Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 352 ("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.)
1658 (1659)
19 januari 1658 | 352/2v
Wouter Adriaan Peter Wouters
verkoopt aan Jan Dirck van Grevenbroeck
akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de gruenstraet
e.z. Jan Dircken van Grevenbroeck, a.z. Anthonij Jan Vrancken, e.e. Cathalijn Jan Marcelis, a.e. Cornelis
Jan Gerrits

23 januari 1658 | 352/2v-9
Cornelis en Ariaen, broers, zonen van wijlen Jan Adriaen Jan Martens van Abeelen en wijlen Margriet
Adriaen Cornelis de Groot, Adriaen Jan Adriaen Laureijssen vanden Krekeloo als man van Lijsken, Jan
Stevens van den Bosch als man van Maijken, Joost Janssen vande Pasch als man van Adriana, Peter zoon
Jan Willems als man van Jenneke en Adriaen Adriaen van Abeelen en Aert Ariaen Laureijs Witlocx als
voogden van de kinderen wijlen Jan Jan Ariaens van Abeelen verwekt uit Merike Adriaen Laureijssen, maken
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Cornelis Jan van Abeelen
1. weiveld, 5 lopen 21 roeden, genaamd de hooge weije, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. en e.e. heilige geest van sBosch, a.z. Peter Wouter Coolen, a.e. Adriaen Jan Adriaen Laureijssen
tegendeler
2. 1/4 deel zuidwaarts in akkerland, genaamd t'gelut, met akkerland daarnaast gelegen genaamd het
heijveldeken, samen 3 lopen 29,5 roeden, als voor
e.z. Peter Jan Willems tegendeler, a.z. en e.e. Peter Wouter Coolen cs., a.e. heilige geest van sBosch
3. 1/4 deel zuidwaarts in de leegen acker, 2 lopen4,5 roeden, als voor
e.z. kinderen Jan Jan van Abeelen tegendeler, a.z. Peeter Wouter Coolen cs., e.e. heilige geest van sBosch,
a.e. convent van st. Gertrudis
4. 1/4 deel westwaarts in akkerland, 2 lopen 40 roeden, genaamd den Winckel acker
e.z. kinderen Jan Jan van Abeelen tegendeler, a.z. Peter Wouter Coolen cs., e.e. kinderen Jan Jan Emmen,
a.e. kinderen Peter Cornelis Driessen
5. 1/3 deel noordwaarts in een weiveld genaamd de rietinghs weije, als voor 4 lopen 38 roeden
e.z. kinderen Jan Jan van Abeelen tegendeler, a.z. convent van st. Gertrudis, e.e. Adriaen Peter Jan
Wouters, a.e. kartuizers van Vught
6. 4,5 roeden moer in Venloon bij de hanshamerkens
7. moerveld in Tilburg
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan de Baselaers
belast met jaarlijks 2 stuivers en nog 8 stuivers beide in een hertogcijns
2de lot - Ariaen Jan van Abeelen
1. de zuidelijke helft in een aanstede met grond en erf, 4 lopen 5 roeden, in Kerkhoven
2. materialen van een schuur van het erf van Joost Jan vanden Pasch
3. akkerland in Oisterwijk
4. akkerland in Oisterwijk
5. weiveld in Oisterwijk
6. houtveld in Oisterwijk
7. beemd genaamd den leegen bunt, 8 lopen, met nog een stukje beemd van 2 lopen, samen gelegen te
Udenhout, aan den brant
e.z. kinderen Peeter Claes e.a., a.z. gasthuis van sBosch, e.e. Joost Jan Joorden, a.e. weduwe Marten
Peter Martens
8. 1/3 deel onbedeeld in een houtveld. 8? lopen, te Udenhout
e.z. Peter Lamberts en Elis Jan Vrancken, a.z. Thomas van Baelen, e.e. kinderen Cornelis Driessen, a.z.
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Jan Jan Emmen
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns in een meerdere cijns in de herentalse chijns
3de lot - Adriaen Jan Adriaen Laureijssen
1. de oostelijke helft in een aanstede, bestaande uit huis en bakhuis en erf, 3 lopen 1 roede, te Udenhout in
den Biesmortel
e.z. Peter Wouter Colen cs., met een dijk tussen hen beide die voor de helft bij dit erf hoort, a.z. Peter Jan
Willems tegendeler, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Jan Jan van Abeelen
2. weiveld, 3,5 lopen aan de noordzijde van een groter stuk, als voor
e.z. Peter Wouter Colen cs., a.z. Peeter Jan Willems tegendeler, e.e. kinderen Jan Jan van Abeelen, a.e.
heilige geest van sBosch
3. 1/4 deel noordwaarts in akkerland genaamd het gelut, 2 lopen 4,5 roeden, als voor
e.z. Cornelis van Abeelen tegendeler, a.z. kinderen Jan Jan van Abeelen, e.e. Peeter Wouter Colen cs., a.e.
heilige geest van sBosch
4. 1/4 deel onbedeeld noordwaarts in akkerland genaamd den leegen acker, 2 lopen 4,5 roeden, als voor
e.z. Peter Jan Willems, a.z. kinderen Jan Jan van Abeelen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. st. Gertrudis
klooster
5. 1/4 deel onbedeeld oostwaarts in akkerland genaamd den Winckel acker, 2 lopen 42 roeden, als voor
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Peeter Jan Willems tegendeler, e.e. kinderen Peeter Cornelis Driessen,
a.z. kinderen Jan Jan Emmen
6. de onbedeelde helft in een weiveld genaamd het buijnderken, 6 lopen het geheel stuk, als voor
e.z. kartuizers van Vught, a.z. Cornelis Ariens van Iersel cs., e.e. kartuizers van Vught, a.e. klooster van st.
Gertrudis
7. heiveld te Helvoirt
8. akkerland te Helvoirt
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan het convent van Coudewater
belast met jaarlijks 3 oort in de hertogcijns
belast met jaarlijks 1 oort cijns aan de gezworenen van Helvoirt
dit lot krijgt samen met het lot van Peter Jan Willems de vruchten van de helft van Roeltjens dijck achter
tegen de leege weije en zij onderhouden deze steeg ook
Dit lot moet diverse vereffeningen betalen aan andere delers
4de lot - Jan Stevens vanden Bosch
1. weiveld in Oisterwijk
2. akkerland te Oisterwijk
3. akkerland te Oisterwijk
4. beemd te Oisterwijk
5. 1/3 deel onbedeeld in een houtveld, 8 lopen, genaamd de Leij weije, te Udenhout
e.z. Peeter Lamberts en Elis Jan Vrancken, a.z. Thomas van Baelen, e.e. kinderen Cornelis Driessen, a.e.
Jan Jan Emmen alias Rijcken
6. heibodem te Enschot
7. hooiland te Baardwijk
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan de heilige geest van Baardwijk
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 denarien aan de gezworenen van Haaren
5de lot - Joost Jansen vande Pasch
1. helft in de aanstede te Kerkhoven Oisterwijk
2. akkerland te Oisterwijk
3. akkerland te Oisterwijk
4. weiveld te Oisterwijk
5. heiveld te Oisterwijk
6. weiveld genaamd den langen beempt, 4 lopen, te Udenhout in het Broeck,
e.z. Cornelis Peter Ariens e.a., a.z. Goijaert Peeters, e.e. Matheeus Joosten, a.e. Cornelis Peter Willems
7. 1/3 deel onbedeeld in een houtveld genaamd leij weije, als voor, 8 lopen,
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e.z. Peeter Lamberts en Elis Jan Vrancken, a.z. Thomas van Baelen, e.e. kinderen Cornelis Driessen van
Giersbergen, a.e. Jan Jan Emmen
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de Baselaers
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 oort in de hertogcijns
6de lot - Peter Jan Willems
1. de westelijke helft in een aanstede, bestaande uit een schuur en erf, 3 lopen 1 roede, te Udenhout in den
Biesmortel
e.z. Adriaen Jan Adriaen Laureijssen tegendeler, a.z. Peter Wouter Colen cs., e.e. de gemene straat, a.e.
kinderen Jan Jan van Abeelen
2. weiveld aan het eind noordwaarts van een groter stuk, 3,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Ariaens tegendeler, a.z. Peter Wouter Colen cs., e.e. kinderen Jan Jan van Abeelen, a.e.
heilige geest van sBosch
3. middelste 1/4 deel zuidwaarts genaamd tgelut, 2 lopen 4,5 roeden, als voor
e.z. kinderen Jan Jan Abeelen, a.z. Cornelis van Abeelen tegendelers, e.e. heilige geest van sBosch, a.e.
Peter Wouter Colen cs.
4. middelste 1/4 deel zuidwaarts in akkerland genaamd den leegen acker, 2 lopen 4,5 roeden, als voor
e.z. Adriaen Jan Adriaens, a.z. Cornelis van Abeelen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. convent van st.
Gertrudis
5. middelste 1/4 deel oostwaarts in akkerland genaamd den winckel acker, 2 lopen 41 roeden, als voor
e.z. Adriaen Jan Adriaens, a.z. kinderen Jan Jan van Abeelen, e.e. kinderen Jan Jan Emmen, a.e. kinderen
Peter Cornelis Driessen
6. 1/3 deel zuidwaarts in een weiveld genaamd de rietinghs weije, 4 lopen 38 roeden, als voor
e.z. kinderen Cornelis Peter Gijsberts, a.z. kartuizers, e.e. kinderen Jan Jan van Abeelen, a.e. de gemene
straat
7. akkerland te Helvoirt
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan het klooster Coudewater
belast met jaarlijks 3 oort stuiver aan hertogcijns
belast met het onderhoud van de brug op Roeltjensdijk
dit lot krijgt samen met het lot van Adriaan Jan Adriaens de vruchten van de helft van Roeltjens dijck achter
tegen de leege weije en zij onderhouden deze steeg ook
7de lot - kinderen Jan Jan van Abeelen
1. weiveld, 8 lopen genaamd de leechweije, te Udenhout in de Biesmortel
b.z. Peter Wouter Colen, b.e. Adriaen Jan Adriaens en Peter Jan Willems
2. middelste 1/4 deel noordwaarts in akkerland genaamd t geluth, 2 lopen 4,5 roeden, als voor
e.z. Adriaen Jan Adriaens, a.z. Peter Jan Willems, e.e. Peter Wouter Colen, a.e. heilige geest van sBosch
3. 1/4 deel noordwaarts in akkerland genaamd den leegen acker, 2 lopen 4,5 roeden, als voor
e.z. Adriaen Jan Adriaens, a.z. Peter Wouter Colen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. convent van st.
Gertrudis
4. middelste 1/4 deel westwaarts in akkerland genaamd den winckel acker, 2 lopen 41 roeden, als voor
e.z. Peter Jan Willems, a.z. Cornelis van Abeelen, e.e. kinderen Peter Cornelis Driessen, a.e. kinderen Jan
Janssen Emmen
5. middelste 1/3 deel in een weiveld genaamd de rietings weijde, als voor, 4 lopen 38 roeden
e.z. kartuizers van Vught, a.z. kinderen Jan Janssen vande Pasch, e.e. Peter Jan Willems, a.e. Cornelis van
Abeelen
dit lot mag van het erf van Adriaen Jan Adriaens halen de materialen van een schop en varkenskooi voor mei
aanstaande en de gesmette eiken bomen staande op de heuvel

24 januari 1658 | 352/9
Adriaen Laureijs Joosten en Jan Jan Heunen
verkopen aan Jan Diercx van Grevenbroeck
wei of broekveld, 2,5 lopen, te Udenhout in het Aschots broeck
e.z. kinderen Huijbert Adriaen Beerthens, a.z. weduwe en kinderen Peter Ariens Vermeer
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belast met jaarlijks 3 oort cijns aan het bisdom van sBosch

19 februari 1658 | 352/13v-14
Jenneken dochter wijlen Joost Jan Emmen, weduwe Jacob Adriaen Gerrit Brocken
verkoopt aan Cornelis Peter Gijssen ten behoeve van de weduwe en kinderen Marten Peter Martens vande
Wouwe
akkerland genaamd Molenacker, 2 lopen 7 roeden, te Udenhout bij de creijten molen
e.z. weduwe en kinderen Jan Aert Weijten, verder rondom in de gemeint
verkoper aangekomen van haar ouders
in de marge:
Matheus Joost Jan Emmen vernadert deze verkoop op 19 februari 1658.
Daaronder staat nogmaals iets over dezelfde persoon, maar dat is lastig te lezen. Waarschijnlijk ziet hij af
van de vernadering op 29 oktober 1659.

28 februari 1658 | 352/16v-18v
Anthonis, Jenneken en Engelken, kinderen wijlen Dierck Matthijs Aerts en Cathelijn Claes Sebastiaen van
Engelant, Peter zoon van Jan Jan Vermeer en Maijken Dirck Mathijs Aerts, voor zichzelf en met Jan Peter
Vermeer als voogden over de kinderen wijlen Jan Jan Vermeer en Maijken, Peter zoon Peter Jan Nauwen en
Bastiaen Claes van Engelant als voogden van de kinderen van Jan zoon Peter Jan Nauwen en Maria Dirk
Mathijs Aerts, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun vaders grootvader en grootmoeder
aangekomen
1ste lot - Anthonis Dierck Mathijs Aerts
1. het achterhuis, van het 2de lot af te scheiden, met de grond en de helft van het schop op de straat
staande, met de helft van de hof van het tweede lot, met de oostelijke helft van de aanstede en erf, 4,5 lopen
te Udenhout opt Winckel
e.z. Bastiaen vs., a.z. Jenneken vs., e.e. kinderen Peter Henrics vanden Staeck, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks de helft van 5 gulden aan de kerk van Haaren
belast met jaarlijks de helft in 3,5 stuivers aan hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge erfpacht aan de altaristen van Oisterwijk
2de lot - Jenneken Dirck Mathijs Aerts
1. het voorhuis met de helft en 1/4 deel in de bakoven tegen het 1ste lot te delen, met de westelijke helft in
de aanstede en erf, 4,5 lopen, als voor op t Winckel
e.z. het 1ste lot, a.z. Bastiaen Claes, e.e. Peter Henricxs vande Staeck, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks de helft van 5 gulden aan de kerk van Haaren
belast met jaarlijks de helft in 3,5 stuivers aan hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
3de lot - Engelken Dirck Mathijs Aerts
1. de oostelijke helft in een weiveld, 4 lopen, als voor opt Winckel, aan het eind van de corte steeghde,
e.z. onmondige kinderen Jan Peter Nauwen, a.z. Bastiaen vs., e.e. heilige geest van sBosch, a.e. kinderen
Peter Jan Martens
4de lot - Peter Jan Vermeer en de onmondige kinderen wijlen Jan Jan Vermeer
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. Bastiaen vs., a.z. kinderen Peter Henricx vande Staeck, e.e. Peter Jan Rijswicx, a.e. de gemene straat
2. de materialen van een schuur op het 1ste en 2de lot af te breken voor mei aanstaande
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de altaristen te Oisterwijk
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belast met jaarlijks 2 denieren aan de gezworenen van Tilburg
5de lot - onmondige kinderen Jan Peter Nauwen
1. de westelijke helft in een weiveld, 4 lopen, te Udenhout opt Winckel, aan het eind van de corte steeghde
e.z. Engeltjen vs., a.z. Cornelis Jan Martens e.a., e.e. gasthuis van sBosch, a.e. Jan Thonis van Helvoirt

6 maart 1658 | 352/18v-19
Maijken dochter wijlen Peter Marten Adriaens, weduwe van Adriaen Anthonis Wolffs, met Gerrit Jan
Cruijssen haar voogd, volgens testament van haar en haar man
verkopen aan Jan Willem Matheeus Jans
akkerland, 1 lopen, het huijs ackerken, te Udenhout in de schoirstraete
e.z. Adriaen Henrick Berthens, a.z. Adriaen Adriaens van Gorcum,a.e. Peterken Aert Wouters van Laerhoven
met de gerechtigheid van te wegen over het erf van Adriaen Henrick Berthens
Jan beloofd daarna dat Maijken dit perceel mag lossen over vier jaar voor een bedrag van 75 gulden.
Datzelfde bedrag leent hij vandaag aan Maijken.
in de marge:
Peter Adriaen Cruijssen vernadert dit perceel op 19 augustus 1658

11 maart 1658 | 352/20v
Adriaen Claes Scheijven heeft op 8 maart 1658 verkocht aan Handrick Joost Theunis, 10 eiken bomen op
een perceel genaamd de reijt in Udenhout, in het broeck.
Cornelis Adriaen Claes vernadert nu deze koop

22 maart 1658 | 352/23-24v
Adriaen zoon Marten Gerits de Cort als man van Peerken, Aert Joost Cornelis als man van Heijlken, Peter
Aert Wijten als man van Lijsken, dochters wijlen Willem Lenart Joordens en Maijken Jacobs
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders mede namens Jan hun broer die innocent en
impotent is.
1ste lot - Adriaen Martens
1. huis met de aanstede en erf, 7,5 lopen, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. Peter Aerts vs., a.z. Aert Joosten vs., e.e. Adriaen vs., a.e. de gemene straat
2. akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. weduwe Cornelis Peter Gijsberts, a.z. Claes Willem Claes, e.e. Aert Joosten, a.e. Peter vs.
3. weiveld, 4 lopen, als voor
e.z. Peter vs., a.z. Aert Joosten, e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e. Laureijs Jan Wouters
belast met jaarlijks 21 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de baselaers te sBosch
2de lot - Aert Joosten
1. de schuur met de aanstede en erf, akkerland en weiland, 12,5 lopen, te Udenhout bij de creijten molen
b.z. Adriaens vs., e.e. Adriaen Gevers van Deursen, a.e. de gemene straat
2. weiveld, 4 lopen, als voor
e.z. Adriaen vs., a.z. Peter vs., e.e. kinderen Jan Stevens vanden Biesenrijt, a.e. Cornelis Peter Gijsberts
belast met jaarlijks 21 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de baselaers te sBosch
3de lot - Peter Aerts
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout bij de creijten molen
e.z. en e.e. convent van den Ulenborch, a.z. Adriaen vs., a.e. de gemene straat
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2. sesterzaad akkerland, als voor
e.z. Adriaen vs., a.z. Aert vs., e.e. Thomas Jan Colijns, a.e. weduwe Cornelis Peter Gijsberts
3. akkerland, genaamd den Crommen Acker, 3,5 lopen, als voor
e.z. en e.e. Goijaert Peter Vermeer, a.z. Adriaen Ariens van Gorcum, a.e. Adriaen vs.
weiveld, genaamd de boon weije, 4 lopen, als voor
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. Laureijs Jan Wouters, e.e. Peter Aert Wijten, a.e. de gemene straat
4. broekveld, als voor
e.z. Adriaen Vermeer, a.z. arm vrouwen gasthuis te sBosch, e.e. erfgenamen Aert Adriaens alias Neuten,
a.e. de zuster van de heer van Helvoirt
belast met jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht aan het gasthuis van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 lopen rogge erfpacht aan de kapel van Udenhout
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht aan de heilige geest van Haaren
belast met jaarlijks 5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heer Schuijl te sBosch als
rentmeester
aansluitend een akte waarin de bovengenoemde erfgenamen beloven om hun broer en zwager Jan zijn
leven lang zullen verzorgen. Van Jan wordt hier gezegd: "door Godt almachtich in sijn eene sijde geraeckt
met beruertheijt mede oock ten deele in sijne hersenen off sinnekens geraeckt soo dat hem onmogelijck is
sijnen cost ende andere notelijckheden nu noch nemmermeer te connen winnen".
Daarvoor mogen zij zijn kindsdeel gebruiken als vergoeding daarvoor.

9 april 1658 | 352/26v-28v
Adriaen zoon wijlen Jan Adriaen vanden Pasch als man van Maria dochter wijlen Peter Jan Martens en
Joostken dochter wijlen Aert de Meijer in hun tweede huwelijk verwekt aan de ene zijde
en Anthonis zoon wijlen Cornelis Michiels alias roos als man van Maria dochter van Adriaen en Maria vs. als
voogd samen met Aert Adriaens vanden Pasch van Joostken, dochter van Anthonis en Maria vs., aan de
andere zijde
maken een erfdeling van de nalatenschap die Adriaen en zijn huisvrouw vs. is aangekomen van Anthonis
zoon wijlen Aert Wouters en Joostken in haar eerste huwelijk, en Joostken onmondige dochter van Anthonis
Cornelis Michiels bij maaksel van testament aangekomen van Eirken dochter wijlen Aert Wouters en
Joostken, met toestemming van Aert Peter Verhoeven, de man van Eirken
1ste lot - Adriaen Jan vanden Pasch
1. de oostelijke helft in akkerland genaamd den hoogen Acker, 6 lopen, te Udenhout aan de santcant
e.z. Jan Jan Adriaens van Gorcum, a.z. de gemeint, e.e. weduwe en kinderen Gijsbert Cornelis, a.e. een
straat
2. de noordelijke helft in akkerland genaamd besems? Acker, 10 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Adriaens van Gorcum, a.z. onmondige kinderen vs., e.e. weduwe Gijsbert Cornelis, a.e. de
gemene steeg
3. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den achtersten acker, 4 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Adriaens van Gorcum, a.z. Adriaen vs., e.e. Jan Willems, a.e. weduwe en kinderen Joost
Willems
4. weiveld genaamd de hooge weije, 6 lopen, als voor
e.z. vorige perceel, a.z. Jan van Gorcum, e.e. de gemene heiloop, a.e. de onmondigen vs.
5. heiveld te Helvoirt
6. erf te Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 1 mud rogge erfpacht in een meerdere pacht aan iemand te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 oort in de hertogcijns uit het heiveld onder Helvoirt
belast met het onderhouden van 1.4 deel in een bruggetje in de lei gelegen aan de hooge weije
2de lot - Joostken
1. een woonhuis en schop met de westelijke helft in akkerland genaamd den hoogen Acker, te Udenhout aan
de santcant
e.z. Jan Jan Adriaens van Gorcum, a.z. de gemeint, e.e. Gijsbert Cornelis, a.e. de gemene straat
2. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den legen? Acker, 10 lopen, als voor
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

e.z. Jan van Gorcum, a.z. wen weiveld van de onmondigen, e.e. weduwe Gijsbert Cornelis, a.e. a.e. een
gemene steeg
3. de noordelijke helft in akkerland, genaamd den achtersten Acker, 4 lopen, als voor
e.z. Jan van Gorcum, a.z. Adriaen vs., e.e. Jan Willems, a.e. Joost Willems
4. land en wei, met de lei door het midden, 10 lopen, als voor
e.z. de legen acker, a.z. weduwe Jan Jan Wouters, e.e. Henrick Daniels, a.e. een steeg
5. land te Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 1 mud rogge erfpacht in een meerdere pacht aan iemand te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuiver 1 oort aan de heer van Helvoirt
belast met jaarlijks 1 oort aan de gezworenen van Helvoirt
Het huis mag gebruik maken van de aard van Helvoirt

2 mei 1658 | 352/30v
Peeter Lambert Vuchts
verkoopt aan Jan Cornelis Appels
heiveld genaamd Robben busken, 2 lopen 31 roeden, te Berkel in de seshoeven
e.z. Elis Aert Mathijs, a.z. Jan Cornelis Appels e.a., e.e. kinderen Jan Peter Willems, a.e. Peter Willem
Fransen e.a.
in de marge:
vernadert door Joost Peter Lamberts op 2 mei 1658
de vernadering is ongedaan gemaakt door dezelfde op 3 juni 1659

2 mei 1658 | 352/30v-31
Jan zoon Peter Gerit Francken en Lijsken Vuijsten, mede voor Mathijs zijn broer die in het buitenland is, en
Cornelis zoon Lambert Willems als man van Joostjen dochter Peter Gerit Francken en Maria Jan Wouter
Peters in zijn tweede huwelijk
verkopen aan Jan Jan Emmen
weiveld, 8 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Jan Jan Emmen alias Rijcken oostwaarts, a.z. Peter Adriaen Vuchts, e.e. jonker de Jeger, a.e.
erfgenamen Michiel Jans vande Sande
belast met jaarlijks 15 stuivers 1 oort in bisschopscijns
in de marge:
vernadert door Gerit Peter Gerit Francken op 2 mei 1658
vernadering ongedaan gemaakt door dezelfde op 2 juni 1659

2 mei 1658 | 352/31
Anthonis Peter Ariens als man van Maijken dochter Aert Adriaen Aerts
verkoopt aan Cornelis Ariens van Ierssel
broekveld, 6 lopen, te Udenhout opt Gommelaer
e.z. Jan Peter Swaens, a.z. de gemene straat, e.e. Cornelis Adriaens de jonge, a.e. Dries Cornelis Driessen

2 mei 1658 | 352/31
Anthonis Peter Ariens als man van Maijken dochter Aert Adriaen Aerts
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verkoopt aan Jan Gijsbert van Ierssel
1/4 deel onbedeeld in een moerbodem, 7 vierdevat zaad te Udenhout in de verlooren brandt
e.z. Wouter Peter vande Pasch, a.z. Jan Gijsberts, e.e. Cornelis Jan Cornelis, a.e. Jan Gijsberts vs.

16 mei 1658 | 352/33v
Gijsbert Ariens van Ierssel
verkoopt aan Joost Jan vande Pasch
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in den biesenmortel
rondom het convent van st. Gertrudis te sBosch
met recht van overpad over de hoeve van het convent van st. Gertrudis

16 mei 1658 | 352/33v-34
Gijsbert Ariens van Ierssel
verkoopt aan Peter Jan Willems
weiveld, 5,5 lopen, te Udenhout in den biesenmortel
e.z. Adriaen Adriaens van Iersel, a.z. de gemene straat, e.e. Peter Wouter Colen, a.e. convent van den
Haege binnen Weert
Op dit perceel berust het recht van overpad voor hen die daar echt op hebben
vernadert door Adriaen zoon Gijsbert van Iersel op 16 mei 1658
de vernadering is door hem ongedaan gemaakt op 22 mei 1659

16 mei 1658 | 352/34-34v
Anthonis en Jenneken, kinderen wijlen Dierck Mathijs Aerts en wijlen Cathelijn dochter wijlen Claes
Sebastiaen van Engelant, Peter en Jan (24 jaar), zonen wijlen Jan Janssen Vermeer en wijlen Maijken
dochter Dierck Mathijs Aerts, de vs. Peter nog als voogd van de kinderen wijlen Jan en Maijken vs., mede
voor Jan Peters Vermeer zijn medevoogd die afwezig is omdat hij ziek is, Peter Jan Nauwen alias Piggen en
Sebastiaen Claes van Engelant als voogden over de de kinderen Jan Peter Jan Nauwen en wijlen Maria
Dierck Mathijs Aerts
verkopen aan Gijsbert Ariens van Iersel
huis, hof en schuur met grond en toebehoren, 4,5 lopen, met het schop op de straat en de halve bakoven, te
Udenhout op t winckel
e.z. en a.z. Sebastiaen Claes vs., e.e. erfgenamen Peter Dierick vande Staeck, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 5 gulden aan de kerk van Haaren
belast met jaarlijks 3,5 stuiver in de hertogcijns
belast met jaarlijks 6 lopen rogge erfpacht aan de altaristen te Oisterwijk in een meerdere pacht

16 mei 1658 | 352/34v
Anthonis en Jenneken, kinderen wijlen Dierck Mathijs Aerts en wijlen Cathelijn dochter wijlen Claes
Sebastiaen van Engelant, Peter en Jan (24 jaar), zonen wijlen Jan Janssen Vermeer en wijlen Maijken
dochter Dierck Mathijs Aerts, de vs. Peter nog als voogd van de kinderen wijlen Jan en Maijken vs., mede
voor Jan Peters Vermeer zijn medevoogd die afwezig is omdat hij ziek is, Peter Jan Nauwen alias Piggen en
Sebastiaen Claes van Engelant als voogden over de de kinderen Jan Peter Jan Nauwen en wijlen Maria
Dierck Mathijs Aerts
verkopen aan Engelken Dierck Mathijssen weduwe Adriaen Cornelis Michiels
akkerland, 2 lopen, te Udenhout opt winckel
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e.z. Sebastiaen Claes, a.z. kinderen Peter Henricx, e.e. Peter van Rijswijck, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 denieren aan de gezworenen van Tilburg

16 mei 1658 | 352/34v
Anthonis en Jenneken, kinderen wijlen Dierck Mathijs Aerts en wijlen Cathelijn dochter wijlen Claes
Sebastiaen van Engelant, Peter en Jan (24 jaar), zonen wijlen Jan Janssen Vermeer en wijlen Maijken
dochter Dierck Mathijs Aerts, de vs. Peter nog als voogd van de kinderen wijlen Jan en Maijken vs., mede
voor Jan Peters Vermeer zijn medevoogd die afwezig is omdat hij ziek is, Peter Jan Nauwen alias Piggen en
Sebastiaen Claes van Engelant als voogden over de de kinderen Jan Peter Jan Nauwen en wijlen Maria
Dierck Mathijs Aerts
verkopen aan Adriaen Aert Neuten
de westelijke helft in een weiveld, 4 lopen, te Udenhout opt Winckel aan het eind van de corte steeghde
e.z. Engelken Aert Mathijssen (sic), a.z. Cornelis Jan Martens e.a., e.e. gasthuis van sBosch, a.e. Jan
Thonis van Helvoirt

28 mei 1658 | 352/41v-42
Adriaen Adriaen van Hal en Aert Adriaen Mutsaerts als voogden van de kinderen wijlen Willem Peter Willems
en wijlen Adriaenken Adriaen Mutsaerts
verkopen aan Jenneken weduwe Jacob Adriaen Brocken
1. 2 percelen akkerland onbedeeld, 4 lopen, voor deze kinderen ongeveer 18,5 roeden, te Udenhout in den
Biesenmortel
het eerste stuk, e.z. Jan Peter Wouters a.z. weduwe Jacob Brocken
het tweede stuk, e.z. Jan Peters vs., a.z. Adriaen Cornelis
2. heiveld bij Giersbergen
3. broekveld in Helvoirt

1 juni 1658 | 352/42v
Aert Jan Aerts
verkoopt aan Jan Gerit Appels
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan het herlaerbosch
e.z. Jan Gerit Appels de jonge, a.z. Adriaen Breeckels de jonge, e.e. Adriaen Martens van Abeelen, a.e. Jan
Diercx van Grevenbroeck
belast met jaarlijks 2 stuivers 1 oort cijns die Abblon ontvangt
recht van overpad verlenen aan wie daar recht op heeft.

1 juni 1658 | 352/42v-43
Jan en Adriaen zonen Gerit Peters vande Pasch
verkopen aan Aert Jan Aerts
1. 2/5 deel onbedeeld in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse Ackeren
e.z. Wouter Peter vande Pasch, a.z. en e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Jan Jan Peters
2. 2/5 deel onbedeeld in akkerland, 1,5 lopen als voor
e.z. Cornelis Adriaen van Iersel de jonge, a.z. Wouter Peter vande Pasch, e.e. weduwe Embert Jacobs, a.e.
st. Anna gasthuis
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1 juni 1658 | 352/43-43v
Peter en Margriet, kinderen wijlen Gerit Peter vande Pasch en wijlen Lijsken Jan Martens, Margriet
geassisteerd door haar broer Jan en haar oom Wouter, voor 2/5 deel, en Aert Jan Aerts als man van
Maijken, voor 3/5 deel, maken een erfdeling van de nalatenschap van 2 stukken akkerland
1ste lot - Peter Gerard Peter vande Pasch
1. de zuidelijke helft en Margriet de noordelijke helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse
ackeren
e.z. Cornelis Ariens van Iersel de jonge, a.z. Wouter Peters vande Pasch, e.e. weduwe Embert Jacobs, a.e.
st. Anna gasthuis
2de lot - Aert Jan Aerts
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Wouter Peter vande Pasch, a.z. en e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Jan Jan Peters

1 juli 1658 | 352/48-48v
Evert Peter Francken
verkoopt aan Jen en Cornelis Peter Jan Wouters
de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan den Biesenmortel
e.z. en e.e. Jan en Cornelis Peter Jan Wouters, a.z. Cornelis Lambert Willems, a.e. kinderen Adriaen Peter
Breeckelmans
vernadert door Cornelis Lambert Willems en zijn huisvrouw Joostjen Peter Gerit Vrancken op 29 oktober
1658

2 juli 1658 | 352/48v
Jan zoon Jan Peter Swaens als man van Jenneke Henrick Claes Scheijven
verkoopt aan Adriaen Aert Ariens
weiveld genaamd de Rijt, 18 lopen, te Udenhout in de Gommelaerse straete
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. erfgenamen Aert Adriaen Aerts, e.e. de gommelaerse straete, a.e. twee
buijnder

2 juli 1658 | 352/48v-49
Jan zoon Jan Peter Swaens als man van Jenneke Henrick Claes Scheijven
verkoopt aan Cornelis Adriaen Scheijven
weiveld genaamd de halff buijnder, 4 lopen, te Udenhout bij de Gommelaerse straete
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. kinderen Hendrick Emmen, a.e. Cornelis Adriaen Scheijven, a.e. heilige
geest van sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns en een halve kapoen in een meerdere cijns aan jonker Versteeghde op st.
Thomas dag te betalen

3 juli 1658 | 352/49v
Aert Henrick Berthens
verkoopt aan Jan Joosten vanden Broeck tbv Dierck Jan Joosten zijn zoon verwekt uit Maijken Ariens van
Gorcum
akkerland, 2 lopen 30 roeden 5 voet, te Udenhout aan de Cruijsstraet
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e.z. Cornelis Hendrick Berthens, a.z. Wouter Aerts de Ridder, b.e. Jan Jan Emmen

19 augustus 1658 | 352/58-58v
Peter Adriaen Cruijssen
verkoopt aan Adriaen Cornelis van Beurden
akkerland, 1 lopen, genaamd het huijsackerken, te Udenhout in de schoirstraet
e.z. Adriaen Hendrick Berthens, a.z. en e.e. Adriaen Jan Adriaens van Gorcum, a.e. Peerken Aert Wouters
van Laerhoven
met recht van overweg over het erf van Adriaen Henrick Berthens
De kosten voor dit perceel mogen afgelost worden. Peter moet wel beloven ieder jaar, looptijd is vier jaar, als
huur 7 lopen rogge BM)
In de marge de aflossing genoteerd op 3 november 1664 of 1667 (jaartal niet goed te lezen)

22 augustus 1658 | 352/59-61v
Adriaen Jan vande Pasch als man van Merike Peter Jan Martens, Adriaen en Hendrick, zonen Cornelis
Peters en Ariken Willem Adriaen Goijaerts, mede voor hun andere broers en zusters, Cornelis Lambert
Willems wiens moeder was Aeltjen Peter Jan Lamberts en Jacob Bungers als man van Joostjen Lambert
Willems, mede voor hun andere broers en zusters, maken een erfdeling van de nalatenschap van Anthonis
Aert Wouters, zwager van Adriaen vande Pasch en oom van andere delers, die Adriaen vande Pasch om
redenen hem bekend in 3 porties laat verdelen
1ste lot - Adriaen Jan van de Pasch
1. de oostelijke helft van akkerland genaamd den hoogen Acker, 6 lopen, te Udenhout aan den santcant
e.z. Kam Kam Adriaen van Gorcum, a.z. de gemeint, e.e. onmondige kinderen Anthonis Cornelis Michiels
Roose, a.e. onmondige kinderen Gijsbert Cornelis
2. erf genaamd den hoff, 27,5 roeden, als voor
e.z. erfgenamen Joost Willems, a.z. en e.e. Aert Huijberts te Helvoirt, a.e. weduwe Laureijs Hendricx cs.
3. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den achtersten Acker, 4 lopen, als voor
e.z. Jan Cornelis Gorcums, a.z. Peter Wouter Coolen, e.e. onmondige kinderen Anthonis Cornelis vs.
hiervan gedeeld, a.z. Jan Jan Adriaens vs.
4. het middelste 1/3 deel in een weiveld genaamd de hooge Weije, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen Cornelis Cruijssen?, a.z. kinderen Lambert Willems, e.e. onmondige kinderen vs., a.e. Jan
Janssen van Gorcum
5. de oostelijke helft in een heiveld, 3 lopen, te Udenhout en de rest te Helvoirt
e.z. kinderen Lambert Willems, a.z. convent van Eijndhoven, e.e. kinderen Cornelis Aerts de Stoeldraijer,
a.e. Willem Gerits
6. 1/3 deel westwaarts in een broekveld te Udenhout int Willighbroeck, 0,5 lopen
geen belendenaren genoemd
belast met jaarlijks 1/3 deel in 0.5 mud rogge aan iemand in sBosch
belast met jaarlijks de helft in 1 stuiver 2 oort in de hertogcijns
2de lot - kinderen Cornelis Peter Jan Martens
1. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den leegen Acker, 2,5 lopen, te Udenhout aan den Santcant
e.z. kinderen Lambert Willems, a.z. onmondige kinderen Cornelis Roos, e.e. Jenneke weduwe Gijsbert
Cornelis, a.e. een steeg
2. 1/3 deel noordwaarts in een weiveld genaamd de hooge weije, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. de gemene lei spiesgewijs uitlopende, a.e. Jan Jan van Gorcum
3. weiveld, 30 roeden, als voor
e.z. Jan Jan Adriaens van Gorcum, a.z. Joost Jan Peter Willems, b.e. Jan Wouter Colen
4. hooiland te Baardwijk
5. de oostelijke helft in een broekveld, 3 lopen, als voor
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e.z. Jacob Bungers, a.z. Adriaen Jans, e.e. gasthuis van sBosch, a.e. een lei
6. de zuidelijke helft in een heiveld te Helvoirt
7. een middelste 1/3 deel in een broekveld, te Udenhout int Willighbroeck, 0,5 lopen
belast met jaarlijks 1/3 deel in een half mud rogge aan te sBosch
belast met het onderhoud van het hecken en post en 1/4 deel in de brug bij de hooge weije over de lei
3de lot - kinderen Lambert Willems
1. de noordelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout bij de santstraete
e.z. kinderen Cornelis Peter Jan Martens, a.z. Jan Jan van Gorcum, e.e. Jenneke weduwe Gijsbert Cornelis
2. akkerland, 2 lopen, als voor achter de cleijne Mortel
geen belendenaren genoemd
3. 1/3 deel zuidwaarts in weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. onmondige kinderen Anthonis Cornelis Roose, e.e. Jan Jan van Gorcum, a.e.
Adriaen Gijsberts
4. heiveld te Helvoirt
5. 1/3 deel oostwaarts in een broekveld, te Udenhout int Willichbroeck
geen belendenaren genoemd
belast met jaarlijks 1/3 deel in een half mud rogge aan iemand te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 1 stuiver 2 oort in de hertogcijns

30 augustus 1658 | 352/62
Jan Thonis Jan Joosten als man van Cornelia Hendrick Driessen
verkoopt aan Dierck Reinderts van Rosmeir
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Geilse straet
e.z. Adriaen Handrick Driessen, a.z. Jan Adriaen Laureijssen, e.e. (niet ingevuld), a.e. geilse straete
2. akkerland, 1 lopen min 4 roeden, als voor
e.z. Adriaen Hendricx vs., a.z. Gijsbert Peters, e.e. Adriaen vande Pasch, a.e. weduwe Cornelis Aerts
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht aan Jan Jan Rijcken cs.
belast met jaarlijks 27 stuivers te sBosch

12 september 1658 | 352/62v-64
Aert, Marcelis, Cathelijn en Anneken, kinderen wijlen Adriaen Aerts Stoeldraeijers en wijlen Cornelia Marcelis
Laurens, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
Familierelaties. Niets in Udenhout.

25 september 1658 | 352/66-66v
Aert Jansen Aert van Laerhoven als man van Maijken Gerrit Peters
verkoopt aan Jan Jan Appels de jonge
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse Ackeren
e.z. en e.e. st. Anna gasthuis, a.z. Wouter Peter vande Pasch, a.e. Jan Jan Peters?
vernadert door Wouter Peter vande Pasch op 20 augustus 1659

25 september 1658 | 352/66v
Jan Jan Appels de jonge als man van Maijken Jan Aerts van Laerhoven
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verkoopt aan Aert Jan Aert van Laerhoven
de zuidelijke helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan het herlaer bosch
e.z. Adriaen Adriaen Brekels de jonge, a.z. Jan Jan Appels de jonge, e.e. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.e.
Adriaen Jan van Abeelen
belast met jaarlijks de helft in 4,5 stuivers aan cijns aan Abelons

26 oktober 1658 | 352/69
Peter en Goijaert zonen van wijlen Peter Vermeer
verkopen aan Adriaen Jan Peter Verhoeven
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstrate, genaamd het hoochstucxken
e.z. Adriaen Jan Peter Verhoeven, a.z. Jan Thomas Stevens, e.e. Joost Jan Emmen of het convent van
Ulenborch, a.e. heilige geest van Oisterwijk en Willem Adriaen Cornelis Berthens
belast met jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht aan Clara klooster te sBosch

28 oktober 1658 | 352/69-69v
Gerit Peter Francken
verkoopt aan Cornelis Lambert Willems
1. woonhuis, grond en boomgaard en erf, 1,5 lopen, te Udenhout in den biesenmortel
e.z. Cornelis Lambert Willems, hiervan eerder afgedeeld, noordwaarts, a.z. de gemene straat, e.e. Margriet
weduwe Thomas vanden Hoevel, a.e. gasthuis te sBosch
2. weiveld, 0,5 lopen, als voor
e.z. Cornelis vs., a.z. Bastiaen Jan Wouters, e.e. Jan Peter Wouters, a.e. op een spie uitlopend aan het erf
van Adriaen Peter Breeckels
3. 1/4 deel in een broekveld genaamd de rietingh, 10 lopen, als voor
e.z. Jenneken weduwe Gijsbert, a.z. Wouter Cornelis Handricx cs., e.e. Peter Wouters, a.e. de gemene lei

4 november 1658 | 352/70
Peterken dochter Henrick Antonissen de Cort, weduwe Wijtman Peter Wijten Joosten van Iersel, met Henrick
haar zoon
verkoopt aan Jan Adriaen Lamberts
akkerland, 36 roeden, te Udenhout aan de groenstraet in de seshoeven
e.z. en e.e. Jan Adriaen Lamberts, a.z. Peter Gerit Peter, a.e. Jan Pauwels
met het recht van overweg over het erf van Peter Gerit Peters
belast met jaarlijks 1 stuiver 1 duit cijns aan de heer van Helvoirt

27 november 1658 | 352/71v
Jan Jan Steven Hessels de jonge
verkoopt aan Jan Jan Steven Hessels de oude
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Jan Jan Stevens de oude, a.z. Peter Willems e.a., e.e. Gerit Steven Faessen, a.e. weduwe Cornelis
Hendricx
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer Kessel te sBosch
belast met jaarlijks 1 duit aan de gezworenen van Tilburg
2. akkerland, 1 lopen, genaamd den hoff, als voor
e.z. Gerit Stevens Servaessen, a.z. Adriaen Jan Steven Hessels, e.e. kinderen Adriaen Peter Breeckelmans,
a.e. de gemene straat
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voor de som van 230 gulden

4 december 1658 | 352/71v-72
Adriaen zoon wijlen Claes Adriaen Scheijven voor 2/3 deel en Jan Jan Swaens als man van Jenneken
dochter wijlen Hendrick Scheijven voor 1/3 deel
verkopen aan Peter Adriaen Wagemaeckers
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 carolus gulden van 20 stuivers, te betalen op st. Gillisdag abt,
1. uit de zuidelijke helft in akkerland genaamd den spijcker, 1,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse
Ackeren
e.z. Jacob Adriaens van Rijswijck, a.z. Peter Wouter Peters, e.e. Jacob vs. met een steeg daartussen, a.e.
Cornelis Jan Witlocx
2. de noordelijke helft in akkerland genaamd den cleijnen acker, 4 lopen als voor aan de langhsteeghde
e.z. Jan Huijbert Scheenkens, a.z. Peter Wouter Peters, e.e. weduwe Jan Steven Hessels, a.e. de langhe
steeghde
deze cijns was verkocht door Adriaen zoon wijlen Jan Steven Hessels als man van Jenneken dochter wijlen
Jan Janssen van Welt aan Claes Adriaen Claes Scheijven op 22 september 1615

9 december 1658 | 352/72-72v
Aert zoon wijlen Aert Aert van Laerhoven
verkoopt aan jonker Engelbrecht Franchois van Cannaert tbv. juffrouw Johanna de Roij weduwe van heer en
meester Adriaen Coomans
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 carolus gulden van 20 stuivers, te betalen op 23 dag van mei uit
1. land, 2 lopen, te Udenhout aan de schoorstraet
e.z. Willem Mattheus Jans, a.z. Cornelis Joost Jans, e.e. volgende perceel, a.e. kinderen Gerit van
Broeckhoven
2. land, 3 lopen, als voor
e.z. Willem Mattheus en Joost (sic) vs., a.z. Adriaen Wouter Stevens, e.e. Cornelis Joosten, a.e. volgende
perceel
3. weiland, heide en akkerland, genaamd de ossen weije, 10 lopen, als voor
e.z. en e.e. de heer van Loon, a.z. Claes Joosten e.a., a.e. de gemene straat
Deze cijns mag de verkoper aflossen door 600 carolus gulden te betalen
Dit bedrag is in 2 delen afgelost:
300 gulden op 2 juli 1686 door de kinderen Aert Aert van Laerhoeven
300 gulden op 30 november 1701 door Adriaen Denis Schapendonck en Willem Willem de Cort

19 december 1658 | 352/73-73v
Cornelis Wouter Adriaen van Abeelen
verkoopt aan Laureijs en Hendrick zonen van Jan Peter Willems
broekveld, 4 lopen, te Udenhout aan de twee steeghden
e.z. Peter Claes Leppers (sic) de Cock, a.z. Jan Adriaen Cornelis, e.e. Hendrick Jan Peter Willems, a.e.
weduwe Cornelis Aert Peter Leppers
met recht overweg te verlenen aan wie daar recht op heeft

27 december 1658 | 352/73v
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Goijaert Jansen als man van Jenneken dochter Aert Aert van Tilborch
verkoopt aan Adriaen Jan Laureijssen
1. de oostelijke helft in een beemd, 2 lopen 37,5 roeden te Udenhout in de slimstraete
e,z, Adriaen Jan Loureijss, a.z. Elias Aert Matthijss, e.e. Gerit Gerit Peijnenborch, a.e. de gemene straat
2. 1/4 deel zuidwaarts in een weiveld genaamd de gommerse weije, als voor
e.z. Adriaen Jan Laureijss, a.z. Aert Neuten, e.e. Henrick Aerts, a.e. de gemene straat
3. te Tilburg

30 december 1658 | 352/74v-81
Laureijs, Henrick, Cornelis en Adriaen, zonen wijlen Jan Peter Willems en Elisabeth dochter wijlen Jan
Robbert Leijnen en Jan zoon wijlen Willem Mattheus Jans als man van Lijsken dochter Adriaen Jan Peter
Willems, met Peter en Deliana kinderen wijlen Adriaen vs., Joost, Peter en Cornelis zonen wijlen Jan zoon
wijlen Jan Peter Willems, Henrick zoon Jan Peters vs., en Henrick zoon Wijtman Peters van Iersel als
voogden van de kinderen Denis Jan Peters, Cornelis, Jan en Aert, zonen Jan Adriaen Cornelis en Adriana
Jan Peter Willems, Henrick Peter Lamberts als man van Adriana en Adriaen Peter Sijmons als man van
Lijsbet dochters van Jan Adriaens en wijlen Adriana vs., de vs. Laureijs ook met Adriaen Adriaen van Iersel
als voogden van de kinderen wijlen Jan Adriaens van Iersel en Lijsken Jan Peters, maken allen een erfdeling
van de nalatenschap
1ste lot - Laureijs Jan Peter Willems
1. een stede met erf, 1 lopen 33 13/7 roeden, te Udenhout in de houtse straete
e.z. ander perceel van Laureijs, a.z. onmondige kinderen Denijs Jan Peters, e.e. de straat, a.e. een volgend
perceel
2. de noordelijke helft in een weiveld genaamd de del weije, 2 lopen 27 2/4 roede, als voor
e.z. Goijaert Peter Ariens, a.z. onmondige kinderen Denijs vs., e.e. ander perceel van Laureijs, a.e. Jan Arien
Laureijs genoemd wappels weije
met de plicht om de afvoer van het water van de del weije in stand te houden komende van het huis van de
vs. Laureijs en Jan Ariens Cleijne en ander erven daar
3. land, genaamd den grooten Acker, 4 lopen 15 roeden, als voor
e.z. Laureijs vs., a.z. Goijaert Peter Ariens, e.e. Jan Adriaen Laureijs, e.e. de twee steeghden
4. een weiveld, 2 lopen 5 roeden, als voor
b.z. Goijaert Peters, e.e. Lambert Peter Matthijs, a.e. de twee steeghden
5. land en wei, 5 lopen 46 roeden, als voor
Willem van Oudenhoven, a.z. twee steeghden, e.e. Peter Claes Cocx?, a.e. weduwe Cornelis Aert Leppers
6. de oostelijke helft in een weiveld, 1 lopen, als voor
e.z. weduwe Cornelis Aert Leppers, a.z. Laureijs vs., e.e. heer van Wittenhorst, a.e. prinses van hoochsolder
7. heiveld te Tilburg
8. te Tilburg
9. de zuidelijke helft in een weiveld genaamd de groote keel? weije, 3 lopen 3 roeden, te Udenhout op de
schoorstraete
e.z. Cornelis Jans, a.z. Peter Lamberts, e.e. Adriaen vande Wouw, a.e. de gemene straat
10. hooiland te Baardwijk
belast met jaarlijks 12 vaten rogge met daarin 2 vaten reductie aan de rector van het Bacx koor te sBosch uit
de grooten Acker
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 5 stuivers, aan de heilige geest te Tilburg
belast met jaarlijks de helft in 7 stuivers 6 oort aan het bisdom van sBosch
2de lot - Hendrick Jan Peter Willems
1. akkerland genaamd den crommen acker, 3 lopen 4 roeden, te Udenhout in de achthoeven
e.z. Jan Thomas Stevens, a.z. kinderen Peter Adriaen Wouters, e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e. Jan
Vreijs Sijmons
2. akkerland, 5 lopen, als voor in de seshoeven
e.z. Jan Vreijs Sijmons, a.z. Willem Adriaen Goijaerts, e.e. convent van Ulenborch, a.e. mestweg
3. akkerland, 2 lopen, noordwaarts, afgedeeld van een grotere akker genaamd de hons acker, als voor
e.z. kinderen Adriaen Jan Peters vs., a.z. kinderen Jan Adriaen van Iersel, e.e. Adriaen Geverts, a.e. Willem
Goossens
4. weiveld genaamd de cleijn keelweije, 4 lopen, in Udenhout int Willichbroeck
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e.z. bisdom van sBosch, a.z. graaf Henrick vanden Bergh erfgenamen?, e.e. Wouter Aert de Ridder, a.e.
Adriaen Jan vande Pasch
5. weiveld genaamd het Schoor Veldeken, te Udenhout op de schoorstraete
e.z. Adriaen Henrick de Meijer, a.z. de strijthoeven, e.e. Peter Lambert Matthijs, a.e. heilige geest van
Oisterwijk
6. heiveld, te Udenhout aan de hesseldonck
e.z. kinderen Wijt Peters, a.z. Aert Jan Marcelis, e.e. Engelken Aert de Lepper, a.e. Adriaen Henricx de
Meijer
7. een heibeemken onbegraven liggende in de lange heije
8. 40 bomen in het schoorvelt
9. 1 boom op de keel weije
10. alle bomen in de hesseldonck die niet gesmet zijn
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk ui het schoorheiveld
3de lot - Cornelis Jan Peter Willems
1. heiveld genaamd pauwels weije, 7 lopen 19 roeden, te Udenhout in de hoochoutse (sic) straete
e.z. en e.e. graaf Henrick vanden Bergh, a.z. Goijaert Peter Adriaens, a.e. de gemene straat
2. akkerland genaamd de breen weije, 4 lopen 40 roeden, als voor
e.z. Laureijs Jans, az. Jan Adriaen Cornelis, e.e. voorheen van het bisdom van sBosch nu de heer van
Wittenhorst, a.e. Jan Adriaen Laureijssen
3. akkerland genaamd het achterste Ackerken, 6 lopen 5 roeden, als voor
e.z. onmondige kinderen Denijs Jan Peters, a.z. weduwe en kinderen Peter Sijmons, e.e. Goijaert Peter
Adriaens, a.z. de steeg
4. hooiland te Baardwijk
5. de westelijke helft in een beemd (geen plaats genoemd), genaamd den achtersten bempt
e.z. onmondige kinderen Denijs vs., a.z. de steeg, e.e. ander erf van Cornelis Jan Peters, a.e. Claes Joosten
6. heiveld te Tilburg
belast met jaarlijks 24 lopen rogge erf pacht met 4 lopen reductie aan de rector van het Bacx koor uit het
cleijn achterste Ackerken
dit lot krijgt alle eiken bomen op de pauwels weije en de berken over de weg die van de cuil komt aan de
Tilburgse zijde
4de lot - Adriaen Jan Peters
1. akkerland te Tilburg
2. de noordelijke helft in akkerland genaamd den nieuwen Acker, 4 lopen 30 roeden, te Udenhout in de
hoochoutse straete
e.z. onmondige kinderen Denijs Jans vs., a.z. bisdom van sBosch, b.e. kinderen Peter Sijmons
3. weiveld genaamd den middelste weije, 6 lopen 5 roeden, te Udenhout
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Goijaert Peters, e.e. prinses van Hoochsolder, a.e. de twee steeghden
4. de noordelijke helft in een weiveld genaamd de keel weije, 3 lopen 4 roeden als voor
e.z. Laureijs Jans, a.z. Wouter Jan Wouters, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen vande Wouw
5. akkerland te Tilburg
6. heiveld te Tilburg
7. hooiland te Baardwijk
8. de materialen van een schuur op het lot van de onmondige kinderen van Denijs Jans te ruimen voor
Pinksteren as.
belast met jaarlijks 1 mud rogge OM uit de middelste weije aan een burger te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 7 stuivers in de bisschopscijns
5de lot - kinderen Adriaen Jan Peter Willems
1. land genaamd den heuter, 4 lopen, te Berkel en Udenhout
e.z. convent van Ulenborch, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. kinderen Aert Aerts
2. akkerland genaamd den Achtersten Acker, 4 lopen 25 roeden, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Willem Goossens, a.z. weduwe Marten Sijmons, e.e. kinderen Jan Ariens van Iersel, a.z. Peter Jan
Everts van Dal e.a.
3. akkerland in de huijssens Acker, 2 open 10,25 roeden, als voor
e.z. onmondige kinderen Jan Adriaens vs., a.z. en e.e. de vs. kinderen Jan Adriaen Cornelis, a.e. Joost
Claes
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4. 1/3 deel oostwaarts in een beemd genaamd den hasselsen bempt, 3 lopen 17 roeden in het Udenhouts
broeck
e.z. kinderen Jan Adriaen Cornelis, a.z. Peter Jacob Vendicx, e.e. Gijsbert Wijten. a.e. jonker de Jeger
5. hooiland te Baardwijk
6. de onbedeelde helft in een weiveld genaamd robben bosch, (plaats niet genoemd)
e.z. kinderen Denijs Jans, a.z. Jan Adriaen Neel? Aenen,
met het opgaande hout op dit perceel
7. 13 eiken bomen in de hasselsen bempt en het hout op het voorhoofd van de heuter
belast met jaarlijks de reductie rog uit 25 stuivers aan rentmeester Schuijl
6de lot - kinderen Jan Jan Peter Willems
1. een stede, huis, hof en schuur met de grond en erf, die hun vader gekocht heeft van Wouter Jan Vermeer,
te Udenhout n de schoorstraet
e.z. kinderen Peter Claes, a.z. Adriaen Jan van Gorcum, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Aert Peter
Verhoeven
2. beemd, als voor
e.z. Adriaen Jan Verhoeven, a.z. kinderen Adriaen Hamers, e.e. Cornelis Jan Peter Willems, a.e. mededelers
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan een Pijnappel te sBosch
belast met jaarlijks 24 stuivers cijns aan de predikheren te sBosch
7de lot - onmondige kinderen Denijs Jan Peters
1. huis, hof met de grond en erf, 1 lopen 23,5 roeden, met een wei genaamd de del weije, 2 lopen 48 roeden,
te Udenhout aan de houtse straete
e.z. kinderen Peter Sijmons en Jan Adriaen Cornelis, e.e. Laureijs vs., e.e. Wappers weije, a.e. de gemene
straat
2. akkerland genaamd den cleijnen Acker, 6 lopen 30 roeden, als voor
b.z. Jan Adriaen Laureijs, e.e. Cornelis Jans vs., a.e. twee steeghden
3. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den meuwen Acker, 4 lopen 30 roeden, als voor
e.z. Adriaen Jans vs., a.z. een steeg, b.e. kinderen Peter Sijmon Priems
4. de oostelijke helft in een beemd genaamd den Achtersten bempt, 2 lopen 38 roeden, als voor
e.z. Peter Adriaen Wouters, a.z. kinderen Jan Jan Peters, e.e. kinderen Adriaen Jacobs, a.e. Cornelis
Jansen vs.
5. heiveld te Tilburg
6. akkerland te Tilburg
7. hooiland te Baardwijk
belast met jaarlijks 24 lopen rogge met 4 lopen reductie aan de rector van het bacx koor uit de Cleijnen
Acker
dit lot moet recht van overweg verlenen en een weg maken in de del weije
8ste lot - kinderen Jan Adriaen Cornelis
1. een schuur met grond en de dries, 4 lopen 43,75 roeden, en nog de gruen velden, 4 lopen 22 roeden, te
Udenhout in den Berckhoeck
e.z. Henrick Aert Aenen en Anthonis Bacx west, a.z. onmondige kinderen Jan Ariens van Iersel oost, e.e.
Willem Goossens, a.e. de gemeint
2. 2 lopen in de hons acker, als voor
e.z. kinderen Adriaen Jan Peters, a.z. Henrick Jans, e.e. Adriaen Geverts, a.e. Willem Goossens
3. het middelste 1/3 deel in een beemd genaamd den hasselsen bempt, 3 lopen 17 roeden, in het Udenhouts
broeck
e.z. onmondige kinderen Jans van Iersel, a.z. kinderen Adriaen Jan Peters, e.e. Joost Jan Emmen, a.e.
convent van Oisterwijk
4. hooiland te Baardwijk
belast met jaarlijks 6 stuivers 1 oort aan de altaristen te Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 25 stuivers in de bisschopscijns
dit lot krijgt 15 eiken bomen van de hasselsen bempt, 40 boompjes op het voorhoofd van dit lot
de sloten moeten open blijven voor de afvoer van het water
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dit lot moet het hek en de posten aan de straat onderhouden en zetten op 25 voet van het huis en d=het
volgende lot mag hierover wegen
9de lot - -onmondige kinderen Jan Adriaen van Iersel
1. een huis, hof en schop en erf, 6 lopen, 11,5 roeden, te Udenhout in den Berckhoeck en nog een akker
genaamd den huijsacker, 4 lopen 38,75 roeden
e.z. Joost Claes oost, a.z. kinderen Jan Adriaen Cornelis, e.e. kinderen Adriaen Jan Peters vs., a.e. de
gemeint
het voorhoofd in in gezamenlijk gebruik met de kinderen Jan Adriaen Cornelis
2. 1/3 deel westwaarts in een beemd genaamd den hasselsen bempt, 3 lopen 22 roeden, in het Udenhouts
broeck
e.z. convent van Oisterwijk, a.z. de assichste? steeghde, e.e. kinderen Joost Jan Emmen, a.e. tegendeler
3. hooiland te Baardwijk
4. 11 eiken bomen ongesmet op dit lot en 40 eiken boompjes en enkele berken op het voorhoofd van dit lot
belast met jaarlijks de helft in 25 stuivers aan het bisdom van sBosch uit de beemd
belast met jaarlijks een cijns aan de gezworenen van Haaren
belast met het onderhoud van het hek aan het huis en moet de post staan 3 voet "vanden plaetblock vanden
huijse"

6 januari 1659 | 352/85-85v
Lambert Peter Lamberts
verkoopt aan Mattheus Willem Matheuss
akkerland genaamd den huls??, 7 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Peter Sijmons, a.z. Goijaert Peter Ariens, e.e. Willem van Oudenhoven, a.e. Jan Adriaen
Laureijssen

11 januari 1659 | 352/86
Gijsbert zoon van wijlen Jan Pauwels en wijlen Margriet dochter Gijsbert Jan Vets?
verkoopt aan Adriaen Jan Pauwels en Dionijs Adriaen den Boer als man van Pauwelijn Jan Pauwels
1/3 deel onbedeeld in een stede, huis, hof en boomgaard, zaailand en weiland, gelegen onder Tilburg en de
belangrijkste percelen onder Udenhout in den Cuijl
belast met jaarlijks 16 carolus gulden 10 stuivers aan Jenneken vanden Gracht te sBosch
belast met jaarlijks 12 carolus gulden aan de erfgenamen Jan Peter Willems
belast met jaarlijks 6 gulden aan Henrick Hoijpijl te Tilburg
belast met jaarlijks 3 stuivers 2 denieren in de hertogcijns

11 januari 1659 | 352/86-87v
Adriaen zoon wijlen Jan Pauwels en Margriet Gijsbert Jan Vets? en Dionijs Adriaen den Boer als man van
Pauwelijn Jan Pauwels maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Adriaen Jan Pauwels
1. de westelijke helft in akkerland, 6 lopen, deze helft een half lopen meer, te Udenhout in de Cuijl, met het
recht van overweg
e.z. Dionijs vs. oost, a.z. Joostjen Jacob Marcelis Otte west, e.e. bisdom van sBosch, a.e. idem nu heer van
Wittenhorst
2. land en wei, 4 lopen, in de Cuijlstrate
e.z. Willem Adriaens van Heise, a.z. weduwe Wijt Peters, b.e. heer van Wittenhorst
belast met jaarlijks 16 carolus gulden 10 stuivers aan Jenneken vanden Gracht te sBosch
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2de lot - Dionijs
1. huis, hof en boomgaard met erf, 3 lopen, te Tilburg op de houtse straet
2. land en wei te Tilburg
3. de oostelijke helft in akkerland, 6 lopen, deze helft een half open minder, te Udenhout in den Cuijl
e.z. tegendeler, a.z. kinderen Jan Adriaen van Son, b.e. heer van Wittenhorst
belast met jaarlijks 12 carolus gulden aan de kinderen Jan Peter Willems
belast met jaarlijks 6 gulden aan Henrick Hoijpijl
belast met jaarlijks 3 stuivers 11 denieren in de hertogcijns

11 januari 1659 | 352/87v
Gijsbert zoon wijlen Jan Pauwels als man van Adriana dochter wijlen Peter Denijs Adriaens
verkoopt aan Jan Peter Denijs
akkerland, 1/4 vat te Udenhout bij de Creijten molen
e.z. Jan Peter Denijs, a.z. Jan Joost Jan Emmen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. kinderen Peter Claes
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de weduwe Jan Corsten te sBosch
belast met jaarlijks 12 stuivers in een meerdere rente aan Adriaen Willems vande Wiel

15 februari 1658 | 352/90-90v
Nicolaes Peter Claes Ketelaers als pachter van de belasting op de bezaaide landerijen en hoornbeesten van
Udenhout is in conflict geraakt met enkele inwoners:
Jan Adriaen Laureijssen, mede namens Cornelis Peter van Huls, Jan Willems, Joost Jan Jan vande Pasch,
Marten en Jan Gerits de Cort, Adriaen Jacob Marcelis, Claes Willem Jans, Jacob Peter Vennicx e.a.
benadeelden
Er is proces gevoerd voor schepenen van den Bosch die Ketelaers in het ongelijk stelde en hij is verhaal
gaan halen bij de Raad van State. Blijkbaar is de verstandhouding volkomen verziekt en moeten beide
partijen tot redelijkheid gedwongen worden.
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