen
de oostelijke helft in een weiveld
over dit perceel geldt een recht van overweg

21 januari 1647 | 341/6-6v

Jenneken dochter wijlen Jan Antonis Wolffs, weduwe van Jan Everaerts
doet afstand van de tocht aan Marcus haar zoon, mede ten behoeve van de andere kinderen
in 1/5 deel in een aanstede en aangelegen erf, 12 lopen, te Udenhout op de schoirstraet en alle goederen 
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die haar en haar man zijn aangekomen in de erfdeling van Jan Thonissen 

21 januari 1647 | 341/7-8

Marcus, Gerard en Peter, kinderen van Jan Everaerts en Jenneken Jan Antonis Wolffs, Dirck Claes van 
Schijndel als man van Catharijnen en Jan Jan vanden Hoevel als man van Eerken, dochters van hetzelfde 
echtpaar aan de ene kant, en Cornelis Jan Antonis Wolffs en Antonis zoon Corst Claes Elias als voogden 
van Jacob en Jenneken kinderen van wijlen Antonis Jan Antonis Wolffs
verkopen aan Wouter Jan Adriaen Vermeer
1. 3/5 deel aan de zuidzijde van een aanstede met aangelegen erf, 12 lopen, gelegen in Udenhout op de 
schoirstraet
e.z. eerst van Adriaen Antonis Wolffs nu van Adriaen Jan Ariens, a.z. een steeg, e.e. de gemene straat, a.e. 
erf genaamd de Biesweije
2. akkerland genaamd den swarten acker, 3 lopen, als voor met de grachten en wallen
e.z. erf genaamd de Biesweije, a.z. Adriaen Jan Ariens, e.e. Adriaen Adriaen Berthens, a.e. een steeg
3. 3/5 deel in een heiveld, 5 lopen, als voor
e.z. erf genaamd den swartenacker, a.z. Adriaen vs., e.e. Adriaen Adriaen Berthens, a.e. de vs. steeg
4. 3/5 deel in akkerland genaamd den achtersten acker, 6,5 lopen, als voor
e.z. Peter Claessen, a.z. Adriaen Jans vs.
5. 1/3 deel noordwaarts in een weiveld genaamd de Biesweije, 4,5 lopen, als voor, 
e.z. Adriaen Janssen vs, a.z. Adriaen Berthens, e.e. de vs. aanstede, a.e. erf genaamd den swarten acker
6. 3/5 deel zuidwaarts in een erf genaamd den Bunt, 28 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Adriaens, a.z. Peter Claes de Lepper, 

belast met jaarlijks
3/5 deel in 18 lopen rogge in een meerdere erfpacht aan de erfgenamen Peter Leeuwen te sBosch
3/5 deel in 6 gulden aan Lonijs Pijnappel ook in een meerdere pacht te sBosch
3/4 deel in 30 stuivers aan de predikheren van sBosch

21 januari 1647    341/8v-9

Wouter zoon wijlen Jan Ariens Vermeer
verkoopt aan Andries zoon wijlen Antonis Michielss
akkerland en weiland en heide, 4 lopen 3/4 vat lopens, te Udenhout aan Brabants hoek
e.z. de verkoper nu Joost Henricx, a.z. de verkoper nu Wouter Peter vande Pasch, e.e. Adriaen Claes 
Scheijven, a.e. de gemeint, de sloot tussenbeide 

belast met jaarlijks 2 stuivers 6 denarien in de hertogcijns

In de marge:
Jan Jan Ariens Vermeer vernadert? 29 januari 1647

21 januari 1647 | 341/9-9v

Wouter zoon wijlen Jan Ariens Vermeer
verkoopt aan Wouter Peters vande Pasch
akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout bij Brabants hoeck
e.z. Andries Antonis Michielss met een sloot, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Claes Scheijven
belast met jaarlijks 2 stuivers in de hertogcijns

7 februari 1647 | 341/9v

Corstiaen zoon Adriaen Willem van Heeze
draagt over aan zijn broer Willem Adriaens van Heeze
1/16 deel in al zijn erfgoederen (kindsgedeelte) hem aangekomen door het overlijden van Cornelis Marcelis 
Heijmans
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9 februari 1647 | 341/9v-10

Wouter zoon wijlen Jan Ariens Vermeer
verkoopt aan Joost zoon wijlen Henrick Jan Ariens
akkerland en weiland, 8 lopen, gelegen te Udenhout bij Brabants hoeck
e.z. nu Andries Antonis Michiels met een sloot, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Claes Scheijven
belast met jaarlijks 4 stuivers in de hertogcijns

in de marge: vernadert door Jan zoon wijlen Jan Ariens Vermeer 9 februari 1647 (doorgestreepte akte in de 
marge)

9 februari 1647 | 341/10-10v

Joost zoon Henrick Jan Ariens
verkoopt aan Corstiaen zoon wijlen Adriaen Joosten (...)
1. weiveld, o,5 lopen, te Udenhout op de winckel
e.z. en e.e. Corst Adriaen Joosten, a.z. Embert Jacob van Rijswijck, a.e. de gemeint
met de gerechtigheid in het voorhoofd en de plantage die daarop staat
belast met jaarlijks 1 stuiver in de hertogcijns
2. akkerland, 1 lopen en 1 vierdevatzaad, als voor
e.z. Embert vs., a.z. Claes Janssen, e.e. Corst Adriaenssen, a.e. weduwe Steven Servaessen

belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de heilige geest van sBosch (gereduceerde rogpacht)

in de marge: Jan Janssen (...) las man van Metken vernadert op 9 februari 1647

9 februari 1647 | 341/10v-11

Joost zoon Henrick Jan Ariens
verkoopt aan Willem Willemss Daes(?)
akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout op de winckel
e.z. Jan en Thonis zonen wijlen Jan Janssen Emmen, a.z. Jan Jan Ghijben e.a., e.e. Peter Willems van 
Rijswijck, a.e. Aert Adriaen Aertssen
met het recht van overweg
belast met jaarlijks 3 gulden gereduceerde rogpacht aan Hans de Moij

12 februari 1647 | 341/11-11v

Jan Aerts de Lepper weduwnaar van Lucia dochter Adriaen Peter Willems zijn eerste huisvrouw
doet afstand van zijn tocht aan Wouter zijn zoon mede ten behoeve van zijn andere kinderen uit dat huwelijk.
1. te Berkel bij de Pighstraete
2. heiland en weiland, 3 lopen 0,5 roede, in de parochie Oisterwijk bij hallars bosch 
e.z. en e.e. kinderen Adriaen Brekelmans, a.z. de gemene straat, a.e. Jan Dierck van Grevenbroeck
de wal tussen het erf met Adriaen Brekelmans is niet mee begroot in de omvang van dit perceel omdat niet 
duidelijk is waar het toe behoort
3. heiveld, 2 lopen, bij de houtse straete
b.z. Elias Aert Matthijssen, e.e. houtse straete, a.e. 

12 februari 1647 | 341/11v-12

Wouter en Henrick zonen van Jan Aerts de Lepper en Lucia Adriaen Peter Willems, Wijnant Peter Sijmons 
als man van Adriana, Antonis Jan Peterss als man van Elisabeth, dochter van Jan en Lucia, en Peter Aerts 
de Lepper en Elias Aert Matthijssen als voogden van Peter en Petronella ook kinderen van Jan en Lucia,
verkopen aan Peter zoon wijlen Willem Franssen
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1. te Berkel bij de Pighstraete
2. heiland en weiland, 3 lopen 0,5 roede, in de parochie Oisterwijk bij hallars bosch 
e.z. en e.e. kinderen Adriaen Brekelmans, a.z. de gemene straat, a.e. Jan Dierck van Grevenbroeck
de wal tussen het erf met Adriaen Brekelmans is niet mee begroot in de omvang van dit perceel omdat niet 
duidelijk is waar het toe behoort
3. heiveld, 2 lopen, bij de houtse straete
b.z. Elias Aert Matthijssen, e.e. houtse straete, a.e. 

belast met jaarlijks 1 mud rogge aan het convent van Orthen te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver in de hertogcijns

12 februari 1647 | 341/12

Jan Aerts de Lepper weduwnaar van Lucia dochter Adriaen Peter Willems zijn eerste huisvrouw
doet afstand van zijn tocht aan Wouter zijn zoon mede ten behoeve van zijn andere kinderen uit dat huwelijk.
akkerland, 3 lopen 18,5 roeden, te Berkel in de sesshoeven
e.z. Peter Lamberts Mathijssen e.a., a.z. Elias Aert Mathijssen, e.e. Jan Peters van Besauwen, a.e. Aert 
zoon wijlen Adriaen Jan Martens e.a. 

12 februari 1647 | 341/12/12v

Wouter en Henrick zonen van Jan Aerts de Lepper en Lucia Adriaen Peter Willems, Wijnant Peter Sijmons 
als man van Adriana, Antonis Jan Peterss als man van Elisabeth, dochter van Jan en Lucia, en Peter Aerts 
de Lepper en Elias Aert Matthijssen als voogden van Peter en Petronella ook kinderen van Jan en Lucia,
verkopen aan Elias Aert Matthijssen
akkerland, 3 lopen 18,5 roeden, te Berkel in de sesshoeven
e.z. Peter Lamberts Mathijssen e.a., a.z. Elias Aert Mathijssen, e.e. Jan Peters van Besauwen, a.e. Aert 
zoon wijlen Adriaen Jan Martens e.a. 
belast met jaarlijks 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de kinderen mr. Dierck Peijnenborch
dit perceel moet recht van overweg verlenen aan wie daar recht op heeft

18 februari 1647 | 341/15v

Everaert zoon wijlen Jan Everaerts als man van Cathalijn dochter wijlen Cornelis Adriaens Vermeer
verkoopt aan Peter zoon wijlen Jan Everaerts zijn broer
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de gruenstraete
e.z. Jan Everts, a.z. en e.e. Adriaen Peter Wouters, a.e. Peter van Oudenhoven
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het Clara klooster te sBosch

9 maart 1647 | 341/19v-20v

Adriaen zoon wijlen Corstiaen Marcelis Heijmans en Laureijs Janssen de Lepper als man van Gauken, en 
Corstiaen Cornelis Zeeuw als man van Antonia, zusters en dochters van wijlen Corstiaen Marcelis Heijmans,
ter ene en Willem Adriaen van Heese voor hem zelf en voor de gedeelten van de andere kinderen van wijlen
Adriaen van Heeze aan de andere zijde, maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis Marcelis 
Heijmans en Jenneken van Heeze zijn huisvrouw

1ste lot - Adriaen en consorten
1. hooiland in Bezooien
2. de noordwestelijke helft in een houtveld, 8 lopen, te Udenhout in de schoorstraet
e.z. Jan Gerits de Cort de jonge, a.z. Peter Goijaerts Aerts, e.e. de schoirstraet, a.e. Wouter Adriaen Jan 
Martens

2de lot - Willem en consorten
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Cuijl
b.z. Wijtman Peter Wijten, e.e. bisschop van sBosch, a.e. Wouter Adriaen Jan Martens
2. de zuidoostelijke helft in een houtveld, 8 lopen, te Udenhout in de schoorstraet
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e.z. Jan Gerits de Cort de jonge, a.z. Peter Goijaerts Aerts, e.e. de schoirstraet, a.e. Wouter Adriaen Jan 
Martens

9 maart 1647 | 341/20v

Adriaen zoon wijlen Corstiaen Marcelis Heijmans en Laureijs Janssen de Lepper als man van Gauken, en 
Corstiaen Cornelis Zeeuw als man van Antonia, zusters en dochters van wijlen Corstiaen Marcelis Heijmans
verkopen aan Willem zoon wijlen Willem Adriaen van Heeze
de helft in een weiveld, 4 lopen, te Udenhout in de cuijl
e.z. Huijbert Jacobs, a.z. Cornelis Jan Gerits, b.e. bisschop van sBosch

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van Cornelis Marcelis Heijmans en Jenneken van Heeze

9 maart 1647 | 341/10v-21

Adriaen zoon wijlen Corstiaen Marcelis Heijmans en Laureijs Janssen de Lepper als man van Gauken, en 
Corstiaen Cornelis Zeeuw als man van Antonia, zusters en dochters van wijlen Corstiaen Marcelis Heijmans
verkopen aan Willem zoon wijlen Adriaen Willem van Heeze
de noordwestelijke helft in een houtveld, 8 lopen, te Udenhout in de schoorstraet
e.z. Jan Gerits de Cort de jonge, a.z. Peter Goijaerts Aerts, e.e. de schoirstraet, a.e. Wouter Adriaen Jan 
Martens

12 maart 1647 | 341/21-21v

Henrick zoon Willem Henricx vanden Bedaff
verkoopt aan Willem Henricx zijn vader
1/4 deel onbedeeld in een stede, huis, hof, schuur en turfschop met bijbehorende gronden, land, wei en hei, 
60 lopen, in de parochie Oisterwijk in den brant
e.z. Cornelis Jan Witlox, a.z. Jan Cornelis Vreijssen, e.e. de gemeint, a.e. de brantse steeghde

Hendricks vader Willem heeft afstand gedaan van de tocht in die vierde deel aan Jan zoon Evert Melis, 
waarna Hendrick dit heeft gekocht van hen. Alles volgens schepenbrieven van Oisterwijk

in de marge: Willem Henrick vanden Bedaff vernadert? 18 april 1647

12 maart 1647 | 341/24

Marten zoon wijlen Jan de jonge zoon wijlen Jan Marten Adriaen Gerits
verkoopt aan Jan zoon Wouter Adriaen Colen
weiveld, 2 lopen, in Udenhout int broeck
e.z. Jan Adriaen vande Pasch, a.z. gemene lei, e.e. Jan Jan Adriaens, a.e. Jan Henricx
belast met jaarlijks (de helft van?) 8 stuivers 10 denarien in de hertogcijns

12 maart 1647 | 341/24-24v

Adriaen zoon wijlen Claes Adriaen Scheijven als man van Jenneken dochter wijlen Adriaen Aerts alias Neut
verkoopt aan Marten Gerits de Cort ten behoeve van zijn zoon Willem
de onbedeelde helft in hei en wei genaamd de mertrijt, 7 lopen, te Udenhout winckel
e.z. gasthuis Steven vanden Broeck, a.z. Embert Jacob van Rijswijck, e.e. Jan Henrick Emmen, a.e. 
kinderen Peter Adriaen Cornelis

13 maart 1647 | 341/25v

Aert Henrick Berthens
verkoopt aan Jan zoon Jan Jan Embert Peters alias Rijcken
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een stede, huis, hof, schop met de grond en erf daaraan gelegen, 3 lopen, te Udenhout in de molenstraet bij 
de cruijsstraete
e.z. Jan zoon wijlen Jan Emberts, a.z. Cornelis Henrick Berthens, e.e. Aert vs., a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 6 lopen rogge erfpacht aan de kapel van Udenhout in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 22 stuivers aan de tafel van de heilige geest in Haaren

in de marge: Adriaen zoon Henrick Adriaens Berthens vernadert. 19 september. Ziet er vanaf? 19 september
1647

27 maart 1647 | 341/26v-27

Everaert zoon wijlen Jan Everaerts Dallen als man Cathalijn dochter wijlen Cornelis Adriaen Vermeer
verkoopt aan Peter zoon wijlen Jan Everaerts zijn broer
1. een stede, huis, hof met de grond en aangelegen erf, dries en akkerland, 3 lopen 13 roeden, te Udenhout 
in de gruen straete
e.z. Peter Jan Dallen, a.z. weduwe Peter Adriaens Vermeer, e.e. Gerit Gerits Rademaecker, a.e. de 
gruenstraete
2. akkerland, 2 lopen 15 roeden, als voor
e.z. Joost Lamberts, a.z. Gerit Geritss met een weg daartussen, e.e. weduwe Peter Adriaenss, a.e. Peter 
Sijmon Priems
3. akkerland, 3 vierdevatzaad, als voor
e.z. Adriaen Cornelis Vermeer, a.z. Peter Janssen, e.e. een gemene weg, a.e. Joost Lamberts Boon

belast met jaarlijks 14 lopen 4 kannen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het clarissenklooster te 
sBosch
belast met jaarlijks 16 stuivers 1 oort in verschillende cijnzen in de hertogcijns
belast met jaarlijks 3 stuivers 10 denarien cijns aan de bisschop van sBosch
en nog twee aflossingen van leningen

29 maart 1647 | 341/28-29v

Peter zoon wijlen Adriaen Lenaert Heunen was eerst getrouwd geweest met Dingen dochter Peter Jacobs 
en heeft daar vier kinderen bij verwekt. Na het overlijden van Dingen is peter opnieuw getrouwd nu met 
Maria dochter Peter Huijbert Andriessen. Peter is ongeveer twee jaar geleden overleden en sindsdien is 
Maria met de kinderen blijven zitten. Twee van de drie voorkinderen, genaamd Peter en Cornelia zijn creupel
en cataijvich en kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Er is ook een zoon uit het tweede 
huwelijk.
Maria wordt bijgestaan door Lenaerd haar zoon bij Peter en haar vader Peter Huijbert Andriessen. De 
voorkinderen, Peter Cornelia en Adriaen worden bijgestaan door hun voogden Adriaen Adriaen Lenaerts 
Heunen en Jacob Peter Jacobs. 
Zij regelen de verdeling van gelden en goederen voor het onderhoud van dit samengestelde gezin.

6 april 1647 | 341/33-33v

Jan zoon wijlen Jan Jan Emmen alias Rijcken
verkoopt aan Jan Peijnenborch ten behoeve van Goijaert Henricx priester en altarist in de kerk van 
Oisterwijk
een jaarlijkse erfcijns van 10 karolus gulden te betalen op 5 april van ieder jaar
uit een huis, hof, schuur, boomgaard e aangelegen erf, 5,5 lopen, te Udenhout aan de cruijstraetse capelle
e.z. Adriaen Cornelis Berthens, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. weduwe en kinderen Adriaen Huijberts 
van Hees
belast met jaarlijks 8 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks 7,5 gulden aan iemand in sBosch

In de marge: heer Goijaert Henricx verklaart dat deze rente is afgelost 30 januari 1652?

11 april 1647 | 341/34
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Anthonis zoon Jan Franck Elijas als man van Maijken dochter wijlen Henrick Adriaen Berthens
verkoopt aan Adriaen Gevert Adriaen van Doern
akkerland, 2 lopen 12,5 roeden, te Udenhout bij de cruijsstrate
e.z. en e.e. Adriaen Adriaen van Gorchom, a.z. weduwe Peter Adriaen Vermeer, a.e. de gemene straat 

14 april 1647 | 341/34v-35

Lijsken weduwe van Joost van Vrients
draagt de tocht over aan Peter haar zoon mede voor de andere kinderen
de helft in akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
b.z. Henrick Joosten, e.e. Jan zoon Jan Gerit Appels, a.e. Jan Adriaen Schoenmakers

de nieuwe eigenaren, Peter, Adriaen en Adriana, mede namens de onmondige kinderen van Aert Joosten, 
verkopen dat perceel aan 
Huijbert Aert Huijberts
belast met jaarlijks de helft 5 vierdevat rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest van sBosch

19 mei 1647 | 341/37-38

Willem Henricx van Bedaff, laatst weduwnaar van Dijmphna dochter wijlen Everart Jan Melis
heeft afstand gedaan van zijn tocht aan Margriet weduwe wijlen Embert Jan Melis en Jenneken huisvrouw 
van Jan zoon Everart Jan Melis
in de onbedeelde helft van een stede, huis, hof, schuur en turfschop met de grond en aangelegen erf, 60 
lopen, te Udenhout in den brant
e.z. Cornelis Jans Witlox, a.z. Jan Cornelis Vreijssen, e.e. de gemeint, a.e. de brantsche steghde

Beide vrouwen hebben deze helft verkocht aan Henrick zoon Willem van Bedaff

Henrick verklaart nu dat zijn broers Jan en Gijsbert recht hebben op elke 1/3 van deze helft en hij neemt die 
2/3 delen van hen over.

2 mei 1647 | 341/39-40v

Peter en Anthonis zonen van wijlen Jan Goijaert Pulskens en Marie zijn huisvrouw, Peter Janssen van Rut 
als man van IJken, dochter van Jan en Marie, aan de ene zijde, en Jan zoon Aert Wijten, Wouter Joosten en 
Huijbert Jan Piggen voor hen zelf en voor Maijken dochter Wouter Jan Wouters en van de kinderen Cornelis 
Wouters ter andere zijde
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan en Marie

1ste lot - Marie en haar consorten
1. weiveld, 1 lopen 46 roeden, te Udenhout in den biesmortel
e.z. weduwe Cornelis Henricx, a.z. Jan Andriessen, e.e. tegendeler, a.e. Willem Joosten
2. de noordelijke helft in akkerland genaamd de strepen, 1 lopen 24 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Willem Joosten, e.e. weduwe Cornelis Henricx, a.e. Wouter Joosten
3. de noordelijke helft in akkerland genaamd tquaedt velt, 1 lopen 32 roeden
e.z. tegendeler, a.z. Jan Aert Wijten, e.e. weduwe Cornelis Henrics, a.e. weduwe Laureijs Adriaens
4. de helft in akkerland genaamd het quaet velt, 2 lopen 39,5 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. de weduwe, e.e. Jan Laureijs Sijmons, a.e. weduwe Cornelis Henricx

belast met jaarlijks de helft in 3 zakken rogge aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 3,5 stuiver in de hertogcijns

2de lot - Jan Aert Wijten en consorten
1. weiveld, 2 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. weduwe Cornelis Henricx, a.z. Jan Laureijs Sijmons, e.e. gemene straat, a.e. tegendeler
met recht in de aard van Helvoirt
2. de zuidelijke helft in akkerland genaamd de strepen, 1 lopen 34 roeden, als voor
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e.z. tegendeler, a.z. Jan Adriaen vande Pasch, e.e. weduwe Cornelis Henricx, a.e. Wouter Joosten
3. de middelste helft in akkerland genaamd tquaet velt, 4 lopen 21 roeden
b.z. tegendeler, a.z. Jan Aert Wijten, e.e. weduwe Cornelis Henrics, a.e. weduwe Gijsbert Cornelis

belast met jaarlijks 1 oort cijns aan de gezworenen van Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 3 zakken rogge aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 3,5 stuiver in de hertogcijns

4 mei 1647 | 341/41-41v

Peter zoon wijlen Andries Priem, weduwnaar van Jenneken dochter wijlen Wilborts van Schie gaat opnieuw 
in het huwelijk treden met Henricxken dochter Peter Lamberts.
Mede comparanten: Dierck Lenaerts, zwager van de bruid, Jan Adriaen Priem en Adriaen Wilborts als 
voogden van dochter Adriana uit het eerste huwelijk.
Stellen huwelijkse voorwaarden in en regelen de zaken voor dochter Adriana.

25 mei 1647 | 341/54-54v

Steven zoon wijlen Wouter Stevens als man van Marie dochter wijlen Gijsbert Hendricx en Jenneken dochter
wijlen Adriaen Matheeus Cornelissen in zijn eerste huwelijk
verklaart dat Jan Adriaen Laureijssen heeft afgelost
een jaarlijkse erfcijns van 2 gulden 7,5 stuivers uit onderpnden in Udenhout
die Jan zoon wijlen Goijaert Smolenaers had verkocht aan Dierck zoon wijlen Jan Roeters? ten behoeve van
de wettige kinderen van wijlen Jan Vendix Willemss

29 mei 1647 | 341/57v-58

Peter zoon wijlen Adriaen Adriaen Leermaeckers als man van Adriana dochter wijlen Jan Adriaen Brocken
verkoopt aan Jan Peijnenborch ten behoeve van heer Goijaert Henricx van Gorchom priester
een jaarlijkse erfcijns van 2 karolus gulden en 10 stuivers, te betalen op 1 juni
uit akkerland genaamd  het hoogh vier lopense, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. Adriaen Peter Wouters, a.z. Jan Jacob Marcelissen, e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.e. Adriaen 
Gevaerts

in de marge: Jan Gerrits vande Wiel, man van Cathalijn dochter van ... Peter Appels verklaart dat deze rent 
is gelost op 31 december 1659

4 juni 1647    341/62-62v

Adriaen Cornelis Vermeer, weduwnaar van Eerken dochter wijlen Jan de Ridder
doet afstand van de tocht aan Peter zoon Marten Gerit de Cort als man van Andriesken, dochter van Adriaen
en Eerken, mede namens de andere twee minderjarige dochters
1. in huis, hof, schop, schuur, boomgaard en erf daaraan gelegen, 3 lopen, te Udenhout bij t herlaer bosch
e.z. en e.e. Dierick Aert Nauwen, a.z. Peter Willem Franssen, a.e. de gemeint
2. akkerland en weiland en een schaarbos, 10,75 lopen, as voor
met recht van overweg over het erf van Dierck Aert Nauwen
e.z. Dierck vs., a.z. Jan Jacobs, e.e. de gemeint, a.e. Antonis Embert Henricx

De nieuwe eigenaren, met Everaert Janssen Everaerts en Henrick Jan de Ridder als voogden van de 
onmondige kinderen Lijsken en Jenneken
zij verkopen de bovengenoemde goederen aan Laureijs zoon wijlen Adriaen Jan Martens van Abeelen

belast met jaarlijks de helft in 14 lopen rogge, te betalen met 4 karolus gulden 10 stuivers aan de heilige 
geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 9 stuivers in de hertogcijns
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4 juni 1647 | 341/63-63v

Adriaen Cornelis Vermeer, weduwnaar van Eerken dochter wijlen Jan de Ridder
draagt de tocht over aan Peter zoon Marten Gerits de Cort als man van Andriesken dochter Adriaen Cornelis
vs
in 3 lopen in een groter stuk hei, te Udenhout bij de Houtse strate
e.z. Peter Geritss

de nieuwe eigenaren verkopen het aan Jan Dierck Raessen van Grevenbroeck

4 juni 1647 | 341/63v

Adriaen Cornelis Vermeer, weduwnaar van Eerken dochter wijlen Jan de Ridder
draagt de tocht over aan Peter zoon Marten Gerits de Cort als man van Andriesken dochter Adriaen Cornelis
vs
in een heiveld, 6 lopen 34 roden, te Udenhout bij de Hemel
e.z. Adriaen Jan Martens

de nieuwe eigenaren verkopen het aan Wouter Jan Wouterssen

4 juni 1647 | 341/63v-64

Adriaen Cornelis Vermeer, weduwnaar van Eerken dochter wijlen Jan de Ridder, volgens hun testament, 
Peter Martens de Cort als man van Driesken dochter van Adriaen en Eerken, Everaert Jan Everaerts, en 
Henrick Jan de Ridder als voogden over de twee onmondige kinderen
verkopen aan Adriaen zoon wijlen Willem Adriaen van Heeze
akkerland en heide, 6 lopen, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Jan Adriaen Lamberts, a.z. Jan Janssen Vermeer, e.e. kinderen Adriaen Brekelmans, a.e. de gemene 
straat

3 juni 1647 | 341/64v-65

Jan en Aert zonen wijlen Niclaes Joost Lombarts en wijlen Maria dochter wijlen Jan Willens vanden Camp in 
haar tweede huwelijk verwekt, Jan en Claes Jaspers als voogden van de kinderen wijlen Peter zoon wijlen 
Niclaes en Maria vs., Laurens zoon wijlen Adriaen Jan Schellens en wijlen Maria vanden Camp in haar 
eerste huwelijk verwekt, en de vs. Aert en Wouter van Achelen als voogden van Maria dochter wijlen mr. 
Adriaen Schellens, 20 jaar oud, 
verkopen aan Wouter zoon wijlen Adriaen Jan Martens van Abeelen
2 stukken heide, 6 lopen, te Udenhout bij Hoochout
e.z. het voorhoofd van de kartuizers van Vught, a.z. Jan Peter Jacobs vande Voort en Aert Lombarts, e.e. 
Aert vs. en Laurens Jan Baten, a.e. voorhoofd van het convent van Eindhoven

belast met jaarlijks 3 stuivers in de hertogcijns

15 juli 1647 | 341/65-65v

Jan zoon wijlen Willem Henricx van Bedaff als man van Maijken dochter wijlen Jacob Jacobs en wijlen 
Maijken dochter wijlen Willem Jans van Heeze
verkopen aan Willem zoon wijlen Adriaen Willem van Heeze
alle goederen die hem zijn aangekomen door het overlijden van Jenneken dochter wijlen Willem Jan van 
Heeze 

15 juli 1647 | 341/65v-66

Willem zoon wijlen Adriaen Willems van Heeze
verkoopt aan mr Jan Peijnenborch
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een jaarlijkse erfcijns van 6 karolus gulden en 5 stuivers, te betalen jaarlijks op 4 juni
uit huis, hof en de grond en erf daarbij gelegen, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Jan Adriaen Lamberts, a.z. Laureijs Adriaen Jan Martens met een weg daartussen, e.e. mr. Jan 
Peijnenborch, a.e. de gruenstraet

15 juli 1647 | 341/66-66v

Willem zoon wijlen Adriaen Willems van Heeze
verkoopt aan mr. Jan Peijnenborch ten behoeve van Jenneken dochter Denis Thomas
een jaarlijkse erfcijns van 3 karolus gulden en 15 stuivers, te betalen op 4 juni
uit akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Cuijlse ackeren
e.z. Wouter Jan Adriaen Martens, a.z. Gerit Adriaen Claessen, e.e. Jan Marcelis Otthen, a.e. weduwe 
Wijtman Peters

In de marge gelost op 16 september 1663

15 juni 1647 | 341/66v-67v

Peter zoon wijlen Jan Everaerts, aan de ene zijde, Jan zoon wijlen Peter Adriaens Vermeer ter andere zijde, 
maken een erfdeling van de onderstaande goederen

1ste lot - Peter Jan Everaerts
1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Gruenstraet
e.z. Peter vs., a.z.  en e.e. Adriaen Peter Wouters, a.e. Peter van Oudenhoven
2. oostwaarts deel van akkerland, 1 lopen 12,5 roden
e.z. Jan vs. (ander deel), a.z. Joost Lamberts, e.e. weduwe Peter Adriaen Wouters, a.e. Peter Sijmon Priem
3. zuidelijk deel van een aanstede, 1 lopen 4 roeden
b.z. Peter vs. (andere delen), e.e. gruenstraet, a.e. Gerit Gerits Rademaecker
4. de zuidelijke helft in de rest van de aanstede, 2 lopen 9 roeden, als voor
e.z. Jan tegendeler, a.z. Peter vs.

belast met jaarlijks de helft in 22 lopen 4 kannen rogge aan het clarissen klooster te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 20 stuivers 5 denarien in de hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers 1 oort aan de bisschop van sBosch
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden 5 stuivers aan de altaristen in de kerk van Oisterwijk

2de lot - Jan Peter Adriaen Vermeer
1. de oostelijke helft in weiveld, 2 lopen 8 roden, te Udenhout bij de Gruenstraet
e.z. Peter vs., a.z. weduwe Peter Adriaen Wouters Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. Jan vs.
2. noordelijk deel van een aanstede, 2 lopen 9 roeden, als voor
e.z. Peter tegendeler, a.z. en e.e. weduwe Peter Adriaen Wouters, a.e. Peter tegendeler (ander deel)
3. erf, 1 lopen 2 roeden, van een groter perceel, als voor
e.z. Peter tegendeler, a.z. Gerit Gerits Rademaecker, e.e. Peter Sijmon Priems, a.e. Peter Adriaen Wouters
4. akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Cornelis Vermeer, a.z. Henrick Jan de Ridder, b.e. e gemene akkerwegen

belast met jaarlijks de helft in 22 lopen 4 kannen rogge aan het clarissen klooster te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 20 stuivers 5 denarien in de hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers 1 oort aan de bisschop van sBosch
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden 5 stuivers aan de altaristen in de kerk van Oisterwijk

1647 | 341/71-72

Joost Lambert Joosten en Henrica dochter wijlen Peter Henricx, weduwe van Adriaen Jan van Son gaan 
samen hun beider tweede huwelijk aan.
Zij maken afspraken over de huwelijkse voorwaarden voor hun voorkinderen.
Beiden tekenen met een kruis
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26 augustus 1647 | 341/82

Jan en Adriaen de jonge zonen van wijlen Adriaen Brekelmans mede voor de onmondige kinderen van wijlen
Jan de ouden zoon wijlen Aerts van Laerhoven verwekt uit Engelken
verklaren dat mr. Jan Peijnenborch als man van Jenneken dochter Gerit Aerts vande Wiel
gelost heeft een jaarlijkse erfpacht van 4 lopen rogge uit onderpanden in Udenhout in den Cuijl
Peijnenborch aangekomen van zijn schoonvader

20 september 1647 | 341/88v-89

Anthonia weduwe Lenaert Goossen van Hove met Willem Elijas haar tegenwoordige man
doet afstand van haar tocht aan Steven haar zoon uit eerste huwelijk mede namens de andere kinderen uit 
dat huwelijk
in akkerland 1 lopen, te Udenhout in de pachthoeven
e.z. weduwe en kinderen jonker Joos de Camons, a.z. Jan Jan Emberts alias Rijcken, e.e. Willem Adriaen 
Appels, a.e. weduwe vs.

de nieuwe eigenaren, Steven, Goossen, Jan (23 jaar) zonen wijlen Lenaerts Goosen van Hove en Anthonia 
vs., Jan zoon Jan Cornelis Oirlemans als man van Neesken, Wouter Laureijs Wouters als man van Maijken 
de oudste, Marten Joosten van Cuijck als man van Maijke de jongste, en Henrick zoon wijlen Henrick Peter 
Driessen als man van Lijsken, allen dochter van Lenaert en Anthonia vs.
verkopen dit perceel aan Joost zoon wijlen Goijart Peter Jacobs

29 oktober 1647 | 341/90v-91

Antonis zoon wijlen Laureijs Laureijssen en Andries Arien Gerit Baljous? als man van Jenneken dochter 
wijlen Laureijs vs.
verkopen aan Franck zoon wijlen Michiel Francken mede namens de andere kinderen van Michiel Francken
1. 2/6 deel onbedeeld in een moerveld, 4 lopen, te Udenhout in den brant
e.z. Huijbert Cornelis van Laerhoven e.a., a.z. Jan Marten Adriaens e.a., e.e. Cornelis Jan Witlocx, a.e. groot
gasthuis te sBosch
2. erf,
e.z. weduwe Gijsbert Cornelissen, a.z. Antonis Jan Janssen, e.e. Cornelis Jan Witlocx, a.e. groot gasthuis

belast met jaarlijks 2/6 deel in 1 stuiver 2 denarien in de hertogcijns

12 november 1647 | 341/92v-95

Jan, Peter, Antonis, Cornelis, Henrick, Barbara en Engelken kinderen van wijlen Aert Peters de Lepper en 
wijlen Deliana dochter Jan Spijckers, Adrianus Marten Stalpaerts als man van Geritken, Jan Aerts en 
Bartholomeus Jan vanden Eijnde als voogden van Aerd, onmondige zoon van wijlen Adriaen zoon Wijlen 
Aert en Deliana, maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders

2de lot - Antonis Aert de Lepper
1. Berkel
2. beemd genaamd de hesseldonck, 6 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Peter Willems e.a., a.z. Antonis Jan Lamberts, e.e. Peter Aert Wijten, a.e. Jan Joost vanden Broeck

11 december 1647 | 341/101v-102

Gijsbert en Cornelis zonen wijlen Peter Gijsberts, Claes Joosten weduwnaar wijlen Maijken, Mathijs zoon 
Adriaen Peter Wouters als man van Cornelia, Joost Goijaerts als man van Anneken, zusters en dochters van
wijlen Peter vs., Aert zoon Adriaen Aertss en wijlen Jenneken dochter Peter
verkopen aan Adriaen zoon wijlen Jan Adriaen van Gorchom
1. een half lopen onbedeeld in een groter perceel, heide en weiland, genaamd vrouwkens bempt, te 
Udenhout in de brant
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e.z. Goijart Simons, a.z. Cornelis Aertss, 
2. 2 stukken erf in een groter perceel genaamd den bleckelinghe bempt, 2 lopen, als voor int schauwbroeck
e.z. Jan Jan Emmen e.a., a.z. weduwe Jan Bernaerts e.a.

belast met jaarlijks 3 stuivers een oort in de hertogcijns

11 december 1647 | 341/102

Joost Goijaerts en Aert Adriaen Aerts
verkopen aan Claes Joosten
land en hei, 6 lopen, te Udenhout bij de schoirstrate
e.z. Claes zoon Joost Jan Josten en Willem Matheeus, a.z. Willem vs. en Cornelis Joosten, e.e. Claes vs., 
a.e. erfgenamen Jan Emmen

13 december 1647 | 341/103-103v

Adriaen zoon wijlen Cornelis Adriaen Vermeer
verkoopt aan Peter Jan Everaerts
1. akkerland, 5 lopen, in de sesshoeven
b.z. Peter Jan Vermeer?, e.e. Adriaen Peter Wouters, a.z. Joost Lambert Joosten
2. akkerland genaamd ossacker, 2 lopen 5 roeden, als voor
e.z. Adriaen Aertss, a.z. Peter Sijmon Priem, e.e. Joost Lamberts, a.e. weduwe Huijbert Adriaen Berthens

belast met jaarlijks 1 mud 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het clarissen klooster te sBosch
belast met jaarlijks 12 gulden te lossen met 240 gulden aan Peter van Oudenhoven
belast met jaarlijks 11 gulden te lossen met 225 gulden aan mr. Aert van Asperen

verkoper aangekomen van zijn vader

3 januari 1648 | 341/105-107

Adriaen zoon wijlen Steven Jan Stevens weduwnaar van Jenneken dochter wijlen Jan Jans Vervloet, met 
Jan zijn zoon, mede voor de andere kinderen uit dit huwelijk aan de ene kant, Jan en Cornelis zonen Peter 
Wouters en wijlen Aleijdt de oudste dochter wijlen Jan Jan Vervloet, ter tweede, en Cornelis zoon Aert Peter 
de Lepper als man van Maijken en Adriaen zoon wijlen Peter Adriaen Wouters Vermeer als man van 
Margriet, zusters en dochters van wijlen Peter Adriaen Brocken en wijlen Aleijt de jongste dochter wijlen Jan 
Jan Vervloet, maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders

3de lot - Cornelis de Lepper en Adriaen Peter Vermeer
1. 2/3 deel onbedeeld in een beemd, 5,5 lopen, te Udenhout bij de gruen strate
e.z. heer Niclaes van Broeckhoven, a.z. Joost Jan Emmen, b.e. mr Jacob van Balen
belast met j2.3 deel in 5 stuivers 2 oort in de hertogcijns
2. 1/3 deel onbedeeld in een weiveld, 5 lopen, als voor in den brant
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. en e.e. Corst van Cuelen?
3. Tilburg

3 januari 1648 | 341/107

Adriaen zoon wijlen Wilbort Corneliss en wijlen Geritken dochter Joost Jan Joosten
verkoopt aan Cornelis zijn broer
1/5 deel onbedeeld in een huis, hof, akkerland, weiland en heide, hem aangekomen van zijn ouders, te 
Udenhout op de schoorstrate
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