Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 355 ("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.)
1661
9 februari 1661 | 355/3v
Jan Jans Vermeer als man van Maijken dochter Jan de Cort den ouden
verkoopt aan Cornelis Peter Vermeer
weiveld, 1 sesterzaad, te Udenhout in de Slimstrate
e.z. Cornelis Peter Vermeer, a.z. Peter Jan Dal, e.e. Cornelis en Adriaen zonen van Peter Vermeer, a.e. de
gemene straat
belast met jaarlijks 1 stuiver 5 denier aan het bisdom van den Bosch

9 februari 1661 | 355/3v-4
Peter en Jan zonen wijlen Jan Jan Vermeer
verkopen aan Michiel Adriaen Pieren
wei en land, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstrate
e.z. Handrick Jan de Ridder, a.z. Peeter Lambert Vuchts e.a., e.e. de gemene straat, a.e. Gijsbert Weijten

18 maart 1661 | 355/11v-12
Peterken dochter wijlen Anthonis de Cort, weduwe van Weijtman Peters van IJerssel
doet afstand van haar recht op tocht aan Gijsbert haar zoon, mede ten behoeve van haar andere kinderen
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het aschiet
e.z. Jan Jan Emmen den Rijcken, a.z. heilige geest van Oisterwijk, e.e. Cornelis Wouter Brocken, a.e. jonker
Jeger
De nieuwe eigenaren (Gijsbert, Hendrik, Margreta, Maijken X Jan Gerit van Broeckhoven en Anna X Jan
Peter van Abeelen), verkopen het aan Adriaen Marten Gerits de Cort
belast met jaarlijks 9 stuivers aan het bisdom van sBosch in verschillende teksten

18 maart 1661 | 355/12v
Peterken dochter wijlen Anthonis de Cort, weduwe van Weijtman Peters van IJerssel
verkoopt aan Jan Laureijs Sijmons
broekveld, genaamd de legen reijt, 3,5 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Gerrit Jan Francken, e.e. Adriaen Jans, a.e. Jan Laureijs Sijmons

19 maart 1661 | 355/16
Gijsbert Henricx wonende te Loon op Zand, als man van Neeltje dochter Aert van Laerhoven
verkoopt aan Sijmon Goijert Sijmons tbv Adriana dochter Adriaen Ariens zijn moeder
akkerland genaamd Engels weije, 3,5 lopen, te Udenhout aan de molenstrate
e.z. kinderen Jan Handrick Gerrit ende t holl tussenbeide liggende behorende bij dit perceel, a.z. Adriaen Jan
vande Pasch, e.e. Adam Marten van Hees, a.e. Andries Peeter de Cuijper

23 maart 1661 | 355/17
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Jan Peters Vermeer als man van Maijken dochter Jan Gerits de Cort
verkoopt aan Jan zoon Jan Gerits de Cort
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 7 lopen, te Udenhout in den biessen mortel
e.z. kinderen Jan Adriaen Martens, a.z. Peter Wouter Colen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. St. Gertrudis
te Leuven

25 maart 1611 | 355/18
Hendrick zoon Claes van Bommel, man van Maijken dochter Jan Dielis
verkoopt aan Jan zoon Jan Adriaen Cauwenberch
het kindsgedeelte in weiland, 7 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Handrick Aert Aerts, a.z. Gerit Gerit Wagemaeckers, e.e. Claes Wouters, a.e. de gemene straat

25 maart 1611 | 355/18v
Hendrick zoon Claes van Bommel, gemachtigd door Adriaen Aerts van Broeckhoven zijn zwager
verkoopt aan Jan zoon Jan Adriaen Cauwenberch
hun beider gerechtigheid in een heibodem, onbegraven, te Loon bij tgericht
e.z. Jan Gijsbert van Tilborch, a.z. Jan Jan de Bruijn

25 maart 1611 | 355/18v
Hendrick zoon Claes van Bommel, man van Maijken dochter Jan Dielis
verkoopt aan Jan zoon Jan Adriaen Cauwenberch
de onbedeelde helft in akkerland, 3 lopen 18 roeden, te Udenhout in de sesshoeven
e.z. Adriaen Anthonis Cruijssen, a.z. Adriaen Aerts, e.e. Adriaen Cnolle e.a., a.e. Marieken Peter Goijerts

4 april 1661 | 355/19
Jenneken weduwe Jan Jacob Pulskens, dochter wijlen Adriaen Jan Emmen alias Roeren
verkoopt aan Jan zoon Adriaen Jan Emmen
1/7 deel van haar recht in huis, hoven, land en wei, renten, cijnzen en pachten die haar van haar broer
Adriaen aangekomen

4 april 1661 | 355/19-22
Jan zoon wijlen Adriaen Jan Emmen, Claes Wouters vande Pasch als man van Peerken, Adriaen zoon
Cornelis Adriaens vande Wouwe, wiens moeder was Lijsken dochter Adriaen Jan Emmen, Anthonis zoon
Adriaen Anthonis Wolffs als man van Peerken de jongste, dochter wijlen Cornelis Adriaen vande Wouw,
mede voor de kinderen wijlen Adriaen Jan Nelen, mede met Peter Jan Nelen als voogden van de kinderen
van Adriaen en Maijken dochter Cornelis Adriaens vande Wouw, en haar voorkind bij Dirck Lamberts in haar
tweede huwelijk, Adriaen zoon Jan Joost Thonis, wiens moeder was Willemke dochter Adriaen Jan Emmen,
Jan zoon Anthonis den Decker als man van Anna dochter Jan Joosten en Willemke, Peter Peter Gerits
vande Pasch, weduwnaar Mecheltje dochter wijlen Joost en Willemke, mede voor zijn kinderen, Adriaen
zoon Hendrick Joost Thonis en Joostken Adriaen Jans, Huijbert zoon Aert Huijberts als man van Anna,
Adriaen Jan van Son als man van Jenneken, Sijmon Marten Sijmons als man van Mechtelt, dochters
Hendrick Joosten en Joostken, Adriaen Cornelis Deckers, zoon van Margreta Adriaen Jan Emmen,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Adriaen Jan Emmen en door renunciatie van Jenneke
dochter Adriaen Jan Emmen
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1ste lot Jan Adriaen Jan Emmen
1. huis, hof, schop en boomgaard, en erf, met de eiken bomen op de straat bij het schop, 1,5 lopen, [te
Udenhout], opt winckel
b.z. Hendrick Joost Thonis, e.e. de gemene straat, a.e. Wouter Jan Wouters
2. akkerland, 1 lopen, in een grotere akker, aan de oostzijde, als voor aan de hoochoutse ackeren
e.z. Hendrick Joost Thonis, a.z. kinderen Handrick Joost Thonis tegendelers, e.e. heilige geest van sBosch,
a.e. Wouter Peters vande Pasch
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht aan de formerije van het groot begijnhof in sBosch in een
meerdere pacht
belast met jaarlijks 1/6 deel in 9 gulden aan Barbara te sBosch
2de lot Claes Wouters vande Pasch
1. weiveld, genaamd de voorste hoeckweije, 2,5 lopen, te Udenhout bij den winckel
e.z. Adriaen Cornelis Deckers tegendeler, a.e. en e.e. gasthuis van den Bosch, a.e. Hendrick Emmen
2. akkerland, 1 lopen, in een grotere akker van 7 lopen, in de hoochoutse ackeren
e.z. Adriaen Jan Joosten cs. tegendeler, a.z. Adriaen Cornelis tegendeler, e.e. heilige geest van sBosch, a.e.
Anthonis Jans Jan Emmen
3. een pacht van 4 lopen rogge in een meerdere pacht uit het erf van Gerrit Steven Faes
belast met jaarlijks 1/6 deel in 9 gulden aan Barbara te sBosch
3de lot Adriaen Cornelis vande Wouw en consorten
1. weiveld, genaamd Cueskens weije, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Gommelaersche strate
e.z. Hendrick Joost Thonis, a.z. Jan Joost Driessen, e.e. Gomelaerse strate, a.e. Peter vande Staeck
2. akkerland, 1 lopen, als voor in de hoochoutse ackeren, het derde lot van het oosten in een grotere akker
van 6 lopen
e.z. kinderen Joost Thonis, a.z. Adriaen Jan Joosten, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. weduwe Jan Emmen
3. de onbedeelde helft in de ... houdt genaamd de hockweije, in de aanstaande blecktijt te ruimen
belast met jaarlijks 1/6 deel in 9 gulden aan Barbara de Moije
4de lot Adriaen Jan Joosten en de zijnen
1. akkerland, 1,5 lopen, als voor in brabants hoeck
b.z. Hendrick Joost Anthonis, e.e. Handrick Joost Handrick, a.e. de gemeint
2. akkerland, 1 lopen, in een grotere akker van 6 lopen, westwaarts
e.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, a.z. Claes Wouters vande Pasch, e.e. heilige geest van sBosch, a.e.
Anthonis Hendrick Jan Emmen
3. beemd te Cromvoirt
4. 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht uit erf van Adriaen Aert Neuten
5. de onbedeelde helft van het opgaande hout in de voorste hoeck weije, te ruimen in de blecktijt
belast met jaarlijks 1/6 deel in 9 gulden aan Barbara te sBosch
5de lot Adriaen Cornelis de Decker
1. weiveld, genaamd de achterste hoeck weije, 2, 5open, te Udenhout bij den winckel
e.z. de voorste hoeckweije, a.z. gasthuis van den Bosch, e.e. Peter Peters, a.e. Jan Thonis cs.
2. akkerland, 1 lopen, in de hoochoutse ackeren
e.z. Claes Wouters vande Pasch, a.e. Peeter Willem Rijswijck, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Anthonis
Jens Jan Emmen
3. jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge in een meerdere pacht uit het erf van Gerrit Steven Faes
belast met jaarlijks 1/6 deel in 9 gulden aan Barbara de Moij te sBosch
6de lot de voorschreven kinderen
1. erf genaamd het busselken, 1,5 lopen, te Udenhout aan het eind van de lange steeghde
e.z. Wouter Peeters vande Pasch, a.z. Jan Gerrit de Jonge, e.e. de langhe steeghde, a.e. kinderen Peter
Adriaens van Abelen
2. akkerland, 1 lopen, oostwaarts in een grotere akker van 6 lopen, als voor in de hoochoutse ackeren
e.z. Jan Adriaen Jan Emmen, a.z. Adriaen Cornelis vande Wouw cs., e.e. heilige geest van sBosch, a.e.
Wouter Peters vande Pasch
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3. 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht uit erf van Adriaen Aert Adriaen Thonis
belast met jaarlijks 1/6 deel in 9 gulden aan Barbara de Moij te sBosch

7 april 1661 | 355/22-22v
Adam Aert Jan de Brouwer en zijn zwager Wouter Adriaens vander Achter namens zijn vrouw Willemke Aert
Jan de Brouwer
verkopen grond in Oisterwijk

19 maart 1661 | 355/22v-23
vermelding van Dirck Wouters de Brouwer als belendenaar in de groote heijde genaamd Nieuw Oisterwijk

19 april 1661 | 355/23
Jan Jansen Venman
verkoopt aan Jan Thomas Stevens
een heesterbos, 2 lopen, te Udenhout aan de gommelse straete
e.z. en e.e. gasthuis van den Bosch, a.z. erfgenamen Adriaen Adriaen Jan Emmen, a.e. kinderen Jan Arien
Witlocx

3 mei 1661 | 355/25v-26v
Jan zoon wijlen Jan Lenaert Heunen en Goijert Peters als man van Adriana dochter wijlen Jan Lenaert
Heunen, aan de ene kant, en Adriaen Adriaen Heunen en Wouter Hendrick Emmen mede voor zijn moeder
en zijn boerse en zusters aan de andere kant maken een erfdeling van de nabeschreven goederen
1ste lot Jan en Goijert
1. de noordelijke helft in een broekveld, 5 lopen 17,5 roeden, met de wal of grafft noordwaarts daarbij
gemeten, te Udenhout in de legereijten en nog een erf op de hesseldonck, 3 lopen, ten einde van
voorschreven perceel
e.z. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. Johan Snel, e.e. erf hiervoor genoemd, a.z. Cornelis Joosten
"... ende dat zij deijlderen de voors. eerste erffenis van vijff lopensaet ende achtien d'alff roeije malcanderen
zullen helpen afgraven van elcx erffve erfeenzovele? lopense? als deen partije van hen gestandt sal wesen
om te graven, dat d'ander hen daer toe oock sal moeten vougen sonder tegenspreken"
2de lot Adriaen cs.
1. 2/3 deel dat van Peter Jacobs gekomen is en de voors. Wouter en consorten voor het resterende 1/3 deel
eertijds gekocht heeft in de zuidelijke helft van een broekveld, 5 lopen en 17,5 roeden, te Udenhout in de
leeghreijten
e.z. Peter Laureijs Adriaen van Abelen, a.z. Adriaen Jacobs van Reijswijck, e.e. Jan en Goijert vs., a.e. de
gemene leiloop

27 juni 1661 | 355/28-28v
Aert Gerrit Cuijpers
verkoopt aan Cornelis Peter Wouters mede tbv zijn broer Jan
een erfelijke en jaarlijkse cijns van 5 carolus gulden van 20 stuivers per stuk, te betalen in de hoogtij van
allerheiligen uit
1. akkerland, genaamd de spijckere, 2,5 lopen, te Udenhout op den winckel
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b.z. Peeter Jan Wouters e.a., a.z. Peter Jacobs van Rijswijck, a.e. Jan Jacobs van Rijswijck
2. 1/3 deel zuidwaarts in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Wouter Peters, a.z. Peter Wouters, e.e. st. Anna gasthuis te sBosch, a.e. vorig perceel
deze cijns heeft Peter zoon wijlen Peter Jans alias Ruijtte verkocht aan Jan Peijnenborch ten behoeve van
de voorschreven Aert Gerrits de Cuijper volgens schepenbrief van Oisterwijk van 21 oktober 1644

7 juni 1661 | 355/29-29v
Claes Joosten van Ierssel aan de ene zijde en Daniel zoon wijlen Adriaen Lamberts Visser en Cornelis Jan
Peter Adams als man van Maijken Adriaen Lambert Visser ter andere zijde, maken een erfdeling van de
nabeschreven goederen
1ste lot Claes Joost van Iersel
1. de zuidelijke helft in een erf, 2 lopen en 9 roeden, te Udenhout op de loonsche molenstraete
e.z. noord Daniel en Cornelis vs., kinderen Willem Matheeus, e.e. Adriaen Jans, a.e. Peter Jans
2de lot Daniel en Cornelis
1. de noordelijke helft in een erf, 2 lopen en 23 roeden, te Udenhout op de loonsche molenstraete
e.z. zuid Claes Joosten en Cornelis vs., de broeksteeghde, e.e. Adriaen Jans, a.e. Peter Jans

16 juni 1661 | 355/33-33v
Jan zoon Jan Ariens Cornelis en Adriaen dochter wijlen Jan Peter Willems, en Adriaen zoon wijlen Peter
Sijmon Priems als man van Elisabeth Jan Peter Willems, in 2/4 delen onbedeeld en alle rechten in alle
goederen die hen zijn aangestorven
van Aerd Jan Adriaen Cornelis en wijlen Adriana, hun broer en zwager die het op zijn beurt van zijn
grootvader had geërfd bij deling voor schepenen van Oisterwijk op 30 december 1658 waarvan de
belangrijkste goederen zijn gelegen in Udenhout en elders,
ten behoeve van Cornelis Jan Ariens Cornelis
de cijns van 6 stuivers 1 oort jaarlijks aan de altaristen te betalen wordt verdeeld onder de kinderen van Jan
Adriaen Cornelis

15 juni 1661 | 355/33v-34
Cornelis Jan Cauwenberch
verkoopt aan Hendrick Peter Lambert Vuchts
1. 3/4 deel onbedeeld in akkerland, genaamd den hons acker, 2 lopen
e.z. kinderen Adriaen Adriaen Jan Peters, a.z. Hendrick Jans, e.e. Adriaen Geverts, a.e. Willem Goossen
2. 41 roeden noordwaarts in een stuk land genaamd de gruenvelde, in den berckhoeck
e.z. Cornelis, a.z. Willem Goossen, e.e. kinderen Adriaen Jan Peter Willems, a.e. Anthonis Bacx
3. 3/4 deel onbedeeld in hooiland te Baardwijk

15 juni 1661 | 355/34
Hendrick zoon Peter Lambert Vuchts als man van Adriana Jan Adriaen Cornelis Cauwenberch, wier moeder
was Adriana dochter wijlen Jan Peter Willems
verkoopt aan Cornelis Cauwenberch
1. 1/4 deel onbedeeld in een schuur met grond en de dries, 4 lopen 43 roeden 3 voeten, te Udenhout in den
berckhoeck
e.z. Hendrick Aert Aenen, ea., a.z. onmondige kinderen Jan Ariens tegendelers, e.e. Willem Goosen, a.e. de
gemeint
2. 1/4 deel in het middelste 1/3 deel in een heiveld of beemd genaamd den hasselse beempt, 3 lopen 17
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roeden, in het udenhouts broeck
e.z. kinderen Jan van Iersel, a.z. kinderen Adriaen Jan Peters, e.e. Joost Jan Emmen, a.e. convent van
Oisterwijk
belast met jaarlijks 12,5 stuiver in een meerdere cijns aan het bisdom van sBosch

16 juni 1661 | 355/34v
Daniel zoon Adriaen Lamberts en Cornelis zoon Jan Peter Adams als man van Maijken Adriaen Lamberts
verkopen aan Sijmon Goijert Sijmons tbv Adriana dochter Adriaen Adriaens zijn moeder
een sesterzaad 23 roeden akkerland en weiland, te Udenhout aan de loonsen Molenstrate
e.z. Claes Joosten hiervan afgedeeld, a.z. de gemene steeghde, e.e. Maria Hendrick Flooren, a.e. Adriaen
Jans vande Pasch

2 augustus 1661 | 355/38
Willem Goossen Peijnenborch als man van Catharina dochter wijlen Robbert Jans Leijnen
verkoopt aan Jan Jacob Marcelis Otten
de zuidelijke helft in akkerland, 9 lopen, te Udenhout in des sesshoeven
e.z. Peeter Willems ooit hiervan afgedeeld, a.z. Handrick Peter Lamberts, e.e. Handrick Aert Aenen, a.e.
erfgenamen Jan Peter Willems e.a.
belast met jaarlijks 6 stuivers 1 oort aan rentmeester Boucholt
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

25 augustus 1661 | 355/42v-43
Peter zoon Adriaen Box als man van Maijken dochter wijlen Cornelis Wouters, door Cornelis en wijlen
Leijntje dochter wijlen Adriaen Damen verwekt
verkoopt aan Wouter Joost Hendricx tbv Meriken zijn moeder
1. 1/5 deel onbedeeld in weiland, 2 lopen, te Udenhout in den biessenmortel
e.z. weduwe Cornelis Hendrix, a.z. Jan Freijs Stevens, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Jan van Rijswijck
2. 1/5 deel onbedeeld in akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peter Jan Reijswijck, a.z. Adriaen vande Pasch, e.e. Mariken Cornelis Hendrix, a.e. Hendrick Joost
Hendricx
3. 1/5 deel onbedeeld in akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. Peter Jan van Rijswijck, a.z. weduwe Peter Jan Goijerts, e.e. Meriken weduwe Cornelis Hendrix, a.e.
Adriaen Gijsberts
4. 1/5 deel onbedeeld in akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Willem Peter Goijerts, a.z. Jan Freijs Sijmons, e.e. Meriken Aert Jan Weijten, a.e. Adriaen
Gijsberts
belast met jaarlijks 1/5 deel in 12 lopen rogge aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/5 deel in 30 stuivers aan Philips te sBosch

25 augustus 1661 | 355/43-43v
Peter zoon Adriaen Box als man van Maijken dochter wijlen Cornelis Wouters, door Cornelis en wijlen
Leijntje dochter wijlen Adriaen Damen verwekt
verkoopt aan Huijbert Jan Piggen
1/5 deel in akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstrate
e.z. Jan Reijcken de jonge en erfgenamen Lambert Adriaen Lamberts, a.z. erfgenamen Wouter Ridders. e.e.
Jan Embert den Rijcken, a.e. Wouter Ridders
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6 september 1661 | 355/43v-44
Adriaen zoon Jan Ariens vanden Pasch als man van Meriken dochter Peter Jan Martens
verkoopt aan Anthonis Cornelis Bacx
weiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Anthonis Cornelis Bax, a.z. kinderen Jan Ariens van Gorcum, e.e. Laureijs Cornelis, a.e. Anthonis
Roossen
de verkoper stelt als borg voor dit perceel een stuk akkerland, 1 lopen, te Udenhout tussen Joost Willems en
erfgenamen Laureijs Rochus

15 september 1661 | 355/45v-46
Jan Laureijs Jans vander Heijden en Gerrit Stevens Servaes als testamentair executeur van Jenneken
dochter wijlen Servaes Stevens
verkopen aan Jan zoon wijlen Gijsbert Hendrick Heesters
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 carolus van 20 stuivers, te betalen op 2 mei, uit huis, hof, schuur en
grond en erf, akkerland en weiland, 10 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
e.z. Dirck Aert Nauwen, a.z. Willem Adriaen Goijerts, e.e. kinderen Adriaen Jan Emmen, a.e. de gemene
straat
deze cijns is door Jan zoon Marcelis Otten als man van Jenneken dochter wijlen Aert Hendricx van Oirt
verkocht aan de vs Jenneken dochter Servaes Stevens, in schepenbrief van Oisterwijk van 2 mei 1631

5 oktober 1661 | 355/47-47v
Adriaen Claes Scheijven weduwnaar van Jenneken dochter Adriaen Aert Anthonis
verkoopt aan Andries Adriaen Claes en Andries Jan Steven Leijten zijn zoon en schoonzoon
recht op tocht in 2/7 deel onbedeeld in twee steden, bestaande uit huis, schuur, akkerland en wei, 15 lopen,
te Udenhout in Brabants hoeck
aansluitend verkopen beide eigenaren de cijns van 5 gulden, te betalen op 6 oktober
aan Adriaan de Weer tbv Thomas van Emmerick

11 oktober 1661 | 355/48
Vermelding van Anna dochter Nicolaas vanden Pasch, weduwe Aert Goijart Sterts en haar natuurlijk zoon
Nicolaas

14 augustus 1661 | 355/48-48v
Laureijs en Aert zonen wijlen Adriaen Laureijs Witlocx en wijlen Lijsken dochter wijlen Anthonis Aert
Rademaeckers, en Cornelis zoon wijlen Adriaen vande Pasch als man van Meriken
verkopen aan Laureijs zoon wijlen Peter Hendricx Verharten tbv Meriken dochter wijlen Laureijs Adriaen
Witlocx zijn moeder
1/3 deel onbedeeld houtveld en heiveld, 4,5 lopen, te Udenhout in den Cuijll
e.z. Gerrit Stevens Servaes, a.z. Joost Adriaen Brekelmans, e.e. weduwe Peter Weijten, a.e. Baron van
Wittenhorst
belast met jaarlijks 1/3 deel in 5 stuivers ii oort cijns aan rentmeester Schuijll
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28 oktober 1661 | 355/50v-51
Gerrit Gerrit Peijnenborch als man van Meriken dochter Aert Aerts van Tilborch
verkoopt aan Jan Robbert Gijsberts
weiveld, genaamd de henghst weije, 2 lopen 7 roeden, te Udenhout int willich-broeck
e.z. Gerrit Peijneborch, a.z. Jan Adriaen Laureijs, e.e. steeg, a.e. prins van Hoochsollre

15 december 1661 | 355/55v-58v
Corstiaen, Adriaen, Hendrick, Peeter, Geertruijt en Maijken, kinderen wijlen Lambert Ariens van Heese en
Dinghen dochter wijlen Jan Adriaen Cornelis Vermeer, Adriaen Arien Hendricx als man van Margriete, maken
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Peeter Lamberts
1. een aanstede, huis, hof en land, 2 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. Jan Jan Emmen, a.z. en e.e. heer Hendrick Hesius, a.e. de gemene straat
2. heibodem, 1,5 lopen in een groter stuk onbedeeld van 4 lopen, te Venloon in de placke
belast met jaarlijks 5 gulden aan het gasthuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks 11 gulden aan Lijntie Gaste te sBosch
Peter heeft de aanstede verkocht aan zijn broer Adriaen op 29 april 1662
2de lot Maijken Lamberts
1. akkerland, 2 lopen, aan de noordzijde van een groter stuk genaamd den huijsacker, te Udenhout bij de
Cruijsstraet in de ses hoeven
e.z. tegendeler, a.z. heer Hendrick Hesius, e.e. Jan Anthonis de Cuijper, a.e. Aert Jan Wouters
2. heiveld, 2 lopen, oostwaarts in een groter stuk, te Tilburg
belast met jaarlijks 2,5 gulden in een meerdere rente aan Adriaen Huijbert Poth
3de lot Adriaen Lamberts
1. akkerland, 1,5 lopen, in een groter perceel zuidwaarts genaamd den huijsacker, te Udenhout op de
Cruijsstraet in de ses hoeven
e.z. Jan Anthonis de Cuijper, a.z. tegendeler, e.e. Adriaen Janssen Verhoeven, a.e. Aert Jan Ariens
2. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Willem Cornelis Berthens, a.z. heer Hendrick Hesius, e.e. Joost Jansen vanden Broeck, a.e. Aert Jan
Wouters
3. 2,5 lopen heiveld, aan de westzijde van een groter stuk waarvan de tegendeler 2 lopen bezit te Tilburg
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2,5 gulden in een meerdere rente aan Adriaen Poth
4de lot Adriaen Berthens
1. akkerland, 3 lopen, genaamd den Troost acker, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. heer Hendrick van Hees, a.z. Gommert Gerrits de Cort, e.e. Hendrick Jan Peeters, a.e. erfgenamen
Peeter van Oudenhoven
2. heiveld, in het geheel 7 lopen, te Venloon bij de molen
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere rente aan Peeter Arien Wagemaeckers
5de lot Geertruit Lamberts
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de molenstraet
e.z. Adriaen Lamberts, a.z. Goijaert Peeter Vermeer, e.e. Andries Anthonis Woestenborch, a.e. de gemene
straat
2. akkerland, 2, 5 lopen, als voor aan de leeghrijtse steegde
e.z. de vs. steeg, a.z. Wouter Cornelis van Haren, e.e. heer Hendrick Hesius, a.e. Andries Anthonis
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Woestenborch
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de baselaers te sBosch
belast met jaarlijks 4 gulden in een meerdere rente aan Peeter Arien Wagemaeckers
6de lot Hendrick Lamberts
1. de zuidelijke helft in een weiveld, 6 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. tegendeler(?), a.z. heer Hendrick Hesius, e.e. Peeter Lambert Vuchts cs., a.e. kinderen Jan Jan Emmen
2. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld, 7 lopen in het geheel, te Venloon bij de molen
belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere rente aan Peeter Arien Wagemaeckers
7de lot Corstiaen Lamberts
1. de noordelijke helft in een weiveld, 6 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. tegendeler, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. Peeter Lambert Vuchts cs, a.e. kinderen Jan Jan
Emmen
2. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld, 7 lopen, te Venloon bij de molen
belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere rente aan Peeter Arien Wagemaeckers

31 december 1661 | 355/60v
Jan Adriaen Jan Emmen
verkoopt aan Adriaen Jan zijn zoon
de helft in akkerland, 1 lopen 8 roeden, [te Udenhout] in de hoochoutse ackeren
e.z. Handrick Joost Thonis, a.z. Adriaen Cornelis vande Wouwe, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. weduwe
Wouter Peters vande Pasch
belast met jaarlijks de helft in 30 stuivers aan Hendrick de Moij te sBosch.

7 januari 1661 | 355/63-65v
Adriaen, Jan de oudste, Hendrick, Jan de jongste, zonen wijlen Jan Laureijs Sijmons en wijlen Adriana
dochter wijlen Adriaen Goijerts, Adriaen Jan van Besauwen als man van Maria, de vs. Adriaen met Adriaen
Aert Weijten als voogden van de kinderen wijlen Laureijs Jan Sijmons (sic) vs. maken een erfdeling van de
nalatenschap van hun ouders
1ste lot Adriaen Jan Laureijs Sijmons
1. de noordelijke helft in een aanstede met de schuur, 5 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Jan van Besauwen, a.z. convent van Ulenborch, e.e. Hendrick Jan Jan Peters, a.e. de
molenstraat
2. de zuidelijke helft in land en wei, 3,5 lopen, als voor in de seshoeven
e.z. Adriaen Jan van Besauwen, a.z. Hendrick Jan Peter Willems, e.e. kinderen Lambert Adriaen Lamberts,
a.e. convent van Ulenborch
3. de noordelijke helft in een weiveld genaamd t'hoochveldeke, 3,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan van Besauen, a.z. Andries Anthonis Woestenborch e.a., e.e. Adriaen Jan Verhoeven, a.e.
Jan Joost Jan Emmen
4. de noordelijke helft in een broekveld, 4 lopen, als voor in de legerijte
e.z. Adriaen Jan van Besauwen, a.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck, e.e. Elias Jan Francken, a.e. weduwe
Jan Rijcken
5. heiveld in Tilburg
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge erfpacht aan het convent van de Baseldonck in een meerdere
pacht
belast met jaarlijks de helft in 2 penningen cijns aan de heer van Loon
2de lot Jan de oudste
1. 3/4 deel aan de westzijde in akkerland, genaamd den grooten acker, 6 lopen, te Udenhout in den
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biessemortel met een heiveld, 1 lopen, als voor ten einde de vs. akker
e.z. Adriaen Laureijs Witlox e.a., a.z. Wouter Joosten cs., e.e. Adriaen Gijsbert Cornelis, a.e. Jan Aert
Weijten
2. de oostelijke helft in een weiveld, 5,5 lopen, als voor in den biessenmortel
e.z. Hendrick tegendeler, a.z. een erfsteeg, e.e. Adriaen Brocken, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3/4 deel in een reductiepacht van 6 gulden aan (niet ingevuld)
in de marge: op 27 maart 1662 draagt Jan de oudste zijn deel over aan Adriaen Jan van Besauwen
3de lot Hendrick Jan Laureijs Sijmons
1. akkerland, genaamd nieuwen acker, 1,5 lopen, te Udenhout in de gruenstraete
e.z. Willem Cornelis Bertens, a.z. Gombert Gerrits de Cort, e.e. Laureijs Jan Wouters, a.e. de gemene straat
2. de westelijke helft in een weiveld, 5,5 lopen, te Udenhout in den biessenmortel
e.z. Jan de oudste tegendeler, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Adriaen Cornelis Brocken, a.e. de gemene
straat
3. akkerland, genaamd het (niet ingevuld), 5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Laurens Witlox, a.z. de gemeint, e.e. Wouter Joosten, a.e. de gemene straat
4. land te Helvoirt
4de lot Jan de jongste
1. huis en hof en erf te Helvoirt
2. weiveld te Helvoirt
in de marge: Jan de jongste draagt zijn deel over aan Jan de oudste op 27 maart 1662
5de lot Adriaen Jan van Besauwen
1.huis, hof en boomgaard met de gronden end e zuidelijke helft in de aanstede, 5 lopen, te Udenhout in de
molenstrate
e.z. Adriaen Jan Laureijs tegendeler, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. Goijert Peters Vermeer, a.e. de
gemene straat
2. de noordelijke helft in land en wei, 3,5 lopen, als voor in de seshoeven
e.z. Adriaen Jan tegendeler, a.z. Adriaen Adriaen Brekelmans, e.e. convent van Ulenborch, a.e. Gombert
Gerrits de Cort e.a.
3. de zuidelijke helft in een weiveld, 3,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan tegendeler, a.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. Andries Thonis Woestenborch, a.e. Jan
Joost Jan Emmen
4. de zuidelijke helft in een broekveld, 4 lopen, als voor in de legerijte
e.z. weduwe Jan Jan Emmen alias Rijcke, a.z. Elias Jan Francken, e.e. Adriaen jan tegendeler, a.e. Adriaen
Jan Verhoeven
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het convent van de
Baseldonck
belast met jaarlijks 5 gulden te lossen met 100 gulden aan Adriaen van Esch
belast met jaarlijks 2 gulden te lossen met 40 guldens aan Adriaen Cornelis Peters
in de marge: Adriaen Jan van Besauwen draagt zijn deel over aan Jan de jongste op 27 maart 1662
6de lot kinderen Laureijs Jan Laureijs Sijmons
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraet
e.z. Peter Laurens Adriaens, a.z. Willem Adriaen Goijerts, e.e. de Slimstrate, a.e. Adriaen Anthonis Cruijssen
2. land en wei, 3 lopen, als voor aent venneken
e.z. Aert Joost Aerts, a.z. Adriaen Thonis Cruijssen e.a., e.e. Jan Dirx van Grevenbroeck, a.e. Hendrick
Adriaen Wouters
3. broekveld, genaamd het vorste leeghrijtken, 2 lopen, als voor int broeck
e.z. gemene steeg, a.z. erf van de Strijthoeven, e.e. Sijmon Peter Sijmons, a.e. Willem Adriaen Goijerts
4. heibodem te Tilburg
belast met jaarlijks de helft in 2 penningen cijns aan de heer van Loon
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7 januari 1662 | 355/65v
De kinderen en erfgenamen van Jan Laureijs Sijmons hebben goederen verdeeld waaronder ook 3/4 deel in
de grooten acker in den biessenmortel waarvan Wouter Joosten het resterende 1/4 deel bezit.
Wouter verklaart de deling te respecteren maar behoudt een heg die op zijn grond staat aan de oostzijde
naast de akker van Wouter, met de kant of steeg die daar ook loopt, waarover de delers mogen wegen. De
delers krijgen ipv de heg het heiveld van 1 lopen dat aan dezelfde akker ligt

7 januari 1662 | 355/65v-66
Adriaen zoon Willem Adriaen Goijerts heeft verkocht aan Jan Laureijs Sijmons een weiveld, 3 lopen, te
Udenhout in de leeghrijt genaamd het Seghveldeke
e.z. en e.e. Peter Adriaen Wouters, a.z. Adriaen Adriaens van Rijswijck
Dit is gepasseerd op 22 februari 1653 ter goeder trouw en de vest had moeten plaatsvinden aan Adriaen Jan
Laureijs die de kooppenningen had betaald
De delers uit de vorige akte (zie hiervoor) geven hiermee dit weiveld alsnog in handen van Adriaen

8 december 1661 | 355/67-72
Willem, Arien, Jan, Gijsbert en Cathalina, kinderen wijlen Marten Gerrits de Cort en wijlen Lijsken dochter
wijlen Peeter Ariens van Gorcum, Peeter Willem van Rijswijck als man van Cornelia, Jan Jan Stevens als
man van Lijsken, Anthonis Huijbert Gerits als man van Maijken, Adriaen Arien Bertens als man van Anneken,
Gerit zoon Jan Marten Gerits de Cort en Jan Joorden Jans als man van Jenneke dochter Jan Marten Gerits,
beiden voor 1/12 deel, Adriaen Martens vs., met Jan Fredericx als voogden over de kinderen wijlen Lambert
Adriaen Lamberts en wijlen Eijcken dochter Marten Gerits de Cort, Gommert Gerits de Cort en Adriaen
Willem Berthens als voogden van de kinderen wijlen Peter Marten Gerits de Cort en Andriesken dochter
Adriaen Cornelis Vermeer, maken een erfdeling van de nalatenschap van ouders en grootouders
1ste lot Arien Marten de Cort
een stede en huis genaamd t'outhuijs met het erf en den coolhoff, 1,5 lopen, te Udenhout op d'winckel
e.z. Adriaen Jan van Gorcum west, a.z. Joost Jan Peters oost, e.e. Cornelis Peter van Gorcum, a.e. de
gemene straat
dit lot onderhoudt het hek en de posten aan de hoek van de langerugge
In de marge: 28 april 1662 - Adriaan doet zijn lot over aan zij broer Gijsbert en krijgt daarvoor de helft in
hooiland te Baardwijk
2de lot Jan Jan Stevens
1. een stede en huis met erf, 1 lopen, te Udenhout op d'winckel
e.z. en e.e. kinderen Peter Adriaen Abeelen west, a.z. kinderen Jan Gerit de Cort, a.e. de gemene straat
2. weiveld 3 lopen, als voor
e.z. Jan Martens wedt, a.z. Jan Anthonis Dirks, e.e. Hendrick Joosten, a.e. Adriaen Aert Ariensen
3de lot Gerit Jan en Jan Joordens
1. de westelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout op hoochout
e.z. niet ingevuld (een tegendeler), a.z. Jan Adriaen Wouters, e.e. Laureijs Wouter Colen, a.e. Adriaen
Embert van Rijswijck
2. de onbedeelde helft in hooiland te Baardwijk
belast met jaarlijks de helft in 56 stuivers ii oort aan de heilige geest van sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks de helft in 3,5 stuiver aan het convent van St. Gertrudis te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 5 lopen rogge die betaald wordt met 25 stuivers aan de heilige geest van
Baardwijk
4de lot Jan Martens
1. de oostelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het hoochout
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e.z. een tegendeler, a.z. Hendrick Joost oost, e.e. Laureijs Wouter Coolen, a.e. Adriaen Emberts van
Rijswijck
2. de onbedeelde helft in hooiland te Baardwijk
belast met jaarlijks de helft in 56 stuivers ii oort aan de heilige geest van sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks de helft in 3,5 stuiver aan het convent van St. Gertrudis te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 5 lopen rogge die betaald wordt met 25 stuivers aan de heilige geest van
Baardwijk
5de lot Gijsbert Martens
1. 1/3 deel in akkerland in Brabants hoeff, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Peter Peters, a.z. tegendeler, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Peters
2. helft in hooiland te Baardwijk
in de marge: 28 april 1662 - Gijsbert ruilt het hooiland tegen de stede
6de lot Adriaen Adriaens
1. het middelste 1/3 deel in akkerland, genaamd Brabants hoeff, te Udenhout
e.z. tegendeler, a.z. tegendeler, e.e. Peter Peters oost, a.e. de gemene straat
2. helft in hooiland te Baardwijk
7de lot Peter Willems
1. 1/3 deel zuidwaarts in akkerland genaamd brabants hoeff, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Claes Adriaen Jacobs, a.z. tegendeler, e.e. Adriaen Claes Scheijven, a.e. de gemene straat
2. weiveld, genaamd de Meertrijt, 3,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan Aert Weijten zuid, a.z. Joost Jans, e.e. Anthonis Jan Emmen, a.e. Adriaen Jan van Gorcum
3. erf, als voor genaamd t'hoeffken
e.z. Peeter Peters, a.z. Dirck Jan Appels, e.e. Jan Jan Swaens, a.e. de heide
8ste lot Anthonis Huijberts
1. akkerland, genaamd de langhrugge, 1,5 lopen, te Udenhout aan d'winckel
b.z. en e.e. kinderen Jan Gerit de Cort, a.e. Anthonis Jan Emmen
2. weiveld genaamd den beempt, 3 lopen, als voor aan de meertrijt
e.z. gasthuis van sBosch oost, a.z. Adriaen Jan van Gorcum west, e.e. Joost Janssen, a.e. de rechte
steeghde
9de lot kinderen Lambert Ariens
1. akkerland, 1,5 lopen 5,5 roede, genaamd het kijnder Lant, te Udenhout op d'winckel
e.z. Adriaen Jan van Gorcum, a.z. Jan Thomas Stevens, e.e. Jan Gerit de Cort, a.e. een steeg
2. weiveld, 3 lopen, genaamd meeuse(?) weije, als voor op gommelaer
e.z. Adriaen Jan van Gorcum, a.z. Gijsbert Adriaens van Ierssel, e.e. Jan Jan Appels, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 8 stuivers 1 oort cijns aan het convent van Ulenborch
3. 1/3 deel oostwaarts in een weiveld, in het geheel 11 lopen
e.z. tegendeler, a.z. Jan Willems, e.e. Jan Peter Wouters, a.e. weduwe Thomas banden Heuvel
10de lot Willem Martens
1. akkerland, 1,5 lopen te Berkel
2. 2/3 deel in een weiveld, 11 lopen, te Udenhout in de gommelse straete
e.z. Peter Peters, a.z. Jan Willems, e.e. de gemene straat, a.e. tegendeler
11de lot kinderen Peter Martens
1. de zuidelijke helft in akkerland genaamd de meert acker, 2lopen, te Udenhout op d'winckel
e.z. tegendeler, a.z. gasthuis van sBosch, e.e. Jan Gerit de Cort, a.e. Cornelis Peter van Gorcum
2. de helft in hooiland te Waalwijk
3. akkerland te Udenhout 1 lopen
e.z. kinderen Jan Gerit de Cort, a.z. Anthonis Jan Emmen, e.e. (niet ingevuld), a.e. kinderen Peter Ariens
van Abeelen
12de lot Catharina Martens
1. de noordelijke helft in akkerland genaamd de meert acker, 2 lopen, te Udenhout op d'winckel
e.z. tegendeler, a.z. Joost Jan Jans, e.e. Jan Gerit de Cort, a.e. Cornelis Peter van Gorcum
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2. helft in hooiland te Waalwijk
3. weiveld, 1 lopen 16 roeden, te Udenhout op d'winckel
e.z. Jan Thomas Stevens, a.z. gasthuis van sBosch, e.e. Joost Jans, a.e. Cornelis Peter van Gorcum

1 december 1661 | 355/73-74
Jan zoon Peter Marcelis, ziek te bed liggende, en Maijken dochter Dielis Dielis zijn huisvrouw, maken een
testament op de langstlevende
hun goederen bestaan o.a. uit
woonhuis, schop met de grond, hof en boomgaard, te Udenhout en deels onder Helvoirt
e.z. Freijs Jan Wouters, a.z. Sijmon Andries, e.e. Freijs Jan Wouters, a.e. de gemene straat
hof met bakhuis, 1 lopen te Helvoirt
beiden tekenen met een handmerk
24 mei 1661 | 355/76-76v
Huwelijkse voorwaarden tussen Adriaen Jan van der Sterre en Vijverke Jan Cornelis Vennicx waarin ook
Joost en Jenneke Jan Cornelis Vennicx voorkomen als personen die een uitkering krijgen op het moment dat
de bruid eerder zou overlijden dan de bruidegom
Adriaen ondertekent, Vijverke zet een handmerk

3 augustus 1661 | 355/77-78v
Inventaris van de goederen die eerst bezit waren van Jacob Adriaen Hessels en Marie zijn huisvrouw
dochter Dirck Aert Nauwen. Marie hertrouwde later met Adriaen Jan van der Sterre
Leuk opsomming van allerlei gerei, deels molenspullen

3 augustus 1661 | 355/80-83v
Aert Dirck Nauwen en Adriaen Geraerts van Doeren als voogden over de kinderen van wijlen Jacob Adriaen
Jacob Hessels en wijlen Maria dochter Dirck Aert Nauwen, en Peter Willem Cornelis Berthens als man van
Adriana Jacob Hessels aan de ene zijde en Adriaen Jan van der Sterre als weduwe van Maria Dirck Aert
Nauwen in haar tweede huwelijk. Er zijn problemen gerezen over de huwelijkse voorwaarden
Aansluitend een stuk van 20 september 1661 waarin nogmaals bijzonderheden over de verdeling van
rechten en bezit tussen voor-kinderen en nakinderen wordt vastgelegd.

3 augustus 1661 | 355/86-87
Inventaris van de nagelaten goederen van Maria Dirck Aert Nauwen, opgemaakt door haar weduwnaar
Adriaen Jan vander Sterre.
Hierin o.a. een handtbooch, een schrijffleije, 3 zilveren lepels, een gouden gewicht, gebreide handschoenen

24 september 1661 | 355/88-89
Testament van Wouter zoon Peter vande Pasch, ziek, en Helena dochter Adriaen Lamberts, wonende in
Udenhout
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hierin o.a.
1. akkerland, genaamd de haesse, 4,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Jan Peter Emmen cs., a.z. weduwe Jan Henrick Emmen, e.e. een akkerweg, a.e. Adriaen Aert Neuten
2. akkerland, genaamd den winckel acker, 5 lopen, te Udenhout in de biesmortelse ackeren
e.z. Adriaen Jan Stevens, a.z. kinderen Hendrick Joosten, e.e. kinderen Peter Cuijsters, a.e. een gemene
steeg
beiden tekenen met een handmerk

21 augustus 1661 | 355/92-93
Testament an Jacob Willem Verhoeven en Adriana Adriaen Adriaen van Gorcum, ziek, wonende te Berkel
o.a.
1. akkerland, 1 lopen, te Berkel in de sesshoeven
e.z. Jan Molder, a.z. en e.e. Adriaen Peter Vermeer, a.e. een gemene weg
2. akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de molenstrate
e.z. weduwe Peter Aerts, a.e. onmondige kind van Jan Ariens van Gorcum, e.e. Adriaen Geverts, a.e.
Goijaert Peters Vermeer
Jacob ondertekent en Adriana zet een handmerk

30 november 1661 | 355/94-95
Testament van Vijverke Jan Vennicx, ziek, en Adriaen Jan van der Sterre, wonende in Udenhout. Op de
langstlevende
Zij legateert aan haar volle broer en zus Joost en Jenneken en haar halve zus Neeltien Jan van Oss ieder
een ducaton (9 gulden 9 stuivers)
Adriaan ondertekent en Vijverke zet een handmerk
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