Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 347("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.)
1653 (1654)
15 januari 1653 | 347/1
Adriaen Willem Gerits
verkoopt aan Embert Peter Goijaerts
akkerland, 1 lopen 12 roeden, te Berkel in de seshoeven
e.z. Embert Peter Goijaerts noord, a.z. Joost Lambert Huijberts e.a., e.e. oost Adriaen vs., a.e. Wilboirt Joost
Lamberts
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers aan de altaristen van Oisterwijk

18 januari 1653 | 347/2
Jan zoon Jan Peter Swaens als man van Jenneke dochter wijlen Henrick Claes Schijven en Adriana dochter
wijlen Adriaen Jansen van Iersel
verkoopt aan Aerd Huijbert Teurlings
akkerland en weiland, 8 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. en e.e. convent van st. Geertruij, a.z. Wouter Joosten cs., a.e. Cathuijsers te Antwerpen
met recht van wegen zoals daartoe van ouds her toe behoort

20 januari 1653 | 347/2-2v
Dirck Jan Daniels als man van Willemken
verkoopt aan Adriaen Peter Nauwen
akkerland, 2 lopen, te Berkel in de ses hoeven
e.z. Jacob Willem Gerrits, a.z. Adriaen Willem Gerits, e.e. weduwe Jan Bernaerts, a.e. erfgenamen Cornelis
Roochen?

25 februari 1653 | 347/5
Sijmon zoon wijlen Thomas Servaes en wijlen Willemken dochter wijlen Jan de Ridder
verkoopt aan Michiel Adriaen Aert Pieren
akkerland, 7/4 vatzaad, te Udenhout bij de Cruijsstraetse Capelle
e.z. Adriaen Jan Peters Verhoeven, a.z. Joost Jan vanden Broeck, e.e. Jan Willems Cuijper, a.e. gemene
straat
belast met jaarlijks 33 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heren vande Baseldonck

3 maart 1653 | 347/5-5v
Anthonij Bacx als man van Reiniersken dochter Robbert Jan Leijnen
verkoopt aan Hendrick Aert Aertssen
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Berckhoeck bij de creijten molen
e.z. Jan Peter Willems oost, a.z. Hendrick Aerts west, e.e. de gemene straat, a.e. Anthonij vs. met een
gemene lei daartussen
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3 maart 1653 | 347/5v
Hendrick Aert Aertssen
verkoopt aan Maria dochter Marten van Beurden
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 8 gulden 5 stuivers, elk jaar te betalen op 3 maart
uit een huis, hof, boomgaard en erf, 9,5 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. Anthonij Bacx oost, a.z. Lambert Robben kinderen west, e.e. Lijsken weduwe Aert Aerts e.a., a.e. de
gemene straat
deze cijns mag afgelost worden door betaling van 150 gulden
kantlijnakte van 1 maart 1757: Thomas van de Wiel, Peter Thomas van de Wiel en Jan van de Wiel als man
van Johanna Thomas van de Wiel verklaren dat de bovenstaande cijns is afgelost

7 maart 1653 | 347/6
Jenneken weduwe Jan Marcelis
verkoopt aan Hendrick zoon wijlen Jan Marcelis mede ten behoeve van de andere kinderen
haar recht van tocht in een weiveld, 8,5 lopen, te Udenhout in de Cuijl
b.z. bisschop van sBosch, e.e. weduwe Wijtman Peter Wijten west, a.e. Peter Gerits Geecken oost
de nieuwe eigenaren, Hendrick Jan Marcelis, Corst Lamberts van Hees als man van Cornelia, Adriaen
Hendricx de Meijer als man van Anneke als kinderen van wijlen Jan Marcelis en wijlen (sic) Jenneke dochter
Aert Hendricx van Oort, en Cathalina dochter Jan en Jenneke
verkopen aan Aert Jan Marcelis die al 1/5 deel bezit
4/5 deel in het weiveld voorschreven
belast met jaarlijks 2 gulden, dat betaald wordt met 2 gulden 10 stuivers aan het bisdom van sBosch

17 maart 1653 | 347/6v-7
Adriaen Gerits
verkoopt aan Cornelis Peter Gijsberts
akkerland, 3 lopen min 4 roeden, te Udenhout
e.z. Cornelis Peter Gijsberts oost, a.z. Lambert Jan Wouters west, e.e. Peter Adriaen Leermackers zuid, a.e.
noord de gemene meulenstraet

19 maart 1653 | 347/7
Jan Cornelis Thomas
verkoopt aan Adam Marten van Hees tbv heer Hendrick Hesius
weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout
e.z. en e.e. Elias Aert Matthijssen noord en west, a.z. Gijsbert Wijt Peters, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 kapoenen aan de bisschop van sBosch

3 februari 1653 | 347/12v-13
Henrick Adriaen Bus
verkoopt aan Peter Willems van Rijswijck
1. akkerland, 3/4 vatzaad, genaamd den Cleijnen acker, te Udenhout aan Hoochoudt
e.z. Embert Jacobs van Rijswijck, a.z. Theunis Jan Janssen, e.e. st Anna gasthuis te sBosch, a.e. een
gemene steeg
2. akkerland, 3/4 vatzaad en 4 roeden, genaamd de ix lopensaet, als voor
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Wouter Peters vande Pasch, e.e. St. Anna gasthuis te sBosch, a.e. een gemene
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weg
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan het verbrant gasthuis te sBosch

3 februari 1653 | 347/13
Henrick Ariens Bus
verkoopt aan Adriaen Embert Jacobs
akkerland, genaamd den hilacker, 1 lopen, te Udenhout
e.z. wouter Peters vande Pasch, a.z. Peter Willem van Rijswijck, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. gemene
weg
belast met jaarlijks 10 kannen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk

15 februari 1653 | 347/14
Willem Cornelis Berthens
verkoopt aan Aert Aerts van Tilborch tbv Adriaentje en Maijken zijn twee voordochters
akkerland, 3,5 lopen 1,5 roeden, te Udenhout aan de gruenstraet
e.z. Peter Willem Franssen oost, a.z. Wouter de Ridder, e.e. weduwe Cornelis? Appels, a.e. de gemene
straat
belast met jaarlijks 15 gulden aan Jan Wijnants te sBosch, te lossen met 300 gulden
kantlijnakte 25 augustus 1654 - Aert Aerts van Tilborch verkoopt het aan zijn broer Peter Aerts

7 april 1653 | 347/15
Adriaen Peter Nauwens als man van Adriaentje dochter Adriaen Peter Wouters
verkoopt aan Jan Cornelis Jan tbv Adriana dochter Cornelis Ariens, weduwe van Cornelis Janssen
akkerland met de gerechtigheid daarbij, 1 lopen, te Udenhout in de ses hoeven, genaamd buskens acker
e.z. weduwe Cornelis Appels, a.z. Embert Peter Goijaerts vande Schoir, e.e. Jacob Willem Gerrits
Verhoeven, a.e. Joost Lamberts

3 april 1653 | 347/15v
Adriaen Peter Nauwens als man van Adriaentie dochter Adriaen Peter Wouters
verkoopt aan Anneke Jan Bernaerts tbv. Jan Adriaen Peter Wouters
woonhuis, hof, boomgaard met de grond en de oostelijk helft in de aanstede met bijbehorend erf, 2 lopen 37
roeden, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Gerrit Gerrits Peijnenborch, a.z. Wouter Arien Peeters, tegendeler, e.e. Jan Peter Vermeer
belast met jaarlijks 5 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks 1.3 deel in 4 denieren aan de gezworenen van Haaren

4 april 1653 | 347/15v-16
Aert Joost Brabants als man van Heijltje dochter Huibert Jacobs
verkoopt aan Cornelis Jacob Marcelis
de onbedeelde helft in een weiveld, 6,5 lopen 6 roeden, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Willem Ariens van hees, a.z. en e.e. weduwe Wijtman Peters, a.e. de Cuijl straet
de verkoper reserveert voor zichzelf ... bomen en de eijcke boomen die op de voorpoting staan
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8 mei 1653 | 347/16v-17
Adriaen Peter Nauwen als man van Adriaentje dochter Adriaen Peter Wouters
verkoopt aan Gerrit Gerrits Pijnenborch
de helft in een weiveld, 8 lopen 33 roeden, genaamd de Cuijl Weije, te Udenhout aan de gruenstraet
e.z. Wouter Ariaen Peeters, hiervan afgedeeld, a.z. Adriana weduwe Peter Adriaen Vermeer, e.e. Elias Aert
Mathijssen, a.e. weduwe Marten Sijmons met 1/6 deel in de stede van de voorschreven velde(?) op de
groenstraet lopende
2. de zuidelijke helft in akkerland genaamd de Cuijl acker, als voor 2 lopen 9,5 roeden
e.z. Wouter Adriaen Peters vs., hier afgedeeld, a.z. weduwe Laurens Ariens van Abeelen, e.e. de Cuijl weije,
a.e. weduwe Marten Sijmons
belast met jaarlijks de helft in 21 lopen rogge en 4 kannen aan het Bacxschuerken (sic)
15 maart 1653 vernadert door Jan Adriaen Peter Wouters
4 mei 1655 cassatie van de vernadering

5 mei 1653 | 347/17-17v
Cornelis zoon wijlen Henrick Adriaen Berthens
verkoopt aan Adriaen van Boucholt tbv van de pastoor en altaristen van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van twee gulden 10 stuivers, te betalen elk jaar o sint Paulus bekeringsdag
van en uit een huis, hof en gronden en erf, 6 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstrate
e.z. convent van Ulenborch, a.z. Aert Henricx en Jan Jan Emmen, e.e. gemene straat, a.e. Jan Jan Emmen
belast met 10 lopen rogge erfpacht aan de kapel van Udenhout
belast met jaarlijks 4 stuivers in bisschopscijns
belast met jaarlijks 2 gulden aan de voorschreven verkoper
Deze cijns kan gelost worden met 50 gulden

15 mei 1653 | 347/18v
Mathijs Adriaen Peter Wouters
verkoopt aan Jan Jacob Marcelis Otten
akkerland en wei, 1,5 lopen, te Udenhout bij de kreijten molen
e.z. Jan Joosten vande Broeck, a.z. Jan Arien Peter Wouters hiervan eerder afgedeeld, e.e. Jan Adriaens de
Molder, a.e. Jan Joosten vs.

4 februari 1653 | 347/21-25
Matthijs, Jan en Wouter zonen wijlen Adriaen Peter Wouters en wijlen Marie dochter Peter Matthijs Vuchts,
Adriaen Peter Nauwen als man van Adriaena dochter Adriaen Peter Wouters en Marie, Jan Daniels van
Gorchum en Peter Lamberts Vuchts als voogden over de 6 kinderen wijlen Steven Daniels van Gorchum en
Jenneken Adriaen Peter Wouters, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Adriaen Peter Nauwen
1. woonhuis, hof, boomgaard en de oostelijke helft in de erven die daar bij horen, 2 lopen 37 roeden, te
Udenhout in de gruenstraet
e.z. Geraert Geraertssen, a.z. Wouter vs., tegendeler, e.e. de gruenstraete, a.e. Peter Vermeer
2. de oostelijke helft in een weiveld genaamd de Cuijlweije, als voor, 3 lopen 34 roeden
e.z. Adriaena weduwe Peter Adriaens Vermeer, a.z. weduwe Marten Sijmons Priems met 1.6 deel in de
stede van de voorschreven velde op de groenstraet lopende
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3. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den Cuijl acker, 2 lopen 9,5 roeden, als voor
e.z. tweede lot, a.z. Laurens Ariaen Jans van Abeelen, e.e. de Cuijl weijde, a.e. weduwe Marten Sijmons,
4. akkerland, 1 lopen, als voor, genaamd busschens acker
e.z. weduwe Cornelis Appels, a.z. Embert Peter Goijaerts vande Schi, e.e. Jacob Willem Gerrits Verhoeven,
a.e. Joost Lambertssen
belast met jaarlijks de helft in 21 lopen rogge en 4 kannen in een meerdere pacht aan Bacxcoirken te sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks 1.3 deel in 4 denarien(?) cijns aan de gezworenen van Haaren
2de lot - Wouter Adriaen Peter Wouters
1. een schuur, schop, boomgaard, grond en de westelijke helft in de aanstede, 2 lopen 37 roeden, te
Udenhout in de gruenstraet
e.z. Adriaen Peters tegendeler, a.z. Aert Peters vander Mee, e.e. Jan Peterssen Vermeer, a.e. de straat
de weg over de missie zal half en half gedragen worden
2. de westelijke helft in een weiveld genaamd de Cuijlweije, 3 lopen 34 roeden, als voor
e.z. Adriaen vs., a.z. de Cuijlacker, e.e. Adriana weduwe Marten Sijmons, a.e. Joost Lamberts
met 1/6 deel in de steeg naar de gruenstraet
3. de noordelijke helft in akkerland genaamd de Cuijlacker, 2 lopen 9,5 roeden, als voor
e.z. Adriana weduwe Marten Sijmon Priems, a.z. Willem Adriaen van Heese, e.e. Adriaen vs., a.e. Aert
Peters Verhoeven
4. akkerland genaamd den achtersten acker, 1 lopen 27,5 roeden, als voor in de Ses hoeven
e.z. en e.e. Adriaen Antonis Cruijssen, a.e. Gijsbertken dochter Goijaert Francken, a.e. Sijmon Peter Priems
5. heiveld, 6 lopen, te Venloon opt sant in de placken
belast met jaarlijks de helft in 21 lopen 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan Bacxchoorken te sBosch
belast met jaarlijks 2,5 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks een grondcijns aan de heer van Loon
3de lot - Mathijs Adriaen Peter Wouters
1. akkerland genaamd den hoogen acker, 2 lopen, in de parochie Oisterwijk bij de creijtenmolen
e.z. Peter Jans Leermakers, a.z. heer Marten van Abelen, e.e. Jan Joosten van den Broeck, a.e. (niet
ingevuld)
2. de noordelijke helft in teulland en dries, 1 lopen 21,5 roeden, als voor
e.z. en e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. Jan Adriaens tegendeler, a.e. Adriaen Daniel Cruijssen
3. de oostwaartse helft in een houtveld genaamd de kercke weije, 4 lopen 8 roeden, als voor int broeck
e.z. Jan Ariens tegendeler, a.z. Adriaen Jan vande Pasch, e.e. het bisdom van sBosch, a.e. erfgenamen
graaf Henrick vanden Bergh
4. weiveld genaamd de vorste koeijweije, 2 lopen 31 roeden, als voor, in de seshoeven
e.z. Peter Jansen Dal, a.z. Adriana weduwe Marten Sijmons Priems, e.e. kinderen Peter van Oudenhoven,
a.e. Adriaen Wouters
5. de helft in 7(?) lopen rogge erfpacht op onderpanden genaamd Brabants hoeve, te Udenhout, vervaldag
op lichtmis 1654
belast met jaarlijks 1/3 deel in 1 mud 5 lopen 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de clarissen te
sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers 2 oort in de hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
4de lot - Jan Adriaens
1. akkerland genaamd den doorenboom, 2 lopen 14 roeden, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. volgend perceel, a.z. Jan Jacob Marcelissen, e.e. Steven Cruijssen, a.e. erfgenamen Aert Wijtmans
2. de zuidelijke helft akkerland en weiland genaamd den dries, 1 lopen 26,5 roeden, als voor
e.z. vorig perceel, a.z. tegendeler, e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.e. Adriaen Daniels
3. weiveld genaamd dachterste koeweije, 2 lopen 44,5 roeden, als voor in de seshoeven
e.z. Lambert Robbert Leijnen, a.z. Adriaen weduwe Marten Sijmon Priems, e.e. kinderen Peter Peter van
Oudenhoven, a.e. weduwe Peter Adriaens Vermeer
4. westelijke helft in een houtveld genaamd de kerckweije, 4 lopen 8 roeden, als voor int broeck
e.z. tegendeler, a.z. erfgenamen graaf Henrick vanden Bergh, e.e. bisdom van sBosch, a.e. Peter Willem
Franssen
5. de helft in 7(?) lopen rogge erfpacht op onderpanden genaamd Brabants hoeve, te Udenhout, vervaldag
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op lichtmis 1654
belast met jaarlijks 1/3 deel in 21 lopen 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de clarissen te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers cijns aan het bisdom
5de lot - de onmondige kinderen Steven Daniels van Gorcum
1. akkerland genaamd het nieuw velt, 3 lopen 23,5 roeden, te Udenhout aan de creijtenmolen
e.z. Laureijs Jan Wouters, a.z. erfgenamen Aert Wijtmans, e.e. de gemeint, a.e. erfgenamen Henrick Jan
Wouters
2. akkerland genaamd den patacker, 3 lopen 19 roeden, als voor in de seshoeven
e.z. Adriaen Wouters, a.z. Jan Jacob Marcelissen, e.e. Peter Janssen Da???, a.e. Aert Jan Vermeer
belast met jaarlijks 1/3 in 21 lopen 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de clarissen te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 1 oort in de hertogcijns uit het nieuw velt of welke last er op rust aan de hertog

15 februari 1653 | 347/25-25v
Joost zoon wijlen Peter Jan Nauwens, weduwnaar van Maeijken dochter Daniel Willems
doet afstand van zijn tochtrecht aan Peter Peter Nauwen en Joost Claes Joosten tbv de 2 kinderen van
Joost Peters en Maeijken vs.
in 1/3 deel in een aanstede, zaailand, weiland, 5,5 lopen 7 roeden, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. convent van Orthen west, a.z. en e.e. weduwe Hendrick Peter Verhoeven oost en noord, a.e. zuid de
gruenstraet
De voogden verkopen dit perceel aansluitend aan Claes Willem Janssen tbv Maeijken weduwe Peter
Hendricx
belast met jaarlijks 14 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het bisdom van sBosch OM
Teunis Peter Nauwen vernadert dit 1/3 deel maar ziet daar later van af.

21 februari 1653 | 347/26
Adriaen Willem Adriaen Goijaerts
verkoopt aan Jan Laureijs Sijmons
weiland, 3 lopen, te Udenhout in de lechrijt genaamd het segh veldeken
e.z. en e.e. Peter Adriaen Wouters, a.z. Adriaen Ariens van Rijswijck, a.e. erfgenamen Lambert de Meijer

2 februari 1653 | 347/28-28v
Adriaen zoon Willem Adriaen Goijaerts had verkocht aan Claes Jan Joosten
een weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout in de leghrijt genaamd tseghveldeken
weiland, 3 lopen, te Udenhout in de lechrijt genaamd het segh veldeken
e.z. en e.e. weduwe Peter Adriaen Wouters, a.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck e.a., a.e. erfgenamen
Lambert de Meijer
Dit stuk is tot op heden niet opgedragen en wordt nu vernaderd door Jan Laureijs Sijmons als man van
Adriana Adriaen Goijaerts

18 februari 1653 | 347/29-31
Adriaen zoon Cornelis Adriaen Gerritssen vande Wouw alias Brocken en wijlen Lijsken dochter Adriaen Jan
Embert Goossens in zijn eerste huwelijk, Antonis zoon Adriaen Antonis ... als man van Peerken en Adriaen
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en Peter Jan Nelen als voogden over de kinderen van wijlen Adriaen Jan Nelen en wijlen Maeijken, dochters
van Cornelis en Lijsken vs. maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis en Lijsken
1ste lot - Adriaen
1. de onbedeelde helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de geilse straet
e.z. weduwe Cornelis Henrick Willems, a.z. Jan Aert Wijten, e.e. de geilse strate, a.e. de bismortelse strate
2. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor in den biesmortel in de vorster acker
e.z. Jan Adriaens vande Pasch, a.z. Peter Adriaen Leermakeren, e.e. erfgenamen jonker Dierck van Oss,
a.e. weduwe Cornelis Henrics
3. de onbedeelde helft in akkerland, 2,5 lopen, als voor in de groten acker
e.z. Adriaen Hessels, a.z. Adriaen Jan Lucken, e.e. weduwe Henrick Peters Verhoeven, a.e. Jan Ariaens
vande Pasch
4. de onbedeelde helft in 3,5 lopen broekveld, in een groter stuk genaamd t'broeckvelt te Helvoirt
5. heiveld te Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers cijns aan de heer van Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht te sBosch
2de lot - Antonis
1. huis te Berkel
3de lot - kinderen Adriaen Jan Nelen
1. helft in een aanstede te Berkel

21 februari 1653 | 347/31v-32
Jan zoon wijlen Jan Jacobs van Rijswijck en wijlen Cathalijn dochter Gerit Gerits de Cort, Andries Antonis als
man van Jenneke, Peter Janssen vande Pasch als man van Margreta, Jan zon Peter Jan Emmen als man
van Geertruijde, dochters van Jan en Cathalijn vs., samen voor 4/10 deel, en met hen Sebastiaen Claessen
als man van Cornelia dochter van Jan Jacobs en Cathalijn voor de helft in het andere 1/10 deel, samen de
helft
verkopen aan Jan Willem Jan Wouters
de oostelijke helft in akkerland, 4 lopen, te Udenhout op hoochout
e.z. Bastiaen vs., a.z. Jan Jan Ghijben Berthens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een gemene weg
verkopers aangekomen van Anna Jan Jacobs en Bastiaen zijn deel van Herman Janssen als man van
Maijken Jan Jacobs door koop

18 februari 1653 | 347/32
Adriaen Cornelissen als man van Jenneke dochter wijlen Steven Janssen en wijlen Adriana dochter wijlen
Jan Adriaen Brekelmans
verkopen aan Cornelis Jan Brekelmans
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout bij de gruenstrate
e.z. convent van Oisterwijk, a.z. en e.e. voorheen Claesken Janssen, a.e. kinderen Peter Vendix
belast met jaarlijks 5 stuivers aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 1,5 denarie in de herentals cijns
belast met jaarlijks 2 gulden 9 stuivers aan een van de vorsters van heer Matheus Wals
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders bij deling

10 februari 1653 | 347/32v-33
Steven, Goosen en Jan, zonen van Leendert Goossen van Hove, Jan Jan Oerlemants als man van Agnita,
Wouter Laureijs als man van Maeijcken, Gijsbert Henrickx als voogd over de kinderen van Hendrick Henrickx
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en Lijsken van Hove, Marten Joosten van Cuijck als man van Maeijcken, dochter van Leendert van Hove
bevestigen een transport uit 1652 van landerijen aan o.a. Adriaen Willem Brekelmans, Joost Goaert Peters
en Joost Adriaen Brekels, en beloven nogmaals dat er geen lasten meer op de getransporteerde goederen
rusten.

3 mei 1653 | 347/37v
Gijsbert Peter Gijsberts
verkoopt aan Claes Joosten van Ierssel die al 4/6 deel bezit
1/6 deel in akkerland en hei, 6 lopen, te Udenhout
e.z. Willem Mattheus e.a., a.z. Claes Joosten e.a., e.e. Claes Joosten, a.e. Lijsken Cornelis Hendrickx

25 augustus 1653 | 347/42v-43
Adriaen Hendrick Peter Verhoeven en Claes Willem Jan Wouters als man van Maijke Hendrick Peter
Verhoeven, mede namens Laureijs Hendrick Peter Verhoeven die elke 1/3 deel bezitten van de nagelaten
goederen van wijlen Jan Peter Verhoeven gelegen in de parochie Oisterwijk, verkopen die aan
Jan Peter Verhoeven

4 maart 1653 | 347/347/48v
Cornelis Adriaen Wouter Vermeer, Peter Sijmon Priem en Joost Lambert Joosten, kochten in 1627 land van
de weduwe Joost Adriaen Joosten in Udenhout in de gruenstraet. In deze koop was verzwegen een rente
van 100 gulden kapitaal aan de prelaat van Tongerlo. Peter Sijmon Priems had 25 gulden van deze rente
voor zijn rekening en die 25 gulden wordt nu overgenomen door Peter Jan Lamberts.

4 maart 1653 | 347/48v-50
Peter zoon wijlen Sijmon Priems en Sijmon zijn zoon maken een erfdeling van de onderstaande goederen
1ste lot - Peter Sijmon Priems
1. huis, schuur, hof en boomgaard, en erf, 4 lopen, te Udenhout aan de houtse straet
e.z. Peter Willems zuid, a.z. Peter vs., noord, e.e. Jan Adriaen Cornelis, a.e. de gemene straat
2. akkerland, 5 lopen, genaamd den penninckacker, als voor
e.z. Jan Ariaen Laureijs, a.z. Peter vs., e.e. Jan Adriaen vs., a.e. een steeg die helft bij dit perceel hoort
3. weiveld, genaamd de quade weije, 8 lopen, als voor
e.z. Arien Jan Ariens e.a., a.z. Adriaen Emberts, e.e. bisdom van sBosch, a.e. de steeg vs.
4. weiveld, 7 lopen, als voor
e.z. Peter vs., a.z. kinderen Peter van Udenhout, e.e. bisdom van sBosch, a.e. de steeg vs.
belast met jaarlijks 2,5 mud rogge reductie, te betalen tegenwoordig met 12 gulden aan de heilige geest van
Engelen
2de lot Sijmon
1. huis, schuur, hof, boomgaard en erf akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout aan de cruijsstraet
e.z. Arien Gerits, a.z. Gommer Gerits de Cort, e.e. Joost Jan vanden Broeck, a.e. de gemene straat
dit huis moet onderhouden de achterste heckenpost
2. weiland, 2 lopen, als voor
e.z. Gommert vs., a.z. Joost Janssen, e.e. Wouter Cornelis, a.e. een steeg die bij dit erf hoort
3. weiland genaamd het (niet leesbaar), 2 lopen, als voor
e.z. Jan Laureijs Sijmons, a.z. de heer van Arendoncq, e.e. Jan Aerts van Eeck, a.e. een steeg
4. akkerland, 1 lopen 18? roeden, in de achhoeven (sic), als voor
e.z. Willem Cornelis Berthens, a.z. Gommert Gerits, e.e. weduwe Peter Goijaerts, a.e. Jan Jan Ariens
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belast met jaarlijks 3,5 lopen rogge aan de baselaers te sBosch in een meerdere pacht
5. akkerland, 2 lopen, als voor in de ses hoeven
e.z. en e.e. weduwe Peter Arien Cornelis, a.z. Lambert Robben, a.e. Adriaen Peter Wouters
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan clare klooster te sBosch in een meerdere pacht
6. akkerland, 3 lopen, als voor in de ses hoeven
e.z. en e.e. Peter Janssen e.a., Aert Janssen e.a., a.e. weduwe Huijbert Ariens

11 maart 1653 | 347/54-54v
Adriaen zoon wijlen Willem Adriaen Brekelmans
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Jan Adriaen Brekelmans
huis, hof en schuur, boomgaard en erf, 2,5 lopen, te Udenhout in de houtse straet
e.z. Joost Jacob Marcelis, a.z. en e.e. convent van Oisterwijk, a.e. een gemene straat
belast met jaarlijks 1/7 deel in een mouwer rogge reductie aan de kapel van Berkel betaald met 3 gulden aan
de altaristen van Oisterwijk te lossen met 50 gulden
de verkoper reserveert 4 van de beste wilgenbomen en 3 schoorboomen uit het huis te halen

14 maart 1653 | 347/56-57
Hendrick zoon wijlen Hendrick Hendricx weduwnaar Lijsken dochter wijlen Leendert Goossen vanden Hooff,
Gijsbert Hendricx en Stecen? Leenders vande Hooff als voogden van Henrick zoon van Hendrick vs in zijn
eerste huwelijk met Lijsken vs maken een erfdeling van een wei en moerveld die Hendrick vs gekocht had
van zijn broer Gijsbert Hendricx in zijn tweede huwelijk waarvan de andere helft hij Hendrick de tocht bezit
en zijn zoon Hendrick het erfrecht
1ste lot - Hendrick
de zuidelijke helft in een wei en moerveld, 2 lopen 22.5 roeden, te Udenhout in de Brant
e.z. Hendrick vs en zijn zoon noord, a.z. Cornelis en Jan zonen Hendrick Hendricx, e.e. jonker Jeger, a.z.
Andries Peter e.a.
met recht van overweg over het erf van Jan Laureijssen Jans
dit deel heeft beter moer dan de andere helft
2de lot - Hendrick en Hendrick zijn zoon
de noordelijke helft in het genoemde erf, 2 lopen 22.5 roeden, te Udenhout in de brant
e.z. voorschreven perceel zuid, a.z. Jan Laureijs Janss, e.e. jonker Jeger, a.e. Andries Peters e.a.

14 maart 1653 | 347/57=57v
Henrick zoon wijlen Henrick Henricx
verkoopt aan Jan zoon wijlen Willem Jan Wouters en Henrick zoon Wijtman Peters van Ierssel
de zuidelijke helft in een wei en moerveld, 2 lopen 22.5 roeden, te Udenhout in de Brant
e.z. Hendrick vs en zijn zoon noord, a.z. Cornelis en Jan zonen Hendrick Hendricx, e.e. jonker Jeger, a.z.
Andries Peter e.a.
met recht van overweg over het erf van Jan Laureijssen Jans

12 maart 1653 | 347/60-65v
Claes zoon van Adriaen Jacob Huijberts en wijlen Lijsken dochter Willem Peter Thomisse van Roij, Joost
zoon wijlen Jan Joordens als man van Peterke, Peter zoon wijlen Gerit Adriaens als man van Adriana, en
Jan zoon Hendrick Stevens als man van Jenneken, dochters van hetzelfde echtpaar maken een erfdeling
van de nagelaten goederen van hun ouders en deels de goederen van Jacob zoon Adriaen Jacobs hun
broer en zwager door koop
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1ste lot - Claes Adriaen Jacob Huijberts
1. huis en grond met de middelste helft in de aanstede en erf, land en wei, 8 lopen, te Udenhout in de
gruenstraete
b.z. Pieter Gerits vs tegendeler, e.e. de gruenstrate, a.e. volgend erf
2. weiveld, 4 lopen, als voor
e.z. de aanstede vs., a.z. Willem Adriaen Berthens, e.e. vorige perceel, a.z. mijnheer Broeckhoven
met recht van overweg over het erf van Peter Gerits in de steeg aldaar
3. de zuidelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, als voor, zuid van de gruenstraete
e.z. Peter Gerits vs., a.z. Jan Adriaen van Heck, e.e. Jan Jan Emmen, a.e. weduwe Peter Adriaens Vermeer
e.a.
4. akkerland, 1 lopen 35 roeden, als voor
e.z. Jan Adriaensen Heck, a.z. Willem Adriaen Appels, e.e. Jan Jan Emmen, a.e. weduwe Peter Vermeer
5. de oostelijke helft in erf, 4 lopen, als voor opt gommelaer
e.z. Peter vs. tegendeler, a.z. Hendrick Joost Thomas, e.e. weduwe Aert Aert Aenen, a.e. de gemene straat
6. de westelijke helft in een heiveld, 4,5 lopen, als voor in de schoorstrate
e.z. Peter vs., a.z. de gemene straat, e.e. Willem Matheeussen, a.e. Peerken weduwe Wijtman Peters
7. de zuidelijke helft in een heiveld, 5/4 vatzaad, als voor
e.z. Peter vs., a.z. Adriaen Hendrix de Meijer,
8. de zuidelijke helft in een heiveld, 3 lopen, te Helvoirt
9. 1/4 deel zuidwaarts in 2 lopen moerveld, te Udenhout in den brandt
e.z. Peter vs., a.z. heilige geest te sBosch, e.e. Jan Cornelis Vreijssen, a.e. Jan Joosten van Sprangh of
Adriaen Bus
belast met jaarlijks 1/3 deel in 8 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heilige geest te Haaren
belast met jaarlijks 1.3 deel in 19 stuivers n de hertogcijns
2de lot - Peter Gerits
1. schuur en grond en erf, 2 lopen, te Udenhout in de gruenstraete
e.z. Claes vs., a.z. Adriaen Jan Adriaen Martens met een steeg er tussen, e.e. de gemene straat, a.e.
weiveld hierna genoemd
2. land, gelegen in de aanstede, 2 lopen, als voor
e.z. en e.e. Claes vs., a.z. Willem Adriaen Berthens, a.z. gruenstrate
3. weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Claes vs., a.z. Adriaen Adriaen Jan Martens, e.e. vorig perceel, a.e. mijnheer Broeckhoven
4. akkerland, 1,5 lopen zuid van de gruenstraete
e.z. Jan van Heck, a.z. Jan Jan Emmen, e.e. Jan van Heck, a.e. de gemene straat
5. de noordelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jan van Heck, a.z. Claes vs., e.e. Jan Jan Emmen, a.e. weduwe Peter Vermeer e.a.
6. de westelijke helft in erf, 4,5 lopen, als voor opt gommelaer
e.z. Joost Goijaerts, a.z. Claes vs., e.e. weduwe Aert Aerts, a.e. de gemene straat
7. de oostelijke helft in een heiveld, 4,5 lopen, als voor op de schoorstrate
e.z. Claes vs., a.z. Claes Wouters, e.e. Willem Matheeussen, a.e. weduwe Wijt Peter
8. de noordelijke helft in een weiveld, 5/4 vatzaad, als voor
e.z. Claes, a.z. de hesseldonck,
9. heiveld te Helvoirt
10. 1/4 deel van het middendeel zuidwaarts in een moerveld, 2 lopen, te Udenhout aan de brandt
e.z. Claes vs., a.z. Joost Jans vs., beide tegendelers, e.e. Jan Cornelis Vreijssen, a.e. Hendrick Adriaen bus
belast met jaarlijks 9 stuivers in de hertogcijns
belast met jaarlijks 2 oort aan de gezworenen van Tilburg
3de lot - Joost Jansen
1. huis en grond en erf, 1,5 lopen 8 roeden, te Udenhout aan de santcant
e.z. Jan Hendricx tegendeler, a.z. Joost Jans, e.e. Jan Hendricx vs., a.e. de gemene steeg
2. land in de aanstede, 1 lopen 8 roeden,
e.z. en e.e. Jans vs., a.z. de gemene straat, a.e. Jans vs.
3. akkerland genaamd den langer acker en nog een perceel genaamd de corte rugge, 5 lopen 19 roeden, als
voor
de langen acker:
e.z. vorig perceel, a.z. Aert Bloemmarts, e.e. Jan Henricx vs., a.e. de steeg
de corte rugge:
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e.z. Jan Hendricx, a.z. en e.e. Bloemarts, a.e. het turfveld hierna genoemd
4. de zuidelijke helft in het turfvelt, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Hendrix vs., a.z. vorig perceel, e.e. Bloemarts, a.e. Jans vs
Joost en Jan turven gezamenlijk het moer uit het turfvelt, iedere deler zijn 1/4 deel
5. weiveld genaamd de koeijweije en een perceel land genaamd den nieuwen acker met de wal of gracht
daartussen en de haver weij en nog een heiveld
e.z. Jans vs., a.z. Aert Bloemarts, e.e. Bloemarts, a.e. de gemene lei
6. weiveld genaamd den cleijnen bemt, 3 lopen, in het Udenhouts broeck
e.z. Jans vs., a.z. Jan Joosten vanden Broeck,
7. 1/4 middelste deel noordwaarts in een moerveld, 2 lopen, in den brant
e.z. Jan Hendricx vs., a.z. Peter Gerits vs., e.e. Hendrick Bussen, a.e. Jan Cornelis Vreijssen
8. heiveld te Helvoirt
belast met jaarlijks de hertogcijns uit het hele lot
belast met jaarlijks 28 stuivers aan de armen van het Vuchterdijkblok te sBosch
belast met jaarlijks 2/5 deel in 2 mud rogge ad pactum aan rentmeester Schuijl
4de lot - Jan Hendricx
1. schuur, schop met de grond en erf, 1,5 lopen 8 roeden, te Udenhout aan de santcant
e.z. Joost vs., a.z. de gemene straat, e.e. Joost vs., a.e. een steeg
2. land in de aanstede, 1 lopen 8 roeden, als voor
e.z. en e.e. Joost vs., a.z. volgend perceel, a.e. het turfvelt
3. land genaamd den langen acker, 5 lopen 19 roeden, als voor
e.z. Aert Bloemarts, a.z. vorig perceel, b.e. Joost vs.
4. de noordelijke helft in erf genaamd het torffvelt, 3 lopen, als voor
e.z. Joost vs., a.z. de gemene straat, e.e. Bloemarts, a.e. Joost vs.,
5. weiveld genaamd de haverweije, met een stuk heiveld daar achter, als voor
e.z. Joost vs. met de sloot tussenbeide, a.z. Aert Bloemarts west, e.e. de gemene lei, a.e. Bloemarts
6. weiveld genaamd de groten bemt, 5 lopen, in het Udenhouts broeck
e.z. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. Jan Adriaen Martens
7. 1/4 middelste gedeelte noordwaarts in een moerveld van 2 lopen in den brant
e.z. Dirck Aerts, a.z. Joost vs., e.e. Hendrick Bus, a.e. Jan Cornelis Vreijssen
8. 4 roeden moer in den brandt naast het erf van de heilige geest van sBosch
9. heiveld te Helvoirt
10. de boomgaard aan de westzijde van de aanstede, een put en oven op het erf van Joost te mogen
gebruiken
belast met jaarlijks 2/5 deel in 2 mud en 2 sesteren rogge aan Jan Aerts van Vucht te sBosch

5 april 1653 | 347/65v-66
Aert Joost Brabants
verkoopt aan Marten Hendrick
akkerland, 1 lopen, noordwaarts in een groter perceel, te Udenhout aan de houtse straet
e.z. Aert vs., a.z. Maerten Hendrick Theunis, b.e. bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 1/5 deel in 7 gulden 10 stuivers aan de deken van Dongen te sBosch
voor een bedrag van 150 gulden die op 7 juni 1658 is voldaan

17 april 1653 | 347/66v-67
Cornelis Ariaens de Meijer doet afstand van alle goederen die hem zijn aangekomen van wijlen Peerken
dochter wijlen Cornelis Aerts de Meijer weduwe van Adriaen Franssen zijn moeie, alles gelegen onder
Udenhout bij de geilse straete
aan Jan Andriessen cs als erfgenamen van de helft van diezelfde erfgoederen
Cornelis krijgt van de verkrijgers van zijn erfdeel
1/3 deel zuidwaarts in 3 lopen land aan de geilse straet
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e.z. Cornelis Adriaens vs noord, a.z. Anthonis Jan Goijaerts zuid
belast met jaarlijks 1/3 deel in 9 lopen rogge aan Guilliam van Campen te sBosch

17 april 1653 | 347/67-67v
Jan, Andries en Margriet kinderen wijlen Jan Andries Priems en wijlen Maria dochter Cornelis Aerts de
Meijer, Anthonis Dierck Thijssen als man van Neelken, voor henzelf en Jan Andries vs. en Gijsbert Adriaens
als voogden van de 3 kinderen van Gijsbert en wijlen Maria Jan Driessen, Jan en Adriaen zonen Willem
Janssen en wijlen Adriana dochter Cornelis Aerts de Meijer, Ansem Ansems als man van Meriken dochter
Willem en Adriana vs., Adriaen en Neelken kinderen wijlen Henrick Driessen en wijlen Jenneken dochter
Cornelis Aerts de Meijer, Jan Janssen vande Pasch als man van Berbel, dochter van Henrick en Jenneken,
allen erfgenamen van Peerken dochter Cornelis Aerts de Meijer weduwe Adriaen Franssen
verkopen aan Adriaen Gijsbert Cornelis tbv zijn moeder Jenneke weduwe Gijsbert Cornelis
huis en erf, een sesterzaad, te Udenhout aan de geelse straete
e.z. Jenneke weduwe Gijsbert Cornelis, a.z. erf hierna genoemd met sloot tussenbeide, e.e. Jenneke
weduwe Jacob Adriaen Gerits, a.e. de geelse straet
belast met jaarlijks een sester rogge in een meerdere pacht aan Guilliam van Campen te sBosch

17 april 1653 | 347/67v
Jan, Andries en Margriet kinderen wijlen Jan Andries Priems en wijlen Maria dochter Cornelis Aerts de
Meijer, Anthonis Dierck Thijssen als man van Neelken, voor henzelf en Jan Andries vs. en Gijsbert Adriaens
als voogden van de 3 kinderen van Gijsbert en wijlen Maria Jan Driessen, Jan en Adriaen zonen Willem
Janssen en wijlen Adriana dochter Cornelis Aerts de Meijer, Ansem Ansems als man van Meriken dochter
Willem en Adriana vs., Adriaen en Neelken kinderen wijlen Henrick Driessen en wijlen Jenneken dochter
Cornelis Aerts de Meijer, Jan Janssen vande Pasch als man van Berbel, dochter van Henrick en Jenneken,
allen erfgenamen van Peerken dochter Cornelis Aerts de Meijer weduwe Adriaen Franssen
verkopen aan Adriaen Gijsbert Cornelis en Hendrick zijn broeder
een sesterzaad weiland, te Udenhout
e.z. weduwe Gijsbert Cornelis met een slootje tussenbeide, a.z. Cornelis Ariens, e.e. de geelse straet, a.e.
Jenneke weduwe Adriaen Brocken
belast met jaarlijks een sester rogge in een meerdere pacht aan Guilliam van Campen te sBosch

17 april 1653 | 347/68
Jan, Andries en Margriet kinderen wijlen Jan Andries Priems en wijlen Maria dochter Cornelis Aerts de
Meijer, Anthonis Dierck Thijssen als man van Neelken, voor henzelf en Jan Andries vs. en Gijsbert Adriaens
als voogden van de 3 kinderen van Gijsbert en wijlen Maria Jan Driessen, Jan en Adriaen zonen Willem
Janssen en wijlen Adriana dochter Cornelis Aerts de Meijer, Ansem Ansems als man van Meriken dochter
Willem en Adriana vs., Adriaen en Neelken kinderen wijlen Henrick Driessen en wijlen Jenneken dochter
Cornelis Aerts de Meijer, Jan Janssen vande Pasch als man van Berbel, dochter van Henrick en Jenneken,
allen erfgenamen van Peerken dochter Cornelis Aerts de Meijer weduwe Adriaen Franssen
verkopen aan Wouter Joosten
weiveld, 1,5 lopen 4 roeden, te Udenhout aan de geelse straet
e.z. Cornelis Ariens, a.z. weduwe Willem Joost, b.e. Wouter Joosten
belast met jaarlijks 35 stuivers aan jonker van Esch
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan Merike Cornelis Hendricx

17 april 1653 | 347/68
Jan, Andries en Margriet kinderen wijlen Jan Andries Priems en wijlen Maria dochter Cornelis Aerts de
Meijer, Anthonis Dierck Thijssen als man van Neelken, voor henzelf en Jan Andries vs. en Gijsbert Adriaens
als voogden van de 3 kinderen van Gijsbert en wijlen Maria Jan Driessen, Jan en Adriaen zonen Willem
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Janssen en wijlen Adriana dochter Cornelis Aerts de Meijer, Ansem Ansems als man van Meriken dochter
Willem en Adriana vs., Neelken dochter wijlen Henrick Driessen en wijlen Jenneken dochter Cornelis Aerts
de Meijer, Jan Janssen vande Pasch als man van Berbel, dochter van Henrick en Jenneken, allen
erfgenamen van Peerken dochter Cornelis Aerts de Meijer weduwe Adriaen Franssen
verkopen aan Wouter Joosten
akkerland, 3 lopen genaamd pausen(?) acker, te Udenhout aan de geelse straet
e.z. Cornelis Ariens, a.z. Andries Janssen, e.e. Jan Ariens vande Pasch, a.e. Merike Cornelis Hendricx
belast met jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht aan Guilliam van Campen te sBosch
belast met jaarlijks 4 gulden 10 stuivers te lossen met 125 gulden aan Jan Peijnenburch oud-secretaris

17 april 1653 | 347/68-68v
Jan, Andries en Margriet kinderen wijlen Jan Andries Priems en wijlen Maria dochter Cornelis Aerts de
Meijer, Anthonis Dierck Thijssen als man van Neelken, voor henzelf en Jan Andries vs. en Gijsbert Adriaens
als voogden van de 3 kinderen van Gijsbert en wijlen Maria Jan Driessen, Jan en Adriaen zonen Willem
Janssen en wijlen Adriana dochter Cornelis Aerts de Meijer, Ansem Ansems als man van Meriken dochter
Willem en Adriana vs., Adriaen en Neelken kinderen wijlen Henrick Driessen en wijlen Jenneken dochter
Cornelis Aerts de Meijer, Jan Janssen vande Pasch als man van Berbel, dochter van Henrick en Jenneken,
allen erfgenamen van Peerken dochter Cornelis Aerts de Meijer weduwe Adriaen Franssen
verkopen aan Theunis Jan Goijaerts
2/3 deel noordwaarts in akkerland, 3 lopen 20 roeden in het geheel, te Udenhout, aan de geelse straet
e.z. Jan Driessen, a.z. Cornelis Ariens de Meijer, e.e. de geelse straet, a.e. Adriaen Gerits
belast met jaarlijks 2/3 deel in 6 lopen rogge in een meerdere pacht aan Guilliam van Campen

17 april 1653 | 347/68v
Jan, Andries en Margriet kinderen wijlen Jan Andries Priems en wijlen Maria dochter Cornelis Aerts de
Meijer, Anthonis Dierck Thijssen als man van Neelken, voor henzelf en Jan Andries vs. en Gijsbert Adriaens
als voogden van de 3 kinderen van Gijsbert en wijlen Maria Jan Driessen, Jan en Adriaen zonen Willem
Janssen en wijlen Adriana dochter Cornelis Aerts de Meijer, Ansem Ansems als man van Meriken dochter
Willem en Adriana vs., Adriaen en Neelken kinderen wijlen Henrick Driessen en wijlen Jenneken dochter
Cornelis Aerts de Meijer, Jan Janssen vande Pasch als man van Berbel, dochter van Henrick en Jenneken,
allen erfgenamen van Peerken dochter Cornelis Aerts de Meijer weduwe Adriaen Franssen
verkopen aan Jan Gijsbert Cornelis
land, 25 roeden, genaamd den hoff, te Udenhout aan de geelse straet
e.z. Jan Gijsberts, a.z. Jan Ariens van de Pasch, e.e. Cornelis Ariens, a.e. Jan Ariens vs
met het recht van overweg over het erf van Cornelis Ariens
belast met jaarlijks 3 gulden te lossen met 50 gulden aan de altaristen van Oisterwijk

17 april 1653 | 347/68v-69
Adriaen en Cornelia kinderen wijlen Henrick Driessen
verkopen aan Gijsbert Adriaens tbv zijn onmondige kinderen
1/4 deel zuidwaarts in akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de geelse straet
e.z. Cornelis Ariens de Meijer, a.z. Adriaen vs., e.e. Jan Adriaens vande Pasch, a.e. Meriken weduwe
Cornelis Henricx
belast met jaarlijks 1/4 deel in 7 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Guilliam van Campen te
sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 4 gulden te lossen met 125 gulden aan Jan Peijnenburch oud-secretaris

17 april 1653 | 347/69
Adriaen en Cornelia kinderen wijlen Henrick Driessen
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verkopen aan Cornelis Adriaen de Meijer
0,5 lopen land zuidwaarts in een groter stuk, te Udenhout bij de geelse straet
e.z. Cornelis Adriaens, a.z. kinderen Gijsbert Adriaens, e.e. Jan Adriaens vande Pasch, a.e. Merike weduwe
Cornelis Hendricx
belast met jaarlijks 1 lopen 2 kannen rogge in een meerdere pacht van 7 lopen aan Guilliam van Campen te
sBosch

3 april 1653 | 347/69v
Bastiaen Jan Wouters
verkoopt aan Steven Jans vanden Biesenrijt
weiland, 1 lopen, westwaarts af te delen van een groter perceel, te Udenhout in den biesmortel, genaamd
den langen beempt
e.z. en e.e. Bastiaen vs., a.z. Steven Jansen, a.e. Jan Peter Wouters

28 mei 1653 | 347/71-71v
Mathijs, Aert, Vijver en Bernaert, zonen van Jan Bernaerts en wijlen Adriaentie dochter Matthijs Adriaen
Gijsbert Segers, Jan Adriaen Wouters als man van Anneke, Jan Michiel als man van Eijcke, Aert vs en Aert
Pauwels als voogden van de kinderen Goijaert Pauwels en wijlen Jenneke Jan Bernaerts, Matthijs vs als
voogd van de kinderen wijlen Gerit Adriaen Pouwels en Maijke Jan Bernaerts
geven in onderpand een huis, schuur en erf, 13 lopen, te Udenhout
e.z. Aert Adriaen Hamers, a.z. bisdom van sBosch, e.e. Aert Hamers, a.e. de meulen straet
In voorgaande akten hebben ze diverse percelen in Berkel verkocht

6 mei 1653 | 347/72-73
Adam Marten van Hees, voor zichzelf en uit naam van Jan Somers als man van Wilmken dochter wijlen
Adam Ariens aan de ene zijde
en Aert Adriaen Hamers met procuratie van Peerken weduwe Adriaen Hamers, zijn moeder, en Adriaen Jan
vande Pasch ter andere zijde maken een erfdeling van een weiland
1ste lot - Adam Marten van Hees
1. de noordelijke helft in een broekveld, 13 lopen, genaamd de schoor bempt, deze helft 5,5 roeden, te
Udenhout int broeck
e.z. de tegendeler, a.z. Peeter Claes Joosten, met de gemene lei tussenbeide, e.e. Willem Mattheus Jans
met de gemene lei tussenbeide, a.e. een steeg genaamd het quadt gadt
2de lot - Peerken weduwe Adriaen Hamers en Jan Arien Jans
1. de zuidelijke helft in een broekveld, ongeveer 5,5 roeden groter dan de andere helft, als voor
e.z. tegendeler, a.z. de koecamp, e.e. Willem Mattheus Jans met de lei tussenbeide, a.e. Claes Joosten

23 april 1653 | 347/73v-74
Marcelis en Hendrick zonen wijlen Hendrick Gerit van Schie en Jan Anthonis als man van Laureijsken
Hendrick Gerits
verkoopt aan Adriaen en Aert zonen wijlen Adriaen Hamers
3/4 deel in de helft in een aanstede en erf, 16 lopen, de meeste percelen in Udenhout aan de meulenstraet
en een heiveld en een stukje akkerland te Loon op Zand
belast met jaarlijks 3/4 deel in de helft van 3 gulden 2 stuivers 2 oort, de rente te lossen met 50 gulden aan
Hendrick Verheijen te sBosch
belast met jaarlijks 3/4 deel in de helft van 10 lopen rogge en een half mud, aan de heilige geest te Oisterwijk
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belast met jaarlijks 3/4 deel in 3 stuivers 2,5 oort cijns aan de heer van Loon op Zand
belast met jaarlijks 3/4 deel in de helft in de hertogcijns, 2 stuivers 1 oort
belast met jaarlijks 3/4 deel in de helft in 3 stuivers 3 oort in de bisschopcijns
verkopers aangekomen na de dood van hun ouders

15 mei 1653 | 347/74-75
Jan Wouter Colen als man van Jenneke dochter Hendrick Gerits
verkoopt aan Matthijs Adriaen Peters
1/4 deel in de helft in een aanstede en erf, 16 lopen, de meeste percelen in Udenhout aan de meulenstraet
en een heiveld en een stukje akkerland te Loon op Zand
belast met jaarlijks 1/4 deel in de helft van 3 gulden 2 stuivers 2 oort aan Hendrick Verheijen te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in de helft van 10 lopen rogge en een half mud, aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 stuivers 2,5 oort cijns aan de heer van Loon op Zand
belast met jaarlijks 1/4 deel in de helft in de hertogcijns, 2 stuivers 1 oort
belast met jaarlijks 1/4 deel in de helft in 3 stuivers 3 oort in de bisschopcijns
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

3 juni 1653 | 347/75
Cornelis en Jan zonen wijlen Hendrick Hendrick Peeters
verkopen aan Jan Willem Jan Wouters
beemd genaamd den langen bempt, 6 lopen, te Udenhout inden brant
e.z. Andries Pieters, a.z. Henrick Henrickx met het tegendeel, e.e. erf genaamd den haerman, a.e. de
gemene lei
met recht van overweg over het erf van Jan Laureijssen

10 juni 1653 | 347/75-75v
Christiaen zoon wijlen Adriaen Joosten
verkoopt aan Embert zoon wijlen Jacob Adriaen van Rijswijck
akkerland en weiland 36 roeden, te Udenhout
e.z. Embert Jacob van Rijswijck zuid, a.z. Corstiaen vs. en Peter Willem van Rijswijck noord, e.e. Corstiaen
vs., a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 oort in de hertogcijns
verkoper aangekomen door koop van Adriaen Jan Adriaen van Gorchum

17 juni 1653 | 347/76
Jenneke, weduwe Adriaen Willems, dochter van wijlen Aert Adriaens alias Hert? en Aert Gijsberts, bij
dezelfde Aert en wijlen Adriana dochter Adriaen Willems, uit naam van Adriana zijn moeder
verkopen aan Claes Jan Adriaen Schoenmackers
land, 1 lopen 6 roeden, te Udenhout in de hoochhoutse Ackeren
e.z. Peter Willems van Rijswijck, a.z. Wouter Adriaen Wouters, e.e. Willem Willems Paes, a.e. heilige geest
van sBosch
verkopers aangekomen van hun (schoon)ouders
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20 juni 1653 | 347/76v-77
Aert Henrick Aerts als man van Adriana dochter wijlen Adriaen Jacobs Mulders
verkoopt aan Jacob Adriaens de Molder zijn zwager
1/5 deel onbedeeld in een windmolen genaamd de molen ten creijten met de gerechtigheid van dien, en in
een rosmolen en in een afgebrande hofstad en erf daaraan gelegen, 1 lopen, te Udenhout
verkoper aangekomen van zijn schoonvader en Eijcken zijn schoonmoeder

31 juli 1653 | 347/79
Jan zoon wijlen Adriaen Peter Wouters
verkoopt aan Jan Jacob Marcelis Otto
akkerland en weiland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Creijten molen
e.z. Jan vs. met een sloot tussenbeide, a.z. Jan Jacob Marcelis noord, e.e. oost Jan Adriaen Jacobs de
Molder e.a., a.e. Jan Joosten vanden Broeck
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
In de kantlijn vernadert Wouter Adriaen Peter Wouters dit goed op 31 juli 1653 en ziet daar weer vanaf op 21
september 1653

6 augustus 1653 | 347/79-81v
Peter zoon wijlen Claes Jan Joosten en wijlen Maijken dochter wijlen Jan Joosten van IJerssel, Jan zoon
wijlen Jan Claes Jan Joosten en wijlen Jenneken dochter wijlen Adriaen Witlocx, met hem Joost Claes Jan
Joosten als voogden van Laureijs en Joost, zonen van Jan Claesen vs, Jan ook nog voor Henrick Jan Peter
de Lepper als man van Claesken en voor Joost Embert Pauwels vande Wouw als man van Adriana dochters
wijlen Jan Claessen, Wouter zoon wijlen Adriaen Wouters als man van Peerken, en Adriaen Peter Adriaen
Heunen als man van Margriet, dochters van wijlen Aerts Claes Jan Joosten en Maijken, en met hen Jan
Gerits van Broeckhoven als voogd van Maijken de oude en Maijken de jongste dochter wijlen Aert Claes vs.,
en Wouter en Jan Gerrits als voogden van de 2 kinderen Aert Rochus, door Aert en wijlen Lijsken dochter
wijlen Aert Claes verwekt, en Wouter vs., ook nog uit naam van Jenneken bejaarde dochter Aert Claessen,
Jan zoon Joost Jan Emmen als man van Adriana dochter van Aert Aerts van Tilborch en Jenneken dochter
wijlen Claes Jan Joosten en Maijken in zijn eerste huwelijk, en met hem Aert Aerts als vaderlijke voogd van
Maijken, en Claes zoon Willem Jan Wouters en wijlen Maijken Jan Joosten in haar tweede huwelijk verwekt,
allen erfgenamen van Henrick Claes Jan Joosten en Maijken vs. hun broer en oom en oud-oom, maken een
erfdeling van die nalatenschap
geen goederen in Udenhout

6 augustus 1653 | 347/81v-82
Wijlen Henrick Claes Jan Joosten had in zijn testament nagelaten aan Joost Claes zijn broeder, de helft
onbedeeld in goederen en gronden aangekomen van hun ouders
bestaande uit een huis, hof, schuur, land wei en ander toebehoren met het hout, te Udenhout in den
berckhoeck
De overige erfgenamen doen afstand in eventuele rechten die zij hebben in dat goed
Het zijn Peter, Jan Jan Claesen, Wouter, Adriaen en Jan Joosten

23 augustus 1653 | 347/85-89v
Lijsken dochter Adriaen Berthens, weduwe van Aert Aert van Tilborgh
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doet afstand van haar tochtrecht aan Aert Aert Aert van Tilborgh haar zoon, mede tbv al haar kinderen en
haar kindskinderen voor 1/8 deel
van al haar goederen waar die ook gelegen zijn, waarvan de belangrijkste aanstede ligt in Udenhout
De nieuwe eigenaren: Aert Aert Aerts, en zijn broers Peter, Adriaen en Henrick, Adriaen Jan Laureijsse
Sijmons als man van Adriana, Gerit Gerits Peijnenburch als man van Maijken, Goijaert Jan Olijslager als
man van Jenneken, dochters van Aert en Lijsken vs., Adriaen zoon van Aert van Broeckhoven en Cathalijn
Aert Aerts van Tilborgh en Jan Gielis Schellens, weduwnaar van de voorschreven Cathelijne, mede namens
Maijken zijn dochter uit dat huwelijk, beloven hun onverdeelde erfgoederen onverdeeld te laten tot aan het
overlijden van Lijsken hun moeder en haar jaarlijks 80 gulden daarvoor te geven.
Vervolgens verdelen zij de goederen in 8 porties
Aert Aerts van Tilborgh
1. 1/3 deel oostwaarts in een aanstede 3 lopen 31,5 roeden land, te Udenhout in de gruenstraete
e.z. weduwe Huijbert Adriaen Berthens oost, a.z. Peter Aerts tegendeler, e.e. Aert Aert Aerts zuid, a.e.
gruenstraet
met de materialen van het huisje en het schopje staande op het tweede en derde lot
2. broekveld genaamd het asshoudt, 3 lopen, als voor, in het Udenhouts broeck
e.z. bisdom van sBosch zuid, a.z. de baselaers noord, e.e. jonker de Jeger, a.e. weduwe Peter Adriaen
Cornelis
3. 1/6 deel van de koeweij westwaarts genaamd t'busken
e.z. weduwe Wijt Peter Wijtens, a.z. de Cuijlstede, e.e. erfgenamen Jan Peter Adams, a.e. kinderen Jan
Giellis Schellen en Adriaen Aerts oost
4. 1/4 deel zuidwaarts in een heiveld te Tilburg
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 oort cijns aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers aan het convent van Ulenborgh
2de lot - Peter Aerts
1. het groothuis met de varkenskooi en het middelste 1/3 deel in de aanstede, te Udenhout aan de
gruenstraet, 3 lopen 31,5 roeden
b.z. Aert Aerts van Tilborgh en Gerit Gerits, e.e. Aert Aerts vs., a.e. de gruenstraet
2. 1/3 deel in de henxt weije westwaarts, als voor, 2 lopen 2,5 roeden
e.z. Jan Arien Laureijssen, a.z. Gerit Gerits, e.e. erfgenamen van graaf Hendrick vanden Bergh, a.e. Jan
Peter Willems
3. 1/6 deel in de koeijweije, het tweede blok westwaarts, 2 lopen 8 roeden, als voor
e.z. Gerit Gerits hiervan gedeeld, a.z. kinderen Jan Gilles Schellen, e.e. Claes Wouters vanden Pasch, a.e.
de gruenstraet
4. deel heiveld in Tilburg
belast met jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht aan een armenblok te sBosch aan het orteneind
3de lot - Gerit Gerits
1. , schuur met de grond, en 1/3 deel in de aanstede, 3 lopen 31,5 roeden, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Peter Aerts vs., a.z. Peter Willem Franssen, e.e. weduwe Cornelis Appels, a.e. de straat
2. 1/6 deel westwaarts in de koeijweije, 2 lopen 8 roeden, als voor
e.z. en e.e. Claes Wouters vande Pas, a.z. Peter Aerts vs., a.e. de straat
3. het middelste 1/3 deel in de henxt weije, 2 lopen 2,5 roeden
e.z. Peter Aerts vs., a.z. kinderen jan Gillis Schellen beide tegendelers, e.e. erfgenamen graaf Hendrick
vanden Berch, a.e. Jan Peter Willems
4. deel heiveld te Tilburg
belast met jaarlijks 5 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan een armenblok te sBosch
4de lot - kinderen Jan Gillis Schellen
1. 1/4 deel in de grooten acker noordwaarts, 3 lopen 8 roeden, te Udenhout
e.z. Adriaen Aerts tegendeler, a.z. en e.e. Adriaen Anthonis Cruijssen, a.e. Embert Peter Goijaerts
2. 1/3 deel in de henxtweije oostwaarts, 2 lopen 2,5 roeden, als voor
e.z. Geerit Gerits, a.z. Adriaen Peters Vermeer, e.e. graaf Hendrick vanden Berch, a.e. Jan Peter Willems
3. middelste 1/6 deel in de koeijweije, 2 lopen 8 roeden
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e.z. Peter Aerts, a.z. Adriaen Aerts beide tegendelers, e.e. Claes Wouters vande Pas, a.e. de gemene straat
4. deel heiveld te Tilburg
5de lot - Adriaen Aerts
1. middelste 1/4 deel noordwaarts in de grooten acker, 3 lopen 8 roeden, te Udenhout
e.z. kinderen Jan Gillis Schellen, a.z. Hendrick tegendelers, e.e. Embert Peter Goijaerts, a.e. erfgenamen
Michiel Moris
2. middelste 1/6 deel oostwaarts in de koeijweije, het tweede blok, genaamd Hendrick Ooms weije, 2 lopen 8
roeden
e.z. Hendrick Aerts, a.z. kinderen Jan Gillis Schellen, e.e. Aert Aerts van Tilborch hiervan afgedeeld, a.e. de
gemene straat
3. 1/4 deel noordwaarts in de jummerse weije, als voor, 2 lopen 14 roeden
e.z. Joost Goijaerts e.a. noord, a.z. Adriaen Jan Laureijss, e.e. Hendrick Joost Theunis, a.e. Hendrick Aerts
4. deel heiveld onder Tilburg
6de lot - Hendrick Aerts
1. 1/4 deel in de grooten acker, het derde blok noordwaarts, 3 lopen 8 roeden, te Udenhout
e.z. Adriaen Aerts, a.z. Adriaen Jan Laureijsse, e.e. Embert Peter Goijaerts, a.e. Peet Jans Daelen
2. 1/6 deel in de koeijweije oostwaarts, 2 lopen 13 roeden, als voor
e.z. Adriaen Aerts, a.z. de Cuijlsteegde, e.e. de gemene straat, a.e. Aert Aerts van Tilborch
3. 1/4 deel zuidwaarts in de jummerse weije, 2 lopen 14 roeden
e.z. Maerten Gerits de Cort, a.z. Adriaen Aerts, e.e. Hendrick Joost Theunis, a.e. Goijaert Jans
4. deel van een heihoeve in Tilburg
7de lot - Adriaen Jan Laureijsse
1. 1/4 deel zuidwaarts in de grooten acker, 2 lopen 14 roeden, te Udenhout
e.z. Hendrick Aerts, a.z. erfgenamen Jan Franssen, e.e. Aert Aerts vs., a.e. Embert Peter Goijaerts
in de marge - 27 december 1658 - Adriaen Jan Laureijsse verkoopt het perceel uit de grooten acker aan
Goijaert Janssen
2. akkerland genaamd den Cos(?) acker, 44 roeden, als voor
e.z. en e.e. Adriaen Jan Vermeer zuid, a.z. Peter Jan Daelen, a.e. weduwe Huijbert Ariens
3. de helft in een beemd westwaarts bij den Raijmaker, 2 lopen 37,5 roeden, als voor
e.z. Goijaert Janssen, a.z. Joost Lamberts e.a., e.e. Geerit Geerits, a.e. de gemene straat
4. 1/4 deel vooraan in de Gommers weije noordwaarts, als voor, 2 lopen 14 roeden
e.z. Goijaert Jans, a.z. Jan Janssen Joris, e.e. de straat, a.e. Adriaen Aerts
5. het middelste 1/4 deel noordwaarts in de heijhoeff te Udenhout
e.z. Goijaert Jans, a.z. Hendrick Aerts, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Jan Stevens
8ste lot - Goijaert Jans
1. akkerland onder den eijck, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Aert Aerts westwaarts, a.z. Claes Robbert Lamberts e.a., e.e. kinderen Jan Franssen, a.e. Willem
Goossens
2. voorste 1/4 deel zuidwaarts in de gommerse weije, 2 lopen 14 roeden
e.z. Adriaen Jan Laureijsse, a.z. Aert Neuten, e.e. Hendrick Aerts, a.e. de gemene straat
3. de oostelijke helft in de beemd bij den raijmaker, 2 lopen 37.5 roeden, als voor
e.z. Adriaen Jan Laureijssen, a.z. Elias Aert Matthijssen, e.e. Geerit Gerits, a.e. de gemene straat
4. 1/4 deel in een heihoeve te Tilburg

25 augustus 1653 | 347/89v
Adriaen zoon Aerts van Broecken wiens moeder was Cathalijna dochter Aert Aerts
verkoopt aan Aert Aert van Tilborch
de onbedeelde helft in een weiveld, 2 lopen 8 roeden, genaamd de koeijweije, te Udenhout
e.z. Peeter Aerts, a.z. Adriaen Aerts, e.e. Claes Wouters vande Pasch, a.e. de gemene straat

1 september 1653 | 347/90
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Peter Jan vanden Biesenrijt
verkoopt aan Jeronimus Jan van den Biesenrijt
1/4 deel onbedeeld in akkerland van 6 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
belendenaren niet genoemd

3 september 1653 | 347/90-91
Peter zoon Adriaen Peter Wagemakers
verkoopt aan Jan zoon wijlen Jan Jan Emmen alias den Rijcken
de zuidelijke helft van een stuk akkerland genaamd Jan de Ridder acker, 3,5 lopen, te Udenhout bij de
Cruijsstrate
e.z. Joost Jan vanden Brouck, a.z. Jan Jan Emmen, e.e. erfgenamen Adriaen Lamberts van Heijse e.a., a.e.
de gemene straat
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heren vanden Baseldoncq
belast met jaarlijks de helft in 2,5 oort in de hertogcijns
belast met jaarlijks het onderhoud van het voorste hek in de klaphekken
Op dit perceel berust een schuld van 10 karolus gulden die Peter opgenomen heeft

3 september 1653 | 347/91-91v
Peter zoon Adriaen Peter Wagemakers
verkoopt aan Jan Jans Driessen
de oostelijke helft in een broekveld, 6,5 lopen, te Udenhout opt gommelaer
e.z. Jan Jan Emmen, a.z. Elis Jan Francken, e.e. Peter Willems van Rijswijck, a.e. Dirck Aert Nauwen
met recht van overweg zoals vanouds
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 5 stuivers aan Baetken Francken te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 15 stuivers 2 oort cijns aan het convent van Ulenborch

4 september 1653 | 347/91v
Willem Cornelis Berthens
verkoopt aan Anneke weduwe Joost Goijaerts Wagemaecker
weiveld, 4 lopen, te Udenhout int Broeck
e.z. Jan Peter Willems oost, a.z. bisdom van sBosch, e.e. jonker Jegher, a.e. Arien Geverts van Deursen
verkoper aangekomen door koop van Jan Gerits de Cort

4 oktober 1653 | 347/93-93v
Joost zoon wijlen Lambert Joosten
verkoopt aan Adriaen zoon Jan Laureijs Sijmons
weiveld en akkerland, 5/4 vatzaad, te Udenhout bij de gruenstraete
e.z. Adriaen Jan Laureijs Sijmons, a.z. Joost vs., e.e. weduwe Peter Adriaen Wouters, a.e. de gemene straat

4 oktober 1653 | 347/93v-94
Joost zoon wijlen Lambert Joosten weduwnaar van Adriana dochter wijlen Jan Jan de Ridder
verkoopt aan zijn zoon Lambert mede ten behoeve van de andere kinderen
zijn tocht in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de seshoeven
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e.z. Ariken weduwe Maerten Sijmons, a.z. Aert Aert Aenen, e.e. Adriaen Jacob van Rijswijck, a.e. Adriana
weduwe Peter Adriaen Wouters e.a.
in de aansluitende akte verkopen Lambert, Jan, Willem, mede voor de andere kinderen van Lambert en
Adriana vs dit perceel aan Jan zoon wijlen Adriaen Peter Wouters
met recht van overweg over het erf van Dierck Aert Nauwen

4 oktober 1653 | 347/94v
Jan zoon Adriaen Peter Wouters
verkoopt aan Peter zoon wijlen Aert Wijt Joosten van IJerssel
akkerland, 2 lopen en 1.4 vatzaad, te Udenhout bij de Creijtenmolen
b.z. Jan Jacob Marcelis, e.e. Adriaen Aert Wijten, a.e. Adriaen Daniels

9 oktober 1653 | 347/96
Antheunis zoon Embert Hendricx als man van Maijken dochter Adriaen Peter Willems
verkoopt aan Aert Arien Hamers
akkerland zuidwaarts van een groter stuk, te Udenhout aan therler bosch
e.z. Theunis vs. hiervan afgespleten, a.z. en e.e. Aert Arien Hamers, a.e. weduwe Laureijs Adriaen Jan
Martens

1 december 1653 | 347/99
Adriaen jan Jan Nauwen als man van Maijken Thomas Stevens
verkoopt aan Adriaen Jan Verhoeven
akkerland? van 1,5 lopen, te Udenhout in de acht hoeven
e.z. Goijaert Peter Cornelis, a.z. Cornelis (niet ingevuld), e.e. Willem Cornelis Berthens, a.e. convent van
den Ulenborch
belast met jaarlijks 1 lopen roggen aan het clarissen klooster te sBosch

13 december 1653 | 347/101-102
Hendrick Jan vanden Pasch heeft in testament nagelaten aan Maeijken Leenders, toen zijn dienstmeid, nu
huisvrouw van Willem Willems alias Haes, wonende in Duitsland, het gebruik gedurende haar leven van de
helft in huis en aangelegen erf in Udenhout inden biesmortel.
Nu blijkt dat dat goed een achterleen is waarover Hendrik niet had mogen beschikken op deze manier.
Bovendien onderhielden de eigenaren het niet goed genoeg. Om nu een proces te voorkomen zijn
verschenen voor schepenen van Oisterwijk Adriaen Jan Jan vanden Pasch, Cornelis Adriaen Jan Martens
als man van Lijsken, Jan Adriaen Laureijssen als man van Adriaentken, zusters, dochter van Jan Jan vanden
Pasch, en Joost Jan Jan vanden Pasch de jonge, mede uit naam voor de andere erfgenamen van Jan Jan
vande Pasch den ouden, en de vs. Willem Haes als man van Maeijken. Willem en Maeijken krijgen 77
gulden 10 stuivers als genoegdoening.
De hoeve is blijkbaar verpacht aan Jan Wouter Coolen, en de erfgenamen krijgen de pachtsom die hij moet
betalen.

16 december 1653 | 347/102-102v
Adriaen Jan Martens
verkoopt aan Cornelis Jan Martens zijn broer
de helft in een beemd onbedeeld, 2,5 lopen, te Udenhout int Broeck
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e.z. Claes Willems, a.z. weduwe Jan Teeuwen, e.e. Cornelis Martens Dircken, a.e. de gemene lei
verkoper aangekomen van zijn ouders

5 januari 1654 | 347/110-115v
Adriaen zoon Jan Adriaens vander Pasch en wijlen Joostken dochter wijlen Aert Witlocx, Cornelis zoon
Adriaen Jan Martens als man van Eijcken, Jan Adriaen Laureijssen als man van Adriana, dochters van
Adriaen en Joostken vs., Adriaen zoon Peter Jan Wouters en wijlen Cornelia dochter wijlen Jan en Joostken
vs., Joost en Jan zonen wijlen Jan zoon Jan Adriaens vander Pasch en Joostken, mede voor Jan Adriaen
Wouters als voogd over Andriessen en Maeijken, kinderen van wijlen Jan Jan vande Pasch vn, Joost, Peter
en Cornelis broers, zonen wijlen Jan zoon Jan Peter Willems en wijlen Maijken dochter wijlen Jan Adriaens
vande Pasch en Joostken in haar eerste huwelijk verwekt, met hen Cornelis zoon Adriaen Jan Martens en
Willem Martens de Cort als voogden over Geriden en Jenneken kinderen wijlen Jan Martens de Cort en
wijlen Maeijken in haar tweede huwelijk verwekt, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan
Adriaens vande Pasch en Joostken
1ste lot - Cornelis Adriaen Jan Martens
1. Huis en bakhuis met grond en toebehoren en erf, 1 lopen 5 roeden, te (niet ingevuld), aan de geelse strate
e.z. Adriaen vande Pasch zuid, a.z. Jan Aert Wijten noord, west weduwe en kinderen Jacob Adriaen
Brocken, oost de gemene straat
2. de noordelijke helft in akkerland, genaamd de (groote) Geelse Acker, 4 lopen 21,5 roeden, als voor
e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. jonker Dierick van Oss, e.e. de gemene geelse strate, a.e. Rijnder Jan Dries
Priem
3. 1/4 deel zuidwaarts in weiveld genaamd de dijck weije, 4 lopen 5 roeden, als voor roelkens dijck
e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. Jan Willem Jan Martens, e.e. kinderen Wouter Adriaen Schuermans, a.e.
roelkensdijck
4. 1/4 deel zuidwaarts in een weiveld genaamd het voorst hoolbroeck, 1 lopen, als voor
e.z. weduwe Gijsbert Cornelis, a.z. Adriaen vande Pasch, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Cornelis
Adriaens de Meijer
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge erf pacht in een meerdere pacht aan de erfgenamen van Raes Willems
belast met jaarlijks de helft in 5,5 stuivers 2 denieren in de hertogcijns
2de lot - Adriaen vande Pasch
1. een schuur met de grond, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout aan de geelse strate
e.z. Cornelis Adriaen Jan Martens noord, a.z. Jan Arien Laureisse zuid, e.e. de gemene straat oost, a.e.
Jenneke weduwe Jacob Brocken west
2. middelste 1/4 deel zuidwaarts in akkerland genaamd den geelsen Acker, 3 lopen 35 roeden, als voor
e.z. Cornelis Adriaen Jan Martens, a.z. en e.e. Adriaen Hendrick Vries zuid en west, a.e. de gemene straat
3. de zuidelijke helft in land genaamd de strepe, 36,5 roede, als voor in de ackers
e.z. kinderen Jan Jan vande Pasch noord, a.z. Jan Aerdt Wijten, e.e. Merike weduwe Cornelis Hendricx, a.e.
een mestweg
4. een middelste 1/4 deel aan de zuidzijde in een weiveld genaamd de dijck weije, 4 lopen 5 roeden, als voor
e.z. Cornelis Adriaen Jan Martens, a.z. Jan Adriaen Laureijssen, e.e. roelkens dijck, a.e. Wouter Arien
Schuermans
5.het middelste 1/4 deel aan de zuidzijde in een weiveld genaamd t voorst hoolbroeck, 1 lopen
e.z. Cornelis Adriaen Jan Martens, a.z. Jan Arien Laureijssen, e.e. Cornelis Adriaen de Meijer, a.e. heilige
geest van sBosch
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Raes Willems
belast met jaarlijks de helft in 5,5 stuiver 2 denieren in de hertogcijns
3de lot - Jan Arien Laureijssen
1. huis met de grond en aangelegen erf, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout in de geelse strate
e.z. Adriaen vande Pasch noord, a.z. het vierde lot zuid, e.e. geelse strate, a.e. Jenneken weduwe Jacob
Brocken
2. akkerland genaamd den kleijne gesel acker, 4 lopen 48 roeden, als voor
e.z. en e.e. Convent vander Haege bij Eindhoven, a.z. Adriaen Hendrick Andriessen, a.e. geelse strate
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3. middelste 1/4 deel noordwaarts in een weiveld genaamd de Dijck weije, 4 lopen 5 roeden, als voor
e.z. Adriaen vande Pasch zuid, a.z. vierde lot noord, e.e. roelkens dijck, a.e. kinderen Wouter Colen
4. middelste 1.4 deel noordwaarts in een weiveld genaamd het voorst holbroeck, 1 lopen, als voor
e.z. Adriaen vande Pasch zuid, a.z. vierde lot noord, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Cornelis Adriaen de
Meijer
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge erfpacht aan Raes Willems
belast met jaarlijks 20 stuivers in een meerdere rente aan het convent van st Gertrudis te sBosch
4de lot - voor- en nakinderen van Maijken Jans vande Pasch
1. land en dries, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout in de geelse strate
e.z. Jan Arien Laureijssen noord, a.z. kinderen Jan Jan vande Pasch zuid, e.e. de gemene straat, a.e.
Jenneke weduwe Jacob Brocken
2. 1/3 deel noordwaarts in akkerland genaamd den hoeckacker, 4 lopen 36 roeden, als voor
e.z. en e.e. weduwe Cornelis Hendrick Willems, a.z. kinderen Jan Jan vande Pasch, a.e. Jan Peter Wouters
e.a.
3. 1/4 deel noordwaarts in een weiveld genaamd de dijckweije, 4 lopen 5 roeden, als voor
e.z. Jan Wouter Colen e.a., a.z. Jan Arien Laureijssen, e.e. roelkens dijck, a.e. Aert Peters Verhoeven
4. 1/4 deel noordwaarts in een weiveld genaamd het hoolbroeck, 1 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Peter Wouters, a.z. Jan Arien Laureijssen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Cornelis
Adriaen de Meijer
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Raes Willems
belast met jaarlijks 20 stuivers in een meerdere rente aan het convent van st. Gertrudis te sBosch
5de lot - kinderen Jan Jan vande Pasch
1. erf, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout in de geelse strate
e.z. Adriaen Peter Jan Wouters zuid, a.z. vierde lot, e.e. de geelse strate, a.e. Jan Gijsbert Cornelis
2. het middelste 1/3 deel in akkerland genaamd den hoeckacker, 3 lopen 40 roeden, als voor
e.z. het vierde lot noord, a.z. Adriaen Peter Jan Wouters zuid, west Merike weduwe Cornelis Hendrick
Willems
3. de helft in akkerland genaamd den streepacker, 36 1/12 roeden, als voor
e.z. Adriaen vande Pasch zuid, a.z. Wouter Joordens, e.e. Merike weduwe Cornelis Willems, a.e. een
mestweg
4. de zuidelijke helft in een weiveld genaamd hendrick ooms weije, 3 lopen 6 roeden
e.z. Adriaen Peter Jan Wouters noord, a.z. Cornelis Peter vande ?? cs., e.e. convent van Eindhoven, a.e.
Jan Arien Jan Martens
5. beemd, 3 lopen, als voor
e.z. convent van Eindhoven, a.z. Cathusers van Vucht, e.e. een gemene lei, a.e. Cornelis Adriaen van
IJersel
belast met jaarlijks 0,5 mud rogge in een meerdere pacht aan erfgenamen Willem Raessen
belast met jaarlijks 20 stuivers in een meerdere pacht aan het convent van st Gertrudis in sBosch
6de lot - Adriaen Peter Jan Wouters
1. erf, zuidwaarts in de aanstede, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout in de geelse straet
e.z. kinderen Jan Jan vande Pasch noord, a.z. Cornelis Adriaen de Meijer zuid, e.e. de geelse straet, a.e.
Jan Gijsbert Cornelis
2. akkerland genaamd t sestersaet, 1 lopen 39 roeden, als voor
e.z. Jenneken weduwe Jacob Brocken, a.z. Adriaen Cornelis Brocken, e.e. Merike weduwe Cornelis
Willems, a.e. jonker Dierck van Osch
3. 1/3 deel zuidwaarts in akkerland genaamd de hoeckacker, 2 lopen 37 roeden, als voor
e.z. kinderen Jan Jan vande Pasch noord, a.z. heilige geest van sBosch zuid, e.e. Jenneke weduwe Jacob
Brocken e.a., a.e. Merike weduwe Cornelis Hendricx
4. de noordelijke helft in een weiveld genaamd hendrick ooms weije, 3 lopen 6 roeden, als voor
e.z. kinderen Jan Jan vande Pasch zuid, a.z. convent vande Ulenborch, e.e. convent van Eindhoven, a.e.
Jan Adriaen Jan Martens
5. beemd, 2 lopen, als voor
e.z. heilige geest van sBosch oost, a.z. Adriaen hendrick Driessen, e.e. de gemene lei, a.e. 4de lot
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Raes Willems
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belast met jaarlijks 2 lopen erfpacht in een meerdere pacht te sBosch
belast met jaarlijks 20 stuivers aan het convent van st Gertrudis te sBosch
belast met jaarlijks 28 stuivers aan de erfgenamen van jonker Dierck van Osch

8 januari 1654 | 347/115v-116
Vijver, zoon van Jan Bernarts, heeft enige tijd geleden verkocht aan Peter Arien Hamers
1/8 deel onbedeeld in een stede, huis, schuur, akkerland, weiland en heiland, verspreid gelegen, vooral in
Udenhout (ook in Loon op Zand), in de Loonse molenstraet, aan de bisschops hoeve, hem aangekomen van
zijn ouders.
Mathijs Jan Bernarts vernaderd dit 1/8 deel
De transportakte aan Peter Arien Hamers van dezelfde datum staat onder deze akte op f. 116-116v

3 januari 1654 | 347/116v-119
Hendrick, Aert en Lijntie, kinderen Jan Marcelis Otten en Jenneken dochter Aert Hendricx van Oort, Adriaen
de Meijer als man van Anneken, Corstiaen Lamberts van Heese als man van Cornelia, dochter van hetzelfde
paar, maken een erfdeling van de nalatenschap
1ste lot - Hendrick Jan Marcelis Otten
1. huis, genaamd het groot huijs, schuur, schop en bakhuis met de grond en aangelegen erf, 1/3 deel in de
aanstede, 3 lopen, 1,5 roeden, te Udenhout, in de gruenstraet
e.z. Dirck Aert Nauwen zuid, a.z. Aert tegendeler, e.e. Hendrick va., a.e. de gemene straat
2. land te Tilburg
belast met jaarlijks 6 vaten erfrogge in een meerdere pacht aan de bisschop te sBosch
belast met jaarlijks 10 karolus gulden te lossen met 100 gulden aan de rentmeester van de beursen
genaamd Schulius, met de achterstel
belast met jaarlijks de helft in 15 stuivers aan de secretaris Coomans van Loon
2de lot - Aert Jan Marcelis Otten
1. 1/3 deel in de aanstede, 3 open 1,5 roeden, akkerland en boomgaard, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Hendrick vs., a.z. Corstiaen vs., e.e. Jan Jacobs en Claes Wouters vande Pasch, a.e. de straat
2. de onbedeelde helft in een heiveld, 5 lopen, als voor
e.z. heilige geest van Oisterwijk, a.z. Jan Peter Willems, e.e. noord weduwe Wijtman Peter Wijten, a.e.
strijthovense velde
3. de helft van het front in een heibodem in Loon bij t'gerecht
belast met jaarlijks 6 gulden aan Anneken van Oudenhoven te Lier
3de lot - Corstiaen van Hees
1. 1/3 deel oostwaarts in een aanstede met het cleijn huijs, 3 lopen 1.5 roeden, te Udenhout in de
gruenstraet
e.z. Aert en Adriaen vs., a.z. Willem Adriaen Goijaerts, e.e. Arike weduwe Cornelis Appels, a.e. de
gruenstraet
2. de onbedeelde helft in een heiveld, 5 lopen, als voor
e.z. heilige geest van Oisterwijk, a.z. Jan Peter Willems, a.z. noord weduwe Wijtman Peter Weijten, a.e.
strijthovense velden
3. de helft van het front in een heibodem in Loon bij t'gerecht
4. de helft van de materialen van een varkenskooi te halen van het erf van het groot huijs
belast met jaarlijks een vierdeel erfrog in een meerdere pacht aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 10 karolus gulden aan het groot gasthuis te sBosch, te lossen met 100 gulden
belast met jaarlijks 2 gulden aan Peter van Bree te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuivers aan secretaris Coomans tot Loon
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4de lot - Cathalijn Jan Marcelis Otten
1. akkerland, 4 lopen 2,25 roeden, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Jan Vrancken oost, a.z. Geerit Ariens e.a., noord Cornelis Jans vs., a.e. Adriaen de Meijer
2. heiveld onder Tilburg
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Grietie weduwe Wouter Jacob van Heck
belast met jaarlijks 2,5 gulden aan Jenneken Faesen
belast met jaarlijks 2,5 gulden in een meerdere rente
5de lot - Adriaen Jan Marcelis Otten
1. akkerland, 2 lopen 25,5 roeden, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Jan Arien Lamberts, a.z. erfgenamen Jan Franck Elis, e.e. Cathalijn vs., a.e. de gemene straat
2. akkerland, 1,5 lopen, dat tot de aanstede behoort heeft, als voor
e.z. Claes Wouters vande Pasch, a.z. en e.e. Corstiaen tegendeler, a.e. Arike weduwe Cornelis Appels
3. heiveld in Tilburg
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Margriet weduwe Wouter Jacob van Heck
belast met een rente van 75 gulden kapitaal aan de Borsiers van heer Swaens

8 januari 1654 | 347/119-122v
Matthijs, Aert en Bernart kinderen wijlen Jan Bernarts Horevoirts en wijlen Adriana dochter Matthijs Adriaen
Gijben, Jan Adriaen Peter Wouters als man van Anna, Matthijs mede namens het deel van Vijver hun broer,
Matthijs en Gerard Adriaen Pauwels als voogden van de kinderen van Gerit en wijlen Maijken Jan Bernarts
verwekt, Aert Jan Bernarts en Aerdt Pauwels als voogden over de kinderen van Goijaert Pauwels en wijlen
Jenneken Jan Bernarts verwekt, Matthijs ook nog als voogd van de kinderen van wijlen Cornelis Aert
Wouters en wijlen IJken Jan Bernarts, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Matthijs, Aert en Jan Arien Peters
1. een huisje met de grond en de noordelijke helft in de hofstad en erf, 1 lopen, te Udenhout in de Loonse
molenstraet
e.z. tegendeler zuid, a.z. kinderen Adriaen Hamers noord, e.e. een gemene steeg, a.e. kinderen Gerits van
Schie e.a.
dit lot en het andere moeten een waterlaat graven tussen de aanstede
dit lot mag wegen over de steeg
dit lot krijgt de helft van het ooft van het tweede lot
2. de noordelijke helft in akkerland genaamd de garstvelde, 3 lopen 7 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Peter Peters alias Jonckheer, e.e. kinderen Adriaen Hamers, a.e. een gemene steeg
3. de noordelijke helft in een weiveld, 2 lopen 7 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. kinderen Adriaen Hamers e.a., e.e. kinderen Gerit van Schie, a.e. kinderen Wouter
Cornelis
4. de noordelijke helft in land genaamd de schijve, 1 lopen 42 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. kinderen Adriaen Hamers, e.e. de wei hiervoor genoemd, a.e. Adam Martens van Hees
5. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den hoeck, met de zuidelijke helft in een weiveld in dezelfde
hoeck, samen 2 lopen 10,5 roeden, als voor
1ste perceel: e.z. kinderen Adriaen Hamers, a.z. tweede lot, e.e. kinderen Gerid van Schie, a.e. Adriaen
Corstiaen de molder
2de perceel: e.z. tegendeler, a.z. Henrick Gerit van Schie, e.e. kinderen Adriaen Hamers, a.e. tweede lot
6. de zuidelijke helft in een beemd, 10 lopen 40 roeden, als voor in het Udenhouts broeck
e.z. weduwe Hendrick Floren, a.z. Willem Wouters e.a., e.e. heer van Loon, a.e. Goijard Sijmons
7. de noordelijke helft in akkerland genaamd den loonacker, 2 lopen 10.5 roeden, te Venloon
e.z. tegendeler, a.z. Adriaen Hamers kinderen, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Adriaen hamers
8. land genaamd den heijacker, 3 lopen 10 roeden, te Venloon
e.z. tegendeler, a.z. kinderen Geerits van Schie, e.e. kinderen Adriaen hamers, a.e. Adriaen Corstiaens
moldenaer
9. de noordelijke helft in erf en hei en wei, 15 lopen en enkele roeden, te Venloon
e.z. tegendeler zuid, a.e. erfgenamen van Cleijnken noord, e.e. Reijnier Diericx, a.e. het schuurlot
het moer in de vs. heide mogen beide loten delven en leggen op elke perceel laten drogen
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belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 6 stuivers 3 denieren in de hertogcijns
dit lot mag behouden wilgen- en appelbomen van het tweede lot die gesmet zijn
2de lot - Bernart en de onmondige kinderen
1. een schuur met de grond en de zuidelijke helft in de hofstad en erf, 1 lopen, te Udenhout in de Loonse
molenstraet
e.z. tegendeler noord, a.z. kinderen Gerits van Schie e.a., e.e. een gemene steeg, a.e. kinderen Adriaen
Hamers
2. de zuidelijke helft in akkerland genaamd de garstvelden, 3 lopen 5,5 roeden, als voor
e.z. tegendeler noord, a.z. kinderen Adriaen Hamers, e.e. gemene steeg, a.e. kinderen Adriaen Hamers
3. de zuidelijke helft in een weiveld, 2 lopen 7 roeden, als voor
e.z. Jan Floren zuid, a.z. tegendeler noord, b.e. kinderen Gerit van Schie
4. de zuidelijke helft in land genaamd de schijve, 1 lopen 42 roeden, als voor
e.z. tegendeler noord, a.z. Peter Peter Jonckheer, e.e. de wei hiervoor genoemd, a.e. Adam Martens van
Hees
5. de noordelijke helft in twee percelen akkerland genaamd den voorsten hoeck (land) en den achtersten
hoeck (wei), samen 2 lopen 10,5 roeden, als voor
1ste perceel: e.z. tegendeler zuid, a.z. weduwe Joost Goijaerts nood, e.e. kinderen Gerid van Schie, a.e.
Adriaen Corstiaen
2de perceel: e.z. tegendeler zuid, a.z. kinderen Adriaen Hamers
6. de noordelijke helft in een beemd, 10 lopen 40 roeden, als voor in het Udenhouts broeck
e.z. weduwe Hendrick Floren, a.z. Willem Wouters e.a., e.e. heer van Loon, a.e. Goijard Sijmons
7. de noordelijke helft in akkerland genaamd den loonacker, 2 lopen 10.5 roeden, te Venloon
e.z. de gemene straat, a.z. tegendeler, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Peters Jonckheer
8. land genaamd den heijacker, 3 lopen 4 roeden, te Venloon
e.z. tegendeler, a.z. Joost Goijaerts, e.e. kinderen Adriaen Hamers
9. de zuidelijke helft in hei en wei, 15 lopen en enkele roeden, te Venloon
e.z. tegendeler noord, a.e. Henrick Gerits van Schie, e.e. Reijnier Diericx, a.e. tegendeler
het moer in de vs. heide mogen beide loten delven en leggen op elke perceel laten drogen
belast met jaarlijks 1,5 stuiver in de bisschopcijns
belast met jaarlijks 4,5 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 31 stuivers aan de heilige geest van sBosch
dit lot mag halen van het eerste lot een rij kleine appelbomen aan de westzijde staande en twee
kersenbomen

8 januari 1654 | 347/122v
Jan zoon Wijlen Sijmon Peter Faessen als man van Lijsken dochter Joost Jan Joosten van Iersel doet
afstand van zijn tocht in goederen gelegen in Berkel, Udenhout en Loon op Zand aan zijn zoon Jan ten
behoeve van al zijn kinderen
De kinderen zijn: Jan, Simon, Hendrick en Gerritjen.

10 januari 1654 | 347/122-125
Jan, Sijmon, Hendrick en Gerritjen, kinderen van wijlen Jan zoon wijlen Sijmon Peter Faessen en wijlen
Lijsken dochter wijlen Joost Jan Joosten van Iersel, maken ene erfdeling van de nagelaten goederen van
hun ouders
1ste lot - Hendrick Jan Sijmon Peter Faessen
1. huis en grond en erf, 5 lopen 8 roeden, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. Willem Matheus Jans, a.z. erfgenamen Gerit Aert van Broeckhoven, e.e. Adriaen Wouters Stevens, a.e.
de Schoorstraet
2. weiveld, 3 lopen 20 roeden, als voor
e.z. en e.e. de vs akker, a.z. Cornelis Joosten van Iersel, e.e. de straat
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3. de oostelijke helft in een heiveld, 4 lopen, als voor
e.z. Gerritjen vs., a.z. Willem Matheus, e.e. Lijsken weduwe Cornelis de Croon, a.e. Lijsken vs.
4. akkerland, als voor, 3,5 lopen
e.z. Claes Joosten, a.z. Arien Jans, e.e. de straat, a.e. Willem Matheus
belast met jaarlijks 1 mud rogge reductie, te betalen met 5 jaren in een meerdere pacht aan iemand in
sBosch
belast met jaarlijks 6 gulden te lossen met 130 gulden aan Jenneken van Diesen
belast met jaarlijks 9 gulden te lossen met 150 gulden aan Peter Arien Wagemaeckers
belast met jaarlijks 5 gulden te lossen met 100 gulden aan Joost Peter Brekelmans
belast met jaarlijks 9 stuivers min een penning in de hertogcijns uit de straet acker
2de lot - Gerritjen
1. akkerland genaamd den Contributie hoff, 2 lopen, te Udenhout in de schoorstraet
e.z. en e.e. Cornelis Joosten van Iersel, a.z. en a.e. gemeint van Drunen
2. akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. Wouter Teunis, a.z. Hendrick vs., e.e. hierna genoemd, a.e. de gemene straat
3. weiveld genaamd de spie, 2 lopen, als voor
e.z. vs akker, a.z. Aert Aert Wouters van Laerhoven, e.e. Cornelis Joost van Iersel, a.e. spit uitlopend
4. de westelijke helft in 4 lopen heiveld, als voor
e.z. Lijsken weduwe Cornelis de Croon, a.e. Lijsken vs. of Adriaen Jacobs van Rijswijck
5. de materialen van een schuur te halen op het eerste lot
belast met jaarlijks 18 gulden jaarlijks te lossen met 300 gulden aan het convent vanden Ulenborch te
sBosch
3de lot - Jan
1. Berkel
2. de onbedeelde helft in onbegraven heibodems en moeren in Venloon en Tilburg
4de lot - Sijmon
1. materialen van een schuur
2. Berkel
3. de onbedeelde helft in onbegraven heibodems en moeren in Venloon en Tilburg

16 maart 1653 | 347/128-128v
Testament van Peter zoon Jan Peter Adams en Maijken Jan Piggen
Vermelding van een hoeve die Peter gekocht heeft van jonker de Jeger in Venloon
teken van Peter en kruisje van Maria

5 juni 1653 | 347/134-135
Testament van Herman Hendrick Steenbacker en Joostgen dochter Jan Joosten
In dit testament is veel gekrast, maar is wel sprake van een steenoven en het bakken van stenen.
Herman ondertekent met een teken (steen) en zijn vrouw ook met een teken.

28 november 1653 | 347/138-138v
Testament van Aert Goijaerts Sterts en Anneke Claes vande Pasch
beiden zetten een tekening neer
Daaropvolgende akte is de inventaris van Aert Goijaert Sterts. Behoorlijk uitgebreid.
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