Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 353 ("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.)
1659 (1660)
18 januari 1659 | 353/1
Jan Jacobs van Rijswijck en Gerrit Adriaen Hendricx hebben als voogden van de kinderen van Bastiaen
Claes van Engelandt en Cornelia dochter Jan Jacobs van Rijswijck akkerland verkocht van 2,75 lopen op 22
november 1657.
Bastiaen verklaart nu dat hij alleen de penningen heeft ontvangen, en niet de voogden, en hij heeft daarvan
betaalt aan Adriaen Vreijssen de som van 100 gulden kapitaal aan Jan Peeter Wouters en nog 100 gulden
aan de kinderen Jan Marcelis(?).
Jan Bastiaens zijn zoon heeft met zijn vader ook nog beloofd dat ze rekenschap zullen geven van dit
handelen

22 januari 1659 | 353/1v
Wouter zoon Peeter Claes Ketelaers
verkoopt aan Adriaen Jan vander Sterre
1/20 deel in een wind- en rosmolen en de hofstad en gerechtigheden daartoe behorende, genaamd den
Molen ten Creijten, te Udenhout aan de Creijten heijde

30 januari 1659 | 353/3-4
Cornelis zoon Cornelis Claes als man van Lijsken dochter Matheus Matheeus
verkoopt aan Jan Jan Jacobs en Jan Jan Teeuwen
1. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraet aan de Zantcant
b.z. kinderen Cornelis Aerts alias Folinks(?), e.e. de gemeint van Drunen, a.z. een gemeen voetpad
2. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen,
b.z. kinderen Cornelis vs., e.e. de gemeint van Drunen, a.e. het vs. voetpad
3. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Willem Peters, a.z. kinderen Cornelis Aerts vs.
4. de onbedeelde helft in een stuk land genaamd t hooffken, (geen oppervlakte genoemd)
e.z. kinderen Cornelis vs., a.z. Willem Peeters
5. de onbedeelde helft in erf genaamd den hoevel, zijnde een heij hoeve
6. de onbedeelde helft in wei en hei, als voor genaamd Vroukens bempt
e.z. Cornelis Aerts kinderen, a.z. erf genaamd Lieshoudt, e.e. Adriaen Jacobs,
belast met de lasten die uit deze percelen gaan (niet benoemd)
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
voor de som van 125 gulden

5 februari 1659 | 353/4v-5v
Testament van Catharina dochter Cornelis Wouter Brocken, weduwe van Peter Sijmon Priem, wonende te
Udenhout.
Zij wil begraven worden op het kerkhof in Oisterwijk in de buurt van haar man zaliger.
Haar kinderen Sijmon, Adriaen en Elisabeth hebben als huwelijksuitzet meegekregen goederen, zowel geld,
beesten, koren en meubelen en andere huisraad, ter waarden van 300 gulden.
Zij wil dat haar ongetrouwde kinderen voor dezelfde waarde aan huwelijksschat meekrijgen, namelijk Jan,
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Marten en Cornelis.
Zij legateert daarom aan Peter, Jan, Marten en Cornelis een som van 100 gulden, voor de diensten die ze
aan haar hebben verleend en nog zullen verlenen.
Peter is in eerste echt getrouwd met Adriana dochter Cornelis Adriaens van den Abeelen, en heeft toen o.a.
een koe, koren en huisraad meegekregen. Van die huwelijkschat is nog een deel over, maar ze wil dat hij
toch alsnog 150 gulden (of 100 daelder) zal krijgen

10 februari 1659 | 353/6-6v
Sijmon Peter Sijmon Priems als man van Adriaentje dochter Peeter Goijaert Wagemakers
verkoopt aan Adriaen zoon Peter Sijmon Priems
1. akkerland, 6 lopen, te Udenhout aan de houtse straete,
e.z. Mattheus Willem Berchmans, a.z. de houtse straete steeghde, e.e. Jan Adriaen Laureijssen, a.e. Willem
van Oudenhove
2. beemd, 2 lopen, als voor aan de schoorstraet
e.z. Willem Ariens van Heeze, a.z. weduwe Peeter Sijmons, e.e. Goijaert Peters alias Heeren, a.e. Willem
van Oudenhove
Voor een stuk akkerland (erfmangeling) en enige contanten

10 februari 1659 | 353/6v
Adriaen Peter Sijmon Priems
verkoopt aan Sijmon Peter Sijmon Priems
akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de houtse straet
b.z. en e.e. 4 jongste kinderen Peter Simons, a.e. kinderen Jan Peter Willems
met de gerechtigheid an de weg die hierbij hoort
voor een stuk akkerland, erfmangeling

15 februari 1659 | 353/10-12
Adriaen, Cornelis, Andries, Peeter en Willemke, kinderen van wijlen Lambert Willems en wijlen Aeltje Peeter
Joosten, Jan Huijberts als man van Meriken en Jacob Bungers als man van Joostjen(?)
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en volgens testament van wijlen Erken Aerts de
Meijer
1ste lot - Adriaen Lambert Willems
Berkel en Helvoirt
2de lot - Cornelis Lambert Willems
1. de zuidelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Andries vs., a.z. kinderen Cornelis Peeters, e.e. kinderen Peter Hooffmans, a.e. Jenneken Gijsberts
2. de helft in een rente van 60 gulden die Adriaen Dircken betaalt
3de lot Andries Lambert Willems
1. de noordelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Jan Jan van Gorcum, a.z. Cornelis vs., e.e. kinderen Peeter Hoofmans, a.e. Jenneken Gijsberts
2. de helft in een rente van 60 gulden die Adriaen Dircken betaalt
4de lot - Peeter Lambert Willems
1. de noordelijke helft in akkerland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Willemke vs., a.z. weduwe Steven Jans, e.e. Adriaen Martens, a.z. de heilige geest van Oisterwijk
2. de onbedeelde helft in weiveld, genaamd kercke weije, als voor achter de strijthoeve
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e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. Geerit Stevens, e.e. Peeter Lamberts, a.e. heer van Wittenhorst
5de lot - Willemke Lambert Willems
1. de zuidelijke helft in akkerland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Peter vs., a.z. Claes Willems, e.e. Adriaen Martens, a.e. heilige geest van Oisterwijk
2. de onbedeelde helft in weiveld, genaamd kercke weije, als voor achter de strijthoeve
e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. Geerit Stevens, e.e. Peeter Lamberts, a.e. heer van Wittenhorst
6de lot - Jan Huijberts
Berkel en Helvoirt
7de lot - Jacob Bungers
1. weiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. Joostjen Anthonis Cornelis, e.e. Jan Jan van Gorcum, a.e. Adriaen Gijsberts
2. te Helvoirt
3. te Helvoirt

18 februari 1659 | 353/12v-13
Jan Jan Stevens
verkoopt aan Jan Peter Wouters en Jan Peeter Breeckels als voogden van Jan en Anneke, kinderen van
wijlen Adriaen Peter Breeckelmans
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout in den biesenmortel
e.z. en e.e. Jan Peter Wouters en Cornelis Peter Wouters, a.z. Adriaen Stevens, a.e. kinderen Adriaen
Stevens
de nieuwe eigenaren moeten wegen over hun eigen erf en niet dat van de verkoper
Dit weiveld gebruiken beide voogden vervolgens om in gebruik te geven aan Cornelis Peter Wouters waar
nog een schuld aan betaald moet worden van 203 carolus gulden. Het gebruik van het weiveld komt in de
plaats van rente. Het weiveld komt pas terug in bezit van de kinderen Jan (22 jaar) en Anneke als de schuld
is voldaan.
19 februari 1659 | 353/13-13v
Jan Jansen alias Rijcken en Adriaen Jacobs van Rijswijck als man van Jenneken dochter Jan Jans alias
Rijcken den ouden
verkopen aan Jan Peters Vermeer, mede ten behoeve van 4 broers voor de ene helft en Goijaert Peter
Goijaerts vander Schoir ten behoeve van Peerken weduwe Peter Goijaerts vander Schoir, zijn moeder voor
de andere helft
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 lopen rogge in de zak in een meerdere pacht van 8 lopen rogge te
betalen volgens de constitutiebrief uit onderpanden zijnde een woonhuis, hof en erf, te Udenhout in de
Geelse straete, tegenwoordig toebehorende aan Adriaen Hendrick Driessen en consorten, die de pacht ook
gelden.
Deze pacht is hen aangekomen door erfdeling uit hoofde van Henrick Jan Pauwels hun neef

19 februari 1659 | 353/16-17
(Jan) Sebastiaen Swaen als man van Anna dochter wijlen Gerardt Mutsaerts en Peter zoon wijlen Gerardt
Mutsaerts, 20 jaar, geassisteerd door heer Norbertus Mutsaerts licentiaat in de rechten, oom van vaderskant
en Huijbert Soffers zijn moederlijke oom
verkopen aan Johan vande Velde, oud-schout van Geldrop
1. een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge maten van sBosch, te betalen op onze Lieve Vrouwedag
lichtmis te sBosch, uit een huis, hof en erf, te Udenhout
e.z. convent van Marienweert(?), a.z. Henrick zoon wijlen Henrick van Auwenhuijse
nog uit een huis en hof met aangelegen erf, als voor
e.z. het vorige erf, a.z. het convent vs.,
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Deze pacht had Peter Jan van Tilborch alias Mutsaerts gekocht van Niclaes en Jan zonen wijlen Henrick
Peter de Ophoven en zijn consorten voor schepenen van sBosch op 22 september 1598
2. een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge, maten van sBosch, te vergelden binnen sBosch op
lichtmis uit een beemd, 3 bunder, te Udenhout in de Riedonck
e.z. Rutger van Geldrop, a.z. Willem van Cuijck
Door Peter Cornelis Mutsaerts gekocht van Gerard zoon wijlen Anthonis Gerart Segers voor schepenen van
sBosch op 25 oktober 1595
3. een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40 solidi, doende twee ponden paeijement of 14 stuivers, te betalen op
lichtmis, uit een bunder beemd te Udenhout in de Riedonck
e.z. Huijbert Piggen, a.z. Willem Hadewegen
Door Peter Cornelis Mutsaerts gekocht van Ida dochter Godschalk Tonissen, begijn van het groot begijnhof
te sBosch voor schepenen van sBosch op 10 september 1614
De verkopers hebben deze goederen verkregen uit erfenis

20 februari 1659 | 353/17
Maijken weduwe Jan Adriaen Mutsaerts
verkoopt aan Cornelis Jansen en Aerd Adriaen Mutsaerts ten behoeve van haar 4 onmondige kinderen
haar tocht in 1/14 deel onbedeeld in een stede met rechten en toebehoren, te Udenhout in den biesenmortel
en deels onder Helvoirt
Jan, haar man, aangekomen van Adriaen Gerits vande Wouw alias Brocken, zijn huisvrouw vader als van
Peeter zijn broer
De voogden verkopen het aansluitend door aan Jenneken weduwe Jacob Adriaen Gerits alias Brocken

20 februari 1659 | 353/17v
Aert zoon wijlen Adriaen Mutsaerts en wijlen Geritken Adriaen Gerits van de Wouw
verkoopt aan Jenneken weduwe Jacob Adriaen Brocken
1/21 deel in een stede met toebehoren, te Udenhout in den biesenmortel
verkoper aangekomen van zijn ouders en zijn broer Peter en door koop verkregen

19 maart 1659 | 353/21v-22
Jacob Bungers als man van Joostjen Lambert Willems
verkoopt aan Anthonis Cornelis Bacx
weiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Joostjen Anthonis Cornelis, a.z. Adriaen vande Pasch, e.e. Adriaen Gijsberts, a.e Jan Jan van Gorcum

31 maart 1659 | 353/25
Matthijs zoon Adriaen Peter Wouters
verkoopt aan Gijsbert Jan Cruijssen
akkerland en weiland, 2,5 lopen, te Udenhout in de ses hoeve
e.z. weduwe Marten Sijmons, a.z. Peter Jan Everts, e.e. Anneken van Oudenhoven, a.e. Wouter Cornelis
van Haeren
met het recht om te wegen over het erf van Peter Jan Everts
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belast met 7 vaten en 1/3 deel van 8 kannen rogge aan het convent van Claere
in de marge: 31 maart 1659 - vernadering door Antonis zoon Matthijs Adriaen Peters.
Er zit een los stuk in van dezelfde datum (31 maart) waarin hij weer afziet van de vernadering.
De akte in de marge is doorgestreept en daaronder staat: Anthonis Mathijssen consenteert in de
bovenstaende naerderinge actum den 10e juni 1660

6 april 1659 | 353/25v-29v
Adriaen, Jacob, Peter, Jan de oudste, Gijsbert, Jan de jongste en Gerrit, kinderen van wijlen Embert Jacob
van Rijswijck en wijlen Lijsken dochter wijlen Peter Adriaens van Gorcum, Jan de jongste en Gerrit onder 20
jaar, met hun voogden Adriaen Jacob van Rijswijck en Willem Marten Gerrit de Cort, Joost Jan Jan Peter
Willems als man van Maijken, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Adriaen Embert van Rijswijck
1. een huis en hof met de grond en toebehoren, 1,5 lopen, te Udenhout opt winckel in den hoeck
e.z. Gijsbert tegendeler, a.z. Laurens Wouter Colen, e.e. de gemeint, a.e. Corst Adriaen Joosten
2. de westelijke helft in akkerland genaamd den huijsacker, 1 lopen 39 roeden, als voor
e.z. Gijsbert tegendeler, a.z. Adriaen Aerts, b.e. gemene mestwegen
3. de noordelijke helft in akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. Gijsbert tegendeler, a.z. Thonis Jan Jans, e.e. de spijckersteeghde, a.e. heilige geest van sBosch
4. de zuidelijke helft in een weiveld genaamd de bemdekens, 6 lopen, gelegen bij de gomelaerse straete
e.z. Laureijs Wouter Colen, a.z. Embert Peters, e.e. Cornelis Peters, a.e. Adriaen weduwe Henrick Peter
Wijten
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht aan de heilige geest te Oisterwijk in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 gulden in een meerdere rente aan Claes de Moij te sBosch
belast met jaarlijks 2 gulden 6 stuivers 1 oort in een meerdere rente aan de heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers 1 oort cijns aan het convent van den ulenborch
Gijsbert krijgt het fruit van 4 appelbomen, de achterste rij van vieren, en van de perenboom in de wei,
gedurende 6 jaar
2de lot - Jacob Embert van Rijswijck
1. een bakhuis en schop met de grond en toebehoren en erf, 4 lopen 30 roeden, te Udenhout
e.z. Peter tegendeler, a.z. st. Anna gasthuis, e.e. de gemeint, a.e. Anthonis Jan Jansen
2. de noordelijke helft in akkerland genaamd den vorsten Acker, 1 lopen 40 roeden, als voor
e.z. Peter tegendeler, a.z. Peter Jan Hooffman, e.e. de Spijckersteegde, a.e. st. Anna gasthuis
3. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den heijacker, 1 lopen 17 roeden, als voor
e.z. Peter tegendeler, a.z. Adriaen Jan Jacobs, e.e. de Spijckersteeghde, a.e. heilige geest te sBosch
4. de noordelijke helft in een weiveld genaamd de nieuw weije, 7 lopen, aan de gomelaerse straete
e.z. Jan Dierck Raessen, a.z. Jan Peter Wouters met de steeg daartussen, e.e. de Gomelaerse strate, a.e.
Adriaen Daniels
5. helft in heibodem te Giersbergen onder Helvoirt
belast met jaarlijks 5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Brants gasthuis
belast met jaarlijks 1 stuiver 1 oort aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks de helft in 5 stuivers cijns aan het convent van den Ulenborch
3de lot - Embert Embert Jacob van Rijswijck
1. huis, hof en schuur met de grond en toebehoren en erf, 4 lopen 30 roeden, te Udenhout op Hoochout
e.z. Wouter Adriaen Cleermaecker, a.z. Jacob tegendeler, e.e. de gemeint, a.e. Anthonis Jan Jansen
2. akkerland, 1 lopen 40 roeden zuid, zuidwaarts in een groter stuk genaamd den vorsten Acker, als voor
e.z. Peter tegendeler, a.z. Wouter Adriaen Cleermaecker, e.e. de Spijckersteeghde, a.e. st. Anna gasthuis
3. de noordelijke helft in akkerland genaamd den heijacker, 2 lopen 17,5 roeden, als voor
e.z. Jacob tegendeler, a.z. Jan Peter Henricx, e.e. de Spijckersteeghde, a.e. heilige geest van sBosch
4. de zuidelijke helft in een weiveld genaamd de nieu weije, 7 lopen, aan de gomelaerse straete
e.z. Jan Dierck Raessen, a.z. Jan Peter Wouters met de steeg daartussen, e.e. de Gomelaerse strate, a.e.
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Adriaen Daniels
5. helft in heibodem te Giersbergen onder Helvoirt
belast met jaarlijks 6 lopen rogge erfpacht aan Brants gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks de helft van 5 stuivers aan het convent van Ulenborch
4de lot - Jan de oudste
1. hooiland te Baardwijk
2. akkerland, 4 lopen 15 roeden, te Udenhout in de hoochoutse Ackeren
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Anthonis Jan Jans, e.e. de Spijcker steeghde, a.e. Cornelis Adriaens van Ierssel
de jongste
belast met jaarlijks 10 lopen rogge in een meerdere pacht aan Brants gasthuis
5de lot - Gijsbert Embert van Rijswijck
1. de helft in een aanstede en erf, wei, groes, 2,5 lopen, te Udenhout opt Winckel in den hoeck
e.z. Adriaen tegendeler, a.z. Peter Willems van Rijswijck, e.e. de gemeint, a.e. Corst Adriaen Joosten
2. de oostelijke helft in akkerland genaamd den huijsacker, 1 lopen 39 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Adriaen Aerts, b.e. gemene mestwegen
3. de zuidelijke helft in akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. Adriaen tegendeler, a.z. eerder van Wouter Eelkens, e.e. Spijckersteeghde, a.e. heilige geest van
sBosch
4. de noordelijke helft in weiveld, genaamd de bemdekens, 6 lopen, bij de gomelaerse straete
e.z Laureijs Wouter Colen, a.z. Embert Peters, e.e. Cornelis Peters, a.e. weduwe Henrick Peter Wijten
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 gulden 6 stuivers i oort in een meerdere rente aan de heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks 3 gulden in een meerdere rente aan Claes de Moij te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers i oort in de Ulenborch cijns
dit lot krijgt het fruit van 4 appelbomen en een perenboom net als het lot van Adriaen vs.
6de lot - Jan de jongste
1. hooiland te Baardwijk
2. akkerland, 1 lopen 4 roeden, te Udenhout in de hoochoutse Ackeren
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Adriaen Jan Stevens, e.e. de spijckersteeghde, a.e. heilige geest te sBosch
3. weiveld, 3 lopen min 3 roeden, als voor
e.z. Anthonis Jan Jans, a.z Adriaen Jan Jacobs, e.e. de spijckersteeghde, a.e. heilige geest te sBosch
7de lot - Gerit Embert van Rijswijck
1. hooiland te Baardwijk
2. akkerland, genaamd den stap acker, 4 lopen 10 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
b.z. Jan Peter Wouters, e.e. de spijckersteeghde, a.e. heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks 11 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Brants gasthuis
8ste lot - Joost Jans
1. een schuur met de grond en hof en erg, te Udenhout opt winckel
e.z. Marten Gerits de Cort, a.z. Jan Thomas, e.e. de gemene straat, a.e. Cornelis Peter Aenen
2. akkerland, 1 lopen, als voor op de lange ruggen
e.z. Peter Jan van Rijswijck, a.z. Cornelis Peter Aenen, e.e. een steeg, a.e. een mestweg
3. weiveld, genaamd de Meert weije, 3 lopen, opt winckel
e.z. Maren Geraerts de Cort, a.z. Jan Jacob Celen, e.e. Marten vs., a.e. groot gasthuis te sBosch
4. wei, 1 lopen 16 roden, opt winckel
e.z. Jan Embert Rijswijck, a.z. gasthuis van sBosch, e.e. Marten Geraert, a.e. een steeg
5. hei in Helvoirt
6. hooiland in Cromvoirt
belast met jaarlijks de helft in 2,5 oort in een meerdere cijns aan de heerlijkheid van Helvoirt
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8 april 1659 | 353/29v-32
Jan de oudste zoon wijlen Embert Jacob van Rijswijck als man van Maijken, Laureijs zoon wijlen Henrick
Peter Verhoeven als man van Jenneken en Adriaen zoon Jan Jan Emmen als man van Claesken, dochters
wijlen Peter zoon Claes Jan Joosten en Adriaenken dochter wijlen Joost Jan Emmen, maken een erfdeling
van de nalatenschap van hun (schoon)ouders
1ste lot - Jan Embert Jacob van Rijswijck
1. huis, schuur, hof met de grond en erf, 2 lopen 6,5 roeden, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Adriaen vs., a.z. kinderen Jan Jan Peter Willems, a.e. de gemene schoorstrate
2. akkerland, oostwaarts in een groter perceel, 2 lopen 30 roeden, genaamd den huijsacker, als voor
e.z. Adriaen tegendeler, a.z. en e.e. weduwe en kinderen Willem Mattheus Janssen, a.e. een mestweg
3. akkerland, genaamd den grooten acker met een wei aan een eind daaraan gelegen, 8 lopen 6 roeden, als
voor
e.z. Adriaen tegendeler, a.z. Adriaen Jan Adriaen van Gorcum, e.e. weduwe en kinderen Willem Mattheuss,
a.e. Adriaen tegendeler
4. oostelijk deel in akkerland genaamd den aftersten Acker, 3 lopen 46 roeden, als voor
b.z. Adriaen tegendeler, b.e. Jan vs.
5. achterste deel oostwaarts in een wei, daarnaast gelegen, 2 lopen 44 roeden, met de beemd daar ten
einde aan gelegen, genaamd peeter truijen(?) bempt, 12(?) lopen, als voor
e.z. kinderen Jan Jan Peter Willems, a.z. Adam Martens van Hees, de gemene loop tussenbeide, e.e.
Cornelis Jan Peter Willems, a.e. Jan vs.
6. heikamp te Loon, 8 lopen
e.z. Jan Daniels, a.z. Adriaen tegendeler, e.e. weduwe en kinderen Reijner Dirck Nouwen, a.e. Adam Marten
van Hees
belast met jaarlijks 8 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Jan vande Graeff te sBosch
belast met jaarlijks de helft in een mud rogge reductie, betaald met de helft van 3 gulden 2 stuivers 2 oort
aan Hendrick van Nunen te sBosch
Adriaen mag van dit loten halen een schop van 2 gebinten tussen nu en de oogst van komend jaar
Adriaen mag van dit lot halen 10 eiken bomen die gesmet zijn voor mei eerstkomende over een jaar
Adriaen krijgt nog 25 gulden uit dit lot
2de lot - Adriaen Jan Jan Emmen
1. akkerland, genaamd de nieuwe stede met het erf daaraan, 4 lopen 20 roeden, te Udenhout op de
schoorstrate
e.z. en e.e. Jan vs., a.z. weduwe en kinderen Willem Mattheus, a.e. de gemene straat
2. een schop van het eerste lot
3. akkerland, genaamd den vorsten Acker met het weitje daar ten einde aan gelegen, 6 lopen 7 roeden, als
voor
e.z. Jan tegendeler vs., a.z. en e.e. weduwe Willem Mattheus, a.e. een gemene mestweg
4. akkerland genaamd den aftersten Acker met het bosje daar ten einde aan liggende, 6 lopen 40 roeden, als
voor
e.z. een steeg, a.z. en b.e. Jan tegendeler
5. weiveld, 3 lopen 44 roeden, als voor, aan het eind van de 8 lopen
e.z. en b.e. Jan tegendeler, a.z. weduwe Willem Mattheus
6. weiveld, 6 lopen, als voor
e.z. Jan Adriaen Laureijssen, met de lei daartussen, a.z. en e.e. weduwe Willem Mattheus, a.e. Willem
Joosten
7. heikamp van 9 lopen 23 roeden, te Loon
e.z. de heer van Loon, a.z. Jan tegendeler, e.e. Adam Marten van Hees, a.z. weduwe Reijnier Dirck Nauwen
belast met jaarlijks 8 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Jan vande Graeff te sBosch
belast met jaarlijks 14 penningen aan de gezworenen van Tilburg
belast met jaarlijks 31 stuivers in de predikheren cijns
3de lot Laureijs Hendrick Peter Verhoeven
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1. huis, hof en erf 2,5 lopen te Udenhout bij de Creijten molen
e.z. Adriaen Geverts, a.z. convent van Ulenborch, e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Jan vande Wouw
2. akkerland genaamd den ... acker, 3 lopen 35 roeden, als voor
e.z. Adriaen Adriaen Cornelis Berthens, a.z. convent van Ulenborch, e.e. erfgenamen Willem Lenarts, a.e. de
gemene straat
3. akkerland genaamd Meulen acker, 3 lopen 12,5 roeden, te Berkel
4. akkerland, genaamd den Venacker, 1 lopen 32 roeden, als voor (Berkel of Udenhout?)
e.z. Claes Willems, a.z. Adriaen Adriaen Breeckelmans, e.e. Adriaen Geverts, a.e. heilige geest van
Oisterwijk
5. akkerland te Berkel
6. beemd genaamd den horst, 8 lopen, te Udenhout
e.z. kinderen Peter Jacobs, a.z. Peter Jan vander Schoot, e.e. Adriaen Adriaen Jan Martens, a.e. de brantse
steeghde
7. hei te Helvoirt
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht aan de altaristen te Oisterwijk
belast met jaarlijks 31 stuivers 1 oort reductie aan iemand te sBosch
belast met jaarlijks 13 stuivers in de predikheren cijns
ter vereffening aan het tweede lot betalen 125 gulden
Tot slot worden er nog enkele afspraken gemaakt over recht van overweg die ik hier niet opgenomen heb

18 april 1659 353/32v-34v
Peter, Aert en Adriaen zonen wijlen Cornelis Peeter Gijsberts en wijlen Willemken dochter wijlen Aert Adriaen
Cornelis Witlocx, Hendrick Arien Wouters als man van Maijken, Cornelis Cornelis Breeckelmans als man van
Jenneken, Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch als man van Margreta, dochters van hetzelfde echtpaar,
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders
1ste lot - Peter Cornelis Peter Gijsberts
1. akkerland, 3 lopen 27 roeden, te Udenhout in de acht hoeven
e.z. Willem Ariens Appels, a.z. Adriaen Jan Verhoeven, e.e. Willem Cornelis Berthens, a.e. Willem Adriaen
Goijaerts
2. akkerland, 2 lopen 36 roeden, als voor
e.z. Willem Arien Appels, a.z. Joost Claes Jans e.a., e.e. Gommert Janssen(?) de Cort, a.e. Willem Adriaen
Goijaerts
3. akkerland, 25 roeden, als voor
e.z. Willem Adriaen Goijaerts, a.z. Goijaert Peter Vermeer, e.e. vorig perceel, a.e. de gemene straat
2de lot - Aert Cornelis Peter Gijsberts
1. akkerland, 5 lopen 29 roeden, te Berkel in de ses hoeven
e.z. kinderen Adriaen Jan Cornelis, a.z. Adriaen vande Sterre, molenaar, e.e. Cathelijn dochter Adriaen
Anthonis, a.e. de gemene straat
2. beemd genaamd Marien bempt, 6 lopen, als voor in het Udenhouts broeck
e.z. weduwe Hendrick Verhoeven, a.z. Peter Lambert Vuchts, e.e. gasthuis te sBosch, a.e. brantse steeghde
met vereffeningsbijdragen
3de lot Adriaen Cornelis Peter Gijsberts
1. een aanstede, bestaande uit huis, hof en boomgaard met de grond en erf, 6 lopen 43,5 roeden (geen
plaats genoemd)
e.z. Laureijs Jan Wouters, a.z. Cornelis Cornelissen tegendeler, e.e. Willem Leenderts, a.e. de gemene
straat
2. de onbedeelde helft in een heikamp, 12 lopen, als voor
e.z. weduwe Wijtman Peters, a.z. de strijthoevense velden, b.e. Peter Lambert Vuchts
3. 2 stukken weiveld genaamd de sterte, als voor in het broeck
4. een jaarlijkse rente van 1 gulden 4 penningen ten laste van Jan Laureijs Sijmons
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belast met jaarlijks 1/3 deel in 20 stuivers in den hertstalsche cijns
belast met jaarlijks een vierdeel rogge aan de heilige geest van Oisterwijk, uit de genoemde heikamp
vereffenigsbijdrage
4de lot Hendrick Adriaen Wouters
1. akkerland, genaamd den hoochoutsen Acker, 6 lopen 4 roeden, te Udenhout
e.z. Claes Janssen, a.z. Wouter Eeltjens, e.e. Jan Gijsbert den Cant tussenbeide liggende die helemaal bij
dit perceel hoort
2. de onbedeelde helft in een weiveld, 3,5 lopen, als voor in den biesemortel
e.z. erfgenamen Jan Ariens van Abeelen, a.z. convent van Eindhoven, e.e. weduwe Adriaen Peters e.a., a.e.
de gemene straat
3. akkerland, 1 lopen 6,5 roeden, als voor in de ses hoeven
e.z. kinderen Aert Aerts van Tilborch, a.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck, e.e. Willem Adriaen Goijaerts, a.e.
Gijsbert Janssen Cruijs
4. heiveld te Venloon in de placke
belast met jaarlijks 1 oort cijns aan de heer van Loon
5de lot - Cornelis Cornelis Breeckelmans
1. akkerland en weiland genaamd d'achterste weije, 4 lopen 14 roeden, te Udenhout in de meulestraet
e.z. Adriaen tegendeler, a.z. weduwe Peter Jan Wouters, e.e. Peeter Aert Wijten, a.e. de gemene straat
2. de zuidelijke helft in akkerland genaamd Jan Huijberts lant, 3 lopen, als voor in de ses hoeve
e.z. Cornelis Cauwenberch, a.z. weduwe Handrick Peter Weijten, a.e. de gemene straat
3. 2 heibodems te Venloon, de ene heet muijferinck?) ende andere de langen bodem
4. de materialen van een schuur op het lot van Adriaen voor 1 mei komend jaar te ruimen
vereffeningsgeld
6de lot - Cornelis Cauwenberch
1. de noordelijke helft in akkerland genaamd Arien Geven Acker, 3 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Cornelis Cornelis tegendeler, a.z. Lambert Jan Wouters, e.e. Adriaen Jans
2. de onbedeelde helft in een heikamp, als voor, 12 lopen
e.z. weduwe Wijtman Peters, a.z. strijthoevense velde, b.e. Peeter Lambert Vuchts
3. weiveld, genaamd boonen weijde, 3 lopen 22 roeden, als voor bij de Meulenstraet
e.z. Gijsbert Jans, a.z. en e.e. convent van den Ulenborch, a.e. de gemene straat
4. de onbedeelde helft in akkerland 33 roeden, als voor in den biesemortel
e.z. Wouter Joosten, a.z. weduwe Willem Joosten, e.e. weduwe Jan Aerts, a.e. Weduwe Cornelis Hendricx
5. heiveld te Tilburg in de heijhoeven
belast met een vierdeel rogge aan de heilige geest van Oisterwijk uit de halve heikamp

1 mei 1659 | 353/36v
Peter en Engelbert zonen Peter Leendert Heunen en Adriana Gerits de Cort
verkopen aan Adriaen Jan Peeters
1/3 deel onbedeeld in akkerland genaamd de Geer Acker, 2 lopen, te Udenhout op het winckel
e.z. Cornelis Ariens van Iersel, a.z. Jan Jan Stevens, a.e. kinderen Steven Servaessen, a.e. Cornelis Jan
Stevens
met recht van overweg over het erf van de kinderen Steven Servaessen

2 mei 1659 | 353/36v-37
Aert Arien Hamers en Cornelis Willem Berthens maken een erfmangeling van de nabeschreven goederen
Aert Hamers
1. 1/4 deel aan de noordeinde van een beemd, 2,5 lopen, te Udenhout op de molenstraet
e.z. en e.e. Aert Hamers, a.z. Peter Faessen, a.e. weduwe Goijaerts
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Cornelis Bertens
1. akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in de molenstraet
b.z. Cornelis Willems, e.e. de straat, a.e. Aert en Arien zonen Arien Hamers

2 mei 1659 | 353/37-37v
Aert Adriaen Hamers en Mathijs Jan Bernarts maken een erfmangeling van de nabeschreven goederen
Aert Hamers
1. 1/4 deel aan het zuideinde van een beemd, 2,5 lopen, te Udenhout op de molenstraet
e.z. en e.e. Aert Hamers, a.z. Jan Handrick Floren de jonge, a.e. heer van Loon
Mathijs Jan Bernarts
1. heiveld te Venloon op de Meulenstraet, 1,5 lopen
e.z. Mathijs, a.z. Peeter(?) Arien Hamers en Cornelis Willem Berthens, e.e. Peeter Arien Hamers, a.e.
Goijaert Arien Pauwels

2 mei 1659 | 353/37v
Aert Adriaen Hamers als man van Peerken dochter Adriaen Cornelis Vermeer
verkoopt aan Jan Peter Vermeer mede ten behoeve van zijn 4 broers voor de ene helft en Isaack Verster ten
behoeve van Peerken weduwe Peter Goijaerts vande Schoir voor de andere helft
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 8 kannen rogge erfpacht in de zak in een meerdere pacht van 8 lopen
rogge
te betalen en te vergelden volgens de constitutiebrief
nu betaalt door Hendrick Driessen en consorten
verkoper aangekomen bij erfdeling van goederen van Hendrick en Pauwels

3 mei 1659 | 353/38-39
Adriaen, Laureijs, Hendrick, Aert en Maria, kinderen wijlen Cornelis Peeter Martens en Adriana dochter wijlen
Willem Adriaen Goijaerts maken een erfdeling van de nalatenschap van Anthonis Aert Wouters en door
testament van Erken weduwe Aert Verhoeven, halfbroer en -zuster van de voorschreven wijlen Cornelis
Peters
1ste lot - Adriaen Cornelis Peter Martens
1. de oostelijke helft in een broekveld genaamd de Rietdonck, 3 lopen, te Udenhout in den biesenmortel
e.z. Jacob Bungers, a.z. Adriaen Jans, e.e. gasthuis van sBosch, a.e. een lei
2de lot - Laureijs Cornelis Peter Martens
1. 1/3 deel onbedeeld noordwaarts in een weiveld genaamd de hooghe weije, 2 lopen, te Udenhout in den
biesenmortel
e.z. Adriaen vande Pasch, a.z. de gemene lei spiesgewijs uitlopend, e.e. Jan Jan van Gorcum
2. weiveld, 30 roeden, als voor
e.z. Jan Ariens van Gorcum, a.z. Joost Jan Peter Willems, b.e. Jan Wouter Coolen
belast met het onderhoud van het hek ende posten en 1/4 deel in de brug bij de hoochweije over de lei
3de lot - Hendrick Cornelis Peter Martens
1. hooiland in Baardwijk
4de lot - Aert Cornelis Peter Martens
1. de zuidelijke helft in akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout aan de santcant
e.z. Maria tegendeler, a.z. Anthonis Roosen, e.e. Jenneken weduwe Gijsbert Cornelis, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan iemand in sBosch
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5de lot - Maria Cornelis Peter Martens
1. de noordelijke helft in akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout aan de santcant
e.z. tegendeler, a.z. Cornelis Lamberts, e.e. Jenneken weduwe Gijsbert Cornelis, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 1 vat en 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan iemand in sBosch

3 mei 1659 | 353/39
Sijmon zoon Peeter Sijmon Priems
verkoopt aan Jan Jan Cauwenberch
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de seshoeven
e.z. Peeter Jan Everts, a.z. Aert Jan Vermeer, e.e. weduwe Adriaen Huijberts, a.e. Jan Peter Vermeer e.a.
met het recht van overweg over het erf van Aert Jan Vermeer naar de steeg

3 mei 1659 | 353/39-39v
Sijmon zoon Peeter Sijmon Priems
verkoopt aan Gijsbert Jan Cruijssen
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Lambert Robberts, a.z. Cornelis Peter Vermeer, e.e. Adriaen Peeters Vermeer, a.e. Wouter Ariens
Peter(?) Matthijs
met het recht van overweg over het erf van Wouter vs.
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan het convent van Clara te sBosch in een meerdere pacht

7 mei 1659 | 353/39v-40v
Geerit en Cornelis zonen wijlen Cornelis Aerts de Stoeldraijer en wijlen Maria dochter wijlen Gerit vande
Pasch, verwekt uit Gerit en wijlen Joostken dochter wijlen Wouter Jan Hessels
verkopen aan Willem Adriaen Witlocx
1/5 deel en nog de helft in een ander vijfde deel onbedeeld in de helft
1. in een aanstede, deze helft is de westelijke helft in de genoemde aanstede en het erf, 7 lopen, te
Udenhout aan de santcant
e.z. weduwe en kinderen Adriaen van Gorcum, eertijds tegendeler, a.z. een erf genaamd den schueracker
met een vaarweg tussenbeide die half tot dit perceel behoort, e.e. weiveld hiernavolgende, a.e. de gemene
straat
2. weiveld, genaamd het bemdeken, 5 lopen,
b.z. weduwe en kinderen Jans vs., e.e. de steeg, a.e. Kartuizers te Vught
3. erf genaamd het driesken, 1 lopen, als voor
e.z. weduwe en kinderen Jans vs., a.z. convent van Coudewater, e.e. kartuizers van Vught, a.e. de stede
4. land genaamd den quaden acker, 3 lopen 48 roeden, als voor
b.z. weduwe en kinderen Jans vs., e.e. kinderen Laureijs Laureijs, a.e. de verkopers
5. hei en wei, 3 lopen, als voor
b.z. weduwe en kinderen Jans vs., e.e. Jan Hendrick Goijaerts, a.e. perceel nagenoemd
6. weiveld, genaamd de groote weije, 12 lopen. als voor
e.z. weduwe en kinderen vs., a.z. convent vs., e.e. Pruijt(?) Joosten, a.e. de gemene lei
7. akkerland, genaamd de schuer Acker, 5 lopen, als voor
e.z. de weduwe en kinderen vs., a.z. Willem Seberts, e.e. de gemene straat, a.e. convent van Coudewater
8. akkerland, genaamd den hoogen Acker, 9 lopen, als voor
e.z. weduwe en kinderen vs., , a.z. Jan Thonis Emberts kinderen, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen
Cornelis Willem Huijberts
9. heiveld, 4 lopen, als voor
e.z. weduwe en kinderen Jans vs., a.z. erfgenamen Jan Henrick Willems, e.e. erfgenamen Sebers vs., a.e.
verkopers
10. heiveld, 1 mudzaad, als voor
e.z. weduwe Jans vs., a.z. Jan Henrics vs., e.e. Jan Jan Adriaens, a.e. Jan Adriaens vs.
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11. beemd, genaamd den Riedtdonck, 6 lopen, in het Udenhouts broeck
e.z. weduwe Jan vs., a.z. erfgenamen Willem Sebers, e.e. de gemene lei, a.e. gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1,5 1/5 deel in een mud losrogge aan de erfgenamen Peter Jan Mutsaert
belast met jaarlijks 1,5 1/5 deel in een mud rogge aan Jan Willem Bloemarts
belast met jaarlijks 1,5 1/5 deel in 7 stuivers aan de heer van Helvoirt
belast met jaarlijks 1,5 1/5 deel in 14 stuivers aan Peter Janssen
verkopers aangekomen door overlijden van hun moeder
Hun moeder aangekomen volgens deling van 27 april 1630 samen met haar zuster Adriana

13 mei 1659 | 353/42v
Peeter Lambert Vuchts
verkoopt aan Wouter Dirck Nauwens
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de seshoeven, genaamd robben bosken
e.z. Peeter Geerits, a.z. Jan Dirck Raessen, e.e. Adriaen Cuijsters, a.e. erfgenamen Peeter Willems

23 mei 1659 | 353/44-45
Jan de jongste en Embert zonen Peter Hendrick Emberts en Heijltje dochter Jan Gijsberts, Adriaen Jan van
Rijswijck en voornoemde Embert als voogden van de kinderen wijlen Jan Peeter Hendricx en Maijken Jan
Jacobs van Rijswijck, Cornelis Ariens en Adriaen Jan Witlocx als voogden van de kinderen van genoemde
Cornelis en Anthonisken dochter Peeter Hendricx, maken een erfdeling van de nagelaten goederen van
Geertruijt dochter Peeter Hendricx
1ste lot - Jan Peeter Hendrick Emberts
1. 41 gulden van Jan Jan Cauwenberch volgens accoord tussen Geertruid en Jan
2. geld van Embert zijn broer
2de lot - Embert Peeter Hendrick Emberts
1. heiland te Baardwijk
2. broekveld, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. erfgenamen van de heer Franco, a.z. kinderen Steven Jan Stevens
3de lot - kinderen van Jan Peeter Hendrick Emberts
1. geld
2. geld
3. geld
4. geld van Jan Joost Jan Emmen, 38 gulden 10 stuivers
4de lot - kinderen Cornelis Ariens
1. geld
2. geld

27 mei 1659 | 353/46v-47v
Adriaen zoon Dominicus Adriaens van Gorcum en Merike dochter Frans van Gorcum
verkoopt aan Joachim Jan van Esch
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden 2,5 stuivers, de karolus gulden van 20 stuivers, te
betalen op st. Jan Baptist in midzomer, uit
1. een huis , hof en grond en erf, 3,75 lopen, te Udenhout op hoochout
e.z. een steeg genaamd de Spijcker steeghde, a.z. en e.e. Adriaen Jan Jacobs van Rijswijck, a.e. de
gemene straat
2. akkerland, 2,5 lopen, als voor
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e.z. Embert Jacobs van Rijswijck, a.z. Jan Peeter Henricx, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de
Spijckersteeghde
3. akkerland, 1,25 lopen, als voor
e.z. Marie dochter Jan van Rijswijck, a.z. Kartuizers van Vught, e.e. de Spijckersteeghde, a.e. heilige geest
van sBosch
deze cijns is op 22 juni 1650 verkocht door Peter zoon wijlen Jan Jan vande Pasch als man van Margareta
docht wijlen Jan Jacobs van Rijswijck aan mr. Marten van Hees ten behoeven van priester Goijaert Henrick
van Gorcum.
Adriaen verkreeg deze cijns uit de erfenis van Goijaert van Gorcum

3 juni 1659 | 353/47v-48
Maijken Willems, weduwe Jan Jansen van Straetsborch
doet afstand van haar toch aan Jan Jan van Straatsborch de jonge, mede ten behoeve van zijn twee zusters
land, wei en moer, 6 lopen, te Udenhout aan de santkant in den Brant
e.z. Handrick Willems, a.z. Aert Huijbert Teulings, e.e. Margriet weduwe Thomas van den Heuvel, a.e. Jan
en Cornelis Peter Wouters
Jan en Anneke (24 jaar), geassisteerd door Jan Willems vande Plas haar wettige voogd, de voogd mede
voor Maria dochter Jan Jan van Straesborch de oude
verkopen het voorschreven perceel aan Aert Huijbert Teulings
belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 gulden aan de weduwe van Helst(?) in een meerdere rente
belast met jaarlijks 1/5 deel in 340 gulden kapitaal aan Willem Jaspers de Gast

3 juni 1659 | 353/48-48v
Jan Willems vanden Plas
verkoopt aan Aert Huijbert Teulings
land, wei en moer, 6 lopen, te Udenhout aan de santcant in den brandt
e.z. nu Aert Huijbert Teulings, a.z. Gijsbert Willems vanden Plas, e.e. Margriet weduwe Thomas van den
Heuvel, a.e. Hendrick Willems

14 juni 1659 | 353/48v-49
Adriaen zoon Aert Aert van Tilborch
verkoopt aan Jan Janssen Cauwenberch
weiveld,, 2 lopen en enkele roeden, te Udenhout in de gruenstraete
e.z. Hendrick Aert Aerts, a.z. erfgenamen Aert Aertssen e.a., e.e. erfgenamen Aert Aerts, a.e. de
Gruenstraete

14 juni 1658 | 353/49-49v
Adriaen zoon Hendrick Peter Wijtmans van Iersel en Adriana dochter Adriaen Jacob Hessels, Cornelis
Wouters vander Loo als man van Peerken, Jan Cornelis Janssen Schip als man van Jenneken, dochters van
Hendrick en Adriana vs., Gijsbert Wijtmans van Iersel en genoemde Cornelis Wouters als voogden van de 3
kinderen van Hendrick en Adriana
verkopen aan Jan en Cornelis Peter Wouters
1. broekveld, 9 lopen, te Udenhout in het gommelaer broeck, genaamd meertssen beempt
e.z. Elias Jan Vrancken, a.z. Jan Piggen, e.e. erfgenamen Embert Jacobs, a.e. Arien Aerts
2. akkerland, 1,25 lopen, te Berkel
In de marge - Adriaen Gevert Adriaens vernadert het perceel op 5 juni 1660
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Daaronder staat nog een kantlijnakte die mij niet helemaal duidelijk wordt. Het lijkt er op dat er protest is
gekomen tegen de vernadering door de kopers en dat het daardoor niet is doorgegaan.

2 juli 1659 | 353/51v
Laureijs zoon Cornelis Jan Steven Hessels
verkoopt aan Jan Peter Wouters
1/5 deel onbedeeld in een beemd genaamd de rootdonck, 5 lopen, te Udenhout in den biesenmortel
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Peeter Peeters, e.e. Bastiaen Jan Wouters, a.e. Peter Lamberts
belast met jaarlijks 1/5 deel in 2 stuivers in de hertog grondcijns
in de marge - 21 mei 1660 - vernadering door Hendrick en Jenneke, kinderen Cornelis Jan Steven Hessels,
Jenneke geassisteerd door haar man Jacob Cornelis Witlocx

25 juli 1659 | 353/53-53v
Peeter zoon Jan Embert Strijthoeve
verkoopt aan Peeter Peter Jan Gijsberts
1. 1/5 deel in akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout aan de crijten molen
e.z. Peter Emberts, a.z. Thomas Jan Colijns, e.e. prinses van Hoochsolre, a.e. de gemene straat
2. 1/5 deel in akkerland, als voor aan Brabants hoeck
b.z. en e.e. Adriaen Claes Scheijven, a.e. kreitenheide
3. 1/5 deel onbedeeld in weiveld, 4 lopen, als voor aan de Zantcant
e.z. kinderen Gerrit Peter Vrancken, a.z. en e.e. Jacob Peter Huijberts van Laerhoven, a.e. de gemene lei
belast met jaarlijks 1/5 deel in 14 stuivers aan de kapelanie te Esch
belast met jaarlijks 1/5 deel in 4 stuivers min 1 oort aan de heilige geest te Oisterwijk

23 augustus 1659 | 353/55
Peter zoon wijlen Steven Daniel van Gorcum en Jenneken dochter Adriaen Peter Wouter, Cornelis Cornelis
als man van Berbel, Jan Weijtmans als man van Maijken, dochters van Steven en Jenneke
verkopen aan Adriaen Marten Gerit de Cort
de onbedeelde helft in akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout bij den Creijten Molen
e.z. Peter Aert Weijten, a.z. kinderen Wouter Peeter Willems, e.e. de gemeint, a.e. Jan Jacob Marcelis e.a.

23 augustus 1659 | 353/55v
Cornelis Cornelis als man van Berbel, Jan Weijtmans als man van Maijken, dochters van Steven Daniel van
Gorcum en Jenneke, dochter Adriaen Peter Wouters
verkopen aan Peter zoon Steven Daniels die de helft al bezit
2/6 deel onbedeeld in akkerland, 3,5 lopen, genaamd den path acker, te Udenhout
e.z. Jan Jacob Marcelis, a.z. Wouter Cornelis van haren, e.e. Aert Jan Vermeer en Wouter Jans, a.e. Peter
Jan Everts
belast met jaarlijks 2/6 deel in 7 lopen rogge en het derde deel in 8 kannen rogge aan het convent van Clara
te sBosch

25 augustus 1659 | 353/56v
Francois van Grinsven, voormalig schout van Helvoirt, weduwe van Helena dochter wijlen Embert Gijsbert
Heesters
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

verkoopt aan Gerard Peter Jans, ten behoeve van Willemken weduwe Peter Jan Goijaert zijn moeder
akkerland, 5 lopen, met de houtwas, te Udenhout aan de geselse straet
e.z. weduwe Laureijs Janssen Baeten, a.z. Jacob Jacobs, e.e. de geselse straet, a.e. convent van de heer
van Eindhoven
verkoper aangekomen van zijn schoonvader in een erfdeling voor schepenen van Helvoirt

25 augustus 1659 | 353/56v-57
Jan Hendrick van Kilsdonck, gemachtigde van Adriaen Peter Verhoeven, Luijcas, Cornelis en Jan, broers,
Jan Philips als man van Heijlken, Otto ... Huijberts als vaderlijke voogd naast Adriaan Verhoeven van Otto's
kinderen verwekt uit Catharina
verkopen aan Jacob Jacobs wonende te Helvoirt
akkerland, 7/4 vatzaad, te Udenhout aan de Geselse straete
e.z. Francois van Grinsven en weduwe Peter Jan Goijaerts, a.z. Adriaen Luijcas, e.e. de geselse straet tot
aan het convent van Eindhoven
belast met jaarlijks 7 oort cijns in een meerdere cijns van 1 pond paijments aan het convent van st. Gertrudis
te Leuven

11 december 1659 | 353/63
Lambert zoon wijlen Peter Lambert Peter Mathijs Vuchts
verkoopt aan Hendrick Peter Lambert Vuchts zijn broer
land en wei, 7 lopen, te Udenhout bij de houtsche strate
e.z. bisdom van sBosch, a.z. een steeg, e.e. Adriaen Jan Adriaen Lamberts, a.e. kinderen Peter Sijmon
Priems

23 december 1659 | 353/63-66v
Akte van schepenen van Oisterwijk waarin ze een akte van schepenen van sBosch aanhalen waarin de
baron van Wittenhorst een hoeve koopt van de rentmeester van de geestelijke goederen
een hoeve onder Udenhout, bestaande uit huis, schuur, erf, hof en aangelegen landerijen, rogland, weiland,
heivelden die door Huijbert Jan Piggen in pacht is
De hoeve is afkomstig van het bisdom van sBosch en stond als volgt beschreven:
1. hoeve, toebehorend tot het bisdom van sBosch, gelegen in Udenhout in de houtse straete
e.z. en e.e. weduwe Jan Pauwels zuidwaarts, a..e. de genoemde straat
2. broekveld, te Udenhout
e.z. jonker Jeger, a.z. weduwe Peter van Leeuwen, e.e. Peter Jans Jonckers, a.e. Adriaen Peters
3. beemd
e.z. jonker Jeger, a.z. Adriaen Gevers, west de gemene steeg, noordzijde Simon Peter Priems
4. beemd te Tilburg
5. heibodem te Tilburg
6. heibodem te Venloon
noord bisdom sBosch, zuid erfgenamen Claes den Hoevenaer
belast met jaarlijks 35 stuivers cijns aan de heer van Tilburg
belast met jaarlijks 5 stuivers aan het bisdom van sBosch
Het is een hele serie akten aan voorafgegaan waarvan de eerste al in 1657 is opgemaakt. Ze worden in
deze akte allemaal genoemd.
Verder niet bijzonder informatief voor de percelen.
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23 december 1659 | 353/66v-69
een soortgelijke akte van een andere hoeve die de Joostken weduwe Jacob Marcelis, 73 jaar, pacht
een hoeve die toebehoort heeft aan het bisdom van sBosch
1. huis, schuur, erf, hof en landerijen
e.z. Joost Aert Hendricx e.a. oostwaarts, a.z. weduwe Jan Pauwels e.a., westwaarts, e.e. Anthonis Jans
vanden Pas noord, a.e. de straat
2. heibodems in Tilburg
3. weiveld of broekveld in Udenhout
oost jonker Jeger, west een gemene steeg, zuid Sijmon Peter Sijmons, noord Adriaen Anthonis
4. broekveld te Udenhout
noord de gemene straat, zuid Aert Jans, west het bisdom, oost Wouter de Ridder
5. broekveld te Udenhout
oost Peter Gerits, zuid Anthonis Jans vanden Pas, west weduwe Wijtman Peters, noord Aert Jansen
belast met jaarlijks 5 gulden aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks een erfcijns van 32 stuivers 3 penningen aan de rentmeester der domeinen
belast met jaarlijks een erfelijke pacht van 3 mud rogge aan de erfgenamen van de heer Vos
belast met jaarlijks een erfelijke pacht van 1 mud 3 lopen rogge aan Jan vande Kerckhoff te Gestel
verkocht op 21 oktober 1658 aan baron van Wittenhorst voor 6200 gulden

14 december 1659 | 353/69v-76
Goijaert, Embert, Adriana en Maijken, kinderen wijlen Peter Goijaerts vander Schoor en wijlen Peterken
dochter Peter Marten Theeuwen, Willem Adriaen Peter Appels als man van Luijtjen, Cornelis Ariens vander
Achter als man van Cornelia, Adriaen Jansen en de genoemde Embert als voogden van de kinderen wijlen
Peter Peter Goijaerts en Maijken dochter Jan Geerits, Goijaert Peter Ariens Vermeer en Adriaen Aerts van
Tilborch als voogden van de kinderen van de genoemde Adriaen Aerts en Jenneken Peter Goijaerts, maken
een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders
1ste lot - Goijaert Peter Goijaerts vander Schoor
o.a.
1. broekveld, genaamd t ront horstje, 4, 5 lopen, te Udenhout bij de brantse steeght
e.z. Peter Lambert Vuchts, a.z. Adriaen Theeuwen, e.e. de brantse steeghde die voor de helft bij dit perceel
hoort, a.e. Adriaen Jacob van Rijswijcx
2. 1/4 deel oostwaarts in een broekveld, genaamd twolffbosch, 4,5 lopen te Udenhout
e.z. Joost Lamberts, a.z. Adriana tegendeler, e.e. prinses van Hoochsolder, a.e. heer van Wittenhorst
heibodem van 9 lopen in Loon achter het bos van de heer daar
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan Bacx koorken
belast met jaarlijks 15 stuivers 1 oort cijns aan de predikheren uit het ront horstje
Adriana mag nog 15 jaar de vruchten van 4 appelbomen hebben
Maijken krijgt de materialen van de schuur en de ?
2de lot - Embert Peter Goijaert vander Schoor
o.a.
1. 1/3 deel onbedeeld in een beemd genaamd Covels horst, 8,5 lopen, te Udenhout bij de brantse steeghde
e.z. onmondige kinderen Peter Peters vs., a.z. convent van den Ulenborch, e.e. Adriaen Mattheus Bastiaens,
a.e. Adriaen Adriaen Heunen
2.1/4 deel westwaarts in een broekveld genaamd t wolffs bosch, 4,5 lopen, te Udenhout
e.z. Maijken vs., a.z. Peter Jan Coenen,
3. de helft in 1/4 deel van een heiveld te Venloon achter het bos van de heer
4. onbegraven heibodem, 4 lopen, te Udenhout bij de Creijten Molen
e.z. Adriaen Martens cs., a.z. Peter Peters Vermeer, e.e. kinderen Hendrick Peter Weijten, a.e. Albert Rutten
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belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan het manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 25 stuivers aan de kapel te Berkel
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 oort cijns aan heer Niclaes van Someren
belast met jaarlijks 1.3 deel in 24 stuivers cijns in twee teksten aan de predikheren
3de lot - Adriana Peter Goijaert van der Schoor
o.a.
1. 1/3 deel onbedeeld in een beemd genaamd Covels horst, 9 lopen, te Udenhout bij de brantse steeghde
e.z. onmondige kinderen Peter Peters vs., a.z. convent van Ulenborch, e.e. Adriaen Matheus Bastiaens, a.e.
Adriaen Adriaen Heunen
2.1/4 deel oostwaarts in een broekveld genaamd t wolffs bosch, 4,5 lopen, te Udenhout
e.z. Goijaert Peters vs., a.z. Maijken vs,
3. de helft in 1/4 deel van een heiveld te Venloon achter het bos van de heer
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan het convent van den Wijmelenberch
belast met jaarlijks 2 oort stuivers (sic) aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks de helft in 18 stuivers en in 8 hoenderen aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 24 stuivers cijns in twee teksten aan de predikheren
Goijaert mag nog 15 jaar de vruchten halen van 4 appelbomen
4de lot - Maijken Peter Goijaert vander Schoor
o.a.
1. akkerland, 1 lopen 40 roeden, te Udenhout in de groenstraet, genaamd de streep
e.z. weduwe Jan Ariens van Heck, a.z. convent van Oisterwijk, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. de straat
2. 1/3 deel onbedeeld in een beemd genaamd Covels horst, 9 lopen, te Udenhout bij de brantse steeghde
e.z. onmondige kinderen Peter Peters vs., a.z. convent van Ulenborch, e.e. Adriaen Matheus Bastiaens, a.e.
Adriaen Adriaen Heunen
3.1/4 deel westwaarts in een broekveld genaamd t wolffs bosch, 4,5 lopen, te Udenhout
e.z. Adriana vs., a.z. Embert vs,
3. de helft in 1/4 deel van een heiveld te Venloon achter het bos van de heer
belast met jaarlijks de helft in 18 stuivers en in 8 hoenderen aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 24 stuivers cijns in twee teksten aan de predikheren
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan jonker Versteeghde te sBosch
de helft van alle niet gesmette eiken bomen op het lot van Embert
5de lot - Willem Ariens
1. een aanstede bestaande uit huis, klein schop, hof en boomgaard met het erf, met de nieuwe wei, 8 lopen,
te Udenhout in de gruenstraete
aanstede en huis:
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Wouter Cornelis van Haeren e.a., e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e. de straat
de nieuwe weije en nog een stukje wei:
e.z. Wouter Cornelis van Haeren, rondom het erf van Jan en Goijaert Vermeer
2. weiveld, 2 lopen 12 roeden, als voor in 't leegh reijtjen
e.z. de steeg, a.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. heer Henrick Hesius, a.e. Joost Jan vanden Broeck
3. heiveld te Tilburg
4. de helft in 1/4 deel van een heiveld te Venloon achter het bos van de heer
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan jonker Versteeghde te sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers 2 oort cijns aan het bisdom van sBosch
Maijken mag de materialen van de schuur van dit lot halen
6de lot - Cornelis Ariens
o.a.
de helft in de gerechtigheid van de hesseldoncq in het Udenhouts broeck op verschillende plaatsen
de helft in 1/4 deel van een heiveld te Venloon achter het bos van de heer
belast met jaarlijks de helft in 8 vaten rogge aan de altaristen te Oisterwijk
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belast met jaarlijks de helft in 7,5 stuiver aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks de helft in 8 vaten rogge aan een burger te sBosch
7de lot - onmondige kinderen van Peter Peter Goijaert vander Schoor
o.a.
de westelijke helft in een beemd genaamd de langh horst, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Adriana vs., a.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck, e.e. Adriaentje Adriaen Heunen, a.e. Goijaert vs.,
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan de predikheren
de helft in 1/4 deel van een heiveld te Venloon achter het bos van de heer
8ste lot - onmondige kinderen van Adriaen Aerts
o.a.
de helft in de gerechtigheid in twee percelen van de hesseldoncq in het Udenhouts broeck
de helft in 1/4 deel van een heiveld te Venloon achter het bos van de heer
belast met jaarlijks de helft in 8 vaten rogge aan de altaristen te Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 7,5 stuiver aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk

16 december 1659 | 353/77v-78
Peter zoon Jan Everts Dal als man van Maijken dochter Wouter Joost Laureijssen
verkoopt aan Anthonis Herberts Smits ten behoeve van de tafel van de heilige geest van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 2 gulden 10 stuivers op de 16 december 1660 voor het eerst te betalen uit
een stede, huis, schuur, hof boomgaard met de grond en erf, 4 lopen, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Geerit Geerit Peijnenburch, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. de straat, a.e. Andries Peters Vermeer
nog uit akkerland, genaamd den path acker, 8 lopen, als voor
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Gijsbert Huijberts, e.e. Jan Jacob Marcelissen, a.e. weduwe Marten Sijmons
nog uit 3 percelen akkerland, samen 5 lopen 15 roeden, als voor
belast met jaarlijks 2,5 mud 8 kannen rogge aan Clara klooster te sBosch
belast met jaarlijks een rente uit 200 gulden kapitaal
belast met jaarlijks 2,5 stuiver in de bisschopscijns
deze erfcijns kan gelost worden met 50 gulden in eens
in de marge: deze cijns is gelost door de weduwe Peter Jans op 1 april 1675

18 december 1659 | 353/78-78v
Wouter Peter vanden Pasch
verkoopt aan Adriaen Embert Jacobs
1. akkerland, 3/4 vatzaad, te Udenhout bij de hoochoutse Ackeren
e.z. Adriaen Embert Jacobs, a.z. Thonis Jans, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. spijckersteeghde
2. akkerland, 3/4 vatzaad, als voor
e.z. Thonis Jans, a.z. Wouter Adriaens, e.e. de spijckersteeghde, a.e. hoeve van st. Anna te sBosch
belast met jaarlijks 9 kannen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heilige geest te sBosch

18 december 1659 | 353/78v
Testament van Cornelis Jan Witlocx en Jenneke Jacobs zijn vrouw, wonende te Udenhout.
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Hun jongste kinderen Jan en Mechteltje krijgen 200 gulden, het beste paard, de wagen, de ploeg en de eg

22 december 1659 | 353/80
Aert Joosten Brabandts als man van Heijltjen dochter Huijbert Jacobs
verkoopt aan Marten Handricx
akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Marten Handricx Thomas, a.z. Aert Joost Brabants, b.e. heer van Wittenhorst
belast met jaarlijks 6 stuivers in een meerdere pacht aan Eijcken van Dingen te sBosch

24 december 1659 | 353/81
Gijsbert zoon wijlen Jan Pauwels Jorissen
verkoopt aan Denijs Adriaen de Boer zijn zwager
de onbedeelde helft en op al het recht in goederen en gronden, te Udenhout die hem zijn aangekomen door
de dood van Adriaen zijn broer

24 december 1659 | 353/81-81v
Denijs Adriaen de Boer als man van Pauwelijn dochter Jan Pauwels
verkoopt aan Cornelis zoon wijlen Jan Peter Willem Goossens
akkerland, aan de oostzijde af te meten van een groter perceel, 3 lopen, te Udenhout aan de houtse straete
e.z. Denis vs. west, a.z. kinderen Jan Jan van Son, b.e. convent van Tongerlo nu van het bisdom van
sBosch
met het recht van overweg over het erf van Denis vs. tot aan de straat
dit perceel heeft Jan Peter Willem Goossens in 1624 beleend

5 januari 1660 | 353/84-84v
Adriaen Jan Brieven als man van Geertjen dochter wijlen Jan van Rijswijck en Leijntjen Gerit de Cort
verkoopt aan Abraham Verster ten behoeve van Wouter Peters vande Pasch
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in den biessemortel
e.z. Wouter Peters vande Pasch, a.z. Aert Jan Stevens, e.e. kinderen Adriaen Jan Wouters, a.e. de langhe
steeghde

5 januari 1660 | 353/84v-85
Adriaen Jans Briessen (sic) vs
verkoopt aan Adriaen zoon Embert Jacobs van Rijswijck
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op hoochout
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Adriaen Jan Jacobs, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. de spijckersteeghde
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan het Brants gasthuis te sBosch

6 januari 1659 | 353/85-87v
Aert zoon wijlen Jan Wouters de Ridder en Aert zoon wijlen Jan Adriaen Brekelmans en wijlen Maria dochter
wijlen Wouter de Ridder, Jan Andries Cuijpers als man van Adriana, Peter Laureijs Adriaen van Abeelen als
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man van Willemke, dochters van Jan Brekelmans en Maria vs., maken een erfdeling van de nabeschreven
goederen hen aangekomen van Wouter de Ridder, hun grootvader
1ste lot - Aert Jan Wouters
1. een stede, huis, schuur, schop, boomgaard en erf, 5 lopen 19 roeden, te Udenhout bij de kapel
e.z. Adriaen Hendricx de Meijer e.a., a.z. heer Hendrick Hesius, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Jan Adriaen
Brekelmans
2. de zuidelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, als voor bij de claphecken
e.z. en e.e. erfgenamen Jan Adriaen Brekelmans, a.z. Huijbert Jan Piggen, a.e. Jan Jan Rijcken
3. de oostelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, als voor in de slimstraet
e.z. kinderen Peter Aerts, a.z. kinderen Jan Brekelmans, e.e. Jan Cornelis Nelen, a.e. de straat
4. weiveld, genaamd de leeghrijt, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Willem Adriaen Goijerts, a.z. de leeghreijtse steeghde, e.e. Andries Woestenborch, a.e. Jan
Peter Vermeer
5. de westelijke helft in een weiveld, 2 lopen 38 roeden, als voor bij de Cruijsstraetse Capel
e.z. tegendeler, a.z. Jan Robbert Lamberts, e.e. Jan Jan Rijcken, a.e. Jan Roondt
6. broekveld genaamd het berckveldeken, 2 lopen 18 roeden, bij de strijthoeven in Udenhout
e.z. de gemene straat, a.e. kinderen Peter Adriaen Vermeer, e.e. Peter Lambert Mathijs, a.e. tegendelers
met de sloot met gracht aan het erf van Peter Emberts en van de mededelers hoort hier bij
7. de zuidelijke helft, vooraan, in een heibodem in Helvoirt
belast met jaarlijks 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de rentmeester Schuijll uit het huis en
aanstede
2de lot - kinderen Jan Adriaen Brekelmans
1. een woonhuis met een bakhuis, met de grond en erf, 4 lopen 36 roeden, te Udenhout bij de kapel van de
Cruijsstraete
e.z. Jan Jan Emmen den Rijcken, a.z. de gemene straat, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.e. de kapel, de
wallen en gracht tussen beide liggende hoort bij dit perceel
2. de oostelijke helft in een weiveld, 2 lopen 13 roeden, als voor
e.z. tegendeler, a.z. de gemene schoorstraete, e.e. Jonker Roondt, a.e. tegendeler
3. de zuidoostelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op het Claphecken
e.z. tegendeler, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. deze kinderen, a.e. Jan Jan Emmen alias Rijcken
4. akkerland, 7 lopen, als voor
e.z. Adriaen Hendricx de Meijer, a.z. en e.e. Aert vs., a.e. Jan Jan Emmen vs.
5. de westelijke helft in akkerland, 5 lopen, als voor in de slimstrate
e.z. Aert vs., a.z. Jan Laureijs Sijmons, e.e. Jan Cornelis Appels, a.e. de gemene straat
6. weiveld genaamd het Aschots bemdeken, in het Udenhouts broeck int aschits
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. convent van Baseldonck, e.e. Claes Willem Jan Wouters, a.e. Goijaert
Peter Vermeer
7. erf genaamd het groot Kerckvelt, 7 lopen, bij de seshoeven(?)
e.z. heer van Wittenhorst, a.z. Aert vs., e.e. Hendrick Jan Peter Willems, a.e. de schoorstrate
8. hei in Helvoirt
belast met jaarlijks 18 lopen rogge erfpacht aan rentmeester Schuijll
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 denieren aan het bisdom van sBosch uit de Aschot bemdeken
belast met jaarlijks 2 stuivers 5 denier aan het bisdom uit het groot Kerckvelt

7 januari 1659 | 353/87v-93
Jan, Adriaen en Hendrick zonen wijlen Gijsbert Cornelis Goijaerts en wijlen Jenneken dochter wijlen Joost
Cornelis, Joorden Jan Joordens als man van Cathalijn, Adriaen Jan Joost Thonis als man van Willemken,
Steven zoon Cornelis Gijsberts en Jenneken vs., voor hem zelf en met Gerrit Steven Servaes voor Joostje
en Jenneken, dochters wijlen Cornelis Gijsberts vs., Jan Jan Vreijssen als man van IJeken dochter Marten
Gerrit Martens en wijlen Marie dochter wijlen Gijsbert en Jenneken vs., mede voor de kinderen Martens en
wijlen Jenneken vs., Adriaen zoon Cornelis Adriaen Gerrit vande Wouw, weduwnaar van wijlen Jenneken
dochter Gijsbert en Jenneken, en met hen Anthonis zoon Adriaen Welffs(?) als voogden van de kinderen
Adriaen en Jenneken vs., maken een erfdeling van de nabeschreven goederen hen aangekomen van hun
ouders
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1ste lot - Jan Gijsberts
1. huis, schop met de gronden erf, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Geilse straete
e.z. Hendrick Gijsberts, a.z. Adriaen en Hendrick Gijsberts, e.e. de geilse strate, a.e. weduwe Jacob Adriaen
Brocken
2. de zuidelijke helft in een weiveld, 3 lopen 40 roeden, als voor in den biesenmortel, genaamd hoolbroeck
e.z. Hendrick Gijsberts, a.z. Cornelis Adriaens de Meijer, e.e. Peter Wouter Colen, a.e. convent van
Eindhoven
3. Helvoirt
4. Helvoirt
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Gilliam van Campen
2de lot - Adriaen Gijsberts
1. achterhuis staande op erf Adriaen Laureijs, af te breken en te ruimen als in de oude deling staat, en het
achterste van de hof aan de zuidzijde in de aanstede van de schuur, 1,5 lopen, met de boomgaard, te
Udenhout in den biessenmortel
e.z. Adriaen Laureijs, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Wouter Joosten, a.e. kinderen Adriaen Cornelis
vande Wouw
2. de zuidelijke helft in land en wei, 3 lopen 30 roeden, als voor
e.z. kinderen Adriaen Cornelis vande Wou, a.z. Adriaen Laureijs e.a., e.e. kinderen Joost Hendrick Willems,
a.e. heilige geest van sBosch
3. Helvoirt
4. Helvoirt
3de lot - Hendrick Gijsberts
1. woonhuis, schuur met de grond en erf, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Geilse strate
e.z. Adriaen Hendrick Driessen, a.z. Jan Gijsberts vs., e.e. de geilse strate, a.e. Jan Peter Wouters
2. de noordelijke helft in een weiveld genaamd t hoochbroeck, 3 lopen, te biessenmortel,
e.z. Jan Gijsberts, a.z. Cornelis Adriaen de Meijer e.a., e.e. Peter Wouter Colen, a.e. convent van Eindhoven
3. Helvoirt
4de lot - Joorden Jan Joordens
1. de noordelijke helft in akkerland genaamd den Grooten Acker, 3 lopen 16 roeden, te Udenhout in den
biessenmortel
e.z. Adriaen Jans, a.z. Adriaen Laureijs, e.e. Jan Laureijs Sijmons, a.e. heilige geest van sbosch
2. de westelijke helft in land en wei, 7 lopen, aan de Santkant, genaamd (niet ingevuld)
e.z. Adriaen Jans vs., a.z. Jan Jan Adriaen van Gorcum e.a., e.e. de gemeint, a.e. de gemene lei
3. Helvoirt
5de lot - Adriaen Jans
1. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den grooten acker, 3 lopen 16 roeden, te Udenhout in den
biessenmortel
e.z. Adriaen Jans, a.z. kinderen Theun Aert Weijten, e.e. Jan Laureijs Sijmons, a.e. heilige geest van sBosch
2. de oostelijke helft in land en wei genaamd het Runtset, 7 lopen, aan de Santkandt
e.z. Joorden Jans vs., a.z. Adriaen Laureijns e.e. de gemeint, a.e. de gemene lei
3. Helvoirt
6de lot - de kinderen Cornelis Gijsberts
1. akkerland genaamd t geloockt, 1 lopen 16 roeden, te Udenhout in den biessenmortel
e.z. Adriaen Laureijs, a.z. Hendrick Joosten, e.e. heilige geest van sbosch, a.e. kinderen Adriaen Aert
Weijten
2. weiveld, 2 lopen, genaamd Rietdonck
e.z. en e.e. Jan Peter Wouters e.a., a.z. Claes Willems, a.e. Lambert Peter Hendricx
3. Helvoirt
4. Helvoirt
5. de materialen van een turfschop dat staat op het eerste lot, af te breken en te ruimen voor mei
eerstkomende
7de lot - kinderen Marten Gerit Martens
alles in Helvoirt
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8ste lot - kinderen Adriaen Cornelis vande Wouw
1. schuur met de grond en erf, met de boomgaard, 1 lopen 45 roeden, te Udenhout in den biessenmortel
e.z. Jan Freijs Sijmons, a.z. Adriaen Laureijs vs., e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een erfsteeg die deels
bij dit perceel hoort
2. de noordelijke helft in land en wei, 3 lopen 30 roeden, als voor
e.z. Adriaen Gijsberts, a.z. Adriaen Laureijs, e.e. kinderen Joost Hendrick Willems, a.e. heilige geest van
sBosch
3. Helvoirt
4. Giersbergen

8 januari 1659 | 353/93v-94v
Adriaen Matheeus Bastiaens, weduwnaar Maijken dochter Jan Jan Brekelmans
doet afstand van zijn tocht aan Claes Adriaens mede ten behoeve van zijn andere kinderen
1. huis, schuur, schop, boomgaard, land en dries, 5 lopen, te Udenhout in de Gruenstrate
e.z. Joostjen weduwe Jacob Marcelis oost, a.z. Peter Peter Cornelis Vermeer west, e.e. de gemene straat,
a.e. convent van Oisterwijk
2. beemd, genaamd den horst, 8 lopen, als voor int broeck
e.z. Willem Adriaen Berthens, a.z. Peter Lambert Mathijs en erfgenamen Peter Goijaerts, met de sloot
tussenbeide die half bij dit perceel hoort, e.e. erfgenamen Peter Goijaerts met een wal daartussen die half bij
dit perceel hoort, a.e. Lambert van Balen
3. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld genaamd den Reijt, 4 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Dirck Aert Nauwen, a.z. erfgenamen Cornelis Claes, e.e. jonker Jegers, a.e. een steeg
in de aansluitende akte verkopen de kinderen (Claes, Goijaert, Jan en Matheeus, Leendert Jan Cruijssen als
man van Cornelia) deze percelen aan Cornelis zoon Cornelis Jan Brekelmans en Matheeus Joost Jan
Emmen ten behoeven van Cornelis Jan Brekelmans
de lasten bedragen:
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof in sBosch
belast met jaarlijks 4 stuivers 1 oort in den herentalssen cijns
belast met jaarlijks 2 gulden 6 stuivers 3 oort aan de predikheren cijns
de nieuwe eigenaren beloven elk jaar vanaf 1661 aan Adriaen Matheus Bastiaen 35 gulden te betalen en
binnen 3 maanden na zijn overlijden betalen zij aan de kinderen 700 gulden

10 januari 1659 | 353/97
Testament van Peter en Cornelia, kinderen Peter Adriaen Heunen. Beiden tekenen met een teken.
In dit testament is ook sprake van Adriaen Peter Adriaen Heunen hun broer.

1659 | 353/105-105v
Testament van Marten Hendrick Thomas en Anneken dochter Huijbert Jacobs, wonende te Udenhout.
Marten ligt ziek te bed.
De langstlevende krijgt tot zijn of haar beschikking
een weiveld, 3,5 lopen, genaamd de kuijlweije te Udenhout in de kuijle met de plantage daarop
om daar mee te handelen naar believen
Als de langstlevende hertrouwt, dan mag dat niet.
Marten tekent met een heel rommelig teken en zijn vrouw met een kruis

8 februari 1659 | 353/107-108v
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Er is een geschil tussen de regeerders en ingezetenen van Udenhout aan de ene kant en die van Berkel aan
de andere kant
over het zetten van landerijen, broek en weivelden zowel onder de ene als de andere plaats gelegen
vanaf 1 januari 1659 mogen die van Berkel in hun commer, verpondingen en alle andere dorpslasten zetten
en taxeren de volgende percelen:
- erfgenamen van Jan Peter Willems, 5 lopen 42 roeden in 2 percelen
- kinderen Jan Arien Brekels, erf van 5 lopen 14 roeden,
- 2 lopen 43 roeden in de Biesweije, tegenwoordig van Peter van Sittert
- erfgenamen Jan Peter Niclaes (of Meeus?), land, 1 lopen 38 roeden
- erfgenamen Aert Aerts bij de vs. heute(?), 1 lopen 37 roeden
- Jan Joost Jan Emmen aan de 3 (?), 3 lopen 24 roeden
- een perceel 3 lopen 29 roeden afkomstig uit het sterfhuis van Peter Wijtman Joost gelegen aan de
hoolstraet
- erfgenamen Aert Wijten, land 5 lopen 28 roeden
- dezelfde land van 27 roeden
- dezelfde, gekomen van Adriaen Lenaert Heunen, 2 lopen 17,5 roeden
- perceel van 2 lopen 44 roeden van Jan Joosten vanden Broeck
rest niet gedaan omdat het bijzonder lastig te lezen is
Udenhout mag voortaan zetten, taxeren:
- akkerland van de erfgenamen Aert Aerts van Tilborch, 3 lopen 1 roede
- akkerland, 2 lopen 11 roeden van de erfgenamen vs
- land van 2 lopen van Cornelis Ariaen Wouters Vermeer nu van Peter Jan Dal
- perceel van 3 lopen 48,5 roeden van Michiel Cornelis Roosen
- perceel van 6 lopen van Aert Frans Vermeer
bovenstaande allemaal gelegen in de seshoeven
Er volgt nog meer tekst die lastig te ontcijferen is.
Met handtekeningen van de Udenhouters:
Ariaen Arien Breeckels, burgemeester van Udenhout
Jan Andries Cuijpers, burgemeester van Udenhout
Jan Jacob Marcelis, oud burgemeester van Udenhout
Jan Gerard van Broeckhoven, oud-burgemeester van Udenhout
Jan Peter Vermeer, oud-burgemeester van Udenhout
Goijaert Peter Vermeer, kapelmeester van Udenhout
Wouter Dirck Nauwen, oud-burgemeester van Udenhout
Jan Dirck van Grevenbroeck
Corst Lambertssen van Hees, Udenhout
Gerits de Cort de jonghe, oud-burgemeester van Udenhout
Willem Cornelis Brekels, inwoner van Udenhout
Aert Jan Vermeer, zetter in Udenhout (merkteken)
Gijsbert Wijtman van Iersel, zetter in Udenhout (merkteken)
Corst Adriaen van Hees, zetter in Udenhout (merkteken)
Jan Huijbert de Busser, inwoner van Udenhout (merkteken)
Adriaen Jans vande Pasch, zetter in Udenhout (merkteken)
Jan Jansen Cauwenbergh, inwoner van Udenhout
Matheus Joost Jansen, inwoner van Udenhout
Cornelis Jan Couwenbergh, oud-burgemeester, zetter in 1658
Peter Jan Vermeer
Adriaen Adriaen Cornelis Bertens
Aert Dierck Nauwens, inwoner van Udenhout

5 juli 1659 | 353/115-115v
Inventaris van de nagelaten goederen van Aleidt weduwe Anthonis Jan Gerits, door Hendrick Peter Jan
Wouters, haar tegenwoordige man, aangebracht
Broer Jan Embert vande Wouw getuigt evenals Gerit Jan Gerit Smolders
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1659 | 353/116
Ongedateerde inventaris van de goederen die Adriana weduwe Hendrick Peter Wijtman van Iersel voor zich
houdt.
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