
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 342 ("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.) 
13 januari 1648 – 9 januari 1649

13 januari 1648 | 342/1/1v

Robbert Gijsberts als man van Truijken dochter wijlen Gommer Ariens voor de helft, Aert Ariaen Robben als 
man van Wouterken en Arien Aertss Mombers als man van Jenneken, dochters wijlen Marten Ariens en 
Adriaen zoon wijlen Marten Arien Robben, namens Robbert zijn zoon verwekt uit wijlen Adriana dochter 
wijlen Marten vs. samen voor de andere helft
verkopen aan Jan zoon wijlen Jan Adriaen Cornelis van Gorchom als man van Engelken dochter wijlen 
Adriaen Peter Bauwens
1/4 deel in een broekveld, 12 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. weduwe Jan Adriaen Cornelis, a.z. convent van Cauwater, e.e. Jan Adriaen Jan Martens, a.e. weduwe 
Jan Ariens vs.

Engelken was eerder getrouwd met Jan Jan Wouters

17 januari 1648 | 342/3v-5v

Jacob, Jan, Peter en Adriaen, zonen van wijlen Jan Peters van Besauwen en wijlen Peterken dochter wijlen 
Jacob Huijberts', maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Jacob Jan van Besauwen
o.a.
akkerland, 1 lopen 4 roeden, te Berkel in de sesshoeven
e.z. Peter Willem Franssen, a.z. Jenneken weduwe Joost Jan de Lathouwer, e.e. Dierick Aert Nauwen, a.e. 
Elias Aert Matthijssen

verder niet relevant

4 februari 1648 | 342/11v

Marten zoon wijlen Jan Adriaen van Son en Diercxken dochter wijlen Marten Adriaen Gerits in zijn eerste 
huwelijk verwekt
verkoopt aan Anthonis Janssen vande Pas zijn zwager
1/9 deel in een stede, bestaande uit huis, hof, schop met de grond en aangelegen erf, land, wei, dries, te 
Udenhout inden cuijl

verkoper aangekomen van zijn vader

8 februari 1648 | 342/11v-13v

Adriaen, Cornelia, Elisabeth en Geertruijd, kinderen wijlen Jan Adriaens van Son en wijlen Adriana dochter 
wijlen Adriaen Wouter Peijnenborch in zijn laatste huwelijk verwekt, Marten voorzoon als voogd over 
Geritken dochter van Jan en Adriana vs.,  Anthonis Jans vanden Pasch als man van Diercxken, mede voor 
het deel van Adriaen en Marten zonen van wijlen Jan en wijlen Diercxken zijn eerste huisvrouw, dochter 
Marten Adriaen Gerits, Adriaen zoon wijlen Jacob Marcelis als man van IJken, dochter Jan en Adriana vs. 
maken een erfdeling van de nabeschreven goederen 

1ste lot - Adriaen Jan van Son
1. de zuidelijke helft in een weiveld, 6 lopen, te Udenhout in den Cuijl
e.z. Anthonis vs., a.z. Gerit Adriaen Claes, e.e. bisschop van sBosch, a.e. Peerken weduwe Jan Peter 
Adams
belast met jaarlijks de helft in 20 stuivers aan de bisschop van sBosch
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2de lot -  Cornelia, Elisabeth, Geertruid en Geritken
1. akkerland, 6 lopen, te Udenhout3 bij den Cuijl
e.z. Anthonis vs., en de bisschop van sBosch, a.z. Margriet Jan Pauwels, b.e. bisschop van sBosch

3de lot - Anthonis vande Pasch
1. huis, hof, schop met de grond en aangelegen erf, te Udenhout in den Cuijl
e.z. mr. Jan Peijnenborch cs., a.z. bisschop van sBosch, e.e. Cornelia vs., a.e. een steeg
2. de noordelijke helft in een weiveld, 6 lopen, als voor
e.z. Adriaen van Son, a.z. Aert Peters Verhoeven, e.e. bisschop van sBosch, a.e. weduwe Jan Peter Adams

4de lot - Adriaen Jacobs
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Cuijl
e.z. secretaris Peijnenborch cs., a.z. Gerit Adriaen Claes, e.e. bisschop van sBosch, a.e. weduwe Jan Peter 
Adams 

8 februari 1648 | 342/13v-14

Willem zoon wijlen Cornelis Adriaen Berthens en Aert zoon wijlen Aert Aerts van Tilborch
verkopen aan heer Goijaert Henricx va Gorchom, priester en altarist in de kerk van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 15 karolus gulden te betalen op 8 februari
1. uit een huis, schuur, brouwhuis, hof met de grond en aangelegen erf, te Udenhout op de Cruijsstrate
e.z. Willems vs., a.z. Jan de Jonge zoon Gerit Jan de Cort, e.e. de gemene straat, a.e. Jan vs.
2. akkerland, 2 lopen, als voor in de sess hoeven
e.z. Joost Goijaert, a.z. Joost Lambert Joosten, e.e. Adriaen Jacob van Rijswijck, a.e. Peter Jan Everts
3. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Peter Jan Everts, a.z. en e.e. weduwe Aert Aerts, a.e. Jan Peter Willems

belast met jaarlijks 12 lopen rogge aan iemand in Schijndel uit het huis etc.
belast met jaarlijks 5 lopen erfpacht in een meerdere pacht aan het clarissen klooster te sBosch uit de laatst 
genoemde onderpanden

deze cijns is te lossen door betaling van 300 karolus gulden 

In de marge: 8 februari 1650 Goijaert Henricx bekent dat de schuld is afgelost

27 februari 1648 | 342/18

Anthonis zoon wijlen Embert Henricx als man van Maijken dochter wijlen Adriaen Peter Willems
verkoopt aan Elias Aert Mathijssen
de westelijke helft in een weiveld, 8 lopen, te Udenhout tegenover de strijthoeven
e.z. Willem Adriaen van Hees e.a., a.z. bisschop van sBosch, e.e. Elias Aert Mathijssen, a.e. Jan Marcelis 
Otto
belast met jaarlijks 20 stuivers aan de bisschop van sBosch

29 februari 1648 | 342/19-19v

Peter zoon wijlen Lambert Mathijs Vuchts aan de ene kant en Dierck zoon Adriaen Joost van Sprangh wiens 
moeder was Adriana dochter Steven Thomas aan de andere kant maken een erfdeling van de nabeschreven
goederen die hen door overlijden van hun respectievelijke ouders zijn aangekomen.

1ste lot - Peter
1. de oostelijke helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Dierck vs., a.z. Cornelis Peter Gijsberts, e.e. Wijtman Peter Wijten, a.e. heer van Arendonck
2. de westelijke helft in een heiveld, 3,5 lopen
reengenoten als voor

belast met jaarlijks de helft in 8 lopen rogge aan de tafel van de heilige geest in de kerk van Oisterwijk
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2de lot - Dierck
1. de westelijke helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Peter vs., a.z. Jan Peter Willems, e.e. Wijtman Peter Wijten, a.e. heer van Arendonck
2. de oostelijke helft in een heiveld, 3,5 lopen
e.z. Peter vs., a.z. Jan Marcelissen

belast met jaarlijks de helft in 8 lopen rogge aan de tafel van de heilige geest in de kerk van Oisterwijk

29 februari 1648 | 342/19v-20

Sijmon zoon Peter Sijmon Priems als man van Adriana dochter wijlen Peter Goijaert Peter Wagemackers
verkoopt aan Adriana weduwe Adriaen Cornelis Appels
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de sess hoeven
e.z. Adriaen Anthonis Cruijssen, a.. Adriaen Peter Mathijssen, e.e. weduwe Willem Gerits, a.e. Dierck Aert 
Nauwen

29 februari 1648    342/20

Peter Lambert Matthijs Vuchts
verkoopt aan Sijmon zoon Peter Sijmons die al 1/3 deel bezit
1/3 deel onbedeeld in een weg of steeg genaamd de Cuijlsteeghde, te Udenhout in de cuijl
met 1/3 deel van de houtwas en de bomen daarop staande
de eigenaar moet iedereen laten wegen die daar recht op heeft

3 maart 1648 | 342/20-21v

Jan zoon wijlen Jan Jacob van Rijswijck wiens moeder was Cathelijn dochter wijlen Gerit Jan de Cort
verkoopt aan Jan de jongste zoon wijlen Gerit Jan de Cort
akkerland, 1,5 lopen te Udenhout in de gruen strate
e.z. kinderen Jan Jan Wouters, a.z. Jan Laureijs Sijmons, e.e. kinderen Jan Jan Wouters, a.e. de gemene 
straat

verkoper aangekomen van zijn ouders

in de marge: 3 maart 1638 - Adriaen zoon Jan Jacob van Rijswijck vernadert

3 maart 1648 | 342/21-23

Wouter en Jan, zonen wijlen Laureijs de oude zoon Jan Wouters en wijlen Anneken dochter wijlen Jan 
Wouter Aerts in haar eerste huwelijk verwekt, en Jan zoon wijlen Jacob Marcelis Otto als man van Jenneke 
dochter Laureijs en Anneken, maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders

1ste lot - Wouter Laureijs
1. akkerland genaamd den dorenboom, 2 lopen, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. Jan Jacobs vs., a.z. Adriaen Peter Wouters, e.e. Peter Aert Wijten
met recht van overweg over het erf van Peter Aert Wijten
2. akkerland genaamd (doorgestreept), 1 lopen als voor in de molenstraet
e.z. Cornelis Peter Gijsberts, a.z. weduwe en kinderen Peter Jan Wouters, e.e. de gemene straat, a.e. 
Willem Lenaert Joordens
3. heiveld, 4 lopen, onbegraven in een groter perceel bij Giersbergen
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Cornelis Willem Huijberts, e.e. Laureijs de jonge zoon Jan Wouterss, a.e. 
de gemeint van Drunen

2de lot - Jan Laureijs
1. de materialen van een schop staande op het erf van Andries Peter Andriessen, hier tegen gedeeld, met 
de helft in een stede bestaande uit akkerland, driessen, heivelden gelegen te Venloon in de achterste 
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hoeven, de andere helft is van Andries Peter Andriessen, een maand geleden gedeeld voor schepenen van 
Loon op Zand

3de lot - Jan Jacob Marcelis Otten
1. een stede bestaande uit huis, hof, schuur, boomgaard met de gronden en aangelegen erf, met het nieuw 
erf voor het huis gelegen, 5,5 lopen, te Udenhout aan de creijtenmolen
e.z. convent van Ulenborch, a.z. Wouter Peter Willems en Adriaen Peter Wouters, e.e. Wouter Laureijssen 
tegendeler genaamd den dorenboom, a.e. de gemeint van Haaren
2. weiveld, 4 lopen, als voor opt gomelaer in de meirtreijten
e.z. kinderen Jan Henrick Emmen, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. erfgenamen Lambert de Meijer, a.e. 
Embert Jacob van Rijswijck
3. houtveld te Helvoirt

belast met jaarlijks 13 stuivers uit het nieuwe veld voor het huis aan hertogcijns

10 maart 1648 | 342/23v-27v

Er is een geschil ontstaan over de verdeling van de nagelaten goederen van Robbert Jan Robbertss
Verschenen zijn voor schepenen van Oisterwijk, Jan en Elisabeth, kinderen wijlen Robbert Jan Robberts, 
Elisabeth met procuratie van haar man Laureijs Henrick Rochus, Peter zoon Adriaen Peter Wagemaeckers 
als man van Adriana, Willen Goossens als man van Cathalijn, Adriaen Peters vanden Venne als man van 
Christina, dochter van Robbert vs., Andries zoon Peter Peters van Baest als man van Maria dochter wijlen 
Ambrosius Jacobs en wijlen Jenneken dochter Robberts vs, in haar eerste huwelijk, met hen Servaes 
Henrick Hooffman en Jan Adriaen Laureijssen als voogden over de kinderen van Peter Henrick Hooffman en
wijlen Jenneken vs. in haar tweede huwelijk. Deze kinderen willen de erfgoeden gaan delen. De overige 
kinderen, Lambert, Denijsken en Henrick Aert Aerts als man van Maria, ook kinderen van Robbert vs. willen 
niet delen.
Zij zijn daartoe diverse keren gemaand en gedaagd en nu vindt de deling plaats. Er zijn gelijke loten 
gemaakt van de erfgoederen en zij zullen nu met een blind lot bepalen wie welk lot gaat krijgen. Landmeter 
mr. Wouter van Loo heeft de goederen verdeeld en gemeten.

1ste lot - Laureijs Henrick Rochus, Andries Peter Peter van Baest en de onmondige kinderen van Peter 
Henrick Hooffman (voor twee porties)
1. een stede bestaande uit huis, hof en grond met aangelegen erf, land en groes, 10,5 lopen, te Udenhout 
aan de santcant
e.z. en e.e. de gemene straat, a.z. Joost Willems, a.e. Aert Huijberts
2. weiveld genaamd de koeweije, 7,5 lopen
e.z. Aert Huijberts, a.z. Joost Willems,
3. land genaamd de nijeuwen ackere, 4 lopen, te Helvoirt
4. hooiland in de Ham
5. heibodem te Helvoirt
6. beemd genaamd daschit, 4 lopen, in het udenhouts broeck
e.z. Michiel Janssen vande Sande, a.e. Lambert Peter Mathijssen
7. gerechtigheid in de gemeint van Helvoirt

belast met jaarlijks de helft in 4 lopen rogge erfpacht aan de rector van het st. Anthonis altaar in de kapel van
Berkel
belast met jaarlijks 8 stuivers 1 oort cijns aan de bisschop van sBosch uit daschit

2de lot - Willem Goossens (aanvankelijk voor Jan, maar dat is op 13 juli 1648 gecorrigeerd, f. 25a en 25b)
1. akkerland genaamd den hooghen acker, 4,5 lopen, te Udenhout in de sess hoeven
b.z. Jan Peter Willems, e.e. een weg, a.e. weduwe Aert Aerts
met recht van overweg aan de oostzijde naar de straat 
2. akkerland te Berkel

belast met 6 stuivers 1 oort aan de pastoor van Oisterwijk

3de lot - Lambert Robben
1. een van de middelste 1/4 delen westwaarts in akkerland genaamd den huijsacker, 4,75 lopen, te 
Udenhout in den berckhoeck
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e.z. Peter vs., a.z. Henrick vs. beiden tegendelers, e.e. de gemeint, a.e. Lijsken weduwe Aert Aerts
2. de oostelijke helft in akkerland genaamd den piggen ackere, 3,5 lopen, als voor in de sess hoeven
e.z. Henrick tegendeler, a.z. Peter Sijmons
3. de helft van de helft in een schuur op het lot van Willem vs

4de lot - Henrick Aerts
1. de westelijke helft in een aanstede met de helft in de wei daar voor gelegen, 7 lopen 4 roeden, te 
Udenhout inden berckhoeck
e.z. Willem vs., a.z. Adriaen? en de gemeint vs., e.e. de gemeint, a.e. Lijsken weduwe Aert Aerts
met de helft in het voorhoofd zuidwaarts
belast met jaarlijks de helft in 2 stuivers 2 oort en nog 3 stuivers 2 oort in de hertogcijns

5de lot - Denijsken Robberts
1. de oostelijke helft in de oude aanstede waar het huis op staat ... en de onbedeelde helft in de schuur met 
aangelegen erf en nog de oostelijke helft in de wei daar voor liggende, 7 lopen 4 roeden, te Udenhout in den 
berckhoeck
e.z. Henrick tegendeler, a.z. Jan Peter Willems en deels de gemeint, e.e. ..., a.e. de gemeint
met de gerechtigheid in de helft van het voorhoofd zuidwaarts

belast met jaarlijks de helft in 2 stuivers 2 oort en nog 3 stuivers 2 oort in de hertogcijns

6de lot - Jan Robben en Peter Wagemackers
1. huis, hof, stal met de grond en aangelegen erf, land en wei, 9 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
e.z. Jan zoon Jan Lenart Heunen en Cornelis Adriaen Vermeer, a.z. de gemene straat,, e.e. aan de 
pertsweije hierna genoemd, a,e, Adriaen Henricx de Meijer
2. weiveld genaamd de pertsweije, 7? lopen, als voor
e.z. Willem Adriaen van Heese, a.z. erfgenamen Adriaen Jan Martens, e.e. hiervoor genoemd, a.e. Jan Jans
Heunen
3. heiveld te Enschot

7de lot - Adriaen Robben
1. de westelijke helft in akkerland genaamd den huijsacker, het 4de lot aldaar, 4,75 lopen, te Udenhout inden
berckhoeck
e.z. Laureijs tegendeler, a.z. Claes Robbert Lamberts, e.e. de gemeint, a.e. Lijsken weduwe Aert Aerts
2. de westelijke helft in akkerland genaamd piggen ackere, 3,5 lopen, als voor in de sess hoeven
e.z. Laureijs tegendeler, a.z. Goijaert Peter Jacobs
3. de helft van de helft in een schuur, onbedeeld op het erf van Willem vs.

7 maart 1648 | 342/30-30v

Lucia dochter wijlen Peter de Lepper en weduwe Henrick Anthonis de Cort
doet afstand van haar recht op tocht aan Peterken haar dochter weduwe Wijtman Peters en Adriaen zoon 
Willem Adriaen Goijaerts en wijlen Margaretha dochter Henrick en Lucia vs.
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in den Cuijl
e.z. Adriaen Jan Martens, a.z. Gerit Adriaen Claessen, e.e. secretaris Peijnenborch, a.e. een mestweg
2. beemd genaamd de hesseldonck, 4 lopen als voor
e.z. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. Jan zoon Jan Embert Peters
3. 3 verschillende beemden, als voor in de leghrijten
etc. buiten Udenhout

14 maart 1648 | 342/30v-31

Adriaen zoon wijlen Peter Wouters weduwnaar van Marie dochter wijlen Peter Mathijs Vuchts
doet afstand van zijn tocht aan zijn zoon Wouter
1/4 deel in akkerland, 3,5 lopen te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. Peter Aert Wijten, a.z. Laureijs Jan Wouters, e.e. de gemeint, a.e. Laureijs Jan Laureijs

aansluitend beloofd dezelfde Wouter aan Adam Marten van Hees tbv van de kerkfabriek van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden te betalen op St. Gertrudis dag
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uit het voorschreven perceel land

Deze cijns is te lossen door betaling van 60 gulden

27 maart 1648 | 342/34-34v

Joost zoon wijlen Adriaen Brekelmans en wijlen Marie dochter wijlen Aerts de Meijer, mede voor Joost, 
Peerken, Steven Adriaen Cornelis, Aert Peters Verhoeven en overige erfgenamen van Adriana dochter Aerts
de Meijer, en Adriaen zoon Henrick Verhoeven namens Marie zijn moeder weduwe Henrick vs.,
kwijten Peijnenborch, secretaris van de vrijheid van de helft van een pacht van een half mud rogge, gaande 
uit onderpanden gelegen te Udenhout in den kuijl
betekenis niet relevant, familierelaties wel.

27 maart 1648 | 342/34v

Sijmon zoon Peter Sijmon Priems als man van Adriana dochter wijlen Peter Goijaerts
verkoopt aan Adriaen zoon Wouter Stevens
een beemd, 6 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. bisschop van sBosch, a.z. Heijliger Dierck Raess, e.e. Lijsken weduwe Cornelis de Crom, a.e. Steven 
Wouters
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 oort cijns aan de bisschop van sBosch

27 maart 1648 | 342/34v-35

Henrick zoon wijlen Jan Peters de Lepper
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Aert Peters de lepper
weiveld in een groter perceel, 1 lopen, te Udenhout bij de houdtse strate
e.z. erfgenamen graaf Henrick vanden Berch, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. Joost Aert Henricx, a.e. 
de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht met reductie aan de heilige geest van Tilburg

8 april 1648 | 342/37-37v

Jenneken weduwe Jacob Adriaen Gerits vanden Wouwe alias Brocken
doet afstand van haar recht op tocht aan Matheeus zoon Joost Jan Emmen en Franck Michiel Vrancken als 
voogden van de kinderen van Jacob vs. en haarzelf
in de zuidelijke helft in een erf land, wei en hei, 6 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Wouter Adriaen Colen, a.z. andere helft van Jan Willem Martens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. 
Aert Peters Verhoeven
met verplichting om hierover te laten wegen die daar recht op heeft

aansluitend verkocht aan Jan zoon Wouter Adriaen Colen

8 april 1648 | 342/37v-38

Jenneken weduwe Jacob Adriaen Gerits vanden Wouwe alias Brocken
doet afstand van haar recht op tocht aan Matheeus zoon Joost Jan Emmen en Franck Michiel Vrancken als 
voogden van de kinderen van Jacob vs. en haarzelf
de westelijke helft in erf, land, wei en hei, 6 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Jan Wouter Colen hier van gedeeld, a.z. weduwe Gijsbert Henricx, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. 
Aert Peter Verhoeven
met verplichting om hierover te laten wegen die daar recht op heeft.

aansluitend verkocht aan Jan zoon Willem ... (rest slecht leesbaar)
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2 mei 1648 | 342/46

Willem zoon wijlen Peter Willems wonende te Alphen als man van Adriana dochter wijlen Adriaen Cornelis 
en wijlen Geritken dochter wijlen Adriaen Brocken
verkoopt het kindsdeel in goederen gelegen in Udenhout in den Biesmortel aan zijn zwagers Cornelis 
Adriaens en Peter Arien Mutsarts

verkoper aangekomen na de dood van Geritken vs. en zij na de dood van Adriaen Brocken

7 mei 1648 | 342/47-47v

Adriaen zoon Adriaen Henrick Berthens
verkoopt aan Wouter zoon wijlen Jan Adriaen Vermeer
akkerland, oostwaarts in een groter perceel, genaamd den swartten ackere, te Udenhout op de schoirstrate
e.z. Adriaen vs. waarvan dit afgedeeld wordt, a.z. Wouter zoon Jan Adriaen Vermeer, e.e. Marie weduwe 
Adriaen van Thonis Wolffs, a.e. Adriaen vs.

15 juni 1648 | 342/60-60v

Adriaen zoon wijlen Matheus Bastiaens als man van Marie dochter wijlen Jan Adriaen Brekelmans
verkoopt aan Joachim Jan van Esch tbv de tafel van de heilige geest in de kerk van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden te betalen op de hoogtijd van st. Jan Baptistdag
1. uit een stede bestaande uit, huis, hof, schuur met de gronden en aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout in 
de gruenstrate
e.z. Peter Adriaen Vermeer, a.z. Adriaen Cornelis Berthens, e.e. de gruenstrate, a.e. convent van Oisterwijk
2. erf genaamd de horsten, 7 lopen, als voor int broeck
e.z. Adriaen Cornelis Berthens, a.z. Henrick Jan Pauwels en Peter Lamberts, e.e. erfgenamen mr. Peter van
Balen, a.e. Henrick vs.

belast met jaarlijks 2 gulden 4 stuivers aan de predikheren

deze cijns kan gekost worden door betaling van 100 karolus gulden

In de marge: 1 juni 1660 - Anthonis Herberts Smits als provisor van de tafel van de heilige geest verklaart 
dat Adriaen Matheeus Bastiaens deze cijns heeft gelost

9 juli 1648 | 342/62v-63

Cornelis zoon wijlen Henrick Adriaen Berthens
verkoopt aan Adam Marten van Hees tbv de pastoor en altaristen in de kerk van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns 2 karolus gulden te betalen op 8 juli
uit huis, hof, met de grond en aangelegen erf, 6 lopen, te Udenhout bij de cruijstrate
e.z. convent van Ulenborch, a.z. Aert Henricx en Jan Jans Emmen, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Jans 
Emmen
belast met jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan de kapel van (onleesbaar)
belast met jaarlijks 4 stuivers in de bisschopcijns

deze cijns kan gelost woorden door betalen van 50 karolus gulden

17 juli 1648 | 342/63v-64

Iken weduwe Huijbert Adriaen Berthens met een voogd
verkoopt aan Adriaen haar zoon mede namens de andere kinderen
haar recht van tocht in akkerland genaamd den gheer, 5 lopen, te Udenhout in de sess hoeven
e.z. Aert zoon Jan Adriaens Vermeer, a.z. Jan zoon Peter Adriaens Vermeer, e.e. Adriaen Peter Wouters, 
a.e. Embert Peter Goijaerts cs.
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17 juli 1648 | 342/64-64v

Adriaen vs. en zijn broers Henrick en Jan , Henrick Peters als man van Cathalijn, Gerit Aerts als man van 
Elisabeth, Gijsbert Jans als man van Jenneken, Aert Jan Brocken als man van Adriana en Adriaen Lamberts
van Hees als man van Marie, allen dochters van Iken en Huijbert Adriaen Berthens, 
verkopen aan Jan Peijnenborch tbv het armen mannen huis in de vrijheid van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden te betalen op de hoogtijd van st. Maria Magdalena dag
uit akkerland genaamd den gheer, 5 lopen, te Udenhout in de sess hoeven
e.z. Aert zoon Jan Adriaens Vermeer, a.z. Jan zoon Peter Adriaens Vermeer, e.e. Adriaen Peter Wouters, 
a.e. Embert Peter Goijaerts cs.

deze cijns kan gelost worden door betaling van 100 karolus gulden

12 augustus 1648 | 342/69v

Jan zoon wijlen Robbert Jan Robben en Peter zoon wijlen Adriaen Wagemackers als man van Adriana 
dochter Robbert vs.,
verkopen aan Willem zoon Cornelis Adriaen Berthens
weiveld genoemd de pertweije, 7,5 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Willem Adriaen van Heese e.a.,a.z. erfgenamen Adriaen Jan Martens, e.e. de verkopers, a.e. Jan Jan 
Heunen e.a.
met recht van overweg over het erf van Jan Heunen vs.

verkopers aangekomen na erfdeling van de goederen van Robbert vs.

12 augustus 1648 | 342/70

Jan zoon wijlen Robbert Jan Robben en Peter zoon wijlen Adriaen Wagemackers als man van Adriana 
dochter Robbert vs.
verkopen aan Adriaen Peter vande Venne
huis, hof en stal, met de grond en aangelegen erf, land en wei, te Udenhout in de gruen strate, 9 lopen
e.z. Jan zoon Jan Lenart Heunen en erfgenamen Cornelis Adriaen Vermeer, a.z. de gemene straat, e.e. erf 
genaamd de pertweij nu Willem Cornelis Berthens, a.e. Adriaen Henrick de Meijer

25 augustus 1648 | 342/71v-72

Peter Gijsbert Cauwenberch
verkoopt aan Niclaes zoon wijlen Joost Jan Joosten van Ierssel
1. beemd, 4 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. erfgenamen Jan Janss Emmen, a.z. Jan Peter Willems, e.e. Goijart zoon Peter Adriaen Wouters, a.e. 
Adriaen Henrick Hamers e.a.,
2. 1/4 deel onbedeeld in een beemd, 12 lopen, te Udenhout in den schouwbroeck
e.z. Willem Adriaen Witlocx cs., a.z. Aert Adriaens e.a., e.e. Marie weduwe Gerit van Broeckhoven, a.e. 
Adriaen Jan Adriaens

24 oktober 1648 | 342/74-78

Jan en Anna, kinderen wijlen Gerit Gerits van Broeckhoven en wijlen Maria dochter Wouter Coppen, Anna 
met Adriaen Geraerts van Deurn haar zwager, Jan vs. mede namens Gerit zijn broer, Jan Gielis Geldens als 
man van Engelken, Adriaen zoon wijlen Wouter Stevens als man van Hester, Willem Cornelis Berthens als 
man van Jenneken, allen kinderen van Gerit en Maria vs., Matheeus Janssen als man van Cornelia, 
voordochter van wijlen Wouter zoon wijlen Gerit en Marie vs., Matheus ook namens Cornelis Jan 
Ruijshaver? als man van Peterken dochter wijlen Wouter vs., Matheeus ook namens Jenneken dochter 
Wouter vs. en voor de onmondige kinderen wijlen Adriaen zoon wijlen Wouters, Adriaen zoon wijlen Aert 
zoon wijlen Gerit en Marie vs., zij allen maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
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1ste lot - Jan Gerits van Broeckhoven
1. akkerland genaamd den vorsten wijnkens ackere, 5,5 lopen, te Udenhout bij de schoirstrate
e.z. Wouter Thonis van Laerhoven e.a., a.z. Adriaen Jan van Broeckhoven, e.e. een steeg, a.e. kinderen Jan
Sijmons alias Dolck
2. 1/3 deel westwaarts in een weiveld genaamd de leghe weije, 14 lopen, als voor
e.z. Anna tegendeler, a.z. godshuis van Postel, b.e. Peter de Bueter
3. 1/4 deel aan het eind westwaarts in een heiveld, 14 lopen, als voor
e.z. Anna tegendeler, a.z. Cornelis Joosten e.a., e.e. Matheeus Janssen, a.e. Cornelis vs. e.a.
4. de materialen van een achterhuis 
5. Tilburg
6. Tilburg
7. Tilburg
8. heibodem 16 lopen, te Loon achter de placken
9. heibodem bij de Loonse commer, 3 lopen

cijnslast uit de heibodems

2de lot - Anna Gerit van Broeckhoven
1. materialen van een schuur op het erf van Matheeus Janssen
2. akkerland genaamd den straetacker, 3 lopen, te Udenhout aan de schoorstrate
e.z. Claes Jan Joosten, a.z. Adriaen Jan van Broeckhoven, e.e. de schoorstraat, a.e. Claes vs. e.a.
3. de westelijke helft in akkerland genaamd wijntkens acker, 3.5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Wouters vs. tegendeler, a.z. Wouter Thonis van Laerhoven, e.e. Jan van Broeckhoven vs., a.e. 
Claes Joosten vs.
4. het middelste 1/3 deel in een weiveld genaamd de leghe weije, 14 lopen, als voor
e.z. Adriaen Wouters vs., a.z. Jan van Broeckhoven, e.e. de heeren Brens?, a.e. Peter de Bueter
5. 1/4 deel noordwaarts in een heiveld, 14 lopen, als voor
e.z. Jan vs, a.z. Claes Joosten vs., e.e. Adriaen Wouters vs., a.e. Jan van Broeckhoven vs.

belast met jaarlijks 9 stuivers 11,5 denarien in de hertogcijns

3de lot - Jan Gielis
1. huis etc. te Tilburg
2. Tilburg
3. Tilburg
4. de helft in een heibodem te Loon, 16 lopen, achter de placken
5. Tilburg

4de lot - Adriaen Wouter Stevens
1. materialen van een schaapskooi op het erf van Matheeus
2. akkerland genaamd den schoiracker met een heiveld daaraan gelegen, 5,5 lopen, opte schoirstrate
e.z. Cornelis Joosten e.a., a.z. en e.e. Aert Joosten, a.e. de schoorstraat
3. de oostelijke helft in akkerland genaamd den achtersten wijnkens acker, 3, 5 lopen, als voor
e.z. Anna tegendeler, a.z. en e.e. Wouter Thonis van Laerhoven, a.e. erf genaamd de torfhen? 
4. 1/3 deel oostwaarts in een weiveld, 14 lopen, als voor
e.z. Anna tegendeler, a.z. en e.e. Jan de oude zoon Jan Aerts van Laerhoven, a.e. Cornelis Joosten
5. 1/4 deel noordwaarts wezende het einde oostwaarts in een heiveld, 14 lopen, als voor
e.z. Matheeus cs., a.z. Willem Matheeus Janssen cs., e.e. aan de verloren cost, a.e. Anna vs.

5de lot - Willem Cornelis Berthens
Tilburg en Loon

6de lot - Matheeus Janss cs.
1. huis met de grond en aangelegen aanstede en erf, 2 lopen, te Udenhout op de schoorstrate
b.z. Cornelis zoon Joost Jan Joosten, e.e. de schoorstraat, a.e. een volgend perceel
2. akkerland genaamd den verloren cost, 3 lopen, als voor
e.z. Willem Matheus Janssen, a.z. Adriaen Jan van Broeckhoven, e.e. Adriaen Wouters, a.e. erf hiervoor 
genoemd
3. beemd, 5 lopen, als voor opt schauwbroeck
e.z. Cornelis Marten Diercx, a.z. Claes Joosten e.a., e.e. Cornelis Martens en Jan Mattheus, a.e. erf van de 
hoeve aan de vijffhuijsen
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4. 1/4 deel oostwaarts in een heiveld, 14 lopen, als voor
e.z. Jan van Broeckhoven tegendeler, a.z. Claes Joosten e.a., Adriaen Wouters, a.e. erf genaamd de calver 
weije
5. Drunen
6.  heiveld, 4 lopen, te Venloon genaamd den cleijnen bodem

belast met jaarlijks 2 mudden reductie in een meerdere pacht, deze mudden moeten betaald worden met 5 
gulden aan het convent achter de Tolbrug te sBosch

7de lot - Adriaen Aerts van Broeckhoven
Tilburg en Loon

20 oktober 1648 | 342/81-83v

Adriaen, Gerit, Jacob en Peter zonen wijlen Willem Gerit Adriaens en wijlen Diercxken dochter wijlen 
Bernaerts de schoenmakere, Jacob  vs. en Jan Thonis Emmen als voogden over Adriaen zoon van Jan 
Frans en wijlen Anthonia dochter wijlen Willem en Diercxken vs. maken een erfdeling van de nagelaten 
goederen van Willem en Diercxken

1ste lot - Adriaen
1. twee percelen akkerland genaamd den pathackere, aan elkaar gelegen, 4 lopen en 14 roeden, te Berkel in
de sesshoeven
e.z. Gerit en de onmondige vs. en Peter vs. tegendelers, a.z. Dierck Aert Nauwen e.a., e.e. Joost Lamberts, 
a.e. kinderen Cornelis Adriaen Brocken
belast met jaarlijks 6,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het convent van Cauwater te 
Rosmalen
belast met jaarlijks 1/5 deel in 8 stuivers in de hertog cijns

2de lot - Gerit
1. akkerland genaamd den pathackere, 4 lopen 14 roeden, te Berkel in de sesshoeven
e.z. Adriaen Thonis Wolffs, a.z. Adriaen vs., e.e. Peter vs., a.e. kinderen Huijbert Adriaen Berthens
2. de onbedeelde helft in een beemd, 5 lopen, opt gomelaer
e.z. Peter Wouters, a.z. Jan Adriaen Cornelis, e.e. Aert Aertss Aenen, a.e. jonker Roond
belast met jaarlijks 6,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het convent van Cauwater te 
Rosmalen

3de lot - Jacob
1. woonhuis, bakhuis, schop en de oostelijke helft in de aanstede en erf daar gelegen, 3 lopen 12,5 roeden, 
te Berkel aan de pighstrate
b.z. onmondige vs., e.e. Embert Peter Goijaerts, a.e. de gemene straat
2. de zuidoostelijke helft in een erf, land en weij, genaamd Jennekens weije, 3 lopen 1,5 roeden, als voor
e.z. de onmondige, a.z. Adriaen Anthonis Wolffs, e.e. kinderen Cornelis Brocken, a.e. Joost Lamberts
3. akkerland genaamd Jennekens ackere, 1 lopen 26 roeden in een groter perceel, als voor
e.z. Jan Franssen en zijn kinderen tegendeler, a.z. Aert zoon Jan Adriaens, e.e. weduwe Aert Aertss, a.e. 
Cornelis Peter Gijsberts
4. de onbedeelde helft in een beemd, 5 lopen, te Udenhout opt gomelaer
e.z. Peter Wouters, a.z. Jan Adriaen Cornelis
5. een deel in een heibodem genaamd den muijssenrijck? te Loon

belast met jaarlijks 7 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de bisschop van sBosch
belast met jaarlijks 1/5 deel in 8 stuivers in de hertogcijns

4de lot - Peter
1. akkerland genaamd de langhe ruggen, 4 lopen 13 roeden, te Berkel in de sesshoeven
e.z. Adriaen tegendeler, a.z. Adriaen Peter Wouters, e.e. Gerit vs., a.e. Joost Lamberts
belast met 6,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Mariken Jaspers te sBosch
2. geld

5de lot - Jan Franssen de tocht en zoon Adriaen het erfrecht
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1. materialen van de schuur op het lot van Jacob Willems
2. de westelijke helft in de aanstede en aangelegen erf, 3 lopen 12,5 roeden, te Berkel in de pighstrate
e.z. Jacob tegendeler, a.z. Embert Peter Goijaerts cs., e.e. de gemene straat, a.e. Embert vs.
3. de noordwestelijke heft in erf, land en wei genaamd Jenneken weije, 3 lopen 1,5 roede, als voor
e.z. Jacob tegendeler, a.z. Jan Daniels, e.e. kinderen Cornelis Adriaen Brocken, a.e. Joost Lamberts
4. akkerland genaamd Jennekens ackere, 1 lopen 6,5 roeden in een groter perceel aan de westzijde, als 
voor
e.z. Jacob tegendeler, a.z. Aert Aerts van Tilborch, e.e. weduwe Aert Aertss, a.e. Cornelis Peter Gijsberts
5. beemd, 2 lopen, 14 roeden, opt gomelaer
e.z. Adriaen Matheeus cs., a.z. Adriaen Peter Vermeer
6. 4 lopen hei onder Loon in de placken

belast met jaarlijks 7 lopen erfpacht in een meerdere pacht aan Mariken Jaspers te sBosch
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan het klooster van Cauwater
belast met jaarlijks 1/5 deel in 8 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks 1/3 deel in in 20 stuivers in de Gertrudis cijns
belast met jaarlijks 2 denieren cijns aan de heer van Loon

27 oktober 1648 | 342/84

Peter zoon wijlen Jan Cornelis Hoofmans weduwnaar van Marie dochter wijlen Aert Willems, volgens 
testament voor schepenen van Helvoirt van 17 december 1647
verkoopt aan Jan Peter Wouters mede tbv zijn broer Cornelis
akkerland, 2 lopen, oostwaarts af te palen uit een groter perceel van 3 lopen, te Udenhout op hoochoudt
e.z. Peter vs., a.z. Adriaen Steven Hessels, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. kinderen Jan Jacobs van Rijswijck
belast met jaarlijks 2/3 deel in 2 gulden 15 stuivers aan Baetken Vrancken te sBosch

Dit perceel kan gelost worden voor 140 karolus gulden of 70 karolus gulden voor elke lopen

4 november 1648 | 342/86v-87

Jan zoon Anthonis de Cuijpere als man van Jenneken dochter wijlen Aert Michiel Pieren
verkopen aan Michiel Adriaen ... nu getrouwd met Maijken dochter Adriaen Jacob van Rijswijck mede tbv 
Maijken Adriaens zijn zus
huis, hof met aangelegen erf, 3,5 lopen 8 roeden, te Udenhout bij de Cruijstraetse capelle
e.z. Peter Thomas Stevens, a.z. kinderen Adriaen Cornelis Berthens, e.e. de gemene straat, a.e. Wouter 
Aerts de Ridder
belast met jaarlijks 1/3 deel in 11 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de baselheren te sBosch
belast met jaarlijks 1,5 stuiver 2 denieren in de hertogcijns

verkopers gekocht van Bastiaen Jan Albertss van Boxtel voor schepenen van Oisterwijk

1 december 1648 | 342/90v-94

Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Berthens en wijlen Adriana dochter wijlen Willem Brekelmans in zijn 
eerste huwelijk verwerkt, Andries zoon Antonis Adriaen Woestenborch als man van Cornelia de oudste, 
Joost zoon Jan Joosten vanden Broeck als man van Anna en Antonis zoon Michiel Janssen vande Zande 
als man van Cornelia de jongste, allen dochters van Adriaen en Adriana vs., Adriaen Gevaerts van Deurne 
en Adriaen Emberts als voogden van Jan en Willem zonen Adriaen en Adriana vs., Jan is aanwezig en 22 
jaar oud, Willem is 18 jaar en aanwezig, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Adriaen Adriaen Berthens
1. materialen van een brouwhuis op het lot van Jan zijn broer
2. akkerland genaamd snoeijen steede, 2,5 lopen, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. Adriaen Gevaerts van Deurne, a.z. Joost Claessen, e.e. de gemeint, a.e. volgend perceel
3. akkerland, 4,5 lopen, als voor
e.z. vorig perceel, a.z. Adriaen Gevaerts, e.e. Joost Claess, a.e. Jan Joosten vanden Broeck
4. weiveld, 1,5 lopen, als voor
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e.z. Adriaen Gevaerts, a.z. Adriaen Aert Wijten, e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.e. Joost Claesse met 
een waterlaat daartussen
4. weiveld, 4 lopen, genaamd de achterste leeghrijt, als voor
e.z. Jan Laureijs Sijmons, a.z. de leeghrijtse steeghden e.e. Wouter Aerts de Ridder, a.e. Henrick Hesius

belast met jaarlijks een mouwer rogge erfpacht aan de erfgenamen Frans Loeff te sBosch
belast met jaarlijks 10 denieren in de hertogcijns

2de lot - Andries Woestenborch
1. materialen van een schop op het lot van Antonis vander Zande
2. akkerland genaamd den boonen acker, 6 lopen, te Udenhout bij de Cruijstraetse capelle
e.z. Jan Jan Emmen alias Rijcken, a.z. Jan Thonis Willemss, e.e. weduwe en kinderen Lambert Ariens van 
Hees, a.e. de gemene straat
3. erf genaamd deckers stedeken, 4,5 lopen, als voor in de gruenstraet
e.z. jonker Jeger, a.z. Gommaer Gerits de Cort, e.e. weduwe Peter Adriaen Wouters Vermeer, a.e. de 
gruenstraet

belast met jaarlijks 6 lopen rogge erfpacht aan het convent van de Baseldonck
belast met jaarlijks hertog grondcijns uit de Boonacker
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de tafel van de heilige geest in de kerk van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de altaristen in de kerk van Oisterwijk

3de lot - Joost Jan vanden Broeck
1. een nieuw huis met pannen gedekt, met hof en grond en aangelegen erf, te Udenhout bij de Cruijstrate
2. akkerland daarbij gelegen
b.z. Willem Cornelis Berthens en Jan Gerits de Cort de jonge, e.e. Jan vs., a.e. de gemene straat
3. de westelijke helft in akkerland, 5,5 lopen, als voor in de vi hoeven
e.z. Jan vs, tegendeler, a.z. Jan Jans Emmen, e.e. Willem Adriaen Goijaerts, a.e. weduwe Peter Adriaen 
Vermeer
4. weiveld genaamd de vorste leghrijt, 2,5 lopen, als voor int udenhoudts broeck
e.z. Gommaer Gerits de Cort, a.z. de leghrijtse steeghde, e.e. Peter Sijmon Priem, a.e. Peter Goijaerts 
vander Schoor

belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het convent van de 
Baseldonck
belast met jaarlijks 1 stuiver 3 oort in de hertogcijns

4de lot - Anthonis vander Zande
1. huis, hof, schuur en grond met aangelegen erf, 2,5 lopen, te Udenhout in de gruene strate
e.z. convent van Oisterwijk, a.z. Joostken weduwe Jacob Marcelis Otto, e.e. de gemene straat, a.e. convent 
vs.
2. akkerland genaamd den mechelsen acker, 3 lopen, als voor in den cleijnen mortel
e.z. Joostken weduwe Jacob Marcelis, a.z. Peter Brocken, b.e. heilige geest van Oisterwijk
3. weiveld genaamd de koeweije, 8 lopen, als voor int broeck
e.z. jonker Godefroij de Jeger, a.. Thomas van Balen, e.e. Joost Jan Emmen, a.e. Henrick zoon Jan Peter 
Willems

belast met jaarlijks 1 malder rogge dat ten laste staat van de erven? van wijlen Willem Adriaen Brekelmans 
aan de rector van onze lieve vrouwe altaar in de kapel van Berkel

5de lot - Jan Adriaen Bertens
1. huis, hof en schuur met de grond en aangelegen erf, 31,5 roeden, te Udenhout aan de creijtenmolen
e.z. Joost Jan Emmen, a.z. erf hierna genoemd, e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Gevaerts Deurn
2. weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. vorig perceel, a.z. een steeg, e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Gevaerts
3. akkerland genaamd tgeleckt, 33 roeden, als voor
e.z. Joost Jan Emmen, a.z. Adriaen Gevaerts, e.e. een steeg, a.e. graaf Henrick van den Berch
4. akkerland genaamd inde koeweije, 5 vierdevat zaad, als voor
e.z. Adriaen Gevaerts, a.z. Joost Jan Emmen, e.e. Jan Peter Denis, a.e. het weiveldeken vs.
5. de oostelijke helft in akkerland, 5,5 lopen, als voor in de sess hoeven
e.z. Andries vs. tegendeler, a.z. Gommaer Gerits de Cort, e.e. weduwe Peter Adriaen Wouters Vermeer, a.e.
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Jan Jans Emmen
6. 14 deel onbedeeld in een weiveld genaamd dasschit, 18 lopen, als voor int udenhoudts broeck
e.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. jonker Jeger, a.e. dasschitse steghde

belast met jaarlijks 7 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 6 denarie? aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge erfpacht aan de heren van de Baseldonck te sBosch

6de lot - Willem Adriaen Berthens
1. huis met de grond, hof en aangelegen erf, 8 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Lijsken weduwe Adriaen Jacobs, a.z. N: van Broeckhoven, e.e. de gemene straat, a.e. Thomas van 
Balen
2. weiveld genaamd den horst, 8 lopen, als voor in het broeck
e.. jonker Jeger, a.z. Adriaen Matheeus Bastiaens, e.e. Joostken weduwe Jacob Marcelis Otto, a.e. jonker 
Camons
3. erf genaamd tbeckvelt, 3 lopen, als voor int willich broeck
e.z. Peter van Oudenhoven, a.z. Henrick zoon Jan Peter Willems, e.e. Joostken vs., a.e. Peter Claes

belast met jaarlijks een cijns uit de aanstede aan het convent van Ulenborch

3 december 1648 | 342/94-97

Anthonis, Jan de jonge en Peterken, kinderen wijlen Jan Henrick Emmen en wijlen IJken dochter wijlen 
Goijaert Peter Pulskens, Jan Henrick Emmen en Jacob Claessen als voogden over Jan en Willemken 
kinderen Jan de oudste zoon wijlen Jan Henricx vs, Jan, 17 jaar oud, is hier aanwezig, maken een erfdeling 
van de nagelaten goederen van hun ouders

1ste lot - Jan Jan Henrick Emmen
1. een schuur met de grond en aangelegen erf, 1 lopen 36 roeden, te Udenhout opt winckel
b.z. Anthonis vs., e.e. Peter Willems van Rijswijck, a.e. de kartuizers van Vught
2. de westelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Anthonis vs., a.z. Aert Adriaen Aerts e.a., b.e. als hierboven
3. 1/4 deel westwaarts in een weiveld genaamd het Lathbosch, 10 lopen, als voor
e.z. Anthonis vs., a.z. niet ingevuld, e.e. Peterken vs., a.e. Marten Gerits de Cort

belast met jaarlijks 7,5 stuiver reductierogge aan de pastoor van Oisterwijk in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 penningen aan Jan vande Graeff te sBosch

2de lot - Anthonis Jan Henrick Emmen
1. woonhuis met de grond en 23 roeden erf zoals afgepaald aan het hekje op de mestweg, te Udenhout opt 
winckel
e.z. Jan vs., a.z. de gemeint, e.e. Peter Willems van Rijswijck, a.e. kartuizers van Vught
2. dries, 1 lopen 12,25 roeden, in de aanstede achter de schuur, als voor
e.a. Jan vs., a.z. onmondigen, b.e. als boven
3. de westelijke helft in akkerland genaamd de strickweije, 3 lopen 46 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Jan Wouter Coolen, e.e. Bastiaen Claes van Engelant, a.e. heilige geest van sBosch
4. 1/4 deel oostwaarts aan het einde in een weiveld, 10 lopen
e.z. Jan? vs., a.z. Jan Jacob ..., e.e. onmondigen vs. a.e. Marten Gerits de Cort

belast met jaarlijks 7,5 stuiver reductierogge aan de pastoor van Oisterwijk in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 penningen aan Jan vande Graeff te sBosch
belast met onderhoud van het hek aan de mestweg

3de lot - Peterken Jan Henrick Emmen
1. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 5 lopen, te Udenhout opt winckel, de andere 3/4 deel zijn van de 
erfgenamen Henrick Emberts
e.z. hierna genoemd, a.z. Adriaen Adriaenss, e.e. Peter Willems van Rijswijck, a.e. Jan zoon Adriaen Jan 
Martens
2. 24,25 roeden land oostwaarts in de huijsacker naast erf van de onmondigen
3. noordelijke helft in akkerland, 2 lopen 10 roeden, als voor
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e.z. tegendeler, a.z. Anthonis Jan Willems, b.e. heilige geest van sBosch
4. weiveld genaamd de halff bunder, 4 lopen, als voor int broeck
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. Laureijs Peters, e.e. weduwe Adriaen Jacobs, a.e. de lei
5. 1/4 deel westwaarts aan de noordzijde in een weiveld genaamd dlathbosch, 10 lopen, als voor
e.z. onmondige kinderen, a.z. niet ingevuld, e.e. Anthonis vs., a.e. de gemene straat

belast met jaarlijks 9,5 stuiver cijns in de Verstegen cijns
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 penningen aan Jan vande Graeff te sBosch

4de lot - onmondige kinderen Jan en Willemke
1. land en dries, 1 lopen 36 roeden, te Udenhout opt winckel
e.z. Jan vs., a.z. Peterken vs.
2. de zuidelijke helft in akkerland, 2 lopen 10 roeden, als voor
e.z. Peter Willems van Rijswijck, a.z. tegendeler, b.e. bisschop van sBosch
3. akkerland, 0,5 lopen, als voor in brabants hoeff
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Jan Emmen
4. 1/4 deel oostwaarts in een weiveld genaamd dlathbosch, 10 lopen, als voor
e.z. Peterken vs., a.z. Elias Jan Vrancken, e.e. de gemene straat, a.e. Anthonis vs.

belast met jaarlijks 7,5 stuiver reductierogge aan de pastoor van Oisterwijk in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 4 kannen roggen in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 penningen aan Jan vande Graeff te sBosch

23 december 1648 | 342/104v-105

Aert zoon wijlen Lambert Aert Lamberts en Heesken dochter wijlen Henrick Emmen en Goijaert Willems als 
man van Lijsken, dochter Lambert en Heesken vs., mede namens Henrick hun broer
verkopen aan Adriaen Jan vanden Pasch tbv van zijn vader Jan
3/4 deel in 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht van 1,5 mud rogge die Jan Jacobs geheten Leur 
de oude had beloofd aan Jan Henrick geheten Vendick in de hoogtijd van onze lieve vrouw purificatie
uit een weiveld of beemd, 10 lopen, te Udenhout bij ruelkens dijck
e.z. ruelkens dijck, a.z. Willem Hinckart, e.e. Cathalijn vande Staeck en haar kinderen, a.e. Jan Deleijen?
welk transport van deze erfpacht van 1,5 mud is verleden voor schepenen van sBosch op 16 maart 1550

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders

In de marge: 15 april 1651 - Antonis zoon wijlen Jan Henrick gemachtigd door Gijsbert Adriaens al man van 
Catharina dochter Lambert Aerts verkoopt 1/4 deel van deze 6 lopen, namelijk 1,5 lopen, aan dezelfde 
kopers

24 december 1648 | 342/105

Lambert zoon wijlen Robbert Lamberts
verkoopt aan Henrick Aerts
1/3 deel in de materialen van een woonhuis op het erf van Henrick Aerts, te Udenhout inde berckhoeck

4 december 1648 | 342/105-105v

Anthonis Cornelis Bacx als man van Denisken dochter wijlen Robbert Jan Robberts en Marie dochter wijlen 
Henrick Gerits
verkoopt aan Henrick zoon Aert Aerts zijn zwager
1. 1/3 deel onbedeeld in een huis met de grond en de oostelijke helft in een erf, hof en dries, 4,75 lopen, te 
Udenhout inden berckhoeck
e.z. Henrick Aerts, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Anthonis vs.
2. 12 voet af te meten in de vorm van een driehoek in een groter perceel naast het vorig perceel gelegen, 
scherp uitlopende op het erf van Jan Peter Willems, met het gebruik van het voorhoofd aan de oostzijde, met
een rij bomen naast de sloot
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belast met de hertog grondcijns

23 december 1648 | 342/105v-106

Schepenen van Oisterwijk verklaren dat een ongeluk en manslag het overlijden heeft veroorzaakt van Jan 
zoon wijlen Cornelis Peters, jongeman, geboren in Udenhout, door toedoen van Willem zoon Adriaen Jan 
Stevens, jongeman, ook ingezetene van Udenhout
Om een verzoening tot stand te brengen verschijnen voor schepenen, Adriana weduwe Cornelis Peters en 
Adriaen, Peter, Laureijs, Henrick en Aert, zonen van wijlen Cornelis Peters, met hen Adriaen Janssen 
vanden Pasch als naaste verwant en vriend. Zij verklaren dat enkele vergaderingen hebben 
overeengekomen om de misdadiger de schuld kwijt te schelden. De misdadiger moet daarvoor betalen in 
eens 50 karolus gulden die zij zullen verdelen aan de armen; hij moet de familie van de gedode ontlopen op 
straten, wegen en stegen en in herbergen. De verzoeners verklaren dat zij de misdadiger verder niets zullen 
vragen of eisen en hem niet zullen molesteren.

23 december 1648 | 342/106-106v

Peter Denis Adriaens heeft op 22 maart 1639 verkocht aan Jan Jans Emmen het gebruik van een weg over 
de aanstede van Peter in Udenhout om daarover te mogen wegen naast de boomgaard en ook zijn beesten 
daarover heen te voeren en nog te teulen gedurende 10 jaar. Nu zijn verschenen Jan zoon Peter Denis en 
Gijsbert Jan Pauwels als man van Adriana dochter Peter Denis en zij verhuren deze weg opnieuw vanaf 22 
maart 1649 voor 3 jaar. Met nog enkele financiële voorwaarden.

30 december 1648 | 342/106v-107

Sijmon zoon Peter Priems als man van Adriana dochter wijlen Peter Goijaert Jacops
verkoopt aan Lambrecht zoon Peter Lambert Mathijssen
Akkerland genaamd de pathweije, 4 lopen, te Udenhout bij de houtse strate
e.z. bisschop van sBosch, a.z. een steeg, e.e. Peter Sijmon Priems, a.e. Adriaen Jan Adriaens

30 december 1648 | 342/107

Jan zoon wijlen Gerit van Broeckhoven
verkoopt aan Willem zoon Matheeus Janssen
weiveld genaamd de leghe weije, 3,5 lopen, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Anna dochter Gerit van Broeckhoven, a.z. convent van Postel, e.e. weduwe Cornelis Henricx de Crom 
e.a., Peter de Bueter

30 december 1648 | 34/107-107v

Willem zoon Matheeus Jansen
verkoopt aan Adriaen Gevaerts van Deurn
een moerveld, 8 roeden, genaamd den achtersten moerbodem, te Udenhout inden brant
e.z. erfgenamen Peter Jan Henricx, a.z. Jan Gerits van Broeckhoven, a.e. Peter Lambert Mathijssen, a.e. 
Peter Jans van Rijswijck

30 december 1648 | 342/107v-108

Anna dochter Gerit Gerits van Broeckhoven, weduwe wijlen Anthonis Henricx
verkoopt aan Wouter, natuurlijke zoon wijlen Anthonis Wouter van Laerhoven
1. akkerland genaamd den achtersten wijnkens ackere, 7 vierdevat zaad, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Adriaen Wouter Stevens, a.z. en e.e. Wouter Anthonis van Laerhoven, .e. Claes Joosten van Iersel
2. middelste 1/3 deel in een weiveld genaamd de leeghe weije, 4,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Wouters, a.z. Willem Matheeus Jansen, e.e. heer van Loon, a.e. Peter den Buetere
3. 1/4 deel noordwestelijk in een heiveld, 14 lopen, als voor bij den duin
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e.z. Adriaen Wouters, a.e. Jan Gerits van Broeckhoven, e.e. Peter de Buetere, a.e. Cornelis Joosten

in de marge: 16 april 1649 - Adriaen Henricx Keijser als man van Peterken dochter wijlen Anthonis Henricx 
en Anna Gerits van Broeckhoven vernadert

30 december 1648 | 342/108-108v

Anna dochter Gerit Gerits van Broeckhoven, weduwe wijlen Anthonis Henricx
verkoopt aan Jan zoon Sijmon Peter Faessen
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Cornelis Joosten van Ierssel, a.z. Claes Joosten e.e. Willem Matheeus Janssen, a.e. de schoorstraat

30 december 1648 | 342/108v

Jan zoon wijlen Sijmon Peter Faessen
verkoopt aan Goijaert zoon wijlen Sijmon Peter Faessen zijn broer
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Loonse molenstrate
e.z. Goijart Sijmons, a.z. Cornelis Henrick Goossens e.a., de gemene straat, a.e. Jan Dierck Raess
2. broekveld, 2 lopen, in het udenhouts broeck
b.z. en e.e. Goijaert vs, a.e. convent van Postel

belast met jaarlijks 1 lopen 3 vierdevat rogge in een meerdere pacht aan Gielis van Broeckhoven te sBosch

30 december 1648 | 342/109-109v

Jan zoon wijlen Gerit Gerits van Broeckhoven
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Wilbort Cornelis
akkerland genaamd de vorsten wijnkens acker, 6 lopen, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Wouter Thonis van Laerhoven, a.z. Adriaen Janss, e.e. Jan Sijmons Dolck, a.e. een steeg

30 december 1648 | 342/109v-110

Goijaert zoon wijlen Sijmon Peter Faessen
verkoopt aan Adam Martens van Hees en Jan zoon Jan Somers
akkerland, 2 lopen, genaamd tcleijn ackerken, te Udenhout bij de Loonse molenstrate
e.z. Adam Martens van Hees, a.z. Willem Matheeus Janssen, e.e. Peter Faessen, a.e. een steeg

30 december 1648 | 342/110-110v

Peter zoon wijlen Wilbort Peters van Schie en Geritken dochter wijlen Joost Jan Joosten
verkoopt aan Jan zoon wijlen Sijmon Peter Faessen
1. 1/5 deel onbedeeld in een stede, te weten huis, hof en grond met aangelegen erf, 2 lopen 10 roeden, te 
Udenhout op de schoorstrate
e.z. Claes Joosten van Iersel, a.z. Aert Aerts van Laerhoven, e.e. de schoorstraat, a.e. Cornelis Wilborts van
Schie
2. 1/5 deel onbedeeld in akkerland genaamd het swart ackerken, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Sijmonss, verder rondom Lijsken weduwe Cornelis Henricx de Crom
3. in een weiveld genaamd Calver weijken, 1,5 lopen, als voor
e.. Claes Joosten, a.z. en e.e. Gerart van Broeckhoven, a.e. de steeg
4. 1/5 deel onbedeeld in een heiveld, 5 lopen, als voor
b.z. Claes Joosten, e.e. de gemene straat

belast met 1/5 deel in 4 gulden 10 stuivers aan Magdalene van Someren te sBosch
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4 januari 1649 | 342/113v-114

Andries zoon Adriaen Gerit Baesons? als man van Jenneken dochter wijlen Laureijs Laureijssen
verkoopt aan Henrick zoon Jan Henricx mede tbv zijn broer Cornelis
akkerland en heide, 5 lopen, te Udenhout aan de sandtcant
b.z. Jan Henricx, e.e. de gemene straat, a.e. heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 9 stuivers 2 denieren in de hertogcijns

9 januari 1648 | 342/116v-117

Andries zoon wijlen Peter Peters van Baest als man van Marie dochter wijlen Ambrosius Jacobs en wijlen 
Jenneken dochter wijlen Robbert Jan Robben in haar eerste huwelijk
verkoopt aan de onmondige kinderen Peter Hoofmans en wijlen Jenneken dochter Robbert Jan Robben
1/7 deel onbedeeld in de helft in een stede, te weten huis, hof met de grond en aangelegen erf, land, beemd,
dries op verschillende plaatsen gelegen, te Udenhout aan de santcant en deels te Helvoirt en Cromvoirt

verkoper aangekomen door erfdeling van zijn schoonouders

10 juni 1648 | 342/119-120

Adriaen Wouter de Bont, met Jan Peter Pulskens aan de ene kant en Cornelis Cornelis van Gorop en Jan 
Peter Claessen de Cock als voogden van de kinderen wijlen Iken dochter Peter Claessen, geassisteerd door
dezelfde Peter Claessen de Cock, met Peter Gijsbert Cauwenberch aan de andere kant maken afspraken 
over de de nalatenschap van de voorkinderen van Adriaen de Bont en zijn kinderen uit een ander huwelijk

8 februari 1648 | 342/123-123av

Testament van Cornelis de oude zoon wijlen Adriaen Jan van Iersel, weduwnaar van Maijken dochter Jan 
Goijaerts en Maria dochter wijlen Peter Henrick Emmen zijn huidige huisvrouw, wonende in Udenhout. Maria
is ziek .
Zij hebben tijdens hun huwelijk gekocht van IJken dochter Adriaen Goijaerts een beemd genaamd Boonen 
bempt, 4 lopen, gelegen in het udenhouts broeck

Cornelis zet een teken en Marie een kruis
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