Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 345 ("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.)
1651 (1652)
9 januari 1651 | 345/2
Peter zoon wijlen Claes Jan de Cock
verkoopt aan Claes jan van Gorop
akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de houdtsche strate
e.z. bisschop van sBosch, a.z. de gemene straat, e.e. weduwe Jan Pauwels, a.e. in een spie uitlopend aan
de vs straat waar een waterlaat doorloopt
belast met jaarlijks reductie roggepacht die wordt betaald met 3 gulden aan de geestelijke maagden in
Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 gulden in een meerdere rente aan IJken van Dungen te sBosch

9 januari 1651 | 345/2-3v
Claes Jan van Gorop
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Jacob Marcelis Otto
land in een spie liggende, 1? lopen, te Udenhout aan de houdtse strate
e.z. bisschop van sBosch, a.z. de straat, e.e. een gemene waterlaat, a.e. in een spie uitlopende aan de vs
straat
met de verplichting om de waterlaat te onderhouden.
Door Claes gekocht van Peter Claess (zal een deel zijn van het perceel in de voorafgaande akte)

16 januari 1651 | 345/4-4v
Claes zoon wijlen Wouter vanden Pasch
verkoopt aan Henrixken dochter wijlen Adriaens van Heeze
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 12 karolus gulden 10 stuivers op 1 mei
uit akkerland en weiland, 6 lopen te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Jan Adriaen Lamberts, a.z. Jan Janssen Vermeer, e.e. kinderen Adriaen Brekelmans, a.e. de gemene
straat
te lossen met 250 gulden
cassatie van deze akte op 19 januari 1666 door Willem van Hees na betaling van de verplichte som geld

16 januari 1651 | 345/4v-5
Claes zoon wijlen Wouter vanden Pasch als man van Peterken dochter wijlen Adriaen Jan Emmen
verkoopt aan Jan Cornelis Laureijssen als man van Peerken dochter wijlen Peter Adriaen van Hees
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden 10 stuivers te betalen op 1 mei
uit akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de sesshoeven
e.z. Jan Jacob Peterss, a.z. en e.e. Jan Marcelis Otto, a.e. Dierick Aert Nauwen
te lossen met 150 gulden

16 januari 1651 | 345/5-5v
Voor schepenen van Oisterwijk verschijnen:
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Jan zoon Cornelis Laureijssen met zijn zonen Jan en Cornelis en Wouter Jan van Laerhoven als man van
Engelken dochter van Jan Cornelis vs aan de ene zijde
Peterken dochter Adriaen Willem van Heeze nu huisvrouw van Jan Cornelis vs., geassisteerd door Willem
en Corstiaen haar broers aan de andere zijde
Beide partijen regelen de boedelscheiding in verschillende situaties. In de marge staat dat de kinderen van
Jan Cornelis de verplichte 250 gulden hebben betaald op 20 november 1668?
Jan en Peterken ondertekenen met een merkteken.

16 januari 1651 | 345/5v-6v
Laureijs Jan Wouters wonende in Udenhout maakt zijn testament op.
1 zak rogge voor de huisarmen
broers Willem Laureijs, Jan en Peter
Hij ondertekent met een merkteken

21 januari 1651 | 345/6v-7v
Huwelijkse voorwaarden tussen Laureijs Jan Wouters met Jan Willem Jan Wouters en Jan Jacob Marcelis,
zijn neven, als aanstaande bruidegom, en Michielken dochter wijlen Jan Henricx van Gestel, weduwe Jan
Adriaen Goedtschalcx, met Peter Jan Willems haar zwager, aanstaande bruid
beiden ondertekenen met merktekens

16 januari 1651 | 345/8-9
Voor schepenen van Oisterwijk verschijnen Anthonis Michielss vande Sande als weduwnaar van Cornelia de
jongste dochter wijlen Adriaen Cornelis Berthens aan de ene kant
en Adriaen en Willem beide zonen van Adriaen Cornelis Berthens, oud 20 jaren, geassisteerd door Adriaen
Geverts van Deurn als een van hun voogden, Adries zoon Anthonis Adriaen Woestenborch als man van
Cornelia de oudste, en Joost Jan vanden Broeck als man van Anna, dochters van Adriaen Cornelis Berthens
aan de andere kant
Regelen hun zaken over de nalatenschap van Cornelia de jongste

23 januari 1651 | 345/10v
Jacob en Adriana kinderen wijlen Adriaen Jacobs de Molder, en Aert zoon Dierck Aert Nauwen als man van
Willemken,
verkopen aan Cornelis Adriaen Claes Adriaen Scheijven
een beemd, 4 lopen, te Udenhout opt gomelaer
e.z. Cornelis Peter Adriaens, a.z. St. Anna gasthuis, e.e. de Langebemden, a.e. Cornelis Adriaen Scheijven

24 januari 1651 | 345/12-12v
Jan zoon wijlen Jan Janssen Emmen den Rijcken en Adriaen Jacob van Rijswijck als man van Jenneken
dochter van wijlen Jan Janssen den ouden
verkopen aan Adriaen zoon wijlen Adriaen Lenaert Heunen
de onbedeelde helft in een beemd genaamd den Tilborchsen beempt, 8 lopen, te Udenhout int Broeck
e.z. weduwe van de heer vande Vorst, a.z. de brantsche steeghde, e.e. kinderen Peter Vennicx e.a., a.e. de
gemene lei
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belast met jaarlijks 30 stuivers aan de predikheren

26 januari 1651 | 345/13-15v
Peter zoon wijlen Goijaert Peters vanden Schoir aan de ene zijde en Peter, Jan en Goijart? zonen wijlen eter
Adriaen Wouters Vermeer en wijlen Adriana dochter wijlen Goijaert Peters vanden Schoir, zich sterk
makende voor hun moeder Adriana aan de andere zijde
maken een erfdeling van de nabeschreven goederen die de voornoemde Peter en Adriana zijn aanbestorven
van Jan zoon Embert Peter Sterts hun oom en van Henrick Jan Pauwels hun neef, aangekomen door
successie en de andere erfgenamen aangekomen door koop
1ste lot - Peter Goijaerts
1. Berkel
2. Berkel
3. Berkel
4. de noordelijke helft in een heiveld te Udenhout aan brabantse hoeck, 8 lopen
e.z. tegendelers, a.z. Albert Rutten, e.e. de gemeint, a.e. Henrick Peter Wijten
5. de westelijke helft in een heibodem bij den hemel bij de houtse strate
6. moerbodem onder Loon bij de oude lei
7. broekveld genaamd den covelshorst, 4,5 lopen, gelegen in het Udenhoudts broeck
b.z. de verkrijger, e.e. de gemene lei, a.e. Adriaen Matheeus Bastiaens
8. broekveld genaamd het langhorst, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck, a.z. de covelshorst, e.e. Adriaen Adriaen Heunen, a.e. volgende perceel
9. broekveld genaamd dronthorstken, 4 lopen, als voor
e.z. de brantsche steeghde, a.z. Adriaen Matheeus vs., e.e. Adriaen Jacobs en ander perceel van Peter
verkrijger, a.e. vorig perceel
10. een pacht
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan zekere beneficianten in de kapel te Berkel
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aam de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1,5 stuiver in de hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 2,5 stuiver in de hertogcijns
belast met jaarlijks een cijns uit de moerbodem
belast met jaarlijks 32 stuivers cijns aan de predikheren te sBosch uit de broekvelden gaande
2de lot - Adriana de weduwe
1. Berkel
2. Berkel
3. de zuidelijke helft in een heiveld, onbegraven, te Udenhout bij brabants hoeck, 8 lopen
e.z. tegendeler, a.z. Albert Rutten, e.e. de gemeint, a.e. Henrick Peter Wijten
4. de oostelijke helft in een heibodem bij de houtse strate ter plaatse de hemel
5. een moerbodem onder Loon
6. beemd of broekveld genaamd den groten horst, 9 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. erfgenamen Peter Jacobs, a.z. kinderen Peter Vendicx, e.e. de brantse steeghde, a.e. jonker Jeger
7. de onbedeelde helft in een beemd, 5 lopen, als voor aan het gomelaer
e.z. weduwe Lenart Goossens, a.z. Jacob Willems Verhoeven, e.e. Wouter Adriaen Jan Stevenss, a.e.
jonker Roond
8. houtveld genaamd tschoirstraets veldeken, 3 lopen, als voor in de schoirstrate
e.z. Adriana verkrijgster, a.z. Jan Peter Willems, e.e. Peter Lambertss, a.e. Peter Adriaen Leermakers,
met recht van overweg over het perceel van Peter Lambertss
9. een pacht
belast met jaarlijks 1 mud rogge erfpacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 1 stuiver end e helft in 2,5 stuiver beiden in de hertogcijns
belast met jaarlijks 3 oort aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns uit de heibodem aan de heer van Loon
belast met jaarlijks 7 stuivers en een halve kapoen in de predikheren cijns
belast met jaarlijks de helft in 14 stuivers aan de prelaat van sint Gertrudis in Leuven
belast met jaarlijks 4 stuivers in de bisschopcijns
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2014

27 januari 1651 | 345/15v-18
Jacob zoon wijlen Huijbert Jacobs en Peerken dochter wijlen Lambert Peter Wagemakers in haar tweede
huwelijk, Aert zoon Joost Aert Henricx als man van Aleijt en Marten Henrick Thomas als man van Anna,
dochters Huibert en Peerken vs.
1ste lot - Jacob
geen Udenhout
2de lot - Aert
1. de zuidelijke helft in een aanstede met erf daaraan gelegen, 9 lopen 17 roeden, in de parochie van
Oisterwijk in de houtse strate
e.z. erf van de bisschop van sBosch, a.z. en e.e. weduwe Jacob Marcelis, a.e. de gemene straat
2. Tilburg
belast met jaarlijks de helft in een mouwer rogge reductie te betalen met 3 gulden? aan IJken van Dungen te
sBosch
3de lot - Martinus
1. de noordelijke helft in een aanstede met erf daaraan gelegen, 9 lopen 17 roeden, in de parochie van
Oisterwijk in de houtse strate
e.z. erf van de bisschop van sBosch, a.z. en e.e. weduwe Jacob Marcelis, a.e. de gemene straat
2. Tilburg
belast met jaarlijks de helft in een mouwer rogge reductie te betalen met 3 gulden? aan IJken van Dungen te
sBosch

27 januari 1651 | 345/18-18v
Jacob zoon Huijbert Jacobs
bekend aan Anna en Aleijt zijn zusters anno 1650 getransporteerd te hebben
een weiveld met de houtwas, te Udenhout in en kuijlen
Zo verschijnen Aert Joost Aert Henricx als man van Aleijt en Marten Henrick Thomas als man van Anna,
dochters wijlen Huijbert (sic) vs.
en beloven de schuld daarvan te voldoen

3 februari 1651 | 345/23-23v
Margriet weduwe Jan Pauwels
verkoopt aan Gijsbert haar zoon, mede ten behoeve van haar andere kinderen
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Houtse straets
e.z. Jan Nelen, a.z. weduwe Jacob Marcelis, e.e. de bisschop van sBosch, a.e. de gemene straat
De kinderen, Gijsbert, zijn broer Adriaen en Deonijs Adriaen vanden Boer als man van Pauwelijntken,
verkopen het in de volgende akte door aan
Cornelis Jan Peter Willems
belast met jaarlijks 3 gulden aan IJken van Dingen te sBosch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan de bisschop van sBosch

16 februari 1651 | 345/26
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Michiel Janssen vanden Sande
verklaart dat zijn zoon Anthonis een rente van 80 gulden heeft voldaan waar als onderpanden bezittingen
aan de Groenstraat voor dienden

16 februari 1651 | 345/26-26v
Peter zoon wijlen Thomas Stevens
verkoopt aan Michiel zoon wijlen Adriaen Aert Ghiel Pieren
akkerland, 7 vierdevat, te Udenhout bij de cruijsstraet
e.z. en e.e. Jan Thonis Cuijper, a.z. Sijmon Thomas, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heren van de Baseldonck te
sBosch
In de marge:
20 januari 1652 - Adriaen zoon Jan Peters Verhoeven als man van Jenneken Thomas Stevens vernadert dit
perceel

16 februari 1651 | 345/26v-27
Anthonis zoon Michiel Janssen vanden Sande
verkoopt aan Adriaen zoon wijlen Jacob Marcelis
akkerland genaamd den mortelse ackere, 3,5 lopen, te Udenhout nok den cleijnen mortel
e.z. weduwe Jacob Marcelis Otto, a.z. Peter Brocken, b.e. heilige geest van sBosch

16 februari 1651 | 345/27
Marten zoon wijlen Jan Marten Adriaens vanden Wouwe
verkoopt aan Gommert zoon wijlen Gerit Janssen de Cort
een weiveld genaamd bruer? water weije, 4 lopen, te Udenhout opt gomelaer
e.z. en e.e. Willem Willems, a.z. Jan Gerit Appels, a.z. de gemene straat
belast met jaarlijks 9 stuivers cijns in de herentalse cijns

14 februari 1651 | 345/27-27v
Jan de jonge zoon wijlen Gerit Janssen de Cort
verkoopt aan Willem zoon Cornelis Adriaen Berthens
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den achthoeven
e.z. Peter Goijaert vande Schoir, a.z. Cornelis Peter Ghijsberts e.a., e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e.
Gommert Gerit de Cort

14 februari 1651 | 345/27v-28v
Willem Zoon Cornelis Adriaen Berthens en Jan de jongste zoon wijlen Gerit Janssen de Cort als man van
Maijken Cornelis Berthens maken een erfdeling van de volgende goederen
1ste lot - Willem Cornelis Adriaen Berthens
1. akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout bij de cruijsstrate
b.z. Joost Jans vanden Broeck, e.e. de gemene straat, a.e. Jan vs.
2. akkerland, 0,5 lopen, als voor
e.z. Joost Jans van den Broeck, a.z. weduwe Peter Adriaen Wouter Vermeer, e.e. Jan vs., a.e. de gemene
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straat
2de lot - Jan Gerit Jan de Cort
1. akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout bij de cruijsstrate
e.z. Willem vs., a.z. Joost Jan vanden Broeck, e.e. de gemene straat, a.e. Jan vs.
2. akkerland, 17 roeden, als voor
e.z. Willem vs., a.z. weduwe Lambert Adriaen Lamberts, e.e. Wouter Jan de Ridder, a.e. Sijmon Thomas

14 februari 1651 | 345/28-28v
Bastiaen zoon wijlen Thoomas Stevens
verkoopt aan Peter en Goijaert zonen wijlen Peter Adriaen Wouter Vermeer
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de cruijsstrate
e.z. Adriaen Jan Piggen, a.z. Jan Thomas Stevens, e.e. convent vande ?, a.e. Willem Cornelis Berthens
belast met jaarlijks 1 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de Clarissen te sBosch

14 februari 1651 | 345/28v-29
Anthonis zoon Michiel Janssen vanden Sande
verkoopt aan Adriaen zoon wijlen Willem Adriaen Brekelmans
huis, hof, schuur en grond en erf, 2,5 lopen, te Udenhout in die gruenstrate
e.z. convent van Oisterwijk, a.z. weduwe Jacob Marcelis, e.e. de gemene straat, a.e. convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 ka gulden aan de altaristen in Oisterwijk te lossen met 50 gulden
belast met jaarlijks 1/7 deel in een mouwer rogge aan de rector van OLV altaar in de kapel van Berkel
waarvoor al heel lang betaald wordt 3 gulden

16 februari 1651 | 345/29v-31
Jacob zoon wijlen Peter Cornelis Vendix en Peter zoon wijlen Peter Adriaen Wouter Vermeer maken een
erfdeling van de nabeschreven goederen
1ste lot - Jacob Peter Cornelis Vendix
1. schuur, schop, hof met de grond en toebehoren en de westelijke helft in de aanstede, een voet meer dan
de andere helft, 15 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. oost Peter vs., a.z. west weduwe Lenart Goossens, e.e. oord de gemene straat, a.e. zuid kinderen Jan
Brekelmans
2. weiveld, 9 lopen, met de houtwas daarop, als voor
e.z. Adriaen Adriaen Jan Martens, a.z. Cornelis Adriaen Jan Martens, e.e. weduwe Jan Janssen van
Rijswijck, a.e. de gemene straat
3. de helft westwaarts in een beemd, 4,5 lopen, in het Udenhouts broeck
e.z. Adriaen Adriaen Heunen, a.z. weduwe Peter Adriaen Vermeer, e.e. weduwe Peter Henricx Verhoeven,
a.e. Peter vs.
4. de onbedeelde helft in een heibodem en moerbloxken te Loon
belast met jaarlijks de helft in een mud rogge erfpacht in een beneficie in de st. Jans kerk te sBosch
belast met jaarlijks 22 stuivers aan de bisschop van sBosch
belast met jaarlijks 7,5 stuiver en een halve kapoen aan de predikheren te sBosch
belast met jaarlijks 4 stuivers 13 denarie in de hertogcijns
2de lot - Peter Peter Adriaen Vermeer
1. de oostelijke helft in een aanstede, 15 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Adriaen Matheeus Bastiaens, a.z. Jacob vs., e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Jan Brekelmans
2. weiveld genaamd de bemdekens met de houtwas daarop, 8 lopen, als voor
e.z. kinderen jonker Godefroij de Jeger, a.z. convent van Oisterwijk, e.e. weduwe Peter Adriaen Wouters,
a.e. Jan Peter Willems
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3. de oostelijke helft aan de brantse steghde in een beemd genaamd den tilborgschen bempt, 4,5 lopen,
gelegen in het udenhoudts broeck
e.z. Adriaen Adriaen Heunen, a.z. weduwe Peter Vermeer
4. de onbedeelde helft in de heibodem en moerbloxken te Loon
5. de materialen van een woonhuis en een varkenskooi op het andere lot staande, af te breken en te ruimen
voor mei eerstkomende
belast met jaarlijks de helft in een mud rogge erfpacht in een beneficie in de st. Jans kerk te sBosch
belast met jaarlijks 19 stuivers 2,5 oort aan de ulenborchsen cijns
belast met jaarlijks 9 stuivers 3 oort aan de bisschop cijns

16 februari 1651 | 345/31-31v
Adriaen zoon wijlen Peter Henricx vande Venne als man van Anna dochter wijlen Robert Jan Robben
verkoopt aan Jan zoon wijlen Peter Adriaen Wouters Vermeer
huis, hof en stal met de grond en toebehoren, land en wei, 9 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Jan Jan Lenart Heunen, a.z. de gemene straat, e.e. de pertweije nu Willem Cornelis Berthens, a.e.
Adriaen Henricx de Meijer

20 februari 1651 | 345/32v
Willem Willems alias Faes
verkoopt aan Sijmon zoon Peter Sijmon Peter Priem
weiveld, 8 a 9 lopen, te Udenhout opt gomelaer
e.z. Gommer Gerits de Cort, a.z. Peter Peters e.a., e.e. Dierck Aert Nauwen, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 18 stuivers in de ulenborchsen cijns

20 februari 1651 | 345/32v-33
Willem Willems alias Faes
verkoopt aan
een beemd, 2 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Cornelis Jan Stevens, a.z. Peter Peters, e.e. Peter Lamberts, a.e. Bastiaen Jan Wouters
met recht van overweg over het erf van weduwe Peter Vrancken e.a.
belast met jaarlijks 2 stuivers in de hertogcijns
belast met recht van overweg aan andere gebruikers

22 februari 1651 | 345/35
Herman zoon Jan Huijberts als man van Marie dochter wijlen Jan Jacob van Rijswijck
verkoopt aan Joost zoon Jan Joordens tbv Lijsken zijn moeder, weduwe Jan Joordens
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de hoichoudtsche ackeren
e.z. Peter Peter vanden Pasch, a.z. en e.e. Peter Jan Hooffman, a.e. de spijckersteghde
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Brants gasthuis te sBosch

22 februari 1651 | 345/35v
Anthonis Michiel Jan vande Sande
verkoopt aan Willem zoon wijlen Adriaen Cornelis Berthens
een weiveld, genaamd de koeweije, 8 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. jonker Jeger, a.z. Thomas van Balen, e.e. Joost Jan Emmen, a.e. Henrick zoon Jan Peter Willems
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belast met jaarlijks de rente van 100 gulden kapitaal aan het convent van Tongerlo
belast met jaarlijks 4 stuivers aan de predikheren te sBosch

22 februari 1651 | 345/35v-36
Anthonis Michiel Jan vande Sande
verkoopt aan Joost Jan Joost vanden Broeck (noord) en Adriaen zoon wijlen Adriaen Cornelis Berthens
(zuid)
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de sess hoeven
e.z. Adriaen Geverts van Deurn, a.z. Adriaen Adriaen Cornelis Berthens, e.e. Jan Joosten vanden Broeck,
a.e. Joost Claes

25 februari 1651 | 345/37v-38
Wouter Jan Adriaen Cornelis Vermeer
verkoopt aan Jan Peter Willems
1. een stede bestaande uit huis, schuur, hof en grond en weiland en akkerland, 9 lopen, te Udenhout op de
schoirstraet
e.z. Adriaen Adriaen van Gorchom, a.z. Peter Claes Joosten, e.e. Adriaen vs, a.e. de Schoorstraat
2. akkerland genaamd de biesweije, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Henrick Berthens, a.z. en e.e. Adriaen van Gorchom vs., a.e. volgend perceel
3. akkerland genaamd den swarten acker, 5 lopen, als voor
e.z. Peter Claes vs, a.z. Maria weduwe Adriaen Antoni Wolffs, e.e. de biesweije, a.e. Adriaen van Gorchum
4. akkerland genaamd den Achtersten Acker, 4 lopen, als voor
e.z. Peter Claes vs, a.z. Adriaen Jan vs., e.e. Adriaen van Gorchom vs., a.e. de Bunt
5. heiveld genaamd den Bunt, 18 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Adriaens vs., a.z. Adriaen Willem Brekelmans
belast met jaarlijks 8 lopen rogge in een meerdere pacht aan Lodewijck Pijnappel cs. te sBosch
belast met jaarlijks 3 gulden 12 stuivers in een meerdere rente van 18 gulden aan Lenaert Peter van
Schijndel te sBosch
belast met jaarlijks 20 stuivers aan Henrick van Schijndel te lossen met 100 gulden
belast met jaarlijks 3/4 deel in een cijns van 30 stuivers aan de predikheren
belast met recht van overweg die daar recht op heeft
heeft zelf ook recht van overweg over andere percelen

1 maart 1651 | 345/41-41v
Dierck zoon wijlen Adriaen Joost van Sprangh betaalt aan de tafel van de heilige geest van Oisterwijk een
jaarlijkse en erfelijk pacht van 4 lopen rogge in een meerdere pacht uit onderpanden in Udenhout op
clappenschoir
1. een beemd
e.z. Jan Peter Willems, a.z. Jan Peter Ghijsberts, e.e. Wijtman Peter van Iersel, a.e. de nonnen bempt
2. een heiveld, als voor
e.z. Cornelis Peters, a.z. Jan Marcelis, e.e. Wijtman Peters, a.e. erf van de strijdhoeve
Dierck vertrekt naar Duitsland en draagt de pacht (en de goederen) over aan Adriaen van Esch tbv van de
tafel van de heilige geest in Oisterwijk

4 maart 1651 | 345/44v-445
Adriaen Adriaen Henrick Berthens
verkoopt aan Adriaen zoon wijlen Jan Adriaens van Gorchom
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akkerland, 4 lopen, op de schoorstrate
e.z. west Maijken weduwe Adriaen Jan Thonis Wolffs, a.z. oost Adriaen vs., e.e. noord Peerken Aert Wouters
van Laerhoven, zuid Maijken weduwe Adriaen Jan Thonis vs.

6 maart 1651 | 345/45-45v
Peter zoon wijlen Peter Jan Ghijben
verkoopt aan Mechtelt dochter Adriaen Lenaert Heunen
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 10 carolus gulden te betalen half maart te beginnen in 1652
uit een huis, hof, schuur en erf daaraan gelegen, 1,5 lopen, te Udenhout op het winckel
e.z. de gomelaerse strate, a.z. weduwe Henrick Peter Emmen, e.e. de gemeint, a.e. Jan Gerrit Appels
deze cijns is te lossen met 200 karolus gulden
er rust nog een last op deze goederen namelijk 17,5 stuiver aan de altaristen van Oisterwijk
In de marge: 22 november 1652: deze schuld is afgelost aan Adriaen broer van Mechteld.

9 maart 1651 | 345/50v-51
Jan Frans Mandemakers weduwnaar van Anthonia dochter wijlen Willem Gerit Adriaens Verhoeven
doet afstand van de tocht aan de voogden van zijn 5 kinderen
in de onbedeelde helft van een stuk akkerland, 2 lopen 19 roeden, te Udenhout in de sess hoeven
e.z. Aert van Tilborch, a.z. Aert Jan Vermeer, e.e. Cornelis Peter Gijsberts, a.e. weduwe Huijbert Adriaen
Berthens
De voogden verkopen dit perceel vervolgens door aan Adriaen Aert Aert van Tilborch

15 maart 1651 | 345/51v-52
Aert zoon Dierck Aert Nauwen
verkoopt aan Jan Janssen Timmermans tbv het arme mannenhuis in Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden, te betalen op de 4de dag van maart vanaf 1652
uit akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout aan therlaer bosch
e.z. Jan Dierck Raessen, a.z. Aert Adriaen Hamers, b.e. Jan Willem Jan Meeus?
deze rente is te lossen met 100 gulden

17 maart 1651 | 345/54v-55
Adriaen zoon wijlen Aert Gerits van Broeckhoven en wijlen Cathalijn dochter wijlen Aert Aerts van Tilborch
doet afstand van zijn kindsgedeelte hem aangekomen van zijn grootmoeder Lijsken, bestaande uit houtwas,
eiken, berken, "claterboomen", oofboen en schaarhout
aan de andere erfgenamen, de kinderen van Aert Aerts van Tilborch, genaamd Aert jr. Henrick, Gerit Gerits
Rademaker en Adriaen zoon Jan Laureijs Sijmons.

20 maart 1651 | 345/58v-59
Adriaen zoon wijlen Peter Adriaen Heunen en Dimphna wijlen Peter Jacobs
verkoopt aan Adriaen zoon wijlen Adriaen Lenaerts Heunen, zijn oom
1. zijn deel in een broekveld, 15 lopen, te Udenhout Int Broeck
e.z. Peter Goijaerts vanden Schoor, a.z. weduwe Jacob Marcelis Otthen
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2. zijn deel in een broekveld genaamd Meussen velt, 4 lopen, als voor
aan het eind van het vorige broekveld met de brantsche steeghde tussenbeide
verkoper aangekomen van zijn grootvader Peter Jacobs

22 maart 1651 | 345/59
Anthonis zoon Dierck Mathijs Aerts als man van Cornelia dochter wijlen Jan Andries Priems
verkoopt aan Jan Jan Andris Priems
akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de ghelsestrate
e.z. Jan Jan Driessen, a.z. Peerken weduwe Adriaen Franssen, e.e. de gemene geilse strate, a.e. Cornelis
Adriaens de Meijer
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan wie het toekomt

22 maart 1651 | 345/61-61v
Jan zoon wijlen Adriaen Jan Emmen
verkoopt zijn tocht en recht van tocht aan zijn zoon Anthonis mede ten behoeve van de andere kinderen
in een beemd, 1,5 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. Marten Gerits de Cort, e.e. Dierck Mathijssen, a.e. Henrick Joost Thonis?
de nieuwe eigenaren verkopen het aansluitend door aan Cornelis Jan Martens als man van Anneke dochter
wijlen Jan vs. die het nu helemaal in bezit heeft

27 maart 1651 | 345/61v
Gijsbert zoon wijlen Henrick Jan Willems
verkoopt aan Henrick zijn broer
1/6 deel onbedeeld in een beemd, 18 lopen, te Udenhout in den brant
e.z. kinderen jonker Jeger, a.z. Willem Adriaen Appels cs., e.e. de gemene lei, a.e. gemene waterlaat

27 maart 1651 | 345/61v-62
Gijsbert en Cornelis zonen wijlen Henrick Jan Willems hebben op 22 juni 1650 verkocht voor schepenen van
Oisterwijk aan Jan Adriaen Laureijssen, Aert Aert Aenen, Aert Dierck Nauwens, Jacob Adriaens de Moldere,
Goijarden zoon Peter Adriaens Vermeer en Jan Jan van Besauwen
een beemd of broekveld, 6 lopen, te Udenhout in den brant, waar alle kinderen van Henrick ook eigenaar
van waren, maar zij waren bij de verkoop niet aanwezig.
Daarom zijn nu verschenen, Jan de oude, Henrick en Jan de jonge, zonen wijlen Henrick vn., en Jan zoon
Laureijs Janssen als man van Maijken dochter van Henrick vs. om de koop goed te keuren.

4 april 1651 | 345/63v
Henrick zoon Jan Peter Willems als man van Anna dochter Huijbert Jan Piggen en Ida dochter wijlen Willem
Adriaen Brekelmans in zijn eerste huwelijk verwekt
verkoopt aan Willem zoon wijlen Adriaen Cornelis Berthens
akkerland, 1 lopen 20 roeden, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Joost Adriaen Brekelmans, a.z. Cornelis Jan Brekelmans, e.e. convent of klooster van Oisterwijk, a.e.
Joost Goijaerts
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6 april 1651 | 345/63v-64
Joost zoon wijlen Adriaen Laureijs Matheeus als man van Margriet weduwe Cornelis zoon Adriaen Geritss
vande Wouw alias Brocken
verkoopt aan Henrick zoon Adriaen Adriaen Laureijssen als man van Lijsken dochter wijlen Cornelis vs. en
Margriet vs. in zijn tweede huwelijk verwekt
zijn tocht en recht van tocht in 1/4 deel onbedeeld in een weiveld genaamd den nijeuwen ackere, 6 lopen, te
Udenhout inden biesmortel
e.z. Jan Aert Wijten, a.z. weduwe Cornelis Henrick Willems, e.e. gheselse strate, a.e. Jan Ghijsbert Cornelis
Aansluitend verkoopt Henrick dit 1/4 deel door aan Adriaen zoon wijlen Cornelis Adriaen Brocken

6 april 1651 | 345/64-64v
Henrick zoon Adriaen Adriaen Laureijssen als man van Lijsken Cornelis Adrien Gerard van de Wouw alias
Brocken
dat het afgaan van tocht van het perceel in de vorige akte genoemd en van 1/4 deel in een weiveld en een
heiveld in Helvoirt de voornoemde Joost Adriaen Laureijs Matheeus schadeloos houdt door zolang Margriet
dochter Cornelis Adriaen Gerit van de Wouw, zijn huisvrouw, leeft 7 lopen rogge te leveren uit een stuk land
4 lopen, te Udenhout op de houdtse strate
e.z Corstiaen Adriaens, a.z. gemene steeg, e.e. Peter van Oudenhoven, a.e. Adriaen Jan Adriaens

13 april 1651 | 345/67
Adriaen zoon Willem Adriaen Goijaerts en wijlen Margriet dochter wijlen Henrick Antonis de Cort in zijn
eerste huwelijk verwekt
verkoopt aan Henrick zoon wijlen Peter Wijten
de zuidelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout inden Cuijl
e.z. Peerken weduwe Wijtman Joosten van Iersel hiertegen gedeeld, a.z. weduwe Laureijs Adriaen Jan
Martens, e.e. Willem Adriaens van Hees, a.e. Jan Peijnenborch
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van Henrick de Cort

17 april 1651 | 345/68-68v
Adriaen zoon wijlen Peter Brekelmans als man van Jenneken dochter wijlen Steven zoon Jan Steven
Hessels, voor 1/5 deel, Laureijs zoon wijlen Willem Jan Stevens, mede met Willem Daniels als voogden van
de kinderen wijlen Henrick Janss van Asten en wijlen Adriana dochter Willem Janssen vs. voor 1/5 deel,
Joostken weduwe Jacob zoon wijlen Gerrit Jan Stevens vs., mede met Anthonis Jan Francken als voogd van
de kinderen van wijlen Jacob en Joostken voor 1/5 deel
doen afstand aan Cornelis en Adriaen zonen wijlen Jan Steven Hessels die het overige 2/5 deel bezitten in
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout op dwinckel
e.z. Adriaen Jan Wouters en Jan Gerits de Cort, a.z. een steeg, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Jan
Jansen Emmen
belast met jaarlijks 3 stuivers 3 oort in een meerdere cijns aan de hertog van Brabant
2. de roerende goederen die hen competeren en een schuldbrief van 50 karolus gulden op Joost Lamberts
Joosten
eigenaren aangekomen door overlijden van Marie dochter wijlen Jan Steven Hessels hun moei door
testament
[onduidelijk wie nu eigenaar is/wordt van die bezittingen]
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17 april 1651 | 345/68v
Adriaen Brekelmans verklaart dat hij met zijn kinderen hun deel in het akkerland in de vorige akte niet in geld
hebben gekregen maar in plaats daarvan
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Bastiaen Jan Wouters, a.z. en e.e. Adriaen Berkelmans vs., a.e. erfgenamen Peter Wouters
Adriaen beloofd dit perceel niet verder te bezwaren met lasten

18 april 1651 | 345/69v
Jan zoon wijlen Gerit Jan de Cort de jonge als man van (niet ingevuld) dochter wijlen Cornelis Adriaen
Berthens
verkoopt aan Willem zoon Adriaen Appels
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de acht hoeven
b.z. Cornelis Peter Gijsberts, e.e. Gommer Gerits de Cort, a.e. Willem Adrien Goijaerts

18 april 1651 | 345/70-71
Jan zoon wijlen Jan Embert Peters en Adriaen Jacob van Rijswijck als man van Jenneken dochter Jan
Embert Peters maken een erfdeling van de goederen die hen zijn nagelaten
1ste lot - Jan
1. Berkel
2. de westelijke helft in akkerland, 5 lopen min 4 roeden, Berkel in de sess hoeven
e.z. Adriaen vs, a.z. kinderen Willem Gerit Adriaen, e.e. weduwe en kinderen Huijbert Adriaen Berthens, a.e.
Huijbert Jan Piggen
3. weiveld, 4,5 lopen, te Udenhout op de cruijsstrate
e.z. Adriaen Lambert van Hees met de wal op dit perceel, a.z. Adriaen Jacob van Rijswijck, e.e. Jan Robbert
Lamberts, a.e. de gemene straat
4. Tilburg
5. enkele rogpachten
2de lot - Adriaen
1. Berkel
2. de oostelijke helft in akkerland, 5 lopen min 4 roeden, Berkel in de sess hoeven
e.z. Jan vs, a.z. Cornelis Peter Gijsberts, e.e. weduwe en kinderen Huijbert Adriaen Berthens, a.e. Huijbert
Jan Piggen
3. weiveld, 4 lopen, te Udenhout op de cruijsstrate
b.z. Jan vs, a.z. Adriaen Jacob van Rijswijck, e.e. Wouter Aerts de Ridder, a.e. de gemene straat
4. heiveld te Tilburg
5. rogpacht

2 mei 1651 | 345/71v-72
Jacob zoon Gerit Jan Steven Hessels heeft in februari 1650 getransporteerd aan Henrick zoon Jan Marcelis
Otto, 2,5 lopen land in Udenhout in de vi hoeven.
Daarbij is vergeten dat er een last op dit perceel rustte van 15 stuivers jaarlijks in een meerdere rente aan de
tafel van de heilige geest.
Henrick vs verklaart dat hij die rente voortaan zal betalen.

3 mei 1651 | 345/72
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Herman zoon wijlen Jan Huijberts als man van Maijken de jongste dochter wijlen Jan Jacobs van Rijswijck
verkoopt aan Peter zoon wijlen Jan Janss vanden Pasch
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Peter Jan vanden Pasch, a.z. Adriaen Stevens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de spijckersteeghde
belast met jaarlijks 2,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan brantsch gasthuis te sBosch

6 mei 1651 | 345/73v-74
Aert zoon Jan Adriaen Wouters Vermeer
verkoopt aan Jan zoon Joost Jan Emmen
1 lopen land zuidwaarts in een groter perceel, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Aert vs., a.z. weduwe Aert Aertss, e.e. Aert Aerts, a.e. Aert Jans vs.
Aert mag dit perceel terugkopen voor een som van 140 karolus gulden

6 mei 1651 | 345/74-74v
Jan en Maijken kinderen wijlen Anthonis Adriaen Janssen en wijlen Marie dochter Jacob Wouter Hessels
verkopen aan Adriaen zoon wijlen Gevert Adriaens van Deurn
akkerland genaamd den mortelsen ackere, 3,5 lopen, te Udenhout
e.z. Joost Jan Emmen, a.z. kinderen Aert Wijt Joosten, e.e. weduwe Joos de Camons?, a.e. weduwe Willem
Everts
belast met jaarlijks 4,5 oort in de hertogcijns
verkopers aangekomen van hun vader Anthonis

9 mei 1651 | 345/74v-75
De erfgenamen van Jan Steven Leijten komen tot een akkoord over het onderhouden van hun zus Aleidis
die innocent is.
Haar broer Andries, Anthonis Adriaen vanden Kerckhoff, Jan Jan Sijmons en Anthonis Adriaen de Cordt gaan
Aleidis elk om het jaar onder hun hoede nemen.
Daarvoor krijgen ze de vruchten en opbrengsten van een perceel akkerland dat Aleid in een erfdeling is
toegekomen.
Als Aleid overlijdt krijgen ze ook de nalatenschap van haar.
Haar broers Anthonis en Peter zien af van de zorg voor hun zuster en zullen daarom niet meedelen in haar
nalatenschap.

11 mei 1651 | 345/75
Jan zoon wijlen Franck Elijas
doet afstand van zijn tocht aan Joostken weduwe Jacob Gerit Jan Stevens
in 1/8 deel onbedeeld in een stede, bestaande uit huis, hof, schuur met toebehoren, 18 lopen, te Udenhout in
de gruenstrate
Aansluitend maakt Joostken afspraken om dit bezit te gebruiken om schulden af te lossen die haar man in
zijn leven had gemaakt.

1 juni 1651 | 345/76v-77
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Henrick zoon Daniel Jan Peters
verkoopt aan Peter zijn broer zoon wijlen Daniel Jan Peters
1. 1/5 deel in een stede, bestaande uit een huis, hof, boomgaard en erf, 4 lopen, te Udenhout aan brabants
hoeck
b.z. Adriaen Thonis , e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Claes Scheijven
2. 1/5 deel onbedeeld in een broekveld, 5 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Jan Gerits, a.z. Jan Piggen, e.e. Embert Peters, a.e. Jacop Peter Jacops
belast met jaarlijks 1/5 deel in 4 peters? aan ... in de st. Jan ... te sBosch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan het convent te Oisterwijk in een meerdere rente
belast met jaarlijks 2,5 stuiver in de Herentalse cijns

6 juni 1651 | 345/78-78v
Adriaen zoon wijlen Jan Joost Thonis en wijlen Willemken dochter wijlen Adriaen Jan Emmen
verkoopt aan Jacop zoon Jan Peters vande Voort en Jan zoon Peter Adriaen Jan Martens
de oostelijke helft in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de hoochoudtse ackeren
e.z. Mechtelt dochter Jan vs., a.z. st. Anna gasthuis te sBosch, e.e. Wouter Peters vanden Pasch, a.e. Aert
Adriaen Aertssen
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden 12,5 stuiver reductie rogge in een meerdere pacht aan de tafel van de
heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 30 stuivers aan de tafel van de heilige geest te Oisterwijk

9 september 1651 | 345/85
Thomas zoon wijlen Cornelis Thomas
verkoopt aan Gijsbert zoon wijlen Wijt Peters van IJersel
weiveld, 3 lopen 20 roeden, te Udenhout bij de strijthoeven
e.z. Jan Joost vanden Broeck, a.z. Jan Cornelis Thomas, e.e. Jan Jans Heunen, a.e. Jan Jans Emmen
belast met jaarlijks de helft in 26 stuivers 1 oort "soo de cappuijnen inden chijnsboeck gerekent worden" aan
het bisdom van sBosch
met recht van overweg voor Jan Joosten vs.

9 september 1651 | 345/85-85v
Gijsbert zoon wijlen Peter van IJerssel
verkoopt aan Jan zoon wijlen Dierck Raess van Grevenbroeck
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 te sBosch

23 oktober 1651 | 345/95v-96
Peter en Jan, zonen wijlen Peter zoon Adriaen Wouter Vermeer
verkopen aan Jan Peijnenborgh tbv Daniel Thomas vande Graft
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 63 gulden en 15 stuivers te betalen op st. Simon en Judas dag
te betalen uit de oostelijke helft van een aanstede en aangelegen erf van 15 lopen, te Udenhout in de gruen
strate
e.z. Adriaen Matheus Bastiaens, a.z. Jacob Peter Vendicx, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Jan
Brekelmans
en uit een huis, hof en stal met de gronden en aangelegen erf, 9 lopen, gelegen als voor
e.. Jan zoon Jan Lenaerts Heunen, a.z. de gemene straat, e.e. Willem Cornelis Berthens, a.e. Adriaen
Henricx de Meijer
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2014

Goijaert Peters hen broer betaald mee en neemt 1/3 van de verschuldigde rente voor zijn rekening.
De cijns mag gelost worden door het betalen van 1500 karolus gulden
In de marge een slecht leesbare kantmelding en nog eentje waarin de helft van de schuld wordt afbetaald in
1692

15 november 1651 | 345/100v-101
Jan zoon wijlen Gerit Jan de Cort de jonge
verkoopt aan Gomarus zoon wijlen Gerit Jan de Cort zijn broer
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Jan Laureijs Sijmons, a.z. en e.e. kinderen Jan Jan Wouters, a.e. de gruen strate

22 november 1651 | 345/101-101v
Adriaen zoon wijlen Gevert Adriaens van Deurn
verkoopt aan Margriet weduwe Thomas vanden Heuvel de tocht gedurende haar leven en haar kinderen het
erfrecht
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden te betalen op onze lieve vrouwendag boodschap in
maart
uit akkerland, 2 lopen 12,5 roeden te Udenhout bij de cruijsstrate
e.z. en e.e. Adriaen Adriaens van Gorchum, a.z. weduwe Peter Adriaen Vermeer, a.e. de gemene straat
De cijns is te lossen door betaling van 100 karolus gulden
In de marge verklaart Joris Verschueren als man van Anneke Thomas vanden Heuvel dat Adriaen de schuld
heeft afgelost op 15 juni 1668

28 november 1651 | 345/103v
Willem zoon wijlen Cornelis Adriaen Berthens
verkoopt aan Adriaen Gielis de Weer mede tbv zijn moeder en de andere kinderen van Gielis de Weer
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 10 karolus gulden, te betalen op st. Andries dag
uit akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de groen straet
e.z. Wouter Cornelis Blocken, a.z. Cornelis Peter Simons Priem, e.e. Peter Goijaerts vander Schoor, a.e.
kinderen Jan Jan Wouters
deze cijns is te lossen door betaling van 200 karolus gulden

28 november 1651 | 345/104-104v
Aert zoon Dirck Aert Nauwen
verkoopt aan mr. Marten van Hees tbv het convent van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden te betalen op st. Andries dag
uit 1/5 deel van een windmolen genaamd den creijten molen en aan een rosmolen daarbij staande, en de hof
en het erf daartoe behorende, 2 lopen, te Udenhout
e.z. een gemene steeg, a.z. Cornelis Adriaen Schijven, e.e. Jacobs Adriaen de Mulder en de molenwerf, a.e.
weduwe Hendrick Peter Weijten
Broer Reijnder is borg
De cijns kan gelost worden door betaling van 100 karolus gulden
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11 december 1651 | 345/107-107v
Willem zoon wijlen Cornelis Adriaen Berthens
verkoopt aan Jan Jans Timmermans tbv het armen mannenhuis te Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden en 10 stuivers te betalen op st. Lucia dag
uit akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Peter Goijaerts vander Schoor, a.z. Cornelis Peter Gijsberts cs., e.e. heilige geest van Oisterwijk a.e.
Gomarus Gerit de Cort
en uit akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de cruijsstraetse capelle
e.z. weduwe Peter Adriaen Vermeer, a.z. Joost Jans vanden Broeck, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Gerits
de Cort de jonge
deze cijns is de lossen door betaling van 150 gulden

13 december 1651 | 345/108-110v
Jan, Aert en Dingen, kinderen wijlen Jan Adriaen Cornelis Vermeer en Marie dochter wijlen Jan Mutsaerts,
Dingen geassisteerd met haar zoon Adriaen uit haar huwelijk met Lambert Adriaens van Heese, Peter Jan
Claes als man van Maijken, De vs. Jan mede namens zijn broer Wouter, en Thomas zoon Cornelis Thomas
Vermeer? met procuratie voor Anthonis Jan Vermeer, maken een erfdeling van de goederen die hen zijn
aanbestorven van hun vader
1ste lot - Jan Jan Adriaen Vermeer
1. Berkel
2. de zuidelijke helft in een weiveld, 2 lopen en 3/4 vatzaad, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Henrick Jan de Ridder, a.z. Jan Jan Heunen, e.e. de gemene straat, a.e. Dierck Aert Nauwen
2de lot - Aert Jan Adriaen Vermeer
1. de noordelijke helft in akkerland genaamd Jan de ridder acker, 3,5 lopen, te Udenhout bij de cruijstrate
e.z. Anthonis vs., a.z. Sijmon Thomas, e.e. erfgenamen Adriaen Lamberts van Heese, a.e. de gemene straat
2. de westelijke helft in een beemd, 6,5 lopen, te Udenhout opt gomelaer
e.z. Jan Jans Emmen, a.z. Elijas Jan Vrancken, e.e. Peter Willems van Rijswijck, a.e. Dierck Aert Diercx
met het recht van overweg van oudsher
3. Tilburg
belast met jaarlijks de helft in 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de Baselaers van den
Bosch
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 5 stuivers aen Baetken Francken te sBosch
belast met jaarlijks 15,5 stuivers cijns aan het klooster Ulenborch
3de lot - Dijnghen Jan Adriaen Vermeer
1. de materialen van een schuur op het erf van Wouter vs.
2. de zuidelijke helft in de aanstede met aangelegen erf, 2,5 lopen, te Udenhout bij de cruijstrate
e.z. Wouter vs., a.z. weduwe Peter Adriaen Vermeer, e.e. Jan Gerit de Cort de jonge, a.e. de gemene straat
3. Tilburg
belast met jaarlijks een mouwer rogge aan (onleesbaar)
4de lot - Wouter Jan Adriaen Vermeer
1. huis, hof, grond met het schop op de straat en de noordelijke helft in de aanstede, te Udenhout, bij de
cruijstrate, 2,5 lopen,
e.z. Dingen vs., a.z. weduwe Peter Adriaen Wouter Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Gerits de Cort
de jonge
2. Tilburg
belast met jaarlijks een mouwer rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de erfgenamen mr. Jacob van
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Beuchem te Oss
belast met jaarlijks een mouwer rogge, te betalen met 2 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan de
erfgenamen mr. Jacob van Beuchem te Oss
belast met jaarlijks 7 stuivers in een meerdere rente aan de altaristen te Oisterwijk
5de lot - Anthonis Jan Adriaen Vermeer
1. de zuidelijke helft in akkerland genaamd Jan de ridder acker, 3,5 lopen, te Udenhout bij de cruijstrate
e.z. Aert vs., a.z. Jan Jan Emmen de doornheg tussenbeide hoort bij dit perceel, e.e. erfgenamen Adriaen
Lamberts van Heese, a.e. de gemene straat
2. de noordelijke helft in een beemd, 6,5 lopen, te Udenhout opt gomelaer
e.z. Jan Jans Emmen, a.e. Elias Jan Vrancken, e.e. Peter Willems van Rijswijck, a.e. Dierck Aert Nauwen
belast met jaarlijks de helft in 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heren vande baseldonck
te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 2 stuivers 1 oort in de hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 5 stuivers aan Baetken Francken te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 15,5 stuivers cijns aan het convent van Ulenborch
belast met het onderhoud van de voorste hekpost van het klaphek
6de lot - Peter Jan Claes
1. Berkel
2. de noordelijke helft in een weiveld, 2 lopen 3/4 vatzaad, te Udenhout in de gruen strate
e.z. Henrick Jans de Ridder, a.e. Jan Jan Heunen, e.e. de gemene straat, a.e. Dierck Aert Nauwen

14 december 1651 | 345/111-113v
Peter en Jan zonen wijlen Jan Peter Adams en wijlen Peterken dochter Jan de Ridder, Embert zoon Peter
Goijaerts vander Schoor als man van Marie, Aert zoon Jan Marcelis Otto als man van Catharina, Adriaen
zoon Gommaer Gerits de Cort en Cornelis Peter Ghijsberts als voogden van de 2 kinderen van Adriaen vs
en wijlen Jenneken in zijn eerste huwelijk maken een erfdeling van de goederen aangekomen van hun
ouders
1ste lot - Peter Jan Peter Adams
1. een woonhuis en varkenskooi of schop en grond mat de noordelijke helft in de aanstede met aangelegen
erf, akkerland, dries, boomgaard en hof, 3 lopen en 40 roeden, met een deel van de voorhof, te Udenhout in
de cuijl
e.z. Embert tegendeler, a.z. een steeg, e.e. de cuijl of voorhooff, a.e. erf genaamd den brijacker
2. weiveld of dries, 1 lopen 30 roeden, als voor
e.z. de brijacker, a.z. Embert vs., e.e. de aanstede, a.e. Willem Adriaens van Heese
3. Tilburg
4. 2/3 deel in 8 lopen heide onder Loon in de placken
e.z. Adriaen Adriaens van Gorchum, a.e. erfgenamen Aert Wijten
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rector van bax choirken in de st. Jan te
sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 36 stuivers aan Willem Reijnder als rentmeester van een gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1 oort cijns aan de heer van Loon
2de lot - Jan Jan Peter Adams
1. akkerland genaamd den bemden acker, 6 lopen 2 roeden, te Udenhout in den cuijl
e.z. Peerken weduwe Wijt Peters, a.z. weduwe Laureijs Adriaen Jan Martens, e.e. weduwe Wijtmans vs, a.e.
Willem Adriaens van Heese
2. westelijke helft in een heiveld genaamd heremans bodem? te Loon op de placken
belast met jaarlijks 6 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rector van het bax choirken in de st. Jan te
sBosch
belast met jaarlijks de helft in de grondcijns uit de heibodem
3de lot - Embert
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1. de materialen van een schuur op het lot van Peter vs.
2. de zuidelijke helft in een aanstede met aangelegen erf, 4 lopen 40,5 roeden, hof, boomgaard en
akkerland, te Udenhout in den cuijl
e.z. Peter vs., a.z. weduwe Wijt Peters, e.e. de voorhooff, a.e. de brijacker
3. weiveld, 1 lopen 31 roeden, als voor
e.z. Willem Adriaens van Heese, a.z. Peter vs.
4. de gerechtigheid in een heivel genaamd Piggen bodem te Loon
5. bodem onder Loon beiden achter de molen
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rector van het bax koor in de st. Jan te
sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 36 stuivers aan Willem Reijnder als rentmeester van een gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers aan de heer van Loon
belast met het onderhoud van twee hekken en posten, achter de messie staande en hangende
4de lot - Aert Jan Marcelis Otten
1. akkerland genaamd den brijacker, 4 lopen 25 roeden, te Udenhout
e.z. Peerken weduwe Wijt Peter Wijten, a.z. Peter vs., e.e. Willem Adriaen van Heese, a.e. Peter en Embert
vs.
2. beemd genaamd het Wolfs bemdeken, 4 lopen, als voor bij de schoirstrate
e.z. Peerken Wijten vs., verder rondom Willem Matheeuss
3. 2/3 deel in een heiveld, 4 lopen, gelegen achter een erf genaamd achter den heuvel
e.z. weduwe Aert Aertss, a.z. Jan Diercx van Grevenbroeck
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rector van het bax koor in de st. Jan te
sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 36 stuivers vs.
5de lot - kinderen Adriaen Gommaers
1. akkerland genaamd den hoigen acker, 3 lopen 20 roeden, te Udenhout in den cuijl
b.z. en e.e. weduwe Wijtman Peter Wijten, a.e. Jan Peijnenborch
2. een beemd genaamd het cuijlbemdeken, 3 lopen 22 roeden, als voor
e.z. weduwe Laureijs Adriaen Jan Martens, a.z. weduwe Wijt Peters, e.e. een steeg, a.e. Jan Francken Elijas
3. de helft in een heiveld genaamd heremans bodem, te Loon op de placken
belast met jaarlijks 6 lopen rogge in een meerdere pacht aan de rector van het bax koor in de st. Jan te
sBosch
belast met jaarlijks de helft in de grondcijns uit heremans bodem

14 december 1651 | 345/113v-114
Peter zoon wijlen Jan Peter Adams en Aert zoon Jan Marcelis Otten als man van Cathalijn maken een
erfdeling van de goederen die hen in de vorige akte zijn aangekomen
1ste lot - Peter Jan Peter Adams
1. akkerland genaamd den brijacker, 4 lopen 25 roeden, te Udenhout in den cuijl
e.z. Peerken weduwe Wijt Peter Wijten, a.z. Peter vs., e.e. Willem Adriaen van Heese, a.e. Peter en Embert
vs.
2. de vruchten van een appelboom
2de lot - Aert Jan Marcelis Otten
1. een woonhuis en varkenskooi of schop en grond mat de noordelijke helft in de aanstede met aangelegen
erf, akkerland, dries, boomgaard en hof, 3 lopen en 40 roeden, met een deel van de voorhof, te Udenhout in
de cuijl
e.z. Embert tegendeler, a.z. een steeg, e.e. de cuijl of voorhooff, a.e. erf genaamd den brijacker

21 december 1651 | 345/116v
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Johan Rijsbosch als man van Mechtelt dochter wijlen Philips de Werdt
verkoopt aan Aerd zoon Heiliger Rams en Jan zoon Peter Janssen
... deel van hun kindsdeel in een beemd genaamd de koekamp, 6 lopen, te Udenhout int broeck,
hun aanbestorven van de ouders van Mechtelt

30 december 1651 | 345/121
Jan zoon wijlen Gerit Jan de Cort de jonge
verkoopt aan Willem Cornelis Berthens
1. weiveld genaamd de drieskens, 4 lopen, te Udenhout in de gruen strate
e.z. bax hoeve, a.z. Adriaen Geverts van Deurn, e.e. Willem Adriaen Goijaerts, a.e. de gemene straat
2. een beemd, 3 lopen 3 kwart, als voor int broeck
e.z. bisdom van sBosch, a.e. Jan Peter Willems, e.e. Adriaen Geverts, a.e. jonker Wouter de Jeger

3 januari 1652 | 345/123
Henrick zoon wijlen Jan de Ridder
verkoopt aan Adriaen zoon Adriaen Dominicus van Gorcum
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 1 gulden 6 stuivers te betalen op nieuw jaers dag vanaf 1653
uit een huis, hof en grond daartoe behorende, te Udenhout op de cruijstraet
e.z. Jan Cornelis Vermeer, a.z. Peter Cornelis Vermeer, e.e. Dierck Aert Nauwen, a.e. de gemene straat
Deze cijns is te lossen door het betalen van 26 gulden
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