
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 343 ("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.) 
14 januari 1649 – 15 december 1649

14 januari 1649 | 343/1-1v

Jan zoon wijlen Adriaen Cornelis Vermeer, weduwnaar van Maria dochter wijlen Jan Mutsarts
doet afstand van zijn tochtrecht aan Anthonis zijn zoon
in 1/6 deel onbedeeld in een stede bestaande uit huis, hof, schuur en bijbehorend erf, te Udenhout op de 
Cruijsstrate, en op meerdere plaatsen gelegen

aansluitend belooft Anthonis Jan Adriaen Cornelis Vermeer
aan Peter zoon wijlen Adriaen Peter Wagemackers
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 10 karolus gulden, te betalen in de hoogtijd van kerstmis, die gelost mag 
worden met 200 karolus gulden
met als onderpand de bovengenoemde stede
die al belast is met 12 lopen rogge erfpacht aan de heren vanden Baseldonck belast met jaarlijks 8 lopen 
rogge aan iemand in sBosch
belast met enigen cijnzen in de hertogcijns

19 januari 1649 | 343/2-5

Jacob en Niclaes zonen wijlen Peter Jacob Peters en wijlen Lijsken dochter Niclaes Janss vande Pasch in 
zijn eerste huwelijk, Adriaen zoon wijlen Peter zoon Adriaen Lenart Heunen en Dingen Peter Jacobs, met 
hem Jacob Adriaen van Tilborch als voogd over Marie, Peter en Cornelia, kinderen van Peter en Dinghen, 
Vijver zoon wijlen Peter Jacobs en Willemken dochter Thomas Adriaen Gerits in zijn tweede huwelijk 
verwekt, en Adriaen zoon Adriaen Lenart Heunen als man van Lijsken dochter Peter en Willemken vs., 
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders

1ste lot - Jacob Peter Jacob Peters
niets in Udenhout

2de lot - Niclaes Peter Jacob Peters
niets in Udenhout

3de lot - kinderen Peter Heunen
niets in Udenhout

4de lot - Vijver Peter Jacob Peters
niets in Udenhout

5de lot - Adriaen Adriaen Heunen
2/5 deel in een beemd, te Udenhout inde leghreijt
e.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck, a.z. Adriaen Henricx de Meijer

19 januari 1649 | 343/6v-7

Jacob zoon wijlen Peter Jacobs en Vijver zoon Peter Jacobs, Adriaen zoon Adriaen Heunen als man van 
Lijsken Peter Jacobs, Adriaen zoon Peter zoon wijlen Adriaen Lenart Heunen en wijlen Dingen Peter Jacobs,
Adriaen Heunen en Jacob Peters vs. nog als voogden van Peter en Cornelia "impotente" kinderen van Peter 
en Dinghen vs.,
verkopen aan Niclaes Peter Jacobs die al 1/5 deel hiervan bezit
4/5 deel in een broek, 1 lopen 5 roeden, in het udenhouts broeck
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. weduwe Adriaen Jacob Huijben, e.e. de brantse steghde, a.e. erf 
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genaamd den brant

20 januari 1649 | 343/7

Adriaen zoon wijlen Wouter Stevens als man van Heesken dochter wijlen Gerit Gerits van Broeckhoven
verkoopt aan Willem zoon wijlen Matheeus Jans
akkerland en heiland, 6 lopen, inde schoirstrate
e.z. Cornelis Joosten van Iersel e.a., a.z. Aert Joost van Iersel, e.e. Willem Matheeus, a.e. de gemene straat

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

In de marge: 20 januari 1649 - vernadert door Jan zoon Adriaen Wouters

20 januari 1649 | 343/7-7v

Jenneken dochter wijlen Gerit Gerits van Broeckhoven als weduwe van Adriaen Bertens
doet afstand van haar recht op tocht aan Bertrom Janss en Cornelis Ruijfhamer tbv van de kinderen van 
Joanna en Adriaen vs.
1. in een huis met grond en erf, 2 lopen, te Udenhout op de schoorstrate
2. akkerland genaamd de verloren cost, 3 lopen, als voor
3. beemd, 5 lopen, als voor
4. 1/4 deel oostwaarts in een heiveld, 9 lopen
5. erf genaamd de hooghen drijes, 3 lopen, als voor

20 januari 1649 | 343/7v-8v

Matheus Janssen als man van Cornelia en Cornelis Janss Ruijfhamer als man van Peerken zijn huisvrouw, 
dochters wijlen Wouter zoon wijlen Gerit Gerit van Broeckhoven en wijlen Marie dochter wijlen Wouter 
Coppen, Cornelis Ruijfhamer en Bertrom Jans nog als voogden van de kinderen van Adriaen Bertens en 
Jenneken dochter wijlen Wouter vs., en Matheeus als voogd van de kinderen wijlen Adriaen zoon wijlen 
Wouter
verkopen aan Jan zoon wijlen Sijmon Peterss
1. huis en grond met de aanstede en erf daaraan liggende, 2 lopen, te Udenhout op de schoirstrate
b.z. Cornelis Joost van Iersel, e.e. de gemene straat, a.e. volgend perceel
2. akkerland genaamd den verloren cost, 3 lopen, als voor
e.z. Willem Matheeus Janssen, a.z. Adriaen Jan van Broeckhoven, e.e. Adriaen Wouters, a.e. de aanstede 
hiervoor

belast met jaarlijks 1 mud rogge reductie in een meerdere pacht aan het convent achter de Tolburg in 
sBosch, te betalen met jaarlijks 5 gulden

In de marge: 22 januari 1649 - Willem zoon wijlen Cornelis Adriaen Bertens als man van Jenneken dochter 
wijlen Gerit Gerits van Broeckhoven vernaderen

20 januari 1649 | 343/8v

Matheus Janssen als man van Cornelia en Cornelis Janss Ruijfhamer als man van Peerken zijn huisvrouw, 
dochters wijlen Wouter zoon wijlen Gerit Gerit van Broeckhoven en wijlen Marie dochter wijlen Wouter 
Coppen, Cornelis Ruijfhamer en Bertrom Jans nog als voogden van de kinderen van Adriaen Bertens en 
Jenneken dochter wijlen Wouter vs., en Matheeus als voogd van de kinderen wijlen Adriaen zoon wijlen 
Wouter
verkopen aan Claes zoon wijlen Willem Jan Wouters
beemd, 5 lopen, te Udenhout opt schauwbroeck
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e.z. Cornelis Marten Diercx, a.z. Claes Jan Joosten e.a., e.e. Cornelis Martenss, a.e. erf dat behoort tot de 
hoeve van de vijff huisen 

20 januari 1649 | 343/8v-9

Matheus Janssen als man van Cornelia en Cornelis Janss Ruijfhamer als man van Peerken zijn huisvrouw, 
dochters wijlen Wouter zoon wijlen Gerit Gerit van Broeckhoven en wijlen Marie dochter wijlen Wouter 
Coppen, Cornelis Ruijfhamer en Bertrom Jans nog als voogden van de kinderen van Adriaen Bertens en 
Jenneken dochter wijlen Wouter vs., en Matheeus als voogd van de kinderen wijlen Adriaen zoon wijlen 
Wouter
verkopen aan Adriaen zoon wijlen Peter Driessen
1. 1/4 deel oostwaarts in een heiveld, 14 lopen, te Udenhout bij de schoorstrate
e.z. Jan Gerits van Broeckhoven, a.z. Claes Jan Joosten e.a., e.e. Adriaen Wouters, a.e. erf genaamd de 
claverweije
2. erf genaamd de hooghe dries, 3 lopen, gelegen bij de gemeint van Drunen onder Udenhout
e.z. Lijsken weduwe Henricx de Crom, a.z. de gemene straat

20 januari 1649 | 343/9-9v

Cornelis zoon wijlen Wilbort Cornelis van Schie en Geritken dochter wijlen Joost van Iersel, mede namens 
het deel van zijn broer Adriaen, Peter zoon wijlen Wilbort en Geritken vs., Jan zoon Adriaen Andries Priem 
en Cornelis Wilborts vs. als voogden over Adriaenken dochter Peter Adriaen Priems en wijlen Jenneken 
dochter wijlen Wilbort Cornelis vs. in zijn eerste huwelijk
verkopen aan Claes zoon wijlen Joost Jan Joosten van Iersel
1. 4/5 deel onbedeeld in een stede bestaande uit huis, hof en grond en erf daaraan liggende, 2 lopen 10 
roeden, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Claes Joosten van Iersel, a.z. Aert Aertssen van Laerhoven, e.e. de schoorstrate, a.e. nu van Cornelis 
van Schie vs. 
2. 4/5 deel onbedeeld in akkerland genaamd het swartackerken, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Sijmon Dolck, verder rondom Elisabeth dochter Henricx de Crom
3. weiveld genaamd het calverweijken, 1,5 lopen, als voor
e.z. Claes Joosten vs., a.z. en e.e. erfgenamen Gerart van Broeckhoven, a.e. een steeg
4. heiveld, onbedeeld, 5 lopen, als voor
b.z. en e.e. Claes Joosten vs., a.e. de gemeint van Drunen

belast met jaarlijks 4/5 deel in 4 gulden 10 stuivers aan Magdalene van Someren te sBosch

20 januari 1649 | 343/9v-10

Jan zoon Wijlen Sijmon Peter Faessen
verkoopt aan Claes zoon wijlen Joost Jan Joosten van Iersel
1. 1/5 deel onbedeeld in een stede bestaande uit huis, hof en grond en erf daaraan liggende, 2 lopen 10 
roeden, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Claes Joosten van Iersel, a.z. Aert Aertssen van Laerhoven, e.e. de schoorstrate, a.e. nu van Cornelis 
van Schie vs. 
2. 1/5 deel onbedeeld in akkerland genaamd het swartackerken, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Sijmon Dolck, verder rondom Elisabeth dochter Henricx de Crom
3. weiveld genaamd het calverweijken, 1,5 lopen, als voor
e.z. Claes Joosten vs., a.z. en e.e. erfgenamen Gerart van Broeckhoven, a.e. een steeg
4. heiveld, onbedeeld, 5 lopen, als voor
b.z. en e.e. Claes Joosten vs., a.e. de gemeint van Drunen

belast met jaarlijks 1/5 deel in 4 gulden 10 stuivers aan Magdalene van Someren te sBosch
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20 januari 1649 | 343/10

Claes zoon wijlen Joost Jan Joosten van Iersel
verkoopt aan Elisabeth weduwe mr. Henrick de Roij 
akkerland genaamd het swartackerken, 3 lopen, te Udenhout in de schoorstrate
e.z. Jan Sijmons, verder rondom tussen erf van Elisabeth weduwe mr. Henrick de Roij

verkoper aangekomen deels van de kinderen wijlen Wilbort Cornelis en deels door koop van Jan Sijmons

17 januari 1649 | 343/10-10v

Adriaen zoon wijlen Jan Adriaens van Son
verkoopt aan Anthonis Jan vande Pasch zijn zwager die de andere helft al bezit
de westelijke helft van een weiveld, 6 lopen, te Udenhout in den kuijl
e.z. Gerit Adrien Claes, a.z. Aert Peter Verhoeven, e.e. Jan Peter de Lepper?, a.e. bisschop van sBosch
belast met jaarlijks de helft in 20 stuivers ... cijns aan de bisschop van sBosch

verkoper aangekomen van zijn ouders

18 februari 1649 | 343/11v-12v

Lenart, Anthonis en Peter, zonen wijlen Peter Lenart Heunen en wijlen Adriana dochter wijlen Gerit Jans de 
Cort in haar tweede huwelijk verwekt, Adriaen zoon Jan Peter Adriaens en Adriaen Lenart Peter Heunen als 
voogden van de Peter, Engelbert en Maijken, kinderen van Peter en Adriana vs., maken een erfdeling van 
de volgende goederen

1ste lot - Lenart, Peter en Anthonis
niets in Udenhout

2de lot - Peter, Engelbert en Maijken
1. land genoemd de gheer, 2 lopen, te Udenhout bij dwinckel,
e.z. Aert Adriaen Aertss, a.z. een steeg, e.e. erfgenamen Steven Servaess, a.e. Cornelis Jan Stevens
2. de westelijke helft in een beemd, 7,5 lopen, als voor
e.z. Peter Wouter Peters, a.z. een steeg, e.e. kinderen Wouter van Laerhoven, a.e. Peter Wouters
3. rente
4. rente

2 maart 1649 | 343/12v-14

Henrick, Adriaen en Jan, zonen wijlen Jan Steven Hessels en wijlen Adriana dochter wijlen Jan Joosten in 
zijn eerste huwelijk verwekt, mede met Anthonis Jan Joosten hun voormalig voogd en Cornelis zoon Jan 
Steven Hessels en Willem Willems Haes als voogden van Jan zoon wijlen Jan Steven Hessels en wijlen 
Marijken dochter Jan Lenartss in zijn tweede huwelijk,maken een erfdeling van de hierna beschreven 
goederen

1ste lot - Henrick Jan Steven Hessels
1. de helft in erf, nu hof, 3 vierdevat zaad, te Udenhout in den biesmortel
e.z. de onmondige kinderen vs., a.z. en e.e. Adriaen Peter Brekels, a.e. de gemene straat
2. de westelijke helft in akkerland genaamd den gheer, 4 lopen, als voor
e.z. de onmondigen vs., a.z. Adriaen Peter Brekels, e.e. Jenneken Servaes Stevens, a.e. weduwe Cornelis 
Henrick Willems

belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan mr. Laureijns van Kessel
belast met een cijns aan de gezworenen van Tilburg
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2de lot - Adriaen Jan Steven Hessels
1. een schuur met de grond en erf, 40 roeden, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Gerit Steven Servaassen?, a.z. gemene straat, e.e. Adriaen Peter Brekels, a.e. een steeg
2. de oostelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. tegendelers, a.z. Adriaen Brekels, e.e. kinderen Adriaen Steven Servaessen, a.e. weduwe Cornelis 
Henrick Willems

belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan mr. Laureijns van Kessel
belast met een cijns aan de gezworenen van Tilburg

3de lot - Jan Jan Steven Hessels
1. weiveld, 1 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Adriaen Brekels, a.z. Adriaen Jan Stevens, e.e. Jan Peter Wouters, a.e. onmondige Jan
2. de westelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Stevens, a.z. een steeg die hoort bij dit perceel, e.e. kinderen Steven Servaess, a.e. 
weduwe Cornelis Henrick Willems

belast met jaarlijks 1 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan mr. Laureijns van Kessel
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de tafel van de heilige geest van 
sBosch

4de lot - Jan de onmondige zoon 
1. de westelijke helft nu hof, 3 vierdevat, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Henrick tegendeler, a.z. Adriaen Jan Stevens, e.e. Adriaen Peter Brekels, a.e. de gemene straat
2. de oostelijke helft in akkerland genaamd den gheer, 4 lopen
e.z. Henrick tegendeler, a.z. Peter Willems van Rijswijck, e.e. weduwe Cornelis Henrick Willems, a.e. 
Jenneke dochter Servaes Stevenss

belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan mr. Laureijns van Kessel
belast met een cijns aan de gezworenen van Tilburg 

25 februari 1649 | 343/14-15v

Familierelaties:
Peter zoon wijlen Willem Marten van Buedel en wijlen Lijsken dochter wijlen Adriaen Daniel Brekelmans, 
Adriaen zoon Jan Peter Willems als man van Maijken Willems, en Jacob Adriaen Daniels vs. met Adriaen 
Laureijs Joosten als voogden van Marten Willems maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun 
ouders

26 februari 1649 | 343/15v-16v

Lucia dochter wijlen Embert Jacob Peijnenborch weduwe van Adriaen Stevens doet afstand van haar recht 
in enkele renten op onderpanden in Udenhout
een rente waarvan de onderpanden in bezit zijn van Denis Adriaen Ghijben
een rente uit onderpanden van het gasthuis Steven vanden Broeck in sBosch die Hendrick Joost Thonis in 
gebruik heeft

26 februari 1649 | 343/16v-17

Steven zoon wijlen Jan Stevens, weduwnaar van Adriana dochter wijlen Jan Adriaen Brekelmans
doet afstand van zijn tochtrecht aan Adriaen Corneliss als man van Jenneken zijn dochter
1/4 deel onbedeeld in een broekveld 7? lopen, te Udenhout inden broeck
e.z. heilige geest van sBosch e.a., a.z. Peter Wouter Peters, e.e. jonker Jegers, a.e. Peter Jacobs
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aansluitend verkoopt Adriaen Cornelis dit perceel door aan Adriaen Matheeus Bastiaens

1 maart 1649 | 343/17-17v

Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Bertens en ... dochter wijlen Willem Adriaen Brekelmans, Andries zon 
Anthonis Adriaen Woestenberg als man van Cornelia de oudste, Joost zoon Jan Joosten vanden Broeck als 
man van Anneken en Adriaen Geverts van Deurn en Adriaen de jongste zoon Embert Henricx als voogden 
van Willem onmondige zoon wijlen Adriaen en ... vs.,
4/5 deel akkerland noordwestwaarts van een groter stuk akkerland genaamd snoeijen stede

Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Bertens
verkoopt aan Antonis zoon Michiel Janss vanden Sande
2 lopen akkerland noordwestwaarts in een groter perceel genaamd snoeijen stede, te Udenhout bij 
creijtenmolen
e.z. Adriaen waar dit uit komt, a.z. Adriaen Gevert van Deurn, e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. Joost 
Claessen

1 maart 1649 | 343/17v-18

Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Bertens
verkoopt aan Adam Martens van Hees tbv heer Henrick Hesius
een beemd, genaamd de leeghrijt, 4 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Laureijs Sijmons, a.z. de leeghrijtse steeghde, e.e. Wouter Aertss de Ridder, a.e. heer Henrick Hesius
verkoper reserveert de 4 beste wilgen en een eik op de graft naast het erf

1 maart 1649 | 343/18-18v

Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Berthens, Andries Antonis Woestenberch als man van Cornelia de 
oudste, Joost zoon Jan Joosten vanden Broeck als man van Anneken, Antonis zoon Michiel Janssen vanden
Zande als man van Cornelia de jongste, allen kinderen wijlen Adriaen Cornelis Berthens
verkopen aan Adriaen Gevaert Adriaens en Adriaen Embert Henricx als voogden van Willem zoon Adriaen 
Cornelis Berthens
akkerland, 5,5 lopen, te Udenhout in de sesshoeven
e.z. Joost Jans vanden Broeck, a.z. Gommaer Gerits  de Cort, e.e. Jan Jan Emmen, a.e. Jan Adriaens van 
Iersel
belast met jaarlijks 4/5 deel in de helft in 6 lopen rogge aan het convent van de Baseldonk

1 maart 1649 | 343/18v-19

Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Berthens, Joost zoon Jan Joosten vanden Broeck als man van 
Anneken, Antonis zoon Michiel Janssen vanden Zande als man van Cornelia de jongste, allen kinderen 
wijlen Adriaen Cornelis Berthens, Adriaen Gevaert Adriaens en Adriaen Embert Henricx als voogden van 
Willem zoon Adriaen Cornelis Berthens
verkopen aan Andries zoon Antonis Adriaen Woestenberch als man van Cornelia de oudste dochter Adriaen 
Cornelis Berthens
4/5 deel in 1/4 deel onbedeeld in een broekveld genaamd dasschit, 18 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Wouter Cornelis van Haren, a.z. Peter Adriaen Vermeer, e.e. jonker Jeger, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 4/5 deel in 7 stuivers 5 denieren aan de bisschop ban sBosch

in de marge: 24 november 1649 - Andries zoon Anthonis Adriaen Woestenberch als man van Cornelia 
dochter wijlen Adriaen Cornelis Berthens vernadert

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



1 maart 1649 | 343/19-20

Andries Antonis Woestenberch als man van Cornelia de oudste dochter Adriaen Cornelis Berthens, Joost 
Jan vanden Broeck als man van Anna, Antonis zoon Michiel Janssen vanden Zande als man van Cornelia 
de jongste, allen kinderen wijlen Adriaen Cornelis Berthens, Adriaen Gevaert Adriaens en Adriaen Emmen 
als voogden van Willem zoon Adriaen Cornelis Berthens, 18 jaar oud,
verkopen aan Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Berthens
1. 4/5 deel onbedeeld in een woonhuis, schuur en bakhuis met de gronden en toebehoren en erf, 32 roeden,
te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. Joost Jan Emmen, a.z. volgend perceel, e.e. Adriaen Gevaertss, a.e. de gemeint
2. 4/5 deel onbedeeld in een weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. een steeg, a.z. de gemeint, e.e. volgend perceel, a.e. Adriaen Gevaert
3. akkerland, 33 roeden, als voor
e.z. Adriaen Gevaerts, a.z. Joost Jan Emmen, e.e. graaf Henrick vanden Bergh, a.e. een steeg
4. 4/5 deel onbedeeld in akkerland, 5 vierdevat zaad, als voor
e.z. Adriaen Gevaerts, a.z. Joist Jan Emmen en Peter Claess, e.e. erf genaamd t weijken hiervoor genoemd,
a.e. Jan Peter Deniss

belast met jaarlijks 4/5 in 6 stuivers aan de tafel van de heilige geest in de kerk van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 1,5 oort aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks 50 gulden te lossen met 300 gulden 

1 maart 1649 | 343/20v-21

Corstiaen zoon wijlen Adriaen Joosten als man van Adriana dochter wijlen Willem Adriaen van Rijswijck
belooft aan Thomas Joosten van Breda man van IJken weduwe Cornelis Wouter Rijsbroeck
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden te betalen op nieuwjaarsdag
onderpand:
1. schuur met de grond en erf, 1 lopen, te Udenhout opt winckel
e.z. Peter Willem van Rijswijck, a.z. Jenneken van Rijswijck, e.e. kinderen Jan Jan Henrick Emmen, a.e. 
Corstiaen verkoper eerder van Joost Henrics
2. 1/3 deel van een akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. Peter vs., a.e. Jenneken vs., e.e. kinderen Janss, a.e. Corstiaen vs
3. akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Aerts, a.e. Anthonis Janssen, e.e. tafel van de heilige geest van sBosch, a.e. Bastiaen Janssen 
cs.

al belast met jaarlijks 2,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de tafel van de heilige geest van 
Oisterwijk
belast met jaarlijks 22 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de pastoor van Oisterwijk

Deze cijns kan afgelost worden dor betaling van 100 karolus gulden

In de marge: 28 december 1677 - Joost Thomas van Breda als man van Maijken dochter Cornelis Wouter 
Rijsbroeck verklaard dat deze cijns is gelost door Jan Peter Willems van Rijswijck en Willem Claessen als 
voogd van het kind van Embert Willem van Rijswijck

4 maart 1649 | 343/21-21v

Jan zoon wijlen Willem Bartholomeeus vande Nijes?
verkoopt aan Aerd zoon Dierck Aerts Nauwen, Jan zoon wijlen Jan Heunen, Jan zoon wijlen Dierck Raessen
van Grevenbroeck en Gijsbert zoon wijlen Wijtman Peter Wijten van Iersel
de zuidelijke helft in akkerland, 18 lopen 4 roeden, te Udenhout bij herlaerbosch
e.z. Jan vande Nijes verkoper, a.z. Aert Joost Aert Henricx en Jan vande Nijes, e.e. bisschop van sBosch, 
a.e. Bernaert Janssen en Aert Adriaen Hamers
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verkoper aangekomen van zijn ouders

6 maart 1649 | 343/23-23v

Henrick zoon wijlen Peter Wijtman Joosten van Iersel
verkoopt aan Jan en Cornelis zonen Peter Wouter Peters
beemd, 9 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. kinderen Jacob Peter Jacobs, a.z. Joost Jan Emmen, e.e. Cornelis Wouter Brocken, a.e. st. Anna 
gasthuis 

verkoper aangekomen door koop van Jenneken weduwe Peter Denijs Hermans

In de marge: 17 mei 1649 - Gijsbert zoon wijlen Peter Wijtman vernadert

16 maart 1649 | 343/27

Adriaen zoon wijlen Joost Adriaens als man van Anna dochter wijlen Peter Adams van Iersel
verkoopt aan Adriaen zoon Joachim Janss van Esch
broek- of heiveld, 3 lopen 18 roeden, te Udenhout int broeck
e.z. weduwe Wijtman Peters van Iersel, a.z. Willem Matheeus, e.e. kinderen Aert Peter de Lepper, a.e. 
Peterken weduwe Jan Peter Adams
belast met jaarlijks 3 lopen 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan de tafel van de heilige geest in de 
kerk van Oisterwijk

In de marge: 14 december 1649 - Adriaen zoon Joachim Janss van Esch transporteert dit aan Gijsbert zoon 
wijlen Peter Wijten van Iersel 

18 maart 1649 | 343/27-27v

Gerit, Anthonis en Cornelia, kinderen Wouter Aertss van Laerhoven en Anna dochter wijlen Gerit Jans de 
Cort, Cornelia geassisteerd door Willem Adriaen Witlocx haar voogd
verkopen aan Jan de oude zoon Gerit Jans de Cort
akkerland genaamd de cortte steghde, 5 lopen, te Udenhout opt winckel
e.z. kinderen Peter Adriaen Wouters, a.z. Jan Adriaen Jan Emmen met de steeg tussenbeide, e.e. kinderen 
Peter vs., a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 2 mud rogge erfpacht aan Jan Hermans van Iersel
belast met jaarlijks de helft in 11 lopen rogge erfpacht aan de rector van het Bax koorke in de st. Jan te 
sBosch
belast met jaarlijks de helft in 5 lopen rogge reductie aan de rector van het Bax koorke
belast met jaarlijks 1,5 stuiver aan de gezworenen van Tilburg

verkopers aangekomen door erfdeling van Gerit Jans de Cort

In de marge: 19 december? 1650 - Jan de oude zoon wijlen Gerit Jans de Cort, 2/3 deel onbedeeld in dit 
stuk akkerland, welk heel perceel land die vs. Jan tegen Anthonis en Cornelia kinderen Wouter Aerts van 
Laerhoven en Anna dochter wijlen Gerit Jan de Cort door koop verkregen heeft Jan? zijn? zoon? en Jan 
zoon wijlen Peter Adriaen Vermeer zijn zwager

18 maart 1649 | 343/27v-28v

Adriaen zoon wijlen Jan Joost Thonis en Willemken dochter Adriaen Jan Emmen, en Mechtelt zijn zuster, en 
Henrick Joost Thonis en Jan Adriaen Emmen als voogden over Anna, dochter Jan en Willemken, maken een
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erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders

1ste lot - Adriaen
1. de oostelijke helft in akkerland, 4 lopen, in de hoochoudtse ackeren
e.z. tegendelers, a.z. st. Anna gasthuis, e.e. Wouter Peters vande Pasch, a.e. Aert Adriaen Aertss
belast met de helft in 5 gulden 12 stuivers aan de tafel van de heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks de helft in 30 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk

2de lot - Mechtelt
1. de westelijke helft in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de hoochoudtse ackeren
e.z. Adriaen vs., a.z. Henrick Joost Thonis, e.e. Wouter Peters vande Pasch, a.e. Aert Adriaen Aertss
belast met de helft in 5 gulden 12 stuivers aan de tafel van de heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks de helft in 30 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk

3de lot - Anna
1. een weiveld, 3 lopen, opt winckel
e.z. Marten Gerit de Cort, a.z. en e.e. kinderen Peter Adriaen Jan Martens, a.e. wed? Henrick Jan Corsten
2. gerechtigheid in een moerveld in den Brant
e.z. Henrick Joost Thonis, a.z. kinderen Jan Henrick Emmen

26 maart 1649 | 343/28v-29

Bernaert zoon wijlen Jan Bernaerts als man van Cornelis dochter wijlen Adriaen Cornelis Vermeer
verkoopt aan Niclaes zoon wijlen Robbert Lambertss
1/27 deel onbedeeld in o.a. zekere broekvelden onder Udenhout en zekere heivelden onder Tilburg en aan 
brabants hoeck in Udenhout
belast met diverse pachten en lasten

verkoper aangekomen door overlijden van Jan zoon Embert Peter Sterts zijn oudoom

in de marge: 17 (sic) maart 1649 - Peter Goijaerts vander Schoir vernadert

20 maart 1649 | 343//31-32

Henrick en Embert zonen wijlen Peter Emmen en wijlen Heijlken dochter wijlen Jan Ghijb Berthens maken 
een erfdeling van de goederen die hun ouders hebben nagelaten

1ste lot - Henrick Peter Emmen
1. de onbedeelde helft in een huis, hof, schuur, grond en erf, 5 vierdevat zaad, te Udenhout opt winckel
e.z. Peter Peters, a.z. Henrick Emberts, e.e. Jan Gerit Appels, a.e. de gemeint
2. onbedeelde helft in akkerland genaamd driesken, 1 lopen, als voor
e.z. Henrick Joost Thonis, a.z. Henrick Peter Martens, e.e. Peter Peters, a.z. Peter Henricx vande Staeck
3. de onbedeelde helft in erf genaamd den berckhoff, 2 lopen, als voor
e.z. Aert Adriaen Aerts, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. Peter Peters, a.e. de gemene straat
4. de onbedeelde helft in een broekveld, op gomelaer
e.z. Jan Gerit Appels, a.z. Willem Willems alias Faes, 

belast met jaarlijks de helft in 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 17,5 stuiver aan heren altaristen te Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 30 stuivers aan de vrouw van Merlo? in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 1.3 deel in 10 stuivers aan het convent van Ulenborch

2de lot - Embert Peter Emmen
1. akkerland, 2 lopen, gelegen opt winckel
e.z. Jan Ghijb Bertens, a.z. Embert Jacob van Rijswijck, e.e. de gemene straat, a.e. Corstiaen Adriaen 
Joosten
2. weiveld genaamd den horst, 12 lopen, in het udenhouts broeck
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e.z. Aert Aertss, a.z. kinderen Daniel Jan Peters, e.e. Embert Jacobs, a.e. jonker Roondt

belast met jaarlijks 25 stuivers in een meerdere rente aan een religieus in het convent van de 
wijntmolenberch te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 1 oort in noorkens cijns

10 april 1649 | 343/33v-35v

Laureijs en Magdalena, kinderen wijlen Jan Claes Driessen Peijnenborch en Peerken dochter wijlen Laureijs 
Peter Gerits alias Bloemkens, met hen Anna hun zuster dochter wijlen Jan en Peerken met haar onwettige 
zoon Dierck verwekt bij Dierck Huijsen, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Laureijs
o.a.
middelste deel in akkerland genaamd de vi hoeven, 1 lopen 13 roeden, te Berkel
b.z. tegendeler, e.e. Joost Lamberts, a.e. Peter Willem Franss, met een akkerweg tussenbeide

met lasten, onduidelijk welke op dit perceel rusten

2de lot - Wouter (gemachtigd door Anna) en Dierck
o.a.
het 1ste lot in akkerland genaamd vi hoeven, 1 lopen 16 roeden, te Berkel
e.z. Adriaen Anthonis Cruijssen, a.z. Magdalene tegendeler, e.e. Peter Willem Franssen een akkerweg 
daartussen, a.e. Joost Lamberts

3de lot - Magdalena
o.a.
het achterste lot in akkerland genaamd de vi hoeven, 1 lopen 10 roeden, te Berkel
e.z. Laureijs tegendeler, a.z. Peter Willem Franss met een akkerweg tussenbeide, e.e. Adriaen Anthonis 
Cruijssen, a.e. een weg

13 april 1649 | 343/35v-36

Adriaen zoon wijlen Peter Brekelmans als man van (niet ingevuld) dochter wijlen Steven Jan Steven Hessels
verkoopt aan Bastiaen Jan Wouters
hof en boomgaard met erf, 1 lopen, te Udenhout inden biesmortel
e.z. Bastiaen Jan Wouters, a.z. Adriaen verkoper (een weiveld), e.e. de gemene straat, a.e. scherp 
uitlopende aan erf Adriaen vs en Bastiaen vs.

13 april 1649 | 343/36-36v

Maijken dochter wijlen Jan Jacobs van Rijswijck, weduwe Jan Peter Emmens
verkoopt aan Henrick zoon Peter Emmen en Adriaen zoon Jan Jacobs van Rijswijck als voogden van de 
kinderen van Maijken en Jan vs., 
haar tochtrecht in huis, hof, boomgaard met de grond en aangelegen erf, 2,5 lopen, te Udenhout op 
hoochoudt
e.z. Embert Jacob van Rijswijck, a.z. een gemene steeg, e.e. Embert vs., a.e. de gemeint

aansluitend verkocht aan Wouter Adriaen Cleermaecker
belast met jaarlijks 5 lopen erfpacht in een meerdere pacht aan brands gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 11 stuivers 2 denieren in de hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 1,5 stuiver aan de gezworenen van Haaren

In de marge: 11 april 1649 - Peter zoon Jan Jan vanden Pasch als man van Margriet dochter wijlen Jan 
Jacobs van Rijswijck. Op 11 oktober 1650 is ook iets gebeurd.
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13 april 1649 | 343/36v

Maijken dochter wijlen Jan Jacobs van Rijswijck, weduwe Jan Peter Emmens
verkoopt aan Henrick zoon Peter Emmen en Adriaen zoon Jan Jacobs van Rijswijck als voogden van de 
kinderen van Maijken en Jan vs., 
de westelijke helft in een weiveld genaamd de vorste weije, 3,5 lopen, te Udenhout op hoochoudt
e.z. Embert Jacob van Rijswijck, a.z. Peter Janss, e.e. een gemene steeg, a.e. heilige geest van sBosch

aansluitend verkocht aan Adriaen Jan Jacob van Rijswijck
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Brands gasthuis

13 april 1649 | 343/37

Maijken dochter wijlen Jan Jacobs van Rijswijck, weduwe Jan Peter Emmens
verkoopt aan Henrick zoon Peter Emmen en Adriaen zoon Jan Jacobs van Rijswijck als voogden van de 
kinderen van Maijken en Jan vs., 
de zuidelijke helft in akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout aan brabants hoeck
e.z. Jan Peter Emmen de jongste hiervan afgedeeld, a.z. en e.e. Peter Peters, a.e. de gemene straat

aansluitend verkocht aan Adriaen Jan van Son
belast met jaarlijks de helft in 3,5 lopen rogge erfpacht aan Adriaen Peter Wouters
belast met jaarlijks 0,5 lopen rogge OM erfpacht aan iemand te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 1 stuiver 1 oort in de hertogcijns

In de marge: 29 maart 1650 - Embert zoon Peter Emmen vernadert dit perceel

13 april 1649 | 343/37-37v

Maijken dochter wijlen Jan Jacobs van Rijswijck, weduwe Jan Peter Emmens
verkoopt aan Henrick zoon Peter Emmens en Adriaen zoon Jan Jacobs van Rijswijck als voogden van de 
kinderen van Maijken en Jan vs., 
akkerland, 3 vierdevat zaad, te Udenhout aan brabants hoeck
e.z. Peter Peters, a.z. Adriaen Claes Scheijven, e.e. de gemene straat, a.e. Jan zoon Embert Peter Wouters

aansluitend verkocht aan Adriaen zoon wijlen Claes Adriaen Scheijven

29 mei 1649 | 343/38-39

Testament van Adriaen zoon wijlen Adriaen Jan Emmen en wijlen Anna dochter wijlen Aert Dierck Nauwen 
Hij is ongehuwd en laat zijn goederen na aan zijn broer en zusters en hun kinderen

Hij tekent met een hoofdletter A

15 april 1649 | 343/39-40v

Andries, Jan en Margriet, kinderen wijlen Jan Andries Priems en Wijlen Marie dochter wijlen Cornelis 
Adriaen de Meijer, Anthonis zoon Dierck Thijssen als man van Cornelia, en Andries en Gijsbert Adriaens als 
voogden van de 3 kinderen van Gijsbert en wijlen Marie, dochters van Jan en Mariken vs. maken een 
erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
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1ste lot - Andries Jan Andries Priems
1. 1/3 deel oostwaarts in akkerland, 3 lopen, te Udenhout inden biesmortel
e.z. onmondige kinderen Gijsbert vs., a.z. weduwe Adriaen Franssen, e.e. weduwe Cornelis Henricx, a.e. 
Jan Adriaens vande Pasch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester Schuijl

2de lot - Jan Jan Andries Priems
1. de noordelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout inden biesmortel
e.z. Adriaen Henrick Driessen, a.z. tegendeler, e.e. de gelse strate, a.e. Cornelis Adriaens
belast met jaarlijks 2 lopen in een meerdere pacht aan rentmeester Schuijl

3de lot - Margriet Jan Andries Priems
1. 1/3 deel westwaarts in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. onmondige kinderen vs., a.z. kinderen Adriaen Gerit Brocken, e.e. weduwe Cornelis Henricx, a.e. Jan 
vande Pasch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester Schuijl

4de lot - Anthonis Dierck Thijssen
1. de zuidelijk helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout inden biesmortel
e.z. Jan vs. tegendeler, a.. weduwe Adriaen Franssen, e.e. de gelse strate, a.e. Cornelis Adriaens
belast met jaarlijks 2 lopen in een meerdere pacht aan rentmeester Schuijl

5de lot - de onmondige kinderen van Gijsbert Adriaens
1. middelste 1/3 deel in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Andries vs., a.z. Margriet vs., e.e. weduwe Cornelis Henricx, a.e. Jan vande Pasch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester Schuijl

20 april 1649 | 343/40v

Peter Claes de Cock
verkoopt aan Wouter zoon Jan Adriaen Vermeer
een weiveld genaamd den hoghen bempt, 8 lopen, te Udenhout aan de quade steghde
e.z. Wouter zoon Jan Adriaens Vermeer

In de marge: 24 september 1650 - Wouter zoon Jan Adriaen Vermeer draagt dit perceel over aan Peter zoon
Claes Jan Joosten / en 12 april 1651 - Peter Jan Claes als man van Maijken dochter Jan Adriaen Vermeer 
doet iets. Vernaderen? / Adriaen zoon Lamberts Adriaens van Heese draagt het over aan Jan zoon Jan 
Peter Nauwen en Jan zoon Jan Andries Priems. Zelfde datum?

20 april 1649 | 343/40v-41

Wouter zoon Jan Adriaen Vermeer als man van Elisabeth dochter wijlen Jan de jonge zoon Marten Adriaen 
vande Wouw
verkoopt aan Adriaen zoon Lambert Adriaen van Heese
weiveld, 4 lopen, te Udenhout bij de cortte veldekens
e.z. Cornelis Peter Adams, a.z. jonker Roond, e.e. Jan Jans Nauwen, a.e. st. Anna gasthuis

28 april 1649 | 343/42-44

Jan Stevens vanden Biesenrijt, weduwnaar van Ermken dochter wijlen Peter Janss, met Hieronimus zijn 
zoon, mede voor zijn andere kinderen, samen aan de ene kant, Maijken en Jenneken dochters wijlen 
Servaes Stevenss, Jenneken mede namens Gerit en Maijken kinderen wijlen Stevens zoon wijlen Servaes, 
Jenneke ook nog voor Adriaen Jan Wouters, weduwnaar Ida dochter wijlen Servaes vs. Marie dochter wijlen 
Jan Peters den moldere wier moeder was Heijlken dochter wijlen Servaes Stevens vs., met haar Aert Jans 
van Nuijs weduwnaar wijlen Jenneken dochter wijlen Jans en Heijlken vs., mede namens Peter zoon wijlen 
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Jan en Heijlken, samen voor de andere helft, maken een erfdeling van de nabeschreven goederen

1ste lot - Jan Stevens cs.
1. een schuur met grond, te Udenhout bij creijtenmolen
e.z. Aert Peter Verhoeven, a.z. Jan Emmen, e.e. tegendeler, a.e. Jan Emmen vs.
2. dries of wei, 39,5 roeden, als voor
e.z. Aert Peters Verhoeven, a.z. Marten Peter Martens, e.e. tegendeler, a.e. een volgend perceel
3. de noordelijke helft in akkerland, genaamd den coolacker, 2 lopen 29 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Marten Peter Martens, e.e. deels voorgenoemd perceel en deels Marten Peter Martens
4. de oostelijke helft in een weiveld, 1 lopen 8 roeden, als voor,
e.z. tegendeler, a.z. en b.e. Willem Joordens
5. de zuidelijke helft in akkerland, 3 lopen 13,5 roeden, waar een weg van 5 voeten breedte doorheen gaat 
tot voordeel van de delers, as voor
e.z. deels tegendeler, deels kinderen Peter Denis, a.z. Aert Peter Verhoeven, e.e. heilige geest van sBosch, 
a.e. Willem Joordens
6. materialen van een schop

2de lot - erfgenamen Servaes Stevens
1. huis, hof, boomgaard, met de grond en erf daaraan gelegen, 43 roeden, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. de gemeint, a.z. Aert Peter Verhoeven en een tegendeler, e.e. (niet ingevuld), a.e. Jan Emberts
2. erf genaamd driesken, 1 lopen, als voor
b.z. en e.e. Joost Jan Emmen?, a.e. de gemeint
3. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den coolacker, 2 lopen 25 roeden, als voor
e.z. tegendelers, a.z. Aert Peter Verhoeven, e.e. erfgenamen graaf Henrick vanden Berch, a.z. tegendelers 
en Aert Peter Verhoeven
4. de westelijke helft in een weiveld, genaamd dossenweije, 1 lopen 8 roeden, als voor
e.z. tegendelers, a.z. en b.e. Willem Joordens
5. de noordelijke helft in akkerland aan dossenweije, 3 lopen 13,5 roeden, als voor
e.z. tegendelers, a.z. en e.e. Willem Joordens, a.e. kinderen Peter Denis

belast met jaarlijks de helft in 14 denieren in de hertogcijns

In de marge: 17 april 1651 - Peter zoon wijlen Jan Peter Denis en van wijlen Heijlken dochter wijlen Servaes 
Stevens, draagt over aan namens Jacob zoon Andries Peter Jacobs, als man van Marie dochter wijlen Jan 
Peter Denis, zijn zwager, zijn deel in deze goederen

29 april 1649 | 44-44v

Claes zoon wijlen Wouter vande Pasch als man van Peerken dochter wijlen Adriaen Jan Emmen
verkoopt aan Adriaen zoon Henrick Joost Theunissen, Huijbert Aert Huijben als man van Anna en Adriaen 
Janssen van Son als man van Jenneken, dochters wijlen Henrick vs., mede voor Mechtelt hun zuster
een weiveld, 4 lopen, te Udenhout opt gomelaer
e.z. Henrick Joost Thonis eerder hiervan afgedeeld, a.z. gomelaerse strate, e.e. Jan zoon Jan Gerit Appels, 
a.e. de gruenstrate
belast met jaarlijks de helft in 13 of 14 stuivers aan het convent van Ulenborch

29 april 1649 | 343/44v

Huijbert zoon wijlen Goosen Huijbert Vercuijlen als man van Cathalijn dochter wijlen Wouter vande Pasch
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Jan Geritss
huis, hof en grond en erf daaraan gelegen, 3,25 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Jan Jacob Pulskens, a.z. Adriaen zoon Adriaen Jan Martens, e.e. de gruen strate, a.e. weduwe Laureijs 
Adriaen Jan Martens
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de rector van het Bacx koor in de st. 
Jan te sBosch
belast met jaarlijks 2 oort in de hertog cijns
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29 april 1649 | 343/44v-45

Cornelis zoon wijlen Jan Gerits als man van Jenneken dochter wijlen Wouter vande Pasch
verkoopt aan Willem Adriaen van Heese
de noordelijke helft in een weiveld en houtveld, 4 lopen, te Udenhout in den Cuijl
e.z. Willem Adriaen van Heese eerder hiervan afgedeeld, a.z. weduwe Jan Pauwels, b.e. bisschop van 
sBosch

29 april 1649 | 343/45

Willem zoon Adriaen van Heese
verkoopt aan Niclaes Wouters vanden Pasch
akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Jan Adriaen Lamberts, a.z. Jan Janss Vermeer, e.e. kinderen Adriaen Brekelmans, a.e. de gemene 
straat

3 mei 1649 | 343/46v-47

Jan zoon Adriaen Peter Huijben en wijlen Laureijsken dochter Jan Wouters in zijn 2de huwelijk verwekt, en 
Peter zoon Cornelis Wagemackers als man van Jenneken dochter wijlen Jan en Laureijsken, mede voor 
Peter onmondige zoon van Jan en Laureijsken, 21 jaar oud
verkopen aan Cornelis zoon wijlen Peter Gijsbertss
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de sesshoeven
e.z. Henrick Peter Wijten, a.z. Adriaen Geverts, e.e. Adriaen Peter Wouters, a.e. de gemene straat

6 mei 1649 | 343/47-47v

Andries, Jan en Margriet, kinderen wijlen Jan Andries Priems, Anthonis zoon Dierck Thijssen als man van 
Cornelia, Andries vs. en Gijsbert Adriaen Willems als voogden over de 3 kinderen van Gijsbert vs. en Marie, 
in zijn eerste huwelijk verwekt
verkopen aan Jan Gijsbert Cornelis tbv zijn moeder Jenneken, weduwe Gijsbert vs.
huis, hof met de grond en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout bij de gheilse strate
e.z. weduwe Adriaen Franss, a.z. Adriaen Henrick Driessen, e.e. Jan Peter Wouters e.a., a.e. gheilse strate

verkopers aangekomen van hun ouders 

6 mei 1649 | 343/47v-48

Andries, Jan en Margriet, kinderen wijlen Jan Andries Priems, Anthonis zoon Dierck Thijssen als man van 
Cornelia, Andries vs. en Gijsbert Adriaen Willems als voogden over de 3 kinderen van Gijsbert vs. en Marie, 
in zijn eerste huwelijk verwekt
verkopen aan Jan Gijsbert Cornelis tbv zijn moeder Jenneken, weduwe Gijsbert vs.
erf genaamd den hoff, 1 lopen, te Udenhout bij de ghelse strate
e.z. Jan Gijsbert Cornelis, a.z. weduwe Adriaen Franssen, e.e. Cornelis Adriaen, a.e. Jan Adriaens vande 
Pasch

6 mei 1649 | 343/48

Andries, Jan en Margriet, kinderen wijlen Jan Andries Priems, Anthonis zoon Dierck Thijssen als man van 
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Cornelia, Andries vs. en Gijsbert Adriaen Willems als voogden over de 3 kinderen van Gijsbert vs. en Marie, 
in zijn eerste huwelijk verwekt
verkopen aan Wouter zoon Joost Henricx tbv Henrick zoon Joost Henricx zijn broer
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de ghelse strate
e.z. Henrick Joosten, a.z. weduwe Jan Goijaerts, e.e. weduwe Cornelis Henricx, a.e. Henrick Joosten
belast met jaarlijks 3,5 stuiver in de hertog cijns

6 mei 1649 | 343/48

Andries, Jan en Margriet, kinderen wijlen Jan Andries Priems, Anthonis zoon Dierck Thijssen als man van 
Cornelia, Andries vs. en Gijsbert Adriaen Willems als voogden over de 3 kinderen van Gijsbert vs. en Marie, 
in zijn eerste huwelijk verwekt
verkopen aan Jan zoon Wouter Adriaen Colen
heiveld, 4 lopen, te Udenhout int hoolbroeck
e.z. Adriaen van Iersel, a.z. Cornelis Adriaen de Meijer, e.e. convent van Eindhoven, a.e. Henrick Henricx

6 mei 1649 | 343/48-48v

Margriet dochter wijlen Jan Andries Priems
verkoopt aan Andries Jans en Gijsbert Adriaen Willems tbv. de 3 kinderen van Gijsbert vs. en wijlen Marie 
dochter wijlen Jan Andries Priems, haar zuster
het middelste 1/3 deel noordwaarts in akkerland, te Udenhout bij de ghelse strate
e.z. kinderen Gijsbert Adriaen tegendeler, a.z. kinderen Adriaen Peter Brocken, e.e. Jan Adriaens vande 
Pasch, a.e. weduwe Cornelis Henricx
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan rentmeester Schuijl

verkoopster aangekomen van haar ouders

21 mei 1649 | 343/52

Dierck zoon wijlen Adriaen Joosten van Sprang
verkoopt aan Matheeus zoon Joost Jan Emmen tbv. van Joost zijn vader
beemd, 2 lopen onbedeeld in een grotere beemd, te Udenhout opt gomelaer
e.z. Peter Willem Franssen en Goijaert Peter Goijarts, a.z. en e.e. Cornelis Peter Adriaens, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks  stuiver in de hertogcijns

In de marge: 8 mei 1650 - Adriaen zoon Peter Henricx als man van Anna dochter wijlen Adriaen Joosten van
Sprang vernadert

24 mei 1649 | 343/54-54v

Testament van Marie dochter wijlen Jan Steven Hessels, ongehuwd, wonende te Berkel, ziek te bed liggend.
na haar dood 2 lopen uitreiken aan de armen
Aleijt dochter Jacob zoon Gerit Jan Stevens krijgt haar zwarte "sleghtsen" rok
ze wil een "nootbomen kiste"
Ze wil dat haar nalatenschap wordt verdeeld in 5 gelijke delen tbv Adriaen Jan Stevens en Cornelis Jan 
Stevens haar broers, de kinderen van Gerit, Willem en Steven, kinderen van wijlen Jan Steven Hessels
Er is nog geld voor haar broers, Adriaen Peter Brekelmans als man van Jenneken dochter wijlen Steven Jan 
Stevens
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27 mei 1649 | 343/55-56

Willem Henricx vanden Bedaff en Corstiaen Peters maken een erfdeling van goederen die Willem zijn 
aangekomen door koop van de tocht van Margriet dochter wijlen Evert Jan Melis en Jan zoon Evert van 
Melis, en Corstiaen zijn aangekomen deels door de dood van Matheeus de Bont oom van zijn eerste 
huisvrouw en van Jan Matheeus de Bont en kinderen van Jan de Comen wiens moeder was Lijsken dochter 
Jan de Bont

1ste lot - Willem
1. een schuur met de grond en erf daaraan liggende, 2,5 lopen te Udenhout inden brant
b.z. Corstiaen vs.
2. de westelijke helft in land, 5 lopen, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Willem vs.
3. de westelijke helft in akkerland, 4 lopen, als voor
e.z. tegendeler, a.z. volgend perceel
4. de westelijke helft in een akker, 4 lopen, als voor
b.z. tegendeler
5. de oostelijke helft in een broekveld, als voor recht ver de lei
e.z. tegendeler, a.z. Cornelis Jan Witlox

belast met jaarlijks de helft in 2 gulden aan Gerart van Kels?

2de lot - Corstiaen
1. een woonhuis, hof met de grond een aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in den brandt
e.z. Willems Henrick Bedden, a.z. Cornelis Jan Witlox
2. de oostelijke helft in akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Cornelis vs.
3. de oostelijke helft in akkerland, 4 lopen, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Cornelis vs.
4. de oostelijke helft in akkerland, 4 lopen, als voor
b.z. tegendeler
5. de helft in een weiveld in een broekveld, als voor recht over de lei
e.z. tegendeler, a.z. Peter Jan Henricx e.a.

belast met jaarlijks de helft in 2 gulden aan Gerart van Kels?

15 april 1649 | 343/57v

Henrick, Adriaen en Jan, zonen wijlen Jan Steven Hessels
verkopen aan Aerd zoon Huijbert Bauwens
akkerland, 3 vierdevat zaad, te Udenhout aan de sandtcant
e.z. en a.z. Aert Huijberts, e.e. de gemene straat, a.e. Bastiaen Jan Wouters

15 april 1649 | 343/57v

Peter zoon wijlen Adriaen Leermakers als man van Adriana dochter wijlen Jan Adriaen Gerits vande Wouw
verkoopt aan Jan zoon wijlen Aert Wijten
weiveld, 3 lopen, te Udenhout inden biesmortel
e.z. erfgenamen Cornelis Adriaen Brocken, a.z. Jan vande Pasch, e.e. Jan Gijsbert Cornelis, a.e. de gheilse 
strate

9 juni 1649 | 343/58-58v

Servaes zoon wijlen Henrick Hooffman en Laureijs zoon Henrick Wijns? als voogden van de kinderen Peter 
Henrick Hooffman en wijlen Jenneken dochter wijlen Robbert Jan Robben in haar laatste huwelijk

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2015



verkopen aan Dierck Rutger van Berckel
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden te betalen op ... juni
uit:
1. de onbedeelde helft in een stede, bestaande uit een huis, hof, grond en erf, 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. de onbedeelde helft in een weiveld genaamd de koeweije, 7,5 lopen, als voor
e.z. Aert Huijberts, a.z. Joost Willems, 
3. de onbedeelde helft in een beemd genaamd daschit, 4 lopen, als voor int udenhoudts broeck
e.z. Michiel Janss vanden Sande, a.z. Peter Lambert Mathijss

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 de helft in 8 stuivers aan de bisschop van sBosch

deze cijns is te lossen door betaling van 150 karolus gulden

In de marge: 28 maart 1661 - Dirck van Berckel verklaart dat de schuld is voldaan

25 juni 1649 | 343/71v-72

Adriaen Peters vanden Venne
verkoopt aan Peter zoon wijlen Adriaen Wagemakers
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 35 karolus gulden, te betalen op 11 augustus
uit huis, hof, stal met de grond en aangelegen erf, land en wei, 9 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Jan zoon Jan Lenart Heunen en Cornelis Adriaen Vermeer, a.z. de gemene straat, e.e. erf genaamd de 
pertsweije nu Willem Cornelis Berthens, a.e. Adriaen Henricx de Meijer

deze cijns kan gelost worden door betaling van 700 gulden

In de marge: 12 januari 1651 - Peter zoon Adriaen Peter Wagemakers bekent dat deze schuld is afgedaan

31 juli 1649 | 343/72-72v

Adriaen zoon wijlen Peter vanden Venne als man van Catharina dochter wijlen Robert Jan Robben
verkoopt aan Dierck Rutgers van Berckel
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden te betalen op 30 juni 
uit
1. de westelijke helft in akkerland genaamd den huijsacker, 4 lopen, te Udenhout in den berckhoeck
e.z. Lambert Robben, a.z. Claes Robbert Lamberts, e.e. de gemeint, a.e. Lijsken weduwe Aert Aertss
2. de westelijke helft in akkerland genaamd piggen acker, 4, 5lopen, als voor in den vi hoeven
e.z. Lambert vs., a.z. Goijaert Peter Jacobs

deze cijns kan gelost worden door betaling van 100 karolus gulden

In de marge: 15 oktober 1679 - Margriet van Berckel uit naam van Franchijs van Berckel bekent dat de 
nevenstaande cijns is voldaan

10 juli 1649 | 343/74v-76

Niclaesken dochter wijlen Jan Claes Aben en wijlen Joostken dochter wijlen Claes Janss de Jeger, 
geassisteerd door Peter de Louw haar gekozen voogd
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Jan Adriaen Brekelmans
1. Huis, erf, hof, schuur en boomgaard met akkerland, 7 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. convent van Oisterwijk west, a.z. en e.e. Joachim Cabons, e.e. de gemene straat
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2. akkerland genaamd de stelt, 2 lopen, als voor
e.z. en e.e. jonker Camons, a.z. convent van Oisterwijk, a.e. Joost Adriaen Brekelmans
3. akkerland, 7 lopen, als voor
b.z. convent van Oisterwijk, e.e. de verkoper, a.e. de gemene straat
4. land genaamd den brem, 7 lopen, als voor
e.z. heilige geest van Oisterwijk, a.z. convent van Oisterwijk, e.e. verkoper, a.e. (niet ingevuld)
5. weiland met de houtwas, 4 lopen, als voor, in den mortel
e.z. jonker Camons, a.z. Willem Brekelmans, b.e. convent van Oisterwijk
6. akkerland genaamd den neijwen acker, 3 lopen, als voor
e.z. Steven Janssen, a.z. kinderen Lenaert Goossens, e.e. kinderen Peter Vendicx, a.e. verkoper
7. half bunder broek, gelegen in den horsten
e.z. Wouter Goijaerts, a.z. Willem Ghijb Segers,
8. de helft in 4 bunders, 1 lopen 35 roeden erf in een groter stuk genaamd de hooghe heije

belast met jaarlijks 2 stuivers 2 oort aan de domeinen van Brabant voor grondcijns
belast met jaarlijks 9,5 lopen rogge aan de weduwe van Jan Somers
belast met jaarlijks 1 lopen rogge erfpacht aan de rector van het st. Lambert altaar in Udenhout
belast met jaarlijks 25 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 2 gulden  5 stuivers aan de predikheren te sBosch

Deze goederen worden nu beteuld door Meriken Peters als laat

verkoopster aangekomen deels door koop en deels van haar overleden zuster Marie

In de marge: 18 juni 1650 - Jan zoon wijlen Peter Denis Adriaens en Marie dochter wijlen Peter Boon 
vernadert

10 juli 1649    343/76-76v

Cornelis zoon wijlen Jan Adriaen Brekelmans
belooft aan Niclaesken dochter wijlen Jan Niclaes Aben
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 120 karolus gulden te betalen op lichtmis
deze cijns kan gelost worden door betaling van 3000 karolus gulden

In de marge: 22 april 1651 - Niclaesken dochter wijlen Jan Niclaes Aben heeft bekent dat Cornelis 1000 
karolus gulden heeft afgelost waardoor de cijns wordt verlaagd

20 augustus 1649 | 343/78v

Peter zoon wijlen Willem Adriaen Gerits Verhoeven
verkoopt aan Emberd zoon Peter Goijaerts vanden Schoor
akkerland genaamd de lange ruggen, 4 lopen 13 roeden, te Berkel in de sess hoeven
e.z. Adriaen Peter Wouters, a.z. Andries zoon Willem Adriaens, e.e. Gerit Willems, a.e. Joost Lambert 
Joosten
belast met jaarlijks 6,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan iemand in sBosch
belast met jaarlijks 1/5 deel in 8 stuivers in de hertogcijns

In de marge: 17 maart 1650 - Gerit zoon Willem Adriaen Gerits Verhoeven vernadert

15 september 1649 | 343/78v-79v

Aert zoon Dierck Aert Nauwens, Jan Dierck Raessen van Grevenbroeck, Gijsbert zoon wijlen Wijtman Peter 
van Iersel, en Jan Janssen Heunen maken een erfdeling van akkerland en deels dries, 19 lopen, te 
Udenhout bij herlaerbosch door hen gezamenlijk gekocht van Jan Willem vanden Nijs
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1ste lot - Aert
1/4 deel zuidwaarts
e.z. Jan Dierck van Grevenbroeck noord, a.. Bernart Jan Bernaerts zuid, b.e. Jan Willems vs.

2de lot - Jan Dierck va Grevenbroeck
middelste 1/4 deel zuidwaarts
e.z. Aert vs., a.z. Gijsbert, b.e. Jan Willems vs.

3de lot - Gijsbert
middelste 1/4 deel noordwaarts
e.z. Jan Diercx vs., a.z. Jan Jan Heunen, b.e. Jan Willems vs.

4de lot - Jan Heunen
1/4 deel noordwaarts
e.z. Gijsbert vs., a.z. bisschop van sBosch, e.a. Jan Willems vs., a.e. Joost Aert Henricx

15 november 1649 | 343/90-90v

Adriaen zoon wijlen Jan Adriaens van Gorchom
verkoopt aan Peter zoon wijlen Adriaen Peter Wagemakers
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 16 karolus gulden te betalen op Allerheiligen
1. uit een huis en schuur met de grond aan aangelegen erf, land en dries, 12 lopen, te Udenhout op de 
schoorstrate
e.z. weduwe Adriaen zoon Jan Thomas Wolffs, a.z. Wouter zoon Jan Adriaen Vermeer, e.e. de biesweije, 
a.e. de gemene schoorstrate
2. 2/3 deel aan de zuidzijde in erf genaamd de biesweije, 4,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Anthonis Jan Wolffs nu Wouter vs., a.z. een steeg die bij dit perceel hoort, e.e. de swartten 
ackeren, a.e. de steeg vs.
3. 2 middelste 1/5 delen in een heiveld, 5 lopen, als voor
b.z. Wouter vs.,
4. 2/5 deel aan de noordzijde van akkerland genaamd den achtersten ackere, 6,5 lopen
e.z. Wouter vs., a.z. weduwe vs., e.e. het heiveld vn., a.e. de bunt
5. akkerland genaamd den achtersten ackere, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen zoon Adriaen Berthens, a.z. vorig perceel
6. 2/5 deel noordwaarts in erf genaamd den bunt, 28 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Peter van Leeuwen, a.z. Wouter Vermeer, e.e. Jan Peter Verhoeven, a.e. achtersten 
ackere

belast met jaarlijks 2/5 deel in 18 lopen rogge erfpacht aan de erfgenamen Peter van Leeuwen
belast met jaarlijks 2/5 deel in 6 stuivers aan erfgenamen Lonijs Pijnappel te sBosch
belast met jaarlijks 1.4 deel in 39 stuivers aan de predikheren te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 1,5 oort in de hertogcijns
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan iemand te sBosch

Deze cijns kan gelost worden door het betalen van 280 karolus gulden

7 december 1649 | 343/91-91v

Corst zoon wijlen Adriaen Joosten als man van Adriana dochter wijlen Willem Rijswijck
verkoopt aan Peter zoon wijlen Willem van Rijswijck
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Aert Ariens, a.z. Henrick zoon Arien Bull?, e.e. tafel van de heilige geest te sBosch, a.e. Bastiaen 
Claessen de Decker
belast met jaarlijks 2,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de tafel van de heilige geest in de 
kerk van Oisterwijk
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14 december 1649 | 343/93-97

Peerken weduwe Wijtman zoon Peter Joosten van Iersel, dochter van wijlen Henrick Anthonis de Cort en 
Lucia wijlen Peter de Lepper, met Gijsbert en Henrick haar zonen, en Denis Jan Peters en Jan Gerits van 
Broeckhoven haar zwagers aan de ene zijde, en Adriaen zoon Willem Adriaen Goijaerts en wijlen Margriet 
dochter van Henrick en Lucia vs. in zijn eerste huwelijk aan de andere zijde, maken een erfdeling van de 
nagelaten goederen van Henrick en Lucia

1ste lot - Peterken cs.
o.a.
- de noordelijke helft in akkerland, 2,5 lopen te Udenhout inden Cuijl.
e.z. tegendeler, a.z. Gerit Adriaen Claesen, e.e. Willem Adriaen van Heese, a.e. secretaris Peijnenborch cs.
- beemd, 4 lopen, te Udenhout in de hesseldonck
e.z. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. Adriaen Jacobs
- beemd, 4 lopen, als voor, genaamd de achterste leghrijt, de noordzijde tot de oude sloot
e.z. Jan zoon Peter Adriaen Wouters, a.z. Claes Jan Vrancken, e.e. Jan Laureijs Sijmons, a.e. Adriaen vs.

Peterken krijgt vruchten van twee appelbomen en mag halen 7 jonge appelbomen en peerbomen 

2de lot - Adriaen 
o.a.
- de zuidelijke helft in akkerland, 2,5 lopen te Udenhout inden kuijl.
e.z. tegendeler, a.z. Laureijs Adriaen Jan Martens, e.e. Willem Adriaen van Heese, a.e. secretaris 
Peijnenborch cs.
- beemd, het vorst einde, te Udenhout in de leghrijt, 4 lopen, 
e.z. Andries Antonis Woestenberch, a.z. Aert Aertssen, e.e. tegendeler, a.e. Jan Laureijs Sijmons
- en veld genaamd het seghveldeken, 3,5 lopen, in het udenhoudts broeck
e.z. jonker Jeger, a.z. Adriaen Jacob van Rijswijck, e.e. weduwe Peter Adriaen Jan Wouters, a.e. Wouter 
Jan Wouters
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