Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 344 ("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.)
22 januari 1650 – 6 januari 1651
20 januari 1650 | 344/1
Wouter zoon wijlen Laureijs de oude zoon wijlen Jan Wouters
verkoopt aan Jan zoon wijlen Jacob Marcelis Ottho
akkerland genaamd den dorenboom, 2 lopen, te Udenhout bij den creijten molen
e.z. Jan Jacob Marcelis, a.z. Adriaen Peter Wouters, b.e. Peter Aert Wijten
met recht van overweg over het perceel van Peter Aert Wijten
verkoper aangekomen van zijn ouders

20 januari 1650 | 344/2-2v
Gerit zoon wijlen Daniel Adriaen Cruijssen
verkoopt aan Jan natuurlijke zoon van wijlen Adriaen Jacob Hessels alias de molder
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de cruijsstrate
e.z. Henrick Peter Wijten, a.z. weduwe Steven Cornelis, e.e. heer Marten van Abelen, a.e. de gemene straat
"... in alsulcke vuege ende natuere als hij die twee stucken ackerlants bij hem date dese aen Jan Janss
Heunen getransporteert besittende was, ingevolge van testamente wijlen Jacob Wouter Hessels sijns
coopers grootvadere..."

22 januari 1650 | 344/2v-3
Jacob zoon Huibert Jacobs
draag over aan zijn zusters Aleijd en Anneke
1/3 deel onbedeeld in een weiveld, 5,5 lopen, te Udenhout, inden kuijl
e.z. Peerken weduwe Wijtman Peters, a.z. Willem Adriaen van Heese, e.e. de Cuulsteghde, a.e. een spie
met daaraan Peerken en Willem vs.
In de marge: 18 februari 1650 - Jacob trekt de transactie van het perceel terug.
Jacob deed deze transactie omdat zijn beide zusters voor hem hadden gezorgd tijdens zijn langdurige ziekte
en die van hun vader.
In de daaropvolgende akte van dezelfde datum krijgen ze nog diverse kledingstukken en de belofte van een
geldsom als hun vader overlijdt.

24 januari 1650 | 344/3v-4
Anthonis zoon Wouter Aerts van Laerhoven en wijlen Anna dochter wijlen Gerit Jans de Cort in zijn eerste
huwelijk verwekt
verkoopt aan Jan de oude zoon Gerit Jans de Cort
1/3 deel onbedeeld in een erf met de houtwas daarop, 1.5 lopen. te Udenhout aan de Langhe steghde
e.z. Jan Gerits de Cort de oude, a.z. Wouter Peters vande Pasch, e.e. e Langhe Steghde, a.e. kinderen
Peter Adriaen Jan Marten
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn grootvader Gerit de Kort
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In de marge: 20 december 1650 - Cornelia dochter van Wouter Aerts van Laerhoven en Anna Gerit Jans de
Cort vernadert dit transport

10 februari 1650 | 344/6-6v
Jacob zoon wijlen Gerit Jan Steven Hessels
verkoopt aan Henrick Jan Marcelis
akkerland 2,5 lopen, te Udenhout in de sess hoeven
e.. Dirck Aert Nauwens, a.z. Jan Jans Peters, e.e. Jan Marcelis Otto, a.e. weduwe Cornelis Appels
met recht van overweg over het erf van Dierck Nauwen

5 februari 1650 | 344/6v-7
Jan zoon wijlen Dierck Raes van Grevenbroeck
verkoopt aan Henrick Peter Loeff
1. een stede met erf en toebehoren, bestaande uit huis, hof, schuur en schop, land en wei, 32 lopen, te
Udenhout on de loonse molenstrate
e.z. convent van Postel, a.z. Goijart Simons en Cornelis Henrick Goossen, e.e. Heijliger Dierick Raess en de
gemene straat, a.e. Goijaert Simons
2. de spie wezende? nieuw ingekochte erf voor aan de straat
oost Cornelis Hendrick Goossens
3. akkerland genaamd de hondtmeer?, 7 lopen, gelegen bij de duin
e.z. convent van Postel, a.z. Jan Janss Brouwer, verder aan de gemeint
4. heiveld, 9 lopen, met de gerechtigheid van de heisteeg die daar vanouds toe behoort, gelegen tegenover
de aanstede, in Loon
e.z. Cornelis Hendrik Goossens, a.z. Heijliger Dirck Raessen e.a., e.e. Adriaen Wouter Stevens, a.e. Peter
Faessen
belast met jaarlijks 2 gulden 2 stuivers aan het armenblok in de Vughterstraat te sBosch
belast met jaarlijks 20 gulden in twee renten aan Peter van Oudenhoven te sBosch
belast met jaarlijks 9 gulden in een meerdere rente aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 6,5 stuiver? in een meerdere rente aan Jan Aerts de sBosch
In de marge: 7? februari 1650 - Reijner Dierck Aert Nauwen als man van Jasperijn Dierck Raes van
Grevenbroeck willen vernaderen maar zien daar van af. Zie ook folio 7a
Verkoper aangekomen van zijn ouders

7 februari 1650 | 344/8-8v
Adriaen en Peter, zonen wijlen Willem Gerit Adriaens
verkopen aan Jan zoon wijlen Marten Jan van Beurden
een jaarlijks en erfelijke cijns van 5 karolus gulden, te betalen op 4 juli
uit een huis, hof en grond en erf, 6 lopen, te Udenhout in de molenstrate
e.z. Adriaen Daniel Adriaens, a.z. Gerit Daniel Adriaens, e.e. de gemene straat, a.e. heer Marten Abelen
Verkopers aangekomen door het overlijden van hun broer
deze cijns is verkocht door Steven zoon wijlen Cornelis (...) als man van Aleijt dochter Adriaen Thonis alias
Cruijssen aan Lenard zoon wijlen Gerit vs.

8 februari 1650 | 344/9-9v
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Henrick zoon wijlen Aert Aerts van Tilborch als man van Maijken dochter wijlen Robbert Jan Robben
verkoopt aan Jan Peijnenborch tbv. heer Gerard Henricx van Gorchum
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden, te betalen op 8 februari
van en uit een huis, hof en grond met erf, 10 lopen, te Udenhout in den berckhoeck
e.z. en e.e. de gemeint, a.z. Adriaen Peter vande Venne, a.e. Lijsken weduwe Aert Aerts e.a.,
De cijns kan gelost worden door het betalen van 100 karolus gulden.
In de marge: de cijns is afgelost op 1 maart 1756

8 februari 1650 | 344/10-10v
Voor schepenen van Oisterwijk verschijnen
Corstiaen Cornelis Zeeuw en Laureijs Jan de Lepper, mede voor Adriaen Corst Marcelis Heijmans hun
zwager als erfgenamen van den vs. Corstiaen Marcelis Heijmans en van Cornelis en Margriet zijn broer en
zuster aan de ene zijde
en Jan Jans Emmen en Goijaert zoon wijlen Peter Adriaen Vermeer mede voor de andere kinderen van
wijlen Jan Embert Peter Sterts ter andere zijde
De tweede partij verklaart van de andere partij hun deel in proceskosten ontvangen te hebben

17 februari 1650 | 344/10v-11
Wouter zoon wijlen Laureijs Jansen
verkoopt aan Willem Peter Jans, mede tbv Adriana weduwe Peter vs. zijn huidige huisvrouw
akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de cruijsstrate
e.z. Cornelis Peter Ghijsberts, a.z. weduwe en kinderen Peter Jan Wouters, e.e. weduwe Willem Lenart
Jordens, a.z. de gemene straat
In de marge wordt Laureijs zoon Jan Wouters genoemd. Het is mij niet duidelijk wat er gebeurd.
Vernadering??
verkoper aangekomen van zijn ouders

29 februari 1650 | 344/11-12
Adriaen zoon wijlen Jan Adriaen Cornelis van Gorchum heeft enkele jaren geleden gekocht van de weduwe
Adriaen Jan Thonis Wolffs
de 2 middelste 1/5 delen in een heiveld, 6 lopen, op de schoerstrate
enige tijd later heeft Wouter zoon Jan Adriaen Vermeer o.a. gekocht heeft van de kinderen Jan Everts? en
wijlen Jenneken Jan Thonis Wolffs
3/5 deel oostwaarts in hetzelfde stuk heiveld
Beide eigenaren verschijnen voor schepenen van Oisterwijk en delen dit heiveld.
Adriaen krijgt 4 lopen ipv 2,5 lopen aan de oostzijde
e.z. Adriaen zoon Adriaen Henrick Berthens, a.z. Peter Claessen, e.e. Wouter de tegendeler, a.e. ook aan
Wouter en deels aan erf van Adriaen vs.
Wouter verkrijgt 2 lopen, westwaarts
e.z. Maijken weduwe Adriaen Jan Thonis, a.z. Peter Claess, e.e. Wouter, a.e. Adriaen Jans vs.
Adriaen betaald voortaan uit zijn deel 12 lopen rogge ipv 9 lopen rogge en Wouter 8 lopen

4 maart 1650 | 344/14v-15
Adriaen zoon Peter Jan Joosten en Jan Jans van Besauwen als voogden over de kinderen van wijlen Jan
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zoon Peter Jan Joosten, met hen Maijken dochter Huijbert Jan ..., laatst weduwe van de genoemde Jan met
Laureijs Adriaens haar zwager
zij maken afspraken over de goederen die Jan en Maijken in hun huwelijk hebben bezeten en waar Maijken
de toch van bezit
etc.

8 maart 1650 | 344/17-17v
Peter zoon wijlen Willem Franss van Sittart
verkoopt aan Goijaert zoon Peter Goijaerts
beemd, 3 lopen, in een grotere beemd, te Udenhout opt gomelaer
e.z. voorheen Dierck Joost van Sprangh cs, a.z. weduwe Elias? Franck Willems,
verkoper aangekomen door een deling

14 maart 1650 | 344/19v-20
Adriaen zoon wijlen Peter Adriaen Brekelmans als man van Jenneken dochter Steven Jan Stevens
verkoopt aan Peter zoon wijlen Adriaen Peter Wagemaekers
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 13 karolus gulden te betalen op 7 januari
uit akkerland genaamd den groten acker, 6 lopen, te Udenhout inden biesmortel
e.z. Cornelis Jan Stevens, a.z. Bastiaen Janssen, e.e. Peter Wouters a.e. Adriaen vs.
Deze cijns kan gelost worden door betaling van 200 gulden

19 maart 1650 | 344/21-25v
Andries zoon wijlen Cornelis Andries de Werdt en wijlen Anneken Wouters, Peter zoon Wouters Gommers
als man van Marijken, Adriana, weduwe van wijlen Adriaen zoon wijlen Cornelis Andries de Wert, bijgestaan
door Aerd Cornelissen als man van Jenneken en Steven Jan Stevens vanden Biesenrijt als man van
Dijmphna, dochters van Adriaen en Adriana vs., Cornelis zoon wijlen Jan Adriaen Brekelmans, weduwnaar
van Aleijt Cornelis Andries de Wert, met hem Cornelis (22 jaar) en Jan zijn zonen, met hem Matheus zoon
Joost Jan Emmen als man van Jenneken dochter Cornelis en Aleijt, Cornelis Brekelmans ook uit naam van
zijn afwezige kinderen, Cornelis zoon Peter Adriaen Wouterss Vermeer als huidige man van Heijlken dochter
Jan de oude Gerit Jans de Cort en weduwnaar van Peters zoon wijlen Cornelis Andries vs., Jan de Cort ook
als voogd over de 3 kinderen, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Andries
1. 1/5 deel zuidwaarts in een houtveld genaamd dosseweije, 13 lopen in het geheel, te Udenhout in het
giersbergens broeck
e.z. Margriet weduwe Tomas van den Heuvel, a.z. Cornelis Brekelmans en zijn kinderen noordwaarts, e.e.
N. Bloemaerts met de hemelrijck hoeve, a.e. het turfveld hierna genoemd
2. 1/5 deel westwaarts in een erf genaamd het torffvelt, 6 lopen, als voor
e.z. Adriana en haar kinderen zuid, a.z. Cornelis Brekelmans en zijn kinderen noord, e.e. dosseweij
voorgenoemd, a.e. een spie uitlopend op erf van weduwe Thomas van den Heuvel
3. 1/5 deel zuidwaarts in een erf genaamd koeweije, 48 lopen, als voor
e.z. Margriet vs. zuid, a.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis Driessen, e.e. weduwe Thomas van den
Heuvel, a.e. convent van Cauwater te Rosmalen
4. 1/5 deel zuidwaarts in een beemd, 19,5 lopen, als voor
e.z. Margriet vs., .a.z. Cornelis Brekelmans en zijn kinderen, e.e. dosseweije, a.e. convent van Cauwater
5. een middelste 1/5 deel, zijnde het tweede lot, in een erf genaamd de seven buenders, 20 lopen, als voor
e.z. Adriana en haar kinderen, a.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis, e.e. weduwe Thomas van den
Heuvel, a.e. Maijken dochter Peter Wijten
6. 1/5 deel zuidwaarts in een erf, wei en hei, 35 lopen, als voor
e.z. de gemene straat zuid, a.z. Adriana weduwe Adriaen en haar kinderen vs., e.e. weduwe Thomas van
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den Heuvel, a.e. Aert Adriaen Aerts
dit lot is belast met jaarlijks 33 stuivers in de herentalse cijns
belast met het onderhoud van het hek met de posten aan de straat.
2de lot - Peter Wouter Gommers
1. middelste 1/5 deel zuidwaarts in een houtveld genaamd dosseweije, 13 lopen in het geheel, te Udenhout
in het giersberchs broeck
e.z. weduwe Peter Cornelis Driessen en kinderen, a.z. Cornelis Brekelmans en zijn kinderen, e.e. N.
Bloemaerts met de hemelrijck hoeve, a.e. het torffvelt
2. middelste 1/5 deel westwaarts in een erf genaamd het torffvelt, 6 lopen, als voor
e.z. weduwe Peter Cornelis Driessen en kinderen, a.z. Cornelis Brekelmans en zijn kinderen, e.e. dosseweij
voorgenoemd, a.e. een spie uitlopend op erf van weduwe Thomas van den Heuvel
3. middelste 1/5 deel in een erf genaamd koeweije, 48 lopen, als voor
e.z. Adriana en haar kinderen vs., a.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis Driessen, e.e. erfgenamen mr
Jacob van Balen, a.e. weduwe Thomas van den Heuvel
4. middelste 1/5 deel zijnde het tweede lot noordwaarts in een beemd, 19,5 lopen, als voor
e.z. Adriana en haar kinderen vs., .a.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis Driessen, e.e. convent van
Cauwater, a.e. erf voornoemd
5. 1/5 deel zuidwaarts, in een erf genaamd de seven buenders, 20 lopen, als voor
e.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis, a.z. Cornelis Brekelmans en kinderen, e.e. weduwe Thomas van
den Heuvel, a.e. Maijken dochter Peter Wijt Joosten
6. middelste 1/5 deel zuidwaarts in een erf, wei en hei, 35 lopen, als voor
e.z. Cornelis Brekelmans en kinderen, a.z. Andries Cornelis vs., e.e. weduwe Thomas van den Heuvel, a.e.
Claes Adriaen Scheijven
belast met het onderhoud van het hek met de posten aan de koeweije.
3de lot - Cornelis Brekelmans en zijn kinderen
1. 1/5 deel noordwaarts in een erf genaamd de koijweije, 48 lopen, te Udenhout in het giersberchs broeck
e.z. Adriana en haar kinderen vs., a.z. en e.e. weduwe Thomas van den Heuvel, a.e. Peter Lambert
Mathijssen
2. middelste 1/5 deel, het 2de lot westwaarts, in een erf genaamd het torfvelt, 6 lopen, als voor
e.z. Peter Wouters vs., a.z. Andries vs., e.e. dosseweij voorgenoemd, a.e. een spie uitlopend op erf van
weduwe Thomas van den Heuvel
3. middelste 1/5 deel, het 2de lot zuidwaarts, in een erf genaamd dosseweije, 14 lopen, als voor
e.z. Andries vs., a.z. Peter Wouters, e.e. de hemelrijck hoeve, a.e. het torffvelt
4. middelste 1/5 deel zijnde het tweede lot westwaarts in een beemd, 19 lopen, als voor
e.z. Andries vs., a.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis Driessen, e.e. convent van Cauwater, a.e.
dosseweij
5. middelste 1/5 deel, 2de lot zuidwaarts, in een erf genaamd de seven buenders, 20 lopen, als voor
e.z. Peter Wouters vs., a.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis, e.e. weduwe Thomas van den Heuvel, a.e.
Maijken dochter Peter Wijten
6. middelste 1/5 deel, 2de lot noordwaarts, in een erf, wei en hei, 35 lopen, als voor
e.z. Peter Wouters vs., a.z. weduwe en kinderen Peter Cornelis vs., e.e. weduwe Thomas van den Heuvel,
a.e. Claes Adriaen Scheijven
belast met het onderhoud van de waterlaten en een bruggetje over het water hek met de posten aan de
koeweije.
4de lot - Adriana en haar kinderen
1. 1/5 deel noordwaarts, in een erf genaamd dosseweije, 14 lopen, als voor
e.z. erf genaamd de helle, a.z. weduwe Peter Cornelis en kinderen, e.e. de hemelrijcxe hoeve, a.e. hierna
genoemd
2. 1/5 deel noordwaarts, in een erf genaamd het torfvelt, 6 lopen, als voor
e.z. Margriet weduwe Thomas van den Heuvel, a.z. weduwe en kinderen Peter vs., e.e. dosseweij
voorgenoemd, a.e. een spie uitlopend op erf van weduwe Thomas van den Heuvel
3. onbedeelde helft in een erf genaamd de helle, met de halve steeghde, 1,5 lopen,
e.. de hemelrijcxe hoeve, a.z. weduwe Thomas van den Heuvel
belast met het onderhoud van het hek met de posten aan de steeg
4. middelste 1/5 deel, 2de lot noordwaarts, in een erf genaamd de koeweije, 48 lopen, te Udenhout in het
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giersberchs broeck
e.z. Cornelis Brekelmans en kinderen, a.z. Peter Wouters, e.e. erfgenamen mr. Jacob van Balen, a.e.
weduwe Thomas van den Heuvel, met de lei daartussen
5. 1/5 deel noordwaarts in een beemd, 19 lopen, als voor
e.z. Andries vs., a.z. Peter Wouters vs., e.e. convent van Cauwater, a.e. dosseweij
6. 1/5 deel noordwaarts, in een erf genaamd de seven buenders, 20 lopen, als voor
e.z. en e.e. weduwe Thomas van den Heuvel, a.z. Andries vs., a.e. Jan Willem Jan Wouters
7. middelste 1/5 deel, in een erf, wei en hei, 35 lopen, als voor
e.z. Andries vs., a.z. Peter Wouters vs., e.e. weduwe Thomas van den Heuvel, a.e. ... dochter Henrick
Niclaes Scheijven
5de lot - weduwe Peter Cornelis en kinderen
1. 1/5 deel, 2de lot noordwaarts, in een erf genaamd dosseweije, 14 lopen, als voor
e.z. Adriana en haar kinderen vs., a.z. Peter Wouters vs., e.e. bloemaerts of de hemelrijcxe hoeve, a.e. het
torfvelt
2. 1/5 deel, 2de lot noordwaarts, in een erf genaamd het torfvelt, 6 lopen, als voor
e.z. (niet ingevuld), a.z. Peter Wouters vs., e.e. dosseweij voorgenoemd, a.e. een spie uitlopend op erf van
weduwe Thomas van den Heuvel
3. middelste 1/5 deel, 2de lot zuidwaarts, in een erf genaamd de koeweije, 48 lopen, te Udenhout in het
giersberchs broeck
e.z. Andries vs., a.z. Peter Wouters, e.e. erfgenamen mr. Jacob van Balen, a.e. weduwe Thomas van den
Heuvel
5. middelste 1/5 deel in een beemd, 19,5 lopen, als voor
e.z. Peter Wouters vs., a.z. Cornelis en zijn kinderen vs., e.e. convent van Cauwater, a.e. dosseweij
6. 1/5 deel noordwaarts, in een erf genaamd de seven buenders, 20 lopen, als voor
e.z. Cornelis en kinderen vs., a.z. Andries vs., e.e. Maijken dochter Peter Wijten, a.e. weduwe Thomas van
den Heuvel
7. 1/5 deel noordwaarts, in een erf, wei en hei, 35 lopen, als voor
e.z. Peter Wouters vs., a.z. Cornelis en kinderen vs., e.e. weduwe Thomas van den Heuvel, a.e. erfgenamen
Claes Adriaen Scheijven
belast met het onderhoud van het hek met de posten aan de koewije

28 maart 1650 | 344/28-33v
Verschenen zijn voor schepenen van Oisterwijk, Anthonis zoon Jan Lambert Sijmons, Adriaen zoon Huijbert
Marcelis ... als man van Maijken dochter wijlen Pauwels Pauwels Hessels, Peter Goijaerts vander Schoir,
Peter en Goijart zonen wijlen Peter Adriaen Cornelis Vermeer, namens Adriana hun moeder, Jan Janss
Emmen en Adriaen Jacops van Rijswijck als man van Jenneken dochter wijlen Jan Emmen ..., Aert Adriaens
alias Hamer, Anthonis Cornelis Hixpoirs en Bernart Jan Bernarts als mannen van hun huisvrouwen, zussen,
dochters wijlen Adriaen Cornelis Vermeer alias Broersen, en Adriaen zoon Adriaen Lenart Heunen met
Mechtelt zijn (zuster) dochter Adriaen Lenart Heunen vs. en ..., Peter Peters als man van van Willemken
dochter wijlen Adriaen Lenaerts vs., alle vrienden en erfgenamen van wijlen Henrick Jan Pauwels en van
wijlen Lijsken Claess zijn huisvrouw, mede namens de afwezige erfgenamen
Er is sprake van een besloten testament van Henrick Jan Pauwels en zijn vrouw Lijsken van september
1637. Dat testament wordt voor de aanwezigen geopend en voorgelezen. Het testament is opgemaakt door
de kapelaan van Oisterwijk.
Zij legateren:
- aan de parochiekerk van Oisterwijk, de kapel van Berkel, het klooster, maagdenhuis, arm manhuis en
vrouwenhuis alles te Oisterwijk een bedrag van 150 gulden
- aan de kapel van Udenhout een bedrag van 6 gulden na de dood van de langst levende
- aan Sijmon Joost Willems en Anthonis Adriaen Janssen een bedrag van 10 gulden
- aan de armen van Oisterwijk 3 mud rogge, de helft uit te reiken na de dood van de eerst overledene en de
ander helft na overlijden van de langstlevende
Er volgens nog een paar andere legaten en daarnaast worden ook de goederen verdeeld waarvan
onduidelijk is of er daarvan ook in Udenhout liggen. Er is daarbij sprake van den Tilborchsen bempt. Die zou
mogelijk in den Brand kunnen liggen.
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22 maart 1650 | 344/33v-34
Aert, natuurlijke zoon van wijlen Willem Aert Martens en Cornelis Jan Cornelissen
verkopen aan Jan en Cornelis beide zonen van Peter Jan Wouters
de oostelijke helft in een beemd, 2 bunder, met de helft in de houtwas, te Udenhout int broeck
e.z. Henrick Aert Henrick Anssems en Cornelis Willem Huijberts, a.z. Peter Peter Driessen cs, tegendelers,
e.e. Jan Stevens vanden Biesenrijt, a.e. convent van cauwater
met recht van overweg over het erf van Cauwater

22 maart 1650 | 344/34
Peter zoon wijlen Peter Driessen
verkoopt aan Cornelis en Jan, zonen van Peter Jan Wouters
De onbedeelde helft in de westelijke helft van een beemd, te Udenhout int broeck, 2 bunder
e.z. de andere helft, a.z. weduwe Thomas vanden Hove, e.e. als voor

22 maart 1650 | 344/34
Bastiaen zoon wijlen Jan Wouter Peters vanden Heesacker
verkoopt aan Cornelis en Jan, zonen van Peter Jan Wouters
de helft onbedeeld in een heesterveld, 40 roeden, te Udenhout in den biesmortel
b.z. Peter Wouter Peters, e.e. Adriaen Peter Brekelmans, a.e. een steeg genaamd de langhe steeghde

22 maart 1650 | 344/34
Bastiaen zoon wijlen Jan Wouter Peters vanden Heesacker
verkoopt aan Marie dochter Jan Wouters zijn zuster
erf genaamd den groten hoff, 1 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Marie dochter Jan Wouters eerder hiertegen gedeeld, a.z. Peter Wouters, e.e. Jan Gerit de Cort de
oude, a.e. de gemene straat

29 maart 1650 | 344/34v-35
Gerit Peters als man van Lucia dochter wijlen Frans Bauwens en weduwe van Adriaen zoon Peter Martens,
volgens testament van Adriaen verleden in Breda op 5 augustus 1647 voor notaris Dijrven
verkoopt aan Adriaen zoon Marten Gerits de Cort en Peter zoon wijlen Marten Gerits de Cort
de helft westwaarts in akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z Laureijs Peters, tegendeler, a.z. weduwe Willem Lenarts, e.e. Jan Stevens vande Biesenrijt, a.e. weduwe
Jacob Marcelis Otten
de kopers moeten iedereen hierover laten wegen zoals van oudsher gebruikelijk is.

9 april 1650 | 344/38-38v
Cathalijn dochter wijlen Huijbert Adriaen Berthens weduwe van Henrick Jan Peters
verkoopt aan Jan zoon Jan Peters mede tbv van andere erfgenamen van Henrick Jan Peters
haar tochtrecht in de onbedeelde helft in akkerland, 5 vierdevat, te Udenhout in de hoochoudtsche acker
e.z. heer Marten van Abelen, a.z. Jan Jan Peters, e.e. cathuijsers, a.e. Willem Willems Haers?
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9 april 1650 | 344/38v-39
Cathalijn dochter wijlen Huijbert Adriaen Berthens met een voogd voor de ene helft, Embert zoon Jan Peter
Emmen, Aert zoon Aert Aertss als man van Truijken en Cornelis Adriaen als man van Anthonisken, dochters
wijlen Jan Peter Emmen vs., mede voor Joost zoon Jan Brekelmans als man van Lijsken dochter wijlen Jan
Peters vs., samen voor de andere helft
verkopen aan Jan zoon Jan Peters Emmen hun zwager
akkerland, 5 vierdevat, te Udenhout in de hoochoudtsche acker
e.z. heer Marten van Abelen, a.z. Jan Jan Peters, e.e. cathuijsers, a.e. Willem Willems Haers?
belast met jaarlijks 1/4 deel in 9,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het brants gasthuis te
sBosch
de koper ontvangt 1/4 deel van een jaarlijkse en erfelijke pacht van 6 lopen rogge OM uit onderpanden die
nu toebehoren aan de erfgenamen Claes Adriaen Scheijven "in onderhoudt aen brabants hosaeck?"

25 april 1650 | 344/41v-42
Jan zoon Peter Henrick Emmen
verkoopt aan Adriaen zoon Henrick Joost Thonis
de noordelijke helft in akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in brabantshoeck
e.z. Adriaen Janssen van Son hiervan afgedeeld, a.z. Claes Adriaen Scheijven, e.e. Peter Peters, a.e. de
gemene straat
met recht van overweg over het erf van Adriaen vs.
belast met jaarlijks de helft in 3,5 lopen rogge erfpacht aan Adrien Peter Wouters OM
belast met jaarlijks 3 vierdevat rogge erfpacht aan iemand te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 1 oort in de hertog cijns

12 mei 1650 | 344/47v
Gerit zoon wijlen Willem Adriaen Verhoeven
verkoopt aan Jacobus zon wijlen Willems vs. zijn broer
de westelijke helft in een beemd, 5 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Jacobus Willems tegendeler, a.z. Jan Cornelis Appels, e.e. Aert zoon Aert Aenen, a.e. weduwe en
kinderen Peter Adriaens Vermeer e.a.

331 mei 1650 | 344/51-51v
Heer en meester Adriaen Comans als executeur testamentair van het testament van wijlen Henrick Jan
Pauwels en wijlen Lijsken Willem Claes zijn huisvrouw en met hem Anthonis zoon wijlen Jan Lambert
Sijmons en Henrick Jan Andriessen als man van Vijverken Jan Lambert Sijmons, Anthonis nog met Willem
Adriaens van Heese als voogden over Jan het kind van wijlen Pauwels Jan Lambert Sijmons, Adriaen zoon
Huijbert Marcelis Nauwens als man van Maijken dochter wijlen Pauwels Pauwels Hessels, Peter en Adriana
kinderen van wijlen Goijaert Peter Huijbert vander Schoir en wijlen Peerken dochter wijlen Embert zoon
Peter Adriaen Sterts, Anthonis zoon wijlen Cornelis Hixpoirs als man van Adriana , Bernaert Jan Bernaerts
als man van Cornelia en Aert zoon Adriaen Henricx alias Hamer als man van Peerken, dochters wijlen
Adriaen zoon Cornelis Wouters Vermeer alias broersen en Peerken in haar tweede huwelijk, Jan zoon wijlen
Jan Janssen Emmen alias Rijcken en Adriaen Jacops van Rijswijck als man van Jenneken dochter wijlen
Jan Janssen Emmen, allen samen voor de ene helft
Adriaen en Mechtelt kinderen wijlen Adriaen Lenaert Heunen en Marie dochter wijlen Willem Claess verwekt,
Willem zoon Peter Jan Lamberts als man van Adriana en Peter zoon wijlen Peter Jan Gijben als man van
Willemken, dochters van wijlen Adriaen en Marie vn., samen voor de andere helft
verkopen aan Adriaen zoon wijlen Adriaen Lenaert Heunen
erf, te Udenhout int broeck, genaamd den Tilborchsen beempt, de helft van deze beemd waarvan de andere
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helft toebehoord aan Embert Peter Adriaens
e.z. de lei, a.z. Meriken Henricx en de kinderen Peter Vendix, e.e. de brantse steeghde, a.e. jonker Jegher

18 juni 1650 | 344/53v
Peter zoon wijlen Peter Driessen aan de ene kant en Gijsbert en Cornelis zonen wijlen Henrick zoon Henrick
Jan Willemss aan de andere kant hebben een erfdeling gemaakt van een beemd van 12 lopen 8 roeden, te
Udenhout in den brant
Peter krijgt de zuidelijke helft
e.z. noord de wederhelft, a.z. Andries Peter Driessen, e.e. gemene lei, a.e. Andries vs.
belast met jaarlijks de helft in 6 stuiver 2 oort in de hertog cijns
Gijsbert en Cornelis krijgen de oostelijke helft
e.z. Jan Cornelis Vreijssen, a.z. Peter vs., e.e. de gemene lei, a.e. Andries Peter Driessen
belast met jaarlijks 3 stuivers 1 oort

18 juni 1650 | 344/54-55
Gijsbert, Cornelis, Jan en Henrick, zonen wijlen Henrick zoon Henrick Jan Willems en wijlen Cornelia dochter
wijlen Cornelis Peter Jan Gijben, mede namens hun broer Jan de jonge,
verkopen aan hun zwager Jan Laurens Vreijssen die het resterende 1/6 deel bezit
5/6 deel in
1. een stede, bestaande uit huis, hof, schuur, grond en erf, 1 lopen, te Udenhout in den brant
e.z. Peter Peter Driessen zuid, a.z. Peter vs. en Gijsbert en consorten, e.e. een steeg die Peter en Gijsbert
en consorten samen gebruiken, a.e. Jan Cornelis Vreijssen
2. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Peter vs. oost, a.z. de steeg vs. west, e.e. huis en hof vs. noord, a.e. gemeint van Drunen
3. akkerland 3,5 lopen, als voor,
e.z. Peter vs, west, a.z. en e.e. Jan Cornelis Vreijssen, a.e. Gijsbert cs vs.
4. land, 1 lopen, genaamd den hoeckacker, als voor
b.z. en e.e. Jan Cornelis Vreijssen, a.e. vorige perceel
5. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Andries Peter Driessen, a.z. Peter vs., e.e. gemeint van Drunen, a.e. Jan Cornelis Vreijssen
6. erf, aan elkaar gelegen, weiland, als voor, met het seghveldeken daarin begrepen, 8 of 9 lopen
e.z. Jan Cornelis Vreijssen, a.z. Cornelis Henricx e.a., e.e. Matheus Jan de Bont, a.e. Willem Matheeuss
7. erf, deels land deels wei, 4 lopen, als voor
e.z. Peter Peters vs. oost en noord, zuid ander erf van Gijsbert cs., met de lei tussenbeide, west jonker
Jegher, noord mede op de duinen
belast met jaarlijks 2 lopen 8 kannen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de tafel van de heilige geest
in de kerk van Oisterwijk
erfgenamen aangekomen van hun ouders

18 juni 1650 | 344/55
Gijsbert, Cornelis, Jan en Henrick, zonen wijlen Henrick zoon Henrick Jan Willems en wijlen Cornelia dochter
wijlen Cornelis Peter Jan Gijben, mede namens hun broer Jan de jonge, en Jan Laureijs Janssen als man
van Maijken hun zuster
verkopen aan Jan zoon Jacob Marcelis en Jan zoon Willem Jan Wouters
15 roeden moer met de grond, en de grond van het uitgestoken moer, waar de verkopers in gerecht waren,
te Udenhout in den brant aan de oostzijde van de dijk
e.z. Jan Cornelis Vreijssen noord, a.z. Peter Peter Driessen zuid
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18 juni 1650 | 344/55
Gijsbert en Cornelis zonen van wijlen Henrick zoon Henrick Jan Willems
verkopen aan Goijaert zoon Peter Adriaen Cornelis Vermeer en Jan Jan van Besauwen
de helft in een beemd of moerveld, 6 lopen 7 roeden, te Udenhout inden brant
e.z. Peter Peter Driessen west, a.z. Jan Cornelis Vreijssen oost, e.e. hiervan gespleten in handen van Aert
Dierck Nauwen, Jan Adriaen Laureijssen, Jacob Adriaens den molder, en Aert Aert Aenen van Tilborch zuid,
a.e. Andries Peter Driessen noord

18 juni 1650 | 344/55v
Gijsbert en Cornelis zonen van wijlen Henrick zoon Henrick Jan Willems
verkopen aan Aert Dierck Aert Nauwen, Jan Adriaen Laureijssen, Jacob Adriaenss de molder en Aert zoon
Aert Aertss van Tilborch
de helft in een beemd of moerveld, 6 lopen 7 roeden, te Udenhout inden brant
e.z. Peter Peter Driessen, a.z. Jan Cornelis Vreijssen, e.e. de gemene lei, a.e. Goijaert Peters cs.
belast met jaarlijks de helft in 3,5 oort in de hertog cijns
In de marge: 27 maart 1651 - Aert Aert van Tilborch verkoopt aan Jan Joost Jan Emmen 1/8 deel van het
bovengenoemde moerveld

18 juni 1650 | 344/55v-56
Jan de oude zoon wijlen Henrick Henrick Jan Willems
verkoopt aan Jan Laureijs Janssen
1/6 deel onbedeeld in een erf genaamd de langen bempt en trouwveldeken, 18 lopen, te Udenhout inden
brant
e.z. jonker Jegher, a.z. Andries Peters e.a.
Henrick heeft dit perceel verkregen van de erfgenamen Dierck Janssen cs door koop en zijn zoon Jan dit
deel via erfdeling

22 juni 1650 | 344/57v-57a
Peter zoon wijlen Jan Janss vande Pasch als man van Margreta dochter wijlen Jan Jacobs van Rijswijck
verkoopt aan mr Marten van Hees tbv van heer Goijaerd Henrick van Gorchum, priester,
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden 2,5 stuiver, te betalen op de hoogtijd van st. Jan Baptist
1. uit huis, hof en erf, 3 lopen. te Udenhout op hoochoudt
e.z. een steeg genaamd de spijckersteghde, a.z. en e.e. Adriaen Jan Jacobs van Rijswijck, a.e. de gemene
straat
2. akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Embert Jacob van Rijswijck, a.z. Jan Peter Henricx, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. de
spijckersteghde
3. akkerland, 1,25 lopen, als voor
e.z. Marie dochter Jan van Rijswijck, a.z. cathuijsers van Vught, e.e. de spijckersteghde, a.e. ...
deze cijns kan worden gelost door betaling van 50 gulden
belast met jaarlijks 12 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan brants gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks .. hertogcijns
In de marge: 11 januari 1700: de cijns is afgelost. Verklaring van Matheus van Hemert, man van Elisabeth
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dochter van Adriaan die een zoon as van Joachim van Esch die deze cijns in 1650 verkreeg.

25 juni 1650 | 344/57v-58
Cornelis zoon wijlen Peter Coenraerts vanden Staeck, Lambert Jans van Dormalen als man van Marie, Jan
Andriess van Houdt als man van Adriana, dochters van Peter vs., Goijaert Anssems van Elderen als voogd
van Henrixken, 24 jaar, samen aan de ene kant
Dierck zoon wijlen Adriaen Henrick vanden Staeck, mede voor Marie zijn zus, Laureijs zoon Gerit Aert Maes
mede voor Gerit zijn vader, mede voor Anssem, Aert en Heijlken zijn kinderen verwekt bij wijlen Marie
dochter Adriaen vs., Jan en Willem zonen wijlen Elijas Blix en wijlen Adriana dochter Adriaen vs., samen ter
tweede
Jan en Bartholomeus zonen wijlen Evert? Janss en wijlen Sijken? dochter wijlen Henrick vanden Staeck, Jan
Adriaens als man van Anneken en Corstiaen Aert Mast als man van Marie allen dochters van Ewens? en
Rijcxken vs. als derde partij
verkopen aan Jan, Sebastiaen en Jenneken, kinderen wijlen Peter Henrick vande Staeck vn. en Andries
Thonis als man van Geertruij dochter wijlen Peter vs. hun zwager die het resterende 1/4 deel bezit
3/4 deel in een stede met huis, hoff, land, dries en wei en heide, te Udenhout opt winckel
hen aangekomen na de dood van Cathalijn Jans van Beurden en? dochter wijlen Henrick vanden Staeck
In de volgende akte komt een financiële verrekening met ook dit onderpand als onderwerp aan de orde

25 juni 1650 | 344/59
Jan, Sebastiaen en Jenneke, kinderen wijlen Peter Henrick vande Staeck en Andries Thonis als man van
Geertruijdt dochter Peter vs.
verkopen aan Gerit zoon Steven Servaess en Marie zijn zuster
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Dierck Mathijs Aertss eerder hiervan afgedeeld, a.z. st. Anna gasthuis te sBosch, e.e. Adriaen Janss van
Rijswijck, a.e. Adriaen zoon Jan Joost Thonis
met recht van overweg over een perceel genaamd d osseweije onderdeel van de hoeve van het st. Anna
gasthuis
In de marge: 9 september 1650 vernadering door Dierck zoon wijlen Adriaen Henrick vande Staeck

25 juni 1650 | 344/59-59v
Jan, Sebastiaen en Jenneke, kinderen wijlen Peter Henrick vande Staeck en Andries Thonis als man van
Geertruijdt dochter Peter vs.
verkopen aan Peter zoon wijlen Peter Jan Gijben
een beemd, 10 lopen, inden biesmortel (belendingen als voor)
e.z. Dierck Mathijs Aertss eerder hiervan afgedeeld, a.z. st. Anna gasthuis te sBosch, e.e. Adriaen Janss van
Rijswijck, a.e. Adriaen zoon Jan Joost Thonis
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 oort in de hertogcijns

25 augustus 1650 | 344/64a
Laureijs zoon wijlen Peter Marten Adriaens vanden Wouwe
verkoopt aan Peter zoon wijlen Peter Jan Gijben
akkerland genaamd de keusweije, 2 lopen, aan de gomelaerse strate onder Udenhout
e.z. Peter Peters, a.z. Jan Andries Priem, e.e. Peter Henrick vande Staeck, a.e. de gomelaerse strate
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden aan iemand in sBosch
belast met onderhoud in hekken en posten met het perceel daarnaast van Jan Andries Priems
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in de marge: 26 september 1650 - Marten zoon wijlen Marten Adriaen Gerits vande Wouw vernadert dit
perceel

25 augustus 1650 | 344/64b
Jan, Sebastiaen en Jenneken, kinderen wijlen Peter Henrick vande Staeck en Andries Anthonis als man van
Geertruijdt dochter Peter vs.
verkopen aan Jan en Cornelis zonen wijlen Peter Wouter vande Heesackere
weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout in de gomelaerse strate
e.z. weduwe Jan Janssen van Rijswijck, a.z. Aert Adriaen Aertssen, e.e. de gomelaerse strate, a.e. Cornelis
Adriaenss de Jonge
belast met jaarlijks een half blank in de hertogcijns
de koper moet recht van overweg geven aan Cornelis Adriaens en moet mede onderhouden de straat, de
dijk en het schoor voor het perceel, samen met dezelfde Cornelis Adriaens

25 augustus 1650 | 344/64b-64bv
Jan, Sebastiaen en Jenneken, kinderen wijlen Peter Henrick vande Staeck en Andries Anthonis als man van
Geertruijdt dochter Peter vs.
verkopen aan Adriaen zoon Marten Gerits de Cort
een heiveld, nog onbegraven, te Udenhout in de creijten heije, 1 bunder
e.z. Aelbert Rutten, a.z. de gemeint
belast met jaarlijks een bedrag in de hertog grondcijns

25 augustus 1650 | 344/64bv
Jan zoon wijlen Jan Jacobs van Rijswijck
verkoopt aan Peter Jans vanden Pasch zijn zwager
de noordelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op Hoichoudt aan de spijckersteghde
e.z. Jan Peter Henricx hiertegen gedeeld, a.z. Embert Jacobs van Rijswijck, e.e. de heilige geest van
sBosch, a.e. de spijckersteghde
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan St. Anna gasthuis te sBosch

7 september 1650 | 344/65-65v
Dierck zoon wijlen Matthijs Aerts
verkoopt aan Adriaen zoon Aert Arien Aertss
akkerland, 1 lopen 18 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Aert Adriaen Aerts, a.z. Gerit Stevenss, e.e. heer Marten van Abeelen, a.e. Adriaen Jan Joosten
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan Adriaen Jan Emmen

10 september 1650 | 344/66v
Bernaert zoon wijlen Jan Bernarts als man van Cornelia dochter wijlen Adriaen Cornelis Vermeer lias
broersen
verkoopt aan Aerden zoon Adriaen Hamers
huis met de grond en erf, 7 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Aert Adriaen Hamers, a.z. Anthonis Embert Henricx, e.e. Aert Dierck Nauwen, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht aan de pastorie of zeker beneficie in Oisterwijk
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belast met jaarlijks 20 gulden te lossen met 400 gulden aan heer Jacob van Wassenberch

19 september 1650 | 344/66v-67
Marie dochter wijlen Jasper Huijs en wijlen Mechtelt Wijnants dochter van Maria Raes
verkoopt aan Jan de jonge zoon wijlen Gerit Jan de Cort
1/4 deel onbedeeld in een hoeve genoemd de plashoeve, bestaande uit een huis, hof, schuur, schop, land,
wie, beemden en heide 28 bunder, in verschillende percelen en op verschillende plaatsen, te Udenhout, de
voornaamste aanstede in de gruen strate
e.z. kinderen Jan Henrick Emmen, az. erfgenamen Jan Claes ..., e.e. de gemene straat, a.e. een steeg van
de tafel van de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel van 3 gulden 3 stuivers 2 oort in de hertogcijns
belast met jaarlijks 1/4 deel in 2 kapoenen en enig geld aan de predikheren te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 8 stuivers aan het convent van st. Gertrudis te sBosch

3 oktober 1650 | 344/70v-74v
Adriaen zoon wijlen Claes Adriaen Scheijven en wijlen Heijlken dochter Henrick Roeters, Cornelis zoon
Adriaen vs., volgens procuratie ook namens Adriana dochter Claes Adriaen Scheijven en Jan zoon Jan
Peter Emmen als man van Jenneken dochter wijlen Henrick zoon wijlen Claes Scheijven maken een
erfdeling van de nabeschreven goederen
1ste lot - Adriaen Claes Scheijven
1. akkerland, 1 lopen 22,5 roede, te Udenhout in brabants hoeck in de aanstede aldaar
e.z. Adriana vs., a.z. mede delers, e.e. Adriaen Henrick Joost Thonis, a.e. de gemeint
2. land genaamd de weije, 1? lopen 5 roeden, als voor
e.z. Adriana vs., a.z. de gemene straat, a.e. vorig perceel, a.e. de gemeint
3. land, 35 roeden, als voor bij de hoeve
e.z. Adriana vs. zuid, a.e. mede delers noord
4. weiland genaamd de hoeve, 1 lopen 36 roeden, als voor
e.z. Jan vs., a.z. ander erf van Adriaen, e.e. Aert Adriaen Aerts, a.e. Jan Gerit Appels
5. heiveld, als voor
e.z. Adriana vs., a.z. ander erf van Adriaen
6. akkerland, in de 2,5 lopen, dit stuk 45 roeden
e.z. Adriana vs., a.z. Adriaen vs., e.e. de gemeint, a.e. Adriaen vs.
7. land genaamd de 1,5 lopen, 1 lopen 37 roeden, als voor
e.z. Adriaen vs., a.z. kinderen Jan zoon Embert Peter Wouters, e.e. Joost Henricx noord, a.z. Adriaen
Scheijven vs.
8. akkerland, 1 lopen 31 roeden, als voor in de hoochhoudtse ackeren
e.z. Jan vs., a.z. en e.e. st. Anna gasthuis, a.e. kinderen Steven Servaessen
9. de helft in een wei genaamd de reijt, als voor opt gomelaer
e.z. Jan vs. zuid, a.z. Maijke dochter Peter Wijten noord, e.e. de gomelaersche strate, a.e. de twee bunderen
10. 1/3 deel zuidoostwaarts in een beemd genaamd de halff bunder, 12 lopen, als voor bij de lei
e.z. Ariken vs., a.z. convent van st Gertrudis te sBosch, e.e. Goijaert Peters, a.e. heilige geest van sBosch
11. 1/3 deel oostwaarts in de hooghe heije bij Giersbergen
belast met jaarlijks 9 lopen erfpacht aan de erfgenamen Hendrick Jan Emmen
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht aan de tafel van de heilige geest in de kerk van Oisterwijk
belast met jaarlijks 7,5 stuiver in de hertogcijns
belast met jaarlijks 7 stuivers 7 denieren met een halve kapoen aan Gerard Verstegen
2de lot - Adriana Claes Scheijven
1. huis met de halve schaapskooi en een half schop met bijbehorend erf, 1 lopen 22,5 lopen, te Udenhout
aen brabants hoeck
b.z. tegendelers, e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Henricx
2. middelste 1/3 deel in land genaamd de weije, 1 lopen 5 roeden, als voor
b.z. tegendelers, e.e. de straat, a.e Adriaen vs.,
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3. land genaamd de lange ackere, 1 lopen, als voor
e.z. Jan vs. west, a.z. een weg die hierbij hoort, e.e. Jan vs., a.e. Adriaen vs.
4. middelste 1/3 deel in akkerland genaamd het garstveld, 35 roeden, als voor
b.z. tegendelers, e.e. Jan Gerit Appels cs., a.e. Andries Thonis
5. weiveld genaamd de hoeve, 1 lopen 36 roeden, als voor
e.z. Jan Gerit Appels cs., a.z. Jan vs., e.e. Peter Peter Jan Gijben, a.e. Adriaen vs.
6. middelste 1/3 deel in heiveld, als voor
b.z. tegendelers
7. akkerland, 1 lopen 33 roeden in een grotere akker genaamd de derdalff lopenss, als voor
e.z. Henrick Joost Thonis, a.z. Adriaen vs., e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen vs.
8. akkerland 1 lopen 31 roeden, in de hoochoutse ackeren
e.z. Jan vs., a.z. Jan Gerit Appels, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. kinderen Claes Servaessen
9. weiveld genaamd de nijeuwe weije, in de gomelaerse strate bij de rissen dijck
e.z. gasthuis Steven van den Broeck noord, a.z. Henrick Joost Thonis, e.e. de gemene straat, a.e. Laureijs
Jan Joosten
10. middelste 1/3 deel in een weiveld genaamd de halff bunder, 12 lopen, als voor bij de lei
b.z. tegendelers, e.e. Goijaert Peters, a.e. heilige geest van sBosch
11. middelste 1.3 deel in de hooghe heije
belast met jaarlijks 1 mouwer rogge erfpacht eerst van heer Gijsbert de Roij nu rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Cornelis Adriaens van IJerssel de
oude
belast met jaarlijks 7,5 stuivers in de hertog cijns
belast met jaarlijks 7 stuivers 5 denieren en een halve kapoen cijns aan Gerard Verstegen
3de lot - Jan Jan Peter Emmen
1. de materialen van een schuur met de halve schaapskooi en het halve schop, van Adriana's lot
2. 1,5 lopen 11,5 roeden erf in de aanstede, te Udenhout aen brabants hoeck
e.z. Adriana vs., a.z. Andries Anthonis, e.e. een straat, a.e. Jan en Adriana vs.
3. erf, 36 roeden, als voor
e.z. Peter Peter Jan Gijben, a.z. Adriana vs.
4. akkerland genaamd het garstackerken, 35 roeden, als voor
e.z. Adriana vs., a.z. Adriaen Scheijven vs. met de wal daartussen
5. akkerland, 1 lopen 5 roeden, als voor aan de straat
e.z. Adriana vs., a.z. Adriaen Henrick Joosten, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Claess Scheijven
6. weiveld genaamd de hoeve 1 lopen 36 roeden, als voor
e.z. Adriaen vs., a.z. Adriaen vs., Aert Adriaen Aertss, a.e. Marten Gerit de Cort e.a.
7. 1/3 deel in het heiveld
e.z. Adriaen vs., Adriana vs.
8. akkerland genaamd tsestersaet, 2 lopen 14 roeden, als voor ("daer soude die vs ariken hiernae gemeten
4 roeijen)
e.z. Jan vs., a.z. Adriaen vs., e.e. kinderen Jan Emmen, a.e. de gemene straat
9. land, 1 lopen 31 roeden, in de hoochoutsche ackeren
e.z. Adriaen vs., a.z. Adriana vs., e.e. st. Anna gasthuis, a.e. kinderen Steven Servaessen
10. de zuidelijke helft in een wei genaamd de reijt, in de gomelaerse strate
e.z. Adriaen vs., a.z. Aert Adriaen Aerts, e.e. de straat, a.e. de twee bunderen
11. 1/3 deel westwaarts in een beemd genaamd de halff bunder, 12 lopen, als voor bij de lei
e.z. Henrick Emmen, a.z. Adriana vs., e.e. kinderen Adriaen Jacops?, a.e. heilige geest van sBosch
12. deel in de hooghe heije
belast met jaarlijks 1 mouwer rogge erfpacht aan de weduwe Jan Seberts te sBosch
belast met jaarlijks 3 lopen erfpacht in een meerdere pacht aan Cornelis van IJerssel de oude
belast met jaarlijks 7,5 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks 5,5 stuivers aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 stuivers en een halve kapoen aan Gerard Verstegen

11 oktober 1650 | 344/74v-75
Dierck zoon wijlen Jan Gerit Appels
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verkoopt aan Jan Jan Gerit Appels, zijn broer
akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan brabants hoeck
e.z. weduwe Cornelis Adriaen Appels, a.z. Marten Gerit de Cort, e.e. Cornelis Adriaen Scheijven, a.e. de
gemeint
de koper moet 1/3 deel van het hek onderhouden dat aan dit erf hangt

11 oktober 1650 | 344/75
Dierck zoon wijlen Jan Gerit Appels
verkoopt aan Jan de jonge zoon van Jan Gerit Appels
0,5 lopen land in een groter stuk land, te Udenhout aan twinckel, genaamd leppers velt
e.e. Dierck vs hiervan gesplitst noord, a.e. gasthuis Steven vanden Broeck a.e., e.z. Jan Gerit Appels, a.z.
Cornelis Adriaen van Ierssel

11 oktober 1650
Peter zoon Jan Jan vanden Pasch als man van Margriet dochter Jan Jacobs van Rijswijck
draagt over aan Wouter Adriaen Cleermaecker
1. huis, hof, boomgaard met de grond en erf daaraan gelegen, 2,5 lopen op hoochout
e.z. Embert Jacobs van Rijswijck, a.z. een steeg, e.e. de gemeint, a.e. Embert vs en een hoekje erf van
Peter Janssen
belast met jaarlijks 5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan brants gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 11 stuivers 2 denieren in de hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 1,5 stuiver aan de gezworenen van Haaren
Peter had deze goederen eerder vernaderd toen ze verkocht werden aan dezelfde Wouter door de voogden
van de kinderen van Jan Peter Emmen na afstand van de tocht door Maijken zijn weduwe.

17 november 1650 | 344/87-87v
Heijliger, Henrick, Peter en Jan zonen wijlen Adriaen Adriaen Laureijssen en wijlen Engelken Willem Adriaen
Brekelmans, Jan Henrick Floren als man van Catharina en Wouter Jan van Broeckhoven als man van
Jenneken, dochters van Adriaen en Engelken vs., Jan Adriaen Laureijssen en Adriaen Embert Henricx als
voogden over Willem (21 jaar) en Anna kinderen wijlen Adriaen en Engelken vs.
verkopen aan Adriaen Jan Adriaen Laureijssen
akkerland, genaamd de boeckweijtweije, 4 lopen, te Udenhout bij de houtse straet
e.z. Corst Adriaens van Heese hiervan afgedeeld met een sloot tussenbeide, a.z. een steeg, e.e. Sijmon
Peter Sijmons, a.e. Henrick Adriaen Laureijssen

17 november 1650 | 344/87v
Heijliger, Peter en Jan zonen wijlen Adriaen Adriaen Laureijssen en wijlen Engelken Willem Adriaen
Brekelmans, Jan Henrick Floren als man van Catharina en Wouter Jan van Broeckhoven als man van
Jenneken, dochters van Adriaen en Engelken vs., Jan Adriaen Laureijssen en Adriaen Embert Henricx als
voogden over Willem (21 jaar) en Anna kinderen wijlen Adriaen en Engelken vs.
verkopen aan Henrick zoon wijlen Adriaen Adriaen Laureijssen hun broer
7/8 deel in de oostelijke helft in een erf genaamd Quaeij weije, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Embert Henricx, a.z. Adriaen Jan Ariens, e.e. een steeg, a.e. heer bisschop van sBosch

17 november 1650 | 344/87v-88
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Heijliger, Henrick, Peter en Jan zonen wijlen Adriaen Adriaen Laureijssen en wijlen Engelken Willem Adriaen
Brekelmans, Jan Henrick Floren als man van Catharina en Wouter Jan van Broeckhoven als man van
Jenneken, dochters van Adriaen en Engelken vs., Jan Adriaen Laureijssen als voogd over Willem (21 jaar)
en Anna kinderen wijlen Adriaen en Engelken vs.
verkopen aan Adriaen zoon Embert Henricx
de westelijke helft in een erf genaamd de quaeij weije, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Henrick Adriaens, a.z. Adriaen Embert Henricx, e.e. bisschop van sBosch, a.e. een steeg

17 november 1650 | 344/88-88v
Henrick vernadert de helft van 6/8 deel dat hij in 1637? samen met zijn broer Heiliger heeft gekocht van zijn
broers en zusters/zwagers.
akkerland, 4 lopen, genaamd den groten acker, te Udenhout bij de houtse strate
e.z. Corstiaen Adriaen van Hees en zijn kinderen, a.z. een steeg zuid, e.e. weduwe jonker ... van
Broeckhoven, a.e. Engelken weduwe Adriaen hun moeder, met de eiken heg daartussen.
Heiliger verkoopt zijn helft in dit perceel aan Corstiaen Adriaen van Hees en dat stuk vernadert Henrick

29 november 1650 | 344/89v-90
Adriaen zoon wijlen Peter Henricx vanden Venne als man van Anna dochter wijlen Robert Jan Robben
verkoopt aan Niclaes zoon Robbert Lamberts
de westelijke helft in akkerland genaamd den huijsacker, 4 lopen, te Udenhout in den berckhoeck
e.z. Lambert zoon Robbert Jan Robben, a.z. Claes Robbert Lamberts, e.e. de gemeint, a.e. Lijsken weduwe
Aert Aertss
verkoper aangekomen door erfdeling van zijn schoonouders
In de marge: 22? november 1651 - Henrick zoon Aert Aerts als man van Maijken dochter wijlen Robert Jan
Robben vernadert

29 november 1650 | 344/90-90v
Claes zoon wijlen Robbert Lamberts
verkoopt aan Cornelis zoon Aert Peters de Lepper
een beemd of weiveld, 4 lopen, te Udenhout int willich broeck
e.z. Jan Gerits de Cort de jonge, a.z. Adriaen Peters Vermeer, e.e. Cornelis Aertss de Lepper, a.e. graaf
Henrick vanden Berch
de verkoper reserveert 6 "claterboomen, het beste eijcksken en het best esken"

1 december 1650 | 344/92
Sijmon zoon Peter Sijmon Priem als man van Adriana dochter wijlen Peter Goijaerts
verkoopt aan Cornelis zoon Jan Peter Willems
de oostelijke helft in akkerland genaamd den honsacker, 12 lopen, te Udenhout aan de houdtstraetse
steeghde
e.z. Sijmon vs. hiervan afgesplitst, a.z. Laureijs Janss en Goijaert Peters, e.e. Jan Adriaen Laureijssen, a.e.
Peter van Oudenhoven
In de marge: 15 december 1650 - Lambert zoon Peter Lamberts als man van Lijsken dochter Peter Sijmon
Priem vernaderen
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3 december 1650 | 344/92-92v
Adriana dochter Aert Aert van Tilborch was eerder getrouwd met Jan zoon Wouter Aert de Ridder. Hun zoon
Aert gaat nu trouwen met Joanna Jan Jan Emmen. De goederen van Adriana en Jan zijn nog in tochtbezit
van Adriana. Aert komt nu overeen, samen met zijn stiefvader Adriaen Jan Laurens Sijmons dat hij afziet van
die goederen en dat zowel Adriana als Adriaen, haar tweede echtgenoot, vrij over die goederen mogen
beschikken.

13 december 1650 | 344/100-101
Testament van Jenneken dochter Willem van Rijswijck. Genoemd worden haar zuster Adriana en haar man
Corstiaen, haar broer Peter Willems van Rijswijck. De laatste krijgt al haar onroerende goederen met
uitsluiting van andere erfgenamen om redenen die niet genoemd worden.
Jenneken zet een kruisje

12 december 1650 | 344/101-102
Erken weduwe Adriaen Jacobs de molder met een voogd doet afstand van de tocht
aan haar zoon Jacob Adriaen Jacobs, mede voor Adriana haar dochter en Aerd Dierck Nauwen als man van
Willemken haar dochter
in 4/5 deel in een windmolen genoemd ten creijten met de rosmolen en andere bijbehorende rechten en
gronden, huis, land, weiden, beemden, heide en moerenwaar ook gelegen
aansluitend beloven de kinderen dat hun moeder het aan niets zal ontbreken. Ze mag blijven wonen in het
huisje waar ze nu al in woont en krijgt van de kinderen geld, rogge, vlas, boter etc voor haar onderhoud.

12 december 1650 | 344/102-103
Jacob heeft veel uitgaven gedaan ten behoeve van de molen, reparaties, ijzerwerk, steen maar ook het
betalen van achterstallige pachten en renten dat hij daarvoor compensatie wil hebben. Met zijn zus Adriana
regelt hij dat bij de aanstaande verkoop van een perceel grond hij de eerste 600 gulden krijgt, nu al op
voorhand.
Verder gaat het over de pachtsom en verplichtingen van de verschillende eigenaren in 1651.

15 december 1650 | 344/102-105v
Jan zoon wijlen Jan Jan Embert Peters alias Rijcken en Adriaen zoon wijlen Jacob Adriaens van Rijswijck
als man van Jenneke dochter wijlen Jan Jan Emmen alias Rijcken, Willem zoon Adriaen Appels als
gemachtigde van Peter Goijaert Peters vanden Schoir, Goijaert zoon wijlen Peter Adriaen Wouter Vermeer,
als gemachtigde van Adriana zijn moeder, weduwe Peter vs. en dochter wijlen Goijaert Peters vander
Schoir, in presentie van Peter zijn oudste broer, Anthonis zoon wijlen Cornelis Hixpoirs als man van Adriana
dochter wijlen Adriaen Cornelis Vermeer alias broersen en Aert Adriaen Hamer als man van Peerken
dochter wijlen Adriaen vs., maken een erfdeling van de goederen hen aanbestorven van Jan zoon wijlen
Embert Peter Sterts hun oom en oudoom. Peter Goijaerts heeft het kindsdeel gekocht van Bernaert Jan
Bernards als man van Cornelia dochter wijlen Adriaen Cornelis alias broersen
1ste lot - Jan Janssen Emmen en Adriaen van Rijswijck
1. Berkel
2. Berkel
3. Berkel
4. de zuidelijke helft in akkerland, 2 lopen 23 roeden, in de sesshoeven
e.z. Henrick Jan Pauwels nu Jan en Adriaen vs., a.z. Adriaen Thonis Laureijssen, e.e. weduwe en kinderen
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Huijbert Adriaen Berthens, a.e. kinderen Jan Piggen
5. de onbedeelde helft in een beemd genaamd den Tilborchsen bempt, 8 lopen, in het udenhoudts broeck
e.z. weduwe mijn heer vande Vorst, a.z. de brantche steeghde, e.e. kinderen Peter Vendix e.a., a.e. de
gemene lei
6. Enschot
belast met jaarlijks 30? stuivers aan ?? uit de Tilborchsen bempt
2de lot - Peter Goijaerts, Adriana, Aert, Anthonis Cornelis
o.a. de onbedeelde helft in een beemd, 7 lopen, te Udenhout bij de gomelaerse strate waarvan de andere
helft is van de weduwe Peter Adriaen Vermeer
e.z. Willem Adriaens Verhoeven, a.z. weduwe Willem Lenaerts, e.e. Adriaen jan Steven Hessels, a.e. jonker
Rond
- broekveld, 3 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Peter Adriaen Vermeer, a.z. Jan Peter Willems, e.e. Peter Lambert Matthijs, a.e. Peter van
Boxtel
- twee moerbodems onder Loon bij tgericht?
belast met jaarlijks de helft in 14 stuivers aan de predikheren te sBosch uit de beemd op het gomelaer
belast met jaarlijks 4 stuivers 10 penningen aan de bisschop van sBosch

15 december 1650 | 344/105v-107
Jan zoon wijlen Jan Janss Emmen alias Rijcken en Adriaen zoon wijlen Jacob Adriaen van Rijswijck als man
van Jenneken dochter wijlen Jan Janss Emmen, Willem zoon Adriaen Appels als gemachtigde van Peter
Goijaert Peters vander Schoir (sijnen sweervader?), Goijaert zoon Peter Adriaens Vermeer als gemachtigde
van Adriana zijn moeder dochter Goijaert Peters vander Schoir, Anthonis zoon wijlen Cornelis Hixpers als
man van Adriana en Bernart Jan Bernarts als man van Cornelia en Aert Adriaen Hamer als man van
Peerken, dochters van wijlen Adriaen Cornelissen alias Broersen maken een erfdeling van de volgende
goederen hen aangekomen door overlijden van Henrick Jan Pauwels
1ste lot - Jan Jans Emmen en Adriaen van Rijswijck
1. e noordelijke helft ub akkerland, 2 lopen 23 roeden, te Berkel in de vi hoeven
e.z. Jan en Adriaen vs., a.z. Cornelis Peter Ghijsberts, e.e. weduwe en kinderen Huijbert Adriaen Berthens,
a.e. kinderen Jan Piggen
2. Berkel
2de lot - Peter Goijaerts, Adriana, 2/3 deel en kinderen Adriaen Cornelis Vermeer alias broersen 1/3 deel
o.a.
- de onbedeelde helft in een erf genaamd den horst, 4 lopen, in het Udenhoudts broeck
b.z. Peter Goijaerts cs., e.e. Adriaen Matheeus Bastiaens, a.e. de gemene lei
- een onbegraven heibodem in Udenhout aan brabants hoeck, 8 lopen
e.z. weduwe Henrick Peter Wijten, a.z. Albert Rutten

17 december 1650 | 344/108v-109
Aert zoon wijlen Adriaen Henricx alias Hamer als man van Peerken dochter wijlen Adriaen Cornelis Vermeer
alias broersen, doet afstand van zijn erfdeel hem aangekomen uit de nalatenschap van Henrick Jan Pauwels
en Jan zoon wijlen Embert Peter Sterts
aan Peter Goijaerts vanden Schoir en Adriana weduwe Peter Adriaen Wouter Vermeer zijn zuster

17 december 1650 | 344/109
Anthonis zoon wijlen Cornelis Goijarts Hixpers als man van Adriana dochter wijlen Adriaen Cornelis Vermeer
alias broersen doet afstand van zijn erfdeel hem aangekomen uit de nalatenschap van Henrick Jan Pauwels
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en Jan zoon wijlen Embert Peter Sterts
aan Peter Goijaerts vanden Schoir en Adriana weduwe Peter Adriaen Wouter Vermeer zijn zuster

17 december 1650 | 344/109-109v
Barnart zoon wijlen Jan Bernarts als man van Cornelia dochter wijlen Adriaen Cornelis Vermeer alias
broersen doet afstand van zijn erfdeel hem aangekomen uit de nalatenschap van Henrick Jan Pauwels en
Jan zoon wijlen Embert Peter Sterts
aan Peter Goijaerts vanden Schoir en Adriana weduwe Peter Adriaen Wouter Vermeer zijn zuster

29 december 1650 | 344/113v-114
Niclaes zoon wijlen Jan Sebert van Winteroij als man van Anna, en mr. Jan Rijsbosch als man van Mechtelt,
dochters wijlen Philip Gerit Jorissen, voor 1/7 deel, Peter zoon Adriaen Pauwels als man van Jenneken
dochter wijlen Claes Otto, voor 1/7 deel, Bartholomeus de Crom voor 1/7 deel, de voornoemde Niclaes mede
als gemachtigde van Wouter Aert Driessen als man van Heijlken dochter wijlen Jan Adriaens vanden
Nijeuwenhuijse, voor 2/7 deel en mede van Jan zoon Henrick Anthonis Biekens voor 1/7 deel
verkopen aan Dierck Aert Dierck Nauwen mede tbv. van Jan zoon wijlen Dierck Raes zijn zwager
een beemd genaamd den breden bempt, 12 lopen, te Udenhout int schauwbroeck
e.z. Willem Adriaen Witlox, a.z. weduwe Jan Bernart e.a., e.e. Adriaen Jan Adriaens, a.e. Claes zoon Willem
Jan Wouters
Willem Appels heeft het recht om binnen een afgepaald stuk turf te steken

29 december 1650 | 344/114-114v
Niclaes zoon wijlen Jan Sebert van Winteroij als man van Anna, en mr. Jan Rijsbosch als man van Mechtelt,
dochters wijlen Philip Gerit Jorissen, voor 1/7 deel, Peter zoon Adriaen Pauwels als man van Jenneken
dochter wijlen Claes Otto, voor 1/7 deel, Bartholomeus de Crom voor 1/7 deel, de voornoemde Niclaes mede
als gemachtigde van Wouter Aert Driessen als man van Heijlken dochter wijlen Jan Adriaens vanden
Nijeuwenhuijse, voor 2/7 deel en mede van Jan zoon Henrick Anthonis Biekens voor 1/7 deel
verkopen aan Jan zoon wijlen Peter Adriaen Vermeer
een beemd te Udenhout in de koekampen, met een "spronck oft hoeck" in een beemd genaamd de cleijn
hesseldonck zuidwaarts daaraan gelegen
e.z. de winckelsen bempt en Adam Marten van Hees, a.z. Jan Janssen Emmen, e.e. Claes Joosten, a.e. met
een hoek in de cleijn hesseldonck

26 december 1650 | 344/115-115v
Bastiaen zoon wijlen Jan Wouter Peters vanden Heesackere
verkoopt aan Jan Peijnenborch ten behoeve van de heer pastoor en altaristen in de kerk van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden 10 stuivers te betalen op st. Paulus bekering
uit akkerland genaamd het cleijn ackerken met de halve steeg, 3 lopen 43 roeden, te Udenhout aan de
santcant
e.z. Jan Joost Adriaens, a.z. Vranck Michielss, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Aert Huijbert
nog uit het middelste 1/3 deel in een weiveld, 5 lopen 46 roeden, als voor
e.z. Franck Michiels, a.z. Adriaen Huijbert Berthens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Jan Pauwels
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