Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 356 ("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.)
1662
17 januari 1662 | 356/3
Adriaen Adriaen Hendrick Bertens als man van Margreta dochter wijlen Lambert Ariens van Hees
verkoopt aan Adriaen Lambert van Hees
akkerland, genaamd den hooghacker, 3 lopen, te Udenhout in de ses hoeve
e.z. heer Hendrick Hesius, a.z. Gommert Gerrits, e.e. Hendrick Peter Willems, a.e. erfgenamen Peter van
Oudenhove
belast met jaarlijks 5 lopen rogge erfpacht aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere pacht aan Peter Adriaen Waegemaeckers

17 januari 1662 | 356/3v
Hendrick Lambert van Hees
verkoopt aan Mattheus Willem Berchmans
weiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de capelle
e.z. Corstiaen Lamberts, a.z. heer Hendrick Hesius, e.e. Matheus Willems, a.e. Peeter Lambert Vuchts
vernadert op 17 januari 1662 door Adriaen Adriaen Hendrick Berthens als man van Margaretha Lambert
Adriaan van Hees
[er staat nog een kanttekening bij die ik niet goed kan ontcijferen over Adriaen Adriaen Hendrick Berthens]

18 januari 1662 | 356/4-6
Jan zoon wijlen Jan de oude zoon Gerit de Cort, verwekt uit Neeltje dochter wijlen Jan Sijmons, Cornelis
Peter Vermeer als man van Helena en Jan Peter Vermeer als man van Maijken maken een erfdeling van de
nagelaten goederen van hun ouders
1ste lot Jan Jan Gerit de Cort
1. woonhuis, schop en erf, 2 lopen 20 roeden, te Udenhout op d'winckel
e.z. Jan Stevens e.a., a.z. Jan Adriaen Wouters, e.e. kinderen Marten Gerrit de Cort,, a.e. de gemene straat
2. 1/3 deel oostwaarts in een weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel naast de langh steeghde
e.z. Jan Peeters tegendeler, a.z. Bastiaen Jan Wouters, e.e. Jan Peter Wouters, a.e. kinderen Hendrick
Joost Thonis
3. te Drunen
4. 4/9 deel naast het erf van de kinderen Peter Jan Martens in akkerland genaamd de Corte steeghacker, 6
lopen op d'winckel
belast met jaarlijks 4/9 deel in een mud rogge aan de erfgenamen van Jan van Iersel
belast met jaarlijks 4/9 deel in 5,5 lopen rogge erfpacht aan het Bacx Choorken te sBosch
belast met jaarlijks 4/9 deel in de helft van 18 stuivers ook aan het Bacx Choorken
belast met jaarlijks 4/9 deel in 3 oort stuivers (sic) aan de gezworenen van Tilburg
dit lot moet onderhouden een half hek dat staat bij het woonhuis
2de lot Jan Peter Vermeer
1. akkerland genaamd de lange Rugge, 1,5 lopen, te Udenhout opt winckel
e.z. Adriaen Jan Stevens, a.z. Anthonis Huijberts, e.e. Jan Arien Wouters, a.e. Thonis Jan Hendricx
2. land, 45 roeden, als voor
e.z. kinderen Peter Martens, a.z. Cornelis Peter Vermeer, hiervan afgesplitst, e.e. Antonis Huijberts, a.e.
kinderen Peter Adriaen Martens
3. middelste 1/3 deel in een weiveld, 3,5 lopen, in den Biesmortel
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e.z. Jan Janssen tegendeler, a.z. Cornelis Peter Vermeer, e.e. Jan Peter Wouters, a.e. kinderen Hendrick
Joosten
4. te Drunen
5. 4/9 deel naast de Corte steeghde, land genaamd de Corte steeghde acker, 6 lopen, als voor op d'winckel
e.z.
belast met jaarlijks 4/9 deel in een mud rogge aan de erfgenamen van Jan van Iersel
belast met jaarlijks 4/9 deel in 5,5 lopen rogge erfpacht aan het Bacx Choorken te sBosch
belast met jaarlijks 4/9 deel in de helft van 18 stuivers (5 lopen rogge) ook aan het Bacx Choorken
belast met jaarlijks 4/9 deel in 3 oort stuivers (sic) aan de gezworenen van Tilburg
belast met 4/9 deel in het onderhoud van het hek vooraan de steeg
dit lot mag de materialen van het bakhuis op het eerste lot halen
3de lot Cornelis Peter Vermeer
1. akkerland, 2,5 lopen , te Udenhout op dwinckel
e.z. kinderen Marten Gerrits de Cort, a.z. Jan de Cort hiervan gesplitst, e.e. Thonis Huijberts, a.e.
erfgenamen Peeter Adriaen Martens
2. 1/3 deel westwaarts in een weiveld, 3,5 lopen, als voor aan de langh steeghde
e.z. Jan Peters tegendeler, a.z. Jan Jan de Cort tegendeler e.a., e.e. Jan Peeter Wouters, a.e. kinderen
Hendrick Joosten Theunis
3. te Drunen
4. het middelste 1/9 deel in land genaamd de Corte steeghde, als voor, op dwinckel, 6 lopen
e.z. Jan Peeters tegendeler, a.z. Jan Jansen tegendeler, e.e. Peter Adriaen Martens, a.e. Jan Arien Emmen
belast met jaarlijks 1/9 deel in een mud rogge aan de erfgenamen van Jan van Iersel
belast met jaarlijks 1/9 deel in 5,5 lopen rogge erfpacht aan het Bacx Choorken te sBosch
belast met jaarlijks 1/9 deel in de helft van 18 stuivers reductie (van 5 lopen rogge) ook aan het Bacx
Choorken
belast met jaarlijks 1/9 deel in 3 oort stuivers (sic) aan de gezworenen van Tilburg
belast met 1/9 deel in het onderhoud van twee hekken en de voorste post vooraan de steeg

19 januari 1662 | 356/6-11
Jan zoon wijlen Jan Adriaen van Gorcum en wijlen Meriken dochter wijlen Bastiaen Jan van Beurden, Willem
Gerrit Willem Vendix als man van IJken, Willem Adriaen Witlocx als koper van de delen van Adriaen Jan
Adriaen van Gorcum en een deel van Gijsbert Jan Adriaen van Gorcum, het deel van Gijsbert had hij eerder
verkocht aan de tafel van de Heilige Geest te Oisterwijk voor zijn alimentatie, maar de provisor heeft het
weer verkocht, dus bezit Willem Adriaen Witlocx 2/6 deel, mede in naam van Corstiaen de jongste zoon van
Jan Adriaen en Meriken en mr. Dirk, chirurgijn als man van Lijsken dochter van Corstiaen de oudste, en Jan
Corstiaens, Willem Adriaens als man van Jenneke dochter Corstiaen den oudste, maken een erfdeling van
de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jan Jan van Gorcum
1. 1/3 deel onbedeeld in een huis met de grond en enkele lege plaatsen rondom het huis gelegen, te
Udenhout aan de Santcant
e.z. Willem Gerits vs westwaarts, a.z. Willem Adriaens vs. oostwaarts, zuid het schuurlot, a.e. Willem vs
2. 1/6 deel oostwaarts in akkerland, genaamd den huijsacker, 6 lopen, als voor
e.z. Corstiaen Jansse de jongste, a.z. Wille Adriaens oostwaarts, e.e. Jan vs., a.e. de gemene straat
3. 1/6 deel oostwaarts in akkerland genaamd schueracker, 5 lopen, als voor
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. Corstiaen de jongste, e.e. convent van Couwater, a.e. de gemene straat
4. 1/6 deel oostwaarts in akkerland genaamd den hoogen acker, 9 lopen, als voor
e.z. Willem vs, a.z. Corstiaen vs., e.e. Hendrick Aert Martens, a.z. de gemene straat
5. 1/6 deel oostwaarts in akkerland, genaamd den quaden acker, 6 lopen, als voor
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. Corstiaen vs., e.e. kinderen Jan Henricx, a.e. de wei hierna genoemd
6. 1/6 deel in een weiveld, 15 lopen, als voor
e.z. Willem vos, a.z. Corstiaen vs., e.e. de gemene lei, a.e. den quaden acker
7. 16/ deel zuidwaarts in een weiveld genaamd het Cleijn weijken, 5 lopen, als voor
e.z. Willem vs., a.z. Corstiaen vs., e.e. den quaden acker, a.e. bunder weije
8. 1/6 deel oostwaarts in hof en dries daar aan gelegen, 1 lopen, als voor
e.z. Corstiaen vs., a.z. Willem vs., e.e. huijsacker, a.e. de bunder zuidwaarts
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9. te Helvoirt
10. 1/6 deel noordwaarts in een erf genaamd den Rietdonck, 6 lopen, te Udenhout int Broeck
e.z. Corstiaen vs., noordwaarts, a.z. Willem Gerits vs.,
belast met jaarlijks 1/6 deel in 11 gulden 2 stuivers 2 oort aan Johan vande Velden en aan een beneficiant in
St. Jans kerk
belast met jaarlijks 1/6 deel in 7 stuivers in de helvoortse cijns
2de lot Corstiaen de jongste
1. 1/3 deel onbedeeld in een schuur met de grond en enkele lege plaatsen rondom, te Udenhout aan de
Santcant
e.z. convent van Coudewater, a.z. de huisplaats, e.e. Willem Adriaens, a.e. Willem Gerrits,
2. 2/6 deel oostwaarts in akkerland genaamd den huijsacker, 6 lopen, als voor
e.z. Jan Jan vs., a.z. Willem Adriaens vs., de einden als boven
3. 2de 1/6 deel oostwaarts in akkerland genaamd den Schueracker, 6 lopen, als voor
e.z. Jan vs., a.z. Willem Adriaens vs., de einden als boven
4. 1 van de 2 middelste 1/6 delen oostwaarts in akkerland genaamd den hoogen acker, 9 lopen, als voor
e.z. Jan vs., a.z. Willem Adriaens vs., beide einden als voor
5. 1 van de twee middelste 1/6 delen in akkerland genaamd den quadenacker, 6 lopen, als voor
belendingen als voor
6. 1/6 deel, het tweede middelste deel, oostwaarts, in een weiveld, 16 lopen, als voor
belendingen als voor
7. 2de 1/6 deel zuidwaarts in een weiveld genaamd het Cleijn weijken, 5 lopen, als voor
e.z. Jan vs., a.z. Willem vs., de einden als boven
8. het 2de 1/6 deel oostwaarts in hof en dries, 1 lopen, als voor
e.z. Jan vs., a.z. Willem Adriaens vs., de einden als voor
9. heiveld in Helvoirt
10. het 2de 1/6 deel noordwaarts in erf genaamd den Rietdonck, 6 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Jan vs., a.z. Willem Adriaens vs., de einden als voor
belast met jaarlijks 1/6 deel in 11 gulden 2 stuivers 11 oort aan Johan vande Velde en aan een beneficiant in
de St. Janskerk te sBosch
3de lot - Willem Adriaens
1. 1/3 deel onbedeeld in een huis met grond en enkele lege plaatsen rondom gelegen, te Udenhout aan de
Santcant
e.z. Willem Adriaens vs. west, Willem Gerrits vs. oost, e.e. het schuurlot, a.e. Willem Adriaens vs.
2. 2/6 deel, de middelste delen, in akkerland genaamd den huijsacker, 6 lopen, als voor
e.z. Corstiaen vs., a.z. kinderen Corstiaen vs., .e.e Jan vs., a.e. de gemene straat
3. 2 middelste 1/6 delen in land genaamd den schuer acker, 5 lopen, als voor
e.z. Corstiaens vs., a.z. kinderen Corstiaen de oude, de einden als voor
4. 2 middelste laatste 1/6 delen in akkerland genaamd den hoogen acker, 9 lopen, als voor
e.z. kinderen Corstiaen de oude, a.z. kinderen Corstiaen de jonge, de einden als voor
5. 2 middelste 1/6 delen in akkerland genaamd den quaden acker, 6 lopen, als voor
e.z. Corstiaen vs., a.z. kinderen Corstiaen de oude, de einden als voor
6. 2 middelste 1/6 delen in weiveld genaamd het Cleijn weijken, 5 lopen, als voor
e.z. Corstiaen de jonge, a.z. kinderen Corstiaen de oude, de einden als voor
7. 2 middelste 1/6 delen in hof en dries, 1 lopen, als voor
belendenaren als voor
8. heiveld in Helvoirt
9. 2 middelste 1/6 delen in erf genaamd den Rietdonck, 6 lopen, te Udenhout
belendenaren als voor
10. heiveld in Helvoirt
11. 2 middelste 1/6 delen in land, drie en hei, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Corstiaen de jonge, a.z. Corstiaen de oude, e.e. den quaden acker, a.e. kinderen Jan Henricx
belast met jaarlijks 1/6 deel in 11 gulden 2 stuivers 2 oort aan Johan vande Velden en aan een beneficiant in
St. Jans kerk
belast met jaarlijks 1/6 deel in 7 stuivers in de helvoortse cijns
4de lot kinderen Corstiaen de oude
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1. 1/3 deel in een schuur met grond, onbedeeld, met enkele lege plaatsen rondom, te Udenhout aan de
Santcant
e.z. convent van Coudewater, a.z. de huisplaats, e.e. Willem Adriaens vs., a.e. Willem Gerrits vs
2. het tweede 1/6 deel in akkerland westwaarts, genaamd den huijsacker, 6 lopen, als voor
e.z. Corstiaen de jonge, a.z. Willem Adriaens vs., e.e. Jan vs., a.e. gemene straat
3. het tweede 1/6 deel westwaarts in akkerland, genaamd den schuer acker, 5 lopen
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. Willem Gerrits vs., de einden als voor
4. het tweede 1/6 deel westwaarts in akkerland genaamd den hoogen acker, 9 lopen, als voor
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. Willem Gerrits, de einden als voor
5. tweede 1/6 deel westwaarts in akkerland genaamd den quaden acker, 6 lopen, als voor
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. Willem Gerrits vs., de einden als voor
6. het tweede 1/6 deel westwaarts in een heiveld, als voor 16 lopen
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. Willem Gerrits vs., de einden als voor
7. het tweede 1/6 deel in een weiveld genaamd het Cleijn weijken, 5 lopen, te Udenhout
belendenaren als voor
8. het tweede 1/6 deel in hof en dries, 1 lopen, als voor
belendenaren als voor
9. heiveld te Helvoirt
10. het tweede 1/6 deel westwaarts in erf genaamd de Rietdonck, in het Udenhouts broeck, 6 lopen
belendenaren als voor
11. het tweede 1/6 deel westwaarts in land, dries en hei, 3 lopen, als voor
belendenaren als voor
belast met jaarlijks 1/6 deel in 11 gulden 2 stuivers 1 oort aan Johan vande Velden en aan een rector in St.
Jans kerk
5de lot Willem Gerrits
1. 1/3 deel in een schuur met grond en enkele lege plaatsen rondom, te Udenhout aan de Santcant
e.z. convent van Coudewater, a.z. de huisplaats, de einden als voor
2. 1/6 deel westwaarts in akkerland genaamd den huijs Acker, 6 lopen, als voor
e.z. kinderen Corstiaen de jonge, a.z. een steeg, de einden als voor
3. 1/6 deel westwaarts in akkerland genaamd den schuer Acker, 6 lopen, als voor
e.z. kinderen Corstiaen de jonge, a.z. Willem Gerits, de einden als voor
4. 1/6 deel westwaarts in akkerland genaamd den quaden acker, 6 lopen, als voor
e.z. kinderen Corstiaen de jonge, a.z. het Cleijn weijken, de einden als voor
5. 1/6 deel westwaarts in een weiveld, 16 lopen, als voor
e.z. kinderen Corstiaen vs., a.z. weduwe Jan Aert Wijnen, de einden als voor
6. 1/6 deel noordwaarts in een weiveld, genaamd het Cleijn weijken, 5 lopen, als voor
e.z. kinderen Corstiaen de jonge, a.z. de huijs Acker, de einden als voor
7. 1/6 deel westwaarts in hof en dries, 1 lopen, als voor
e.z. kinderen Corstiaen vs., a.z. convent van Coudewater, de einden als voor
8. weiveld in Helvoirt
9. 1/6 deel westwaarts in land, dries en hei, 3 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. kinderen Corstiaen vs, de einden als voor
10. tweede middelste deel westwaarts in erf genaamd den Rietdonck, 6 lopen, als voor int broeck
e.z. Willem Adriaens vs., a.z. kinderen Corstiaen vs., de einden als voor
belast met jaarlijks 1/6 deel in 11 gulden 2 stuivers 2 oort aan Johan vande Velden en aan een rector in St.
Jans kerk
belast met jaarlijks 1/6 deel in 7 stuivers in de helvoortse cijns

25 januari 1662 | 356/12-12v
Wouter, Adriaen, Hendrick en Cornelis, zonen van wijlen Steven Wouter Stevens alias Span, Hendrick zoon
Aert Wouters van Laerhoven als man van Barbara, Floris, Jan Floris als man van Maijken, dochter van
genoemde Steven en zijn vrouw Maria dochter wijlen Gijsbert Hendrick Wouters alias Span, door dezelfde
wijlen Gijsbert en wijlen Jenneken dochter wijlen Adriaen Matheus Cornelis van Abeelen in zijn eerste
huwelijk verwekt, Matheeus zoon wijlen Willem Matheeus en Cornelis zoon Steven Wouters als voogden
over de kinderen wijlen Wouter Willem Matheus en Engeltje, Wouter zoon wijlen Stevens vs en Jan Jan
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Dolck als voogden over Gijsbert enige zoon van Hendrick zoon Jan Sijmons alias Dolck en wijlen Jenneke,
allen mede voor Jan Stevens, die afwezig is
verkopen aan mr. Johan Pijnenborch, oud secretaris die het overige 3/4 deel al bezit
1/4 deel in 3/4 deel onbedeeld in een stede bestaande uit huis, hof, schuur, land, wei en hei, gelegen in
Udenhout in den Cuijl
gebruiker is nu Willem van Hees

25 januari 1662 | 356/12v-13
Wouter, Hendrick en Cornelis, zonen van wijlen Steven Wouter Stevens alias Span, Hendrick zoon Aert
Wouters van Laerhoven als man van Barbara, Floris, Jan Floris als man van Maijken, dochter van genoemde
Steven en zijn vrouw Maria dochter wijlen Gijsbert Hendrick Wouters alias Span, door dezelfde wijlen
Gijsbert en wijlen Jenneken dochter wijlen Adriaen Matheus Cornelis van Abeelen in zijn eerste huwelijk
verwekt, Matheeus zoon wijlen Willem Matheeus en Cornelis zoon Steven Wouters als voogden over de
kinderen wijlen Wouter Willem Matheus en Engeltje, Wouter zoon wijlen Stevens vs en Jan Jan Dolck als
voogden over Gijsbert enige zoon van Hendrick zoon Jan Sijmons alias Dolck en wijlen Jenneke, allen mede
voor Jan Stevens, die afwezig is
verkopen aan Adriaen Steven Wouters
2/3 deel in erf, wei en hei, 8 lopen, te Udenhout, aan den Bundt
e.z. Bisdom van sBosch, a.z. erfgenamen Heiliger Dirck van Grevenbroeck, e.e. Adriaen Wouter Span, a.e.
jonker Jeger
belast met jaarlijks 15 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch

27 januari 1662 | 356/13v
Laureijs zoon Peter Martens
verkoopt aan Adriaen Jacob Marcelis
beemd, 8 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. Peter Hens(?) Emmen, a.z. vrouwenhuis vanden Bosch, e.e. verkoper, a.e. heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks 25 stuivers cijns aan jonker Versteegden
met recht van overweg over het erf van de kinderen Cornelis Hessenstaert(?) cs. door de helft van een steeg
tot aan de Gommerse straet

4 februari 1662 | 356/14v-15v
Jan zoon Hendrick Stevens als man van Jenneke dochter wijlen Adriaen Jacobs
verkoopt aan Aert zoon Huijbert Adriaen Gerrits alias Tholingh
1. schuur met de grond, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. en e.e. Joost Jan Joordens, a.z. de gemene straat, a.e. een steeg
2. land, in de vs. aanstede, 1 lopen 8 roeden, als voor
e.z. en e.e. Joost Jan Joordens, a.z. erf hier na genoemd, a.e. Joost Jan Joordens
3. land genaamd den langen acker, 5 lopen 19 roeden, als voor
e.z. Aert Blomarts, a.z. erf hiervoor genoemd, b.e. Joost Jan Joordens
4. de noordelijke helft in erf genaamd het torffvelt, 3 lopen, als voor
e.z. en e.e. Joost Jan Joordens, a.z. de gemene straat, a.e. Aert Blomaerts
5. weiveld genaamd de haver weijde met zeker deel in het heiveld daarachter gelegen, als voor
e.z. Joost Jan Joordens een sloot tussenbeide liggende, a.z. en e.e. Aert Blomaerts, a.e. de gemene straat
6. weiveld genaamd den grooten ..., 5 lopen, als voor in het Udenhouts broeck
e.z. Joost vanden Broeck, a.z. Jan Adriaen Martens, e.e. Tonis Cornelis Jans(?), a.e. Joost Joordens
7. de oostelijke helft in een heiveld, 4 lopen, als voor (en / of te Helvoirt??)
8. de westzijde van de boomgaard in de aanstede, een put en oven op het erf van Joost Jan Joordens

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

belast met jaarlijks 2/5 deel in 2 mud 2 sesteren rogge aan Jan Aerts van Vucht te sBosch
in de marge:
24 januari 1663 - Joost Jan Joordens weduwnaar Peterke dochter Adriaen Jacob Huijben vernadert deze
goederen

27 februari 1662 | 356/15v
Cornelis Jan Martens
verkoopt aan Sijmon Peter Sijmons
1/3 deel noordwaarts in een beemd, 7,5 lopen, te Udenhout in den brant
e.z. kinderen Cornelis Martens vs., a.z. Claes Martens, e.e. de gemene lei, a.e. Jan Teeuwen(?)

27 februari 1662 | 356/16
Peter geheten van Vucht zoon van wijlen Jan van Vucht 17 dagen in april voor ... en Gijsbert Corstiaens
zoon schepenen in Oisterwijk bekent heeft schuldig te zijn aan Catharina en Elisabeth dochters wijlen Claes
Jan ... zoon van Carchoven(?) 2 mud rogge jaarlijks en erfelijk op sint .... dag als men kerssen draagt uit land
en woning? 22 lopen, te Udenhout op het winckel, e.z. Jacob Hessel Jacobs, a.z. Jan geheten Vannijs, e.e.
de gemeint genaamd Winckel, a.e. Jan ?
zijn gecompareerd Jan zoon Jan ende? zone Gerrit Jan de Cort, Jan Peters ???, Jacob Jan vande Voort, en
Jan Peter van Abeelen, die nu deze pacht betalen aan de heffers van nu Herman Aert van Iersel en Jan zijn
zoon,
onduidelijk en slecht op de foto te leen: volgens mij hebben ze de pacht gelost en willen ze dat in het
protocol van 1450 laten aanpassen, maar dat is blijkbaar moeilijk of onmogelijk
[een keer in het origineel of op film teruglezen]

27 juni 1761 | 356/16a
Dirck Antonis van de Ven als man van Cathelijn dochter Adriaan Cornelis Peters mede voor Adriaen en
Peterke kinderen en erfgenamen van de voornoemde Adriaen Cornelis Peters
verkopen aan Victor van Beughem
een stuk hei of broekveld, 1,5 lopen, te Udenhout op de rieting
e.z. Victor van Beughem, e.e. Jenneke Gijsbert Joris, a.e. Goijaert Marten Priems
voor de som van 22 gulden 10 stuivers

2 maart 1662 | 356/17-19v
Jan zoon Joost Jan Emmen als man van Adriana en Jan Jansen Cauwenbergh als man van Maijken,
dochters Aert Aerts van Tilborch en Jenneken Claes Jan Joosten
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Jan Joosten
1. Berkel
2. Berkel
3. Berkel
4. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de ses hoeve
e.z. Goijaert Jan van den Elshout, a.z. Peeter Jan Everts, e.e. Hendrick Aerts, a.e. Jan Jacob Marcelis
5. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. weduwe Marten Sijmons, a.z. weduwe Jan Arien Peeters, e.e. Adriaen Jacob van Rijswijck, a.e. de
gemene weg
6. weiland, genaamd de leeghrijt, 5 lopen 15 roeden, als voor
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e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. Adriaen Jan Verhoeven e.a., e.e. Goijaert Peter Vermeer, a.e. Elias Jan
Francken
7. weiveld, 5 lopen, als voor opt Gommelaer, genaamd den horst
e.z. kinderen Marten Gerits de Cort, a.z. Dirck Appels, e.e. jonker Grevenbroeck, a.e. Embert Peters
8. te Baardwijk
9. rent
10. rente
11. heiveld, 3 lopen, te Venloon bij het gerigt
(zonder belendingen)
12. ter vereffening verkrijgt hij de onbedeelde helft in akkerland van 3 lopen 18 roeden te Udenhout die Jan
Jan Cauwenberg op 25 maart 1661 gekocht had van Hendrick Claes van Bommel
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan het huis van Megen te sBosch uit de 2,5 lopen
land
belast met jaarlijks 25 stuivers zijnde reductie in een meerdere pacht aan het St. Jans koor te sBosch,
gaande uit de hoeve
belast met jaarlijks 6 stuivers cijns aan de heer van Zutphen
2de lot Jan Cauwenbergh
1. een stede, bestaande uit huis, schuur, schop, varkenskooi, hof, boomgaard, land en dries, 7 lopen 23
roeden, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Gerrit Gerrit Peijneborch, a.z. Aert Jan van Haren, e.e. erf hierna genoemd, a.e. de gemene straat
2. te Berkel
3. weiveld, genaamd tbusken, te Udenhout bij de Cuijlsteeghde,
e.z. de steeg, a.z. weduwe Peter Weijten e.a., e.e. kinderen Adriaen Gommers, a.e. Hendrick Aerts en Jan
Cauwenbergh
4. een weiveld, 1 lopen 4 roeden, in een grotere wei van Jan Cauwenbergh van 6,5 lopen, als voor in de
gruenstyraet
e.z. Gerrit Peijnenborch, a.z. Hendrick Aerts, e.e. de straat, a.e. Claes Wouters
4. een weiland, 3 lopen 2,5 roeden, genaamd d'asschot, als voor
e.z. de heer van Wittenhorst, a.z. (niet ingevuld), e.e. jonker Jeger, a.e. Peter Peter Vermeer
5. heiveld te Tilburg
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan een armenblok te sBosch
belast met jaarlijks 10 lopen rogge in een meerdere pacht aan Jan Donckers te sBosch
belast met jaarlijks 6 stuivers 3 oort cijns aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan het convent van den Ulenborch

3 maart 1662 | 356/19v-20
Gerrit zoon wijlen Peter Gerrit Francken
verkoopt aan Jan Peter Wouters
wei en akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den biessenmortel
e.z. Jan Peter Wouters e.a., a.z. Cornelis Lambert Willems, e.e. de gemene straat, a.e. erfgenamen Jan
Gerits de Cort

6 maart 1662 | 356/21-21v
Adriaen Willem Gerrits, doet afstand van zijn recht van tocht
aan zijn 5 kinderen bij Jenneke Steven Cornelis
in akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Jacob Willem Gerrits, a.z. Anthonis Peter Piggen, e.e. kinderen Adriaen Anthonis Laureijns, a.e. Embert
Peter Goijaerts en Joost Lamberts

11 maart 1662 | 356/21v-22v
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Anthonis Herbert Smits als vervangend heilige geestmeester van de tafel van de heilige geest in Oisterwijk
verkoopt aan Willem Adriaen Witlocx
1. 1/6 deel onbedeeld in een stede bestaande uit huis, hof en erf, land en wei, 15 lopen, te Udenhout aan de
Santcant
e.z. erfgenamen Cornelis Adriaen Stoeldraijers, a.z. kinderen Peter Seberts, e.e. convent van Cauwater, a.e.
de gemene straat
2. 1/6 deel onbedeeld in akkerland, 9 lopen, als voor
e.z. kinderen Peter Seberts, a.z. en e.e. Handrick Gerrits, a.e. de gemene straat
3. 1/6 deel onbedeeld in een weiveld, 12 lopen, als voor
e.z. het convent van Eindhoven, a.z. hiervoor genoemd erf
4. 1/6 deel onbedeeld in een erf genaamd den rietdonck, 6 lopen, als voor
e.z. convent van st. Geertruijd, a.z. Peter Wouter Coolen e.a.
5. heibodem te Helvoirt
belast met jaarlijks 1/6 deel 3 mud rogge reductie, tegenwoordig betaald met 5 gulden het mud uit de hele
stede
belast met jaarlijks 1/6 deel in 15 stuivers in grondcijns aan de hertog
belast met jaarlijks 1/6 deel in 7 stuivers cijns aan de her van Helvoirt
belast met jaarlijks 1/6 deel in 4 stuivers aan de armen van sBosch
belast met jaarlijks 1/6 deel in 7 gulden 10 stuivers aan Jan Timmermans
Tafel van de heilige geest aangekomen van Gijsbert zoon Jan Adriaens van Gorcum na afgang der tocht van
Meriken zijn moeder

20 maart 1662 | 356/25v-26
Peter Ariens van Grevenbroeck
verkoopt aan Marten Anthonis Marcelis zijn zwager
de onbedeelde helft in verschillende percelen, land, wei en hei, te Udenhout op de Schoorstrate
die hem van zijn vader Arien Grevenbroeck erfelijk zijn aanbestorven

23 maart 1662 | 356/26-28
Gerrit Jan vande Ven als man van Aeltje, dochter Adriaen Lamberts van Hees aan de ene kant en Corstiaen,
Adriaen, Hendrick, Peter en Gertruijt, kinderen van Lambert Ariens van Hees , Adriaen Adriaen Hendricx als
man van Margreta en Jan Adriaen Hamers als man van Maijken, dochters van Lambert Ariens van Hees aan
de andere kant, hebben een erfdeling gemaakt van de nalatenschap van heer Hendrick Hesius hun oom en
zwager
1ste lot Gerrit Jan van de Ven
1. de zuidelijke helft in akkerland, genaamd den troost Acker, 3 lopen, te Udenhout in de Sess hoeve
e.z. erfgenamen Jan Jans Emmen, a.z. Adriaen Lamberts vs., e.e. Hendrick Peter Willems, a.e. Cornelis
Peter Ariens
2. de noordelijke helft in akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Adriaen Lamberts hiervan afgedeeld, a.z. en e.e. erfgenamen Jan Jan Rijcken???, a.e. Aert Jan Ariens
3. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den huijs acker, 3,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Lamberts, a.z. Peter Lamberts e.a., e.e. Aert Jan Wouters, a.e. Andries Anthonis Woestenborgh
4. de oostelijke helft in land en hof, 2 lopen, genaamd d'aenstede, als voor
e.z. Peter Lamberts, a.z. Aert Jan Wouters, e.e. de gemene straat, a.e. erf hiervoor genoemd
5. de noordelijke helft in een weiveld, 6 lopen, als voor
e.z. Matheus Willems, a.z. de gemene straat, e.e. erfgenamen Jan Jan Emmen, a.e. Peter Lamberts Vuchts
6. akkerland, 2,5 lopen, genaamd d leeghrijt, als voor
e.z. de leeghrijtse steegt, a.z. Wouter Cornelis van Haeren, e.e. Willem Adriaen Appels, a.e. Geertruijt
Lamberts
7. heiveld te Tilburg
8. heiveld te Loon in de placke
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belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan de altaristen te Oisterwijk
2de lot Corstiaen en consorten
1. de andere helften van de 5 percelen in het eerste lot genoemd
2. broekveld, 3,5 lopen, als voor aan de strijthoeven
e.z. Gijsbert Wijtmans, a.z. weduwe Elis Aert Mathijs, e.e. de gemene straat, a.e. Willem Ariens van Hees en
de weduwe Elis Aert Mathijs
3. de onbedeelde helft in heiveld te Venloon bij de molen met de materialen van de schuur staande op het
erf van Peter Lamberts
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 19 stuivers aan het bisdom van sBosch

23 maart 1662 | 356/28-30v
Corstiaen, Adriaen, Hendrick, Peter en Geertruijt, kinderen Lambert Ariens van Hees, Adriaen Adriaen
Hendricx als man van Margreta, Jan Adriaen Hamers als man van Maijken, dochters van Lambert Ariens van
Hees, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Corstiaen Lambert van Hees
1. de noordelijke helft in akkerland, genaamd den troost acker, 3 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. erfgenamen Jan Jan Emmen, a.z. Adriaen Lamberts vs.
2. de materialen van de schuur op het erf van Peter Lamberts
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
2de lot Adriaen Lamberts
1. de noordelijke helft in akkerland, 3,5 lopen, genaamd den huijsacker, te Udenhout
e.z. Adriaen Lamberts, a.z. Peter Lamberts van Hees, e.e. Andries Anthonis Woestenborch, a.e. Aert Jan
Wouters
onder voorwaarde dat van dit perceel wordt afgemeten aan Hendrick Lamberts een strook zodat zijn perceel
net zo groot zal zijn.
3de lot Hendrick Lamberts
1. de zuidelijke helft in akkerland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Lamberts, a.z. en e.e. erfgenamen Jan Jan Rijcken, a.e. Aert Jan Ariens
met nog een strook land van de huijsacker net zoveel totdat dit perceel net zo groot is als het perceel van
Adriaen Lamberts
4de lot Peter Lamberts
1. broekveld, 3,5 lopen, te Udenhout aan de Schoorstrate
e.z. Gijsbert Wijtmans, van Iersel, a.z. weduwe Elis Aert Mathijs, e.e. Willem Ariens van Hees, a.e. de straat
belast met jaarlijks 19 stuivers 1 oort aan bisdomcijns
5de lot Geertruijt
1. de westelijke helft in land en hof, genaamd de aenstede, 2 lopen, te Udenhout op de Cruijsstrate
e.z. Peter Lamberts, a.z. Aert Jan Wouters, e.e. Adriaen Lamberts, a.e. de gemene straat
met de helft van de materialen van de schuur op het erf van Peter Lamberts
6de lot Adriaen Ariens
1. de oostelijke helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstrate
e.z. Gerrit Jan van de Ven, a.z. de gemene straat, e.e. erfgenamen Jan Jan Emmen, a.e. Peter Lambert
Vuchts
2. 1/4 deel onbedeeld in een heiveld onder Venloon, 15 lopen, gelegen bij de molen
7de lot Jan Hamers
1. de westelijke helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstrate
e.z. Gerrit Jan vande Ven, a.z. de gemene straat, e.e. kinderen Jan Jan Emmen, a.e. Peter Lambert Vuchts
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

2. 1/4 deel onbedeeld in een heiveld onder Venloon, 15 lopen, gelegen bij de molen

23 maart 1662 | 356/30v-31
Margreta dochter Wijtman van Ierssel, weduwe van Denis Jan Peter Willems doet afstand van haar recht op
tocht
aan de voogden van haar kinderen
in de helft van een heiveld, 2 lopen 31 roeden, te Berkel, in de sesshoeven, genaamd Robbe bosken
e.z. Wouter Dircken, a.z. Jan Cornelis Appels, e.e. Maijken Peters Wijten, a.e. Jan Dircx van Grevenbroeck
de voogden Hendrick Peter Wijten en Jan Denis, oud 22 jaar, verkopen dit perceel aansluitend aan Jan
Cornelis Appels

27 maart 1662 | 356/32-32v
Jan de jongste zoon Jan Laureijs Sijmons
verkoopt aan Adriaen Jan Sijmons zijn broer
de zuidelijke helft in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Jan Jan Emmen, a.z. Elias Jan Francken, e.e. Adriaen Jan Laureijs, a.e. Adriaen Jan
Verhoeven

27 maart 1662 | 356/32v
Adriaen Jan Laureijs
verkoopt aan Jan de jongste zoon Jan Laureijs Sijmons
de noordelijke helft in een weiveld, genaamd t'hoochveldeken, 3,5 lopen, te Udenhout
e.z. Jan de jongste Jan Laureijs Sijmons, a.z. Adriaen Anthonis Woestenborch, e.e. Adriaen Jan Verhoeven,
a.e. Jan Joost Emmen

5 april 1662 | 356/39-41
Andries zoon Thonis Michiels als man van Geertruijt dochter wijlen Peter Hendricx vander Staeck voor 1/3
deel en Willem zoon Adriaen Stevens voor 2/3 deel maken onderling een erfdeling van de nagelaten
goederen die Andries van zijn schoonouders zijn aanbestorven en die Willem gekocht heeft van Bastiaen en
Jenneke kinderen wijlen Peter Hendricx vande Staeck
1ste lot Andries
1. 1/3 deel oostelijk in een aanstede, bestaande uit dries en boomgaard, 1 lopen, te Udenhout op den
winckel
e.z. weduwe Adriaen Cornelis, a.z. en e.e. Willem de tegendeler, a.e. de gemeint
2. middelste 1/3 deel in akkerland, 6 lopen, als voor
b.z. Willem vs., e.e. weduwe Adriaen Roossen, a.e. Peter Peters e.a.
3. 1/3 deel westelijk in akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Willem vs., a.z. Peter Jan Rijsewijck, e.e. Bastiaen Claes Deckers, a.e. gasthuis Steven vanden Broeck
4. de materialen van de schuur staande op het lot van Willem af te breken binnen een jaar
belast met jaarlijks 1/3 deel in 12 lopen rogge OM aan de kosterij in Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 oort cijns in een meerdere cijns aan de hertog van Brabant
belast met jaarlijks 1/3 deel in 20 gulden aan van Berck te sBosch
2de lot Willem Adriaen Stevens
1. huis en grond, met 2/3 deel westelijk in de dries en boomgaard, 8 voeten meer als het lot van Andries, 1
lopen, te Udenhout op den winckel
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e.z. Andries vs., a.z. Hendrick Joosten, e.e. Willem vs., a.e. de gemeint
2. 2/3 deel in twee stukken, gelegen in de voorste akker, een stuk zuidwaarts en het andere noordwaarts, 5
lopen, als voor
het zuidelijke stuk tussen b.z. Willem vs., e.e. Hendrick Joosten, a.e. weduwe Adriaen Cornelis Roossen
het noordelijke stuk tussen e.z. Willem vs., a.z. Peter Jan Rijsewijck, e.e. Hendrick Emmen, a.e. weduwe
Adriaen Roossen
3. 2/3 deel zuidwaarts 4 voeten groter dan van Andries, als voor, 2,5 lopen
e.z. Willem vs., a.z. Adriaen Jan Emmen, e.e. manhuis Steven vanden Broeck, a.e. Bastiaen Claes
belast met jaarlijks 2/3 deel in 12 lopen rogge OM aan de kosterij in Oisterwijk
belast met jaarlijks 2/3 in 1 stuiver 2 oort cijns in een meerdere cijns aan de hertog van Brabant
belast met jaarlijks 2/3 deel in 20 gulden aan van Berck te sBosch

5 april 1662 | 356/41v-42v
Bastiaan en Jenneken, kinderen wijlen Peeter Hendricx vande Staeck, Jenneke geassisteerd door Claes
Cornelis Witlocx haar zwager
verkopen aan Willem Adriaen Stevens
1. 2/3 deel in huis, schuur en schop en erf, 6 lopen, te Udenhout op den winckel
e.z. Hendrick Joosten e.a., a.z. Adriaen Cornelis Roossen, e.e. Peter Jan van Rijswijck en een straat(?)
2. 1/3 deel onbedeeld in akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. Peter Jan Rijswijck, a.z. Adriaen Jan Emmen, a.z. gasthuis van sBosch, a.e. Gijsbert Adriaens van Iersel
belast met jaarlijks 2/3 deel in 12 lopen rogge OM aan de kosterij alhier op lichtmis te betalen
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns aan de hertog van Brabant
belast met jaarlijks 2/3 deel in 2 denier cijns aan de gezworenen van Tilburg
belast met jaarlijks 2/3 deel in 20 gulden te lossen met 400 gulden aan vande Berck te sBosch
Peter Jan Rijswijck heeft recht van overweg

5 april 1662 | 356/42v
Bastiaan en Jenneken, kinderen wijlen Peeter Hendricx vande Staeck, Jenneke geassisteerd door Claes
Cornelis Witlocx haar zwager
verkopen aan Andries Anthonis Michiels die het andere 1/3 deel al bezit
2/3 deel onbedeeld in akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den brabantsen hoeck
e.z. Jan Jan Swaens, a.z. Peter Peters, e.e. de gemeint, a.e. Jan Francken
belast met jaarlijks 2/3 deel in 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan het convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 stuivers 3 oort aan de heilige geest van Oisterwijk

15 april 1662 | 356/46v
Peter Willems Rijswijck als man van Cornelia dochter Marten Gerrits
verkoopt aan Adriaen Jan van Rijswijck tbv Leijntje Adriaens zijn moeder
weiveld, genaamd de meertrijt, 3,5 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Aert Weijten, a.z. Joost Jans, e.e. Anthonis Jan Emmen, a.e. Adriaen Jan van Gorcum
weduwe Jan Aert Weijten heeft recht van overweg aan de westzijde
in de marge:
16 mei 1662 - Willemken Peters van Rijswijck, geassisteerd door heer man Adriaen Gijsberts vernadert dit
perceel
In een akte waarvan de datum niet leesbaar is wordt deze vernadering gecasseerd, dus ongedaan gemaakt.
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17 april 1662 | 356/46v-47v
Marten Anthonis Marcelis als man van Leijsken dochter Adriaen Jan van Grevenbroeck
verkoopt aan Jan Embert Jacob van Rijswijck
1. akkerland, genaamd den verlooren Cost, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraete
e.z. Claes Joosten van Iersel, a.z. Hendrick Jan Sijmons alias Dolck, e.e. een steeg, a.e. weduwe Adriaen
Stevens alias Span
2. akkerland genaamd den Wijnkens acker, 2 lopen, als voor
e.z. Peter Thomas Kars, eerder hier tegen gedeeld, a.z. Peter Gerrit Wilboorts, e.e. een steeg, a.e. Aert Aert
van Laerhoven
3. akkerland genaamd den straet acker, 1 lopen, als voor
e.z. Peter Thomas Kars, a.z. Cornelis Joosten van Iersel, beiden hier tegen gedeeld, e.e. de gemene straat,
a.e. Claes Joosten van Iersel
4. de onbedeelde helft in een beemd, 5 lopen, als voor op het Schouwbroeck,
e.z. Claes Willems en Jan Dirck Raessen, a.z. het heerschap Jan Aerts van Laerhoven, e.e. Adriaen Ariens
van Gorcum, a.e. de lei
5. 1/3 deel onbedeeld in een heibodem, 1 bunder, in de heerlijkheid van Loon, ter plaatse achter de placken
aan de gemene baan
belast met jaarlijks 6 gulden aan Peter Thomas Kars
de cijns te gelden aan de heer van Loon
verkoper aangekomen deels van zijn schoonvader en deels van Peter Adriaens van Grevenbroeck

17 april 1662 | 356/47v
Marten Anthonis Marcelis als man van Leijsken dochter Adriaen Jan van Grevenbroeck
verkoopt aan Adriaen Adriaen van Rijswijck
1. de noordelijke helft in een weiveld, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstrate
e.z. Adriaen Jacob van Rijswijck, a.z. Peter Thomas Kars, e.e. Elisabeth Verschueren, a.e. Meriken weduwe
Willem Matheeus
2. het middelste 1/3 deel in een heiveld, 12 lopen, als voor bij de Schoorstraet
e.z. Peter Thomas Kars, a.z. Cornelis van Iersel, beide tegendelers, e.e. Jan Gerrits van Broeckhoven, a.e.
Hendrick Jan Sijmons
met de gerechtigheid van de weg dier daartoe behoort en met recht om te mogen wegen

17 april 1662 | 356/47v-48
Jan zoom Embert Jacob van Rijswijck
verkoopt aan Adriaen Embert Jacob van Rijswijck
akkerland, 4 lopen 15 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Anthonis Jans, e.e. Cornelis Ariens van Iersel, a.e. spijckersteeghde
belast met jaarlijks 10 vaten rogge aan het brants gasthuis te sBosch

19 april 1662 | 356/48
Jan Adriaen Hamers als man van Maijken dochter wijlen Lambert Ariens van Hees
verkoopt aan Adriaen Lamberts van Hees
akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstrate
e.z. Gerit Jan vande Ven, a.z. Adriaen Lamberts van Hees, e.e. Aert Jan Wouters, a.e. Anthonis den Cuijper
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19 april 1662 | 356/48-48v
Adriaen zoon Adriaen Hendrick Bertens als man van Margareta dochter wijlen Adriaen Lambert van Hees
verkoopt aan Adriaen Lamberts van Hees
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstrate
e.z. Gerrit Jan vande Ven, a.z. de gemene straat, e.e. kinderen Jan Embert den Rijcken, a.e. Grietje
Lamberts

19 april 1662 | 356/48v-49
Adriaen Lamberts van Hees als man van Maijken dochter wijlen Huijbert Ariens
verkoopt aan Willem Adriaen Appels
1. akkerland, 2 lopen, genaamd den Grooten Geer, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Embert Peter Goijerts, a.z. Hendrick Huijberts, e.e. Adriaen Anthonis, a.e. Jacob Willem Wevers
2. de noordelijke helft in akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. erfgenamen heer Hendrick van Heze, a.z. Embert Gerrits de Cort, e.e. Hendrick Jan Peters, a.e.
erfgenamen Peter van Oudenhoven
belast met jaarlijks 5 vaten rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk

20 april 1662 | 356/49v
Peter Jan Beris als man van Geertruijt en Adriaen Jan Frens(?) als man van Margreta, dochters Corstiaen
Ariens en Adriana dochter wijlen Willem Ariens van Rijswijck
verkopen aan Peter Willem Rijswijcx
schuur en dries met een sestersaet akkerland daaraan liggende, te Udenhout op den winckel
e.z. Gijsbert Emberts van Rijswijck, a.z. Thomas Jans, b.e. Peter Willem van Rijswijck
belast met jaarlijks 22 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 15 stuivers aan rentmeester Boeckholt

20 april 1662 | 356/49v
Peter Willem van Rijswijck als man van Cornelia dochter wijlen Marten Gerrits de Cort
verkoopt aan Adriaen Adriaen Bertens
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in brabants hoeffken
e.z. Claes Arien Jacobs, a.z. Adriaen Adriaen Bertens, e.e. Adriaen Claes Scheijven, a.e. de gemene straat

20 april 1662 | 356/49v-50
Adriaen Adriaen Bertens als man van Anna dochter wijlen Marten Gerrits de Cort
'verkoopt aan Gijsbert Martens de Cort
de noordelijke helft in akkerland, 1 lopen, te Udenhout in brabants hoeffken
e.z. Gijsbert Martens de Cort, a.z. de verkoper, e.e. Adriaen Claes Scheijven, a.e. de gemene straat

20 april 1662 | 356/50-50v
Cornelis en Hendrick, zonen wijlen Jan Hendricx en Elisabeth, mede voor Dirck Dircxsen hun zwager
verkopen aan Gerrit Willem Adriaen Witlocx tbv van zijn vader Willem
weiveld, 2 lopen, te Udenhout bij ruelkensdijck
e.z. ruelkensdijck, a.z. Jan Wouter Colen, e.e. kinderen Jan Peter Willems, a.e. de gemene loop
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de verkoper mag de essen en eiken op het perceel ruimen voor mei aanstaande over een jaar
in de marge:
10 juli 1662 - Jenneken dochter wijlen Michiel Francken, weduwe Adriaen Huijberts, geassisteerd door haar
zwager Wouter Claes Wouters vernadert dit perceel wei
verkopers erfelijk aangekomen van hun ouders

20 april 1662 | 356/50v-51
Cornelis en Hendrick, zonen wijlen Jan Hendricx
verkopen aan Willem Cornelis Willems alias Lochten(?)
1. akkerland en heide, 3 morgen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Dirck Dircx, a.z. Maijken Jan Aenen, e.e. de gemene straat, a.e. heilige geest van sBosch, a.e. Jan
Wouter Coolen e.a.
2. heiveld, waarop het molenhuis en de molen staan, 25 roeden, eerder apart verkocht en hierin niet
begrepen, onbegraven in een groter stuk heiveld, gelegen recht onder Helvoirt, genaamd t'rouwvelt
e.z. kinderen Michiel Vrancken, a.z. Aert Jan Peters,
de koper heeft een deel van deze percelen in pacht tegen een jaarlijkse pacht van 5 gulden, te lossen met
100 gulden, op St. Bartholomeus aan rentmeester Schuijll
de koopsom bedraagt 350 gulden die de koper moet betalen op lichtmis 1664
in de marge:
20 april 1662 - Jan Jan Hendricx oefent zijn recht van naarderschap uit en verwerft deze percelen
0- 8 juni 1664 zegt Jan Jan Hendricx dat deze naderinge gecasseerd kan worden
deze percelen zijn de verkopers erfelijk aangekomen van hun ouders en door koop van Laureijs Laureijs

22 april 1662 | 356/51-51v
Sijmon Peter Sijmon Priems
verkoopt aan Cornelis Jan Martens
weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout aan de zantkant
e.z. Claes Willems, a.z. Jan Jan Theeuwen e.a., e.e. kinderen Cornelis Martens, a.e. de gemene lei
verkoper aangekomen door koop van Cornelis Jan Martens

22 april 1662 | 356/51v-52v
Cornelis Jan Martens
verkoopt aan Adriaen zoon Wouter Martens tbv. Peerken zijn moeder weduwe Wouter Martens
1. weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Claes Willems, a.z. Jan Jan Theuwen e.a., e.e. kinderen Cornelis Martens, a.e. de gemene lei
2. 1/6 deel zuidwaarts in akkerland, genaamd den duijn, 1 lopen, als voor
e.z. erf hiervan afgedeeld, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. de gemeint
3. erf in een hof, 13 roeden, als voor
e.z. kinderen Wouter Martens, a.z. Cornelis Martens, e.e. kinderen Jan Jan Theeuwen, a.e. hoeve Jan van
Antwerpen
4. erf, genaamd het busken, 0,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Wouter Martens, a.z. kinderen Cornelis Martens, e.e. Jan van Nijel, a.e. hoeve Jan van
Antwerpen
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5. erf, tot eene heuvel liggende, als voor, ... t huijs
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het gasthuis te Vucht
belast met jaarlijks 20 stuivers in een meerdere rente aan Jan Timmermans
belast met jaarlijks 25 guldens kapitaal aan Jacob Bungers
verkoper erfelijk aangekomen van zijn ouders

22 april 1662 | 356/52v
Er is een geschil ontstaan tussen Wouter Martens en Cornelis Jan Martens nadat Wouter van Adriaen Jan
Martens had gekocht zijn deel in de gerechtigheid in goederen in Udenhout aan de santcant.
Dat transport is niet gevest omdat Adriaen voor die tijd kwam te overlijden en de koopsom is niet voldaan.
Cornelis staat nu in de dezelfde verkoop en de goederen van zijn broer ten behoeve van Peerken de
weduwe van Wouter Martens.

22 april 1662 | 356/53
Jan Marten de Cort en Adriaen Willem Bertens als voogden van de kinderen van Peter Martens de Cort
verkopen aan Joost zoon Jan Peter Willems
1/3 deel in een weiveld, 4 lopen, te Udenhout aan den winckel
e.z. groot gasthuis van sBosch, a.z. weduwe Jan Jans van Rijswijck, e.e. Cornelis Peters, a.e. Joost Jan
Peters

22 april 1662 | 356/53
Jan Marten de Cort en Adriaen Willem Bertens als voogden van de kinderen van Peter Martens de Cort
verkopen aan Anthonij van Schoonhoven
de onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan den winckel
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Cathalijn Marten de Cort, e.e. gasthuis van sBosch, a.e. Cornelis Peters
van Gorcum

22 april 1662 | 356/53-53v
Anthonij van Schoonhoven
verkoopt aan Jan Marten Gerrit de Cort
de onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan den winckel
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Cathalijn Marten de Cort, e.e. gasthuis van sBosch, a.e. Cornelis Peters
van Gorcum

27 april 1662 | 356/53v
Maijken dochter wijlen Adriaen Aert Anthonis, weduwe Anthonis Aeriens met een voogd
verkoopt aan Adriaen Aerts en Ruth Aelberts, de voogden van haar kinderen
de westelijke helft in een broekveld, wei en zaailand, te Udenhout aan de brant steegh
e.z. Adriaen Aerts, a.z. Elias Jan Francken, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Adriaen Geverts van Deursen
De voogden verkopen dit perceel vervolgens aan Jan Peter Wouters
de verkopers reserveren voor de kinderen twee eiken en twee claterenbomen (sic) (volgens WNT online:
naam voor de ratelpopulier, volgens opgave uit de 18de eeuw, in de Meierij bekend)
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27 april 1662 | 356/54
Gerrit Jan Martens de Cort
verkoopt aan Jan Joorden Jans die de andere helft bezit namens zijn vrouw
de onbedeelde helft in akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Jan Martens de Cort de jonge, a.z. Jan Adriaen Wouters, e.e. kinderen Embert Jacobs, a.e. Jan Jan
Appels
belast met jaarlijks 1/4 deel in 2 gulden 16 stuivers 1 oort in een meerdere pacht aan de heilige geest van
sBosch
verkoper aangekomen van zijn grootvader Marten Gerrits de Cort

27 april 1662 | 356/55-55v
Hendrick zoon wijle Lambert Ariens van Hees
verkoopt aan Adriaen Lamberts van Hees
1. de zuidelijke helft in akkerland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Lamberts, a.z. en e.e. erfgenamen Jan Jan Rijcken, a.e. Aert Jan Ariens
2. akkerland 31 1/4 roeden in een groter perceel, toebehorend aan Adriaen Lamberts, genaamd den
huijsacker, zuidwaarts af te meten zoals bepaald in de erfdeling van de goederen van Hendrick Hesius op 23
maart 1662

27 april 1662 | 356/55v
Adriaen Lamberts van Hees beloofd een rente van 150 gulden kapitaal aan Rijndert de Garst en 100 gulden
aan het weeshuis, beiden te sBosch over te namen van zijn broer Hendrik Lamberts van Hees.

28 april 1662 | 356/55v-56
Catharina dochter Marten Gerard de Cort, weduwe Jan Thomas van Zon
verkoopt aan Jan Marten de Cort
akkerland, 1 lopen, te Udenhout op den winckel
e.z. Joost Jan Peter Willems, a.z. Jan Marten de Cort hier afgedeeld, e.e. Cornelis Peter Ariens, a.z. heilige
geest van sBosch en Jan Gerrit de Cort

28 april 1662 | 356/56-56v
Willemken dochter Jan Goijerts de Brouwer weduwe Wouter Ariens Verachter
verkoopt aan Cornelis Ariens van der Achter
hooibeemd, 7 lopen, te Oisterwijk bij de banbrugge
e.z. mr. Dirck Comans, a.z. en e.e. de gemene stroom, a.e. Peter Eeckersloot
belast met jaarlijks de helft in 2 oort stuivers in de ammelwijk cijns

29 april 1662 | 356/58
Adriana weduwe Hendrick Peter Wijten van Iersel
doet afstand van haar recht op tocht aan Barbara dochter wijlen Hendrick Peter en Adriana voornoemd
1. in 1/6 deel onbedeeld in een aanstede, bestaande uit een huis, schuur, boomgaard, land en erf, te
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Udenhout aan de creijten molen
2. 1/6 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, als voor
3. 1/6 deel onbedeeld in land en wei, 29 lopen, als voor
4. 1/6 deel onbedeeld in een weiveld, 1,5 lopen, als voor

1 mei 1662 | 356/58-58v
Jan en Adriaen zonen Wouter Jan Wouters en Neesken dochter Goijert Peter Priems, Heijmen Bertens als
man van Cathalijn, Aert, Wouter en Laureijs, zonen Aert Aerts Smijers en Jenneken Jan Wouters, Jan Jan
van Gorcum en Jan Peters vande Ven als voogden over de 2 kinderen van wijlen Anthonis Arien Peters en
wijlen Eijcken Jan Wouters, Jan Peters vande Ven en Aert Aert Smijers als voogden over de 4 kinderen van
Jan Peters vande Ven en Willemken Wouters, Jan Wouters en Goijert Cornelis van Vucht als voogden van
de 3 kinderen wijlen Willem Cornelis en wijlen Anthonisken Wouter Jans, Jan Martens als man van Maria
dochter Goijert Cornelis en Anthonisken Wouters
verkopen aan Jan Peter Wouters
akkerland, 3 lopen 16 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Peter Cornelis vande Pasch e.a., a.z. Jan Jan Gijsberts, e.e. weduwe Joost Vrients, a.e. de
spijckersteeghde
met het recht van overweg vanouds
in de marge:
Maijken Jan Joordens geassisteerd door haar broer Peter Jan Joordens vernadert dit perceel

6 mei 1662 | 356/60-60v
Adriaen, Cornelis, Andries en Willemke, kinderen wijlen Lambert Willems en Aeltje Peter Joosten, Jan
Huijberts als man van Maijken, Jacob Bungers als man Joostje
verkopen aan Adriaen Marten de Cort
de noordelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Willem Lamberts, a.z. weduwe Jan Stevens, e.e. Adriaen Martens, a.e. heilige geest van Oisterwijk

6 mei 1662 | 356/60v
Adriaen, Cornelis, en Andries, kinderen wijlen Lambert Willems en Aeltje Peter Joosten, Jan Huijberts als
man van Maijken, Jacob Bungers als man Joostje
verkopen aan Willemken Lamberts hun zuster
5/6 deel onbedeeld in een heiveld, te Udenhout
e.z. Willemken vs., a.z. Gerrit Stevens Faes, e.e. heer van Wittenhorst, a.e. erfgenamen graaf Hendrick
vanden Berch

12 mei 1662 | 356/61-62
Willemke dochter Peter Willem Frans van Sittert en Peterke dochter Peter Adriaen Berthens, Dingeman Jan
Willem Puts als man van Heijltie, Jan Hamels en Jacob Gerrits als voogden van de 3 kinderen van Jan
Hamels en wijlen Adriana, Peterke meerderjarige dochter Jan Hamels met Adriaen van der Sterre haar
voogd en bruidegom, samen voor de ene helft en in de andere helft voor 3/7 deel,
Jenneke dochter Adriaen Peter Willems en Peterke dochter Peter Adriaen Bertens, Goijaert Peter vande
Schoir en Peter Peter Priem als man van Adriana dochter Goijaert Peters, mede voor de andere kinderen
van Goijaert, Jan Aerts de Lepper en Wouter Jan Sijmons voor zich zelf en voor de kinds kinderen van Jan
Aerts vs., Anthonis ... Hendricx als man van Maijken dochter Peter Adriaen Berthens, samen voor de andere
helft in 4/7 deel
maken een erfdeling van de nabeschreven goederen
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1ste lot Willemke dochter Peter Willem van Sittert cs. de helft en 3/7 deel in de andere helft in
1. te Berkel
de rest van de percelen heeft geen plaatsaanduiding, maar liggen waarschijnlijk allemaal in Berkel
2de lot Jenneke en consorten voor 4/7 deel in de helft
o.a. land, wei en dries, 6 lopen 13,5 roeden te Udenhout
4/7 deel in een moer onder Loon

18 mei 1662 | 356/62-62v
Embert zoon Willem vande Wiel en Hendrick Jan Herberts de Cort als man van Maijken dochter Willem
vande Wiel
verkopen aan Gerrit Matheus Wijtmans die het andere 1/3 deel al bezit
1. 2/3 deel in een reductiepacht van 1 mud rogge uit onderpanden van de erfgenamen Denis Adriaen Gijben,
gelegen te Udenhout die nu betaald wordt door Jan Peter Denis en de kinderen Marten Peter Martens, en
die nu betaald wordt met 5 gulden jaarlijks in de hoogtijd van onze lieve vrouw lichtmis
2. 2/3 deel in een reductiepacht van 1 mud rogge uit onderpanden van het gasthuis Steven vande Broeck te
sBosch, gelegen te Udenhout, op het winckel, tegenwoordig betaald door de gebruiker Hendrick Joost
Thonis op st. Andries apostel met 5 gulden jaarlijks
verkopers aangekomen volgens testament van Adriaen Joost Willem vande Wiel

19 mei 1662 | 356/62v
Jan Willem Matheeus als man van Lijsken, Adriaen Jan Willems als man van Delia, dochters Adriaen Jan
Peter Willems
verkopen aan Wouter Dirck Nauwen
de onbedeelde helft in een heiveld, 2 lopen 36 roeden, te Udenhout in de seshoeven
e.z. Lijsken dochter Dirck Nauwen en Wouter Dirck Nauwen, a.z. Jan Cornelis Appels, e.e. Jan Dircx van
Grevenbroeck, a.e. weduwe Peter Weijten
met recht van overweg door seshoevens hecken
in de marge:
9 april 1663 - vernadering door Jan Cornelis Appels (dan is het een weiveld)

19 mei 1662 | 356/63
Laureijs Peter Martens
verkoopt aan Claes Martens tbv Peterken weduwe Marten Peter Martens
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij den Mortel
e.z. en e.e. weduwe Steven Priem, a.z. Adriaen Marten Gerrits de Cort, a.e. Joost Jacob Marcelis
2. broekveld, 4 lopen, als voor int broeck
e.z. N.N. te sBosch, a.z. weduwe Marten Peters, e.e. erfgenamen Adriaen Jan Custers, a.e. Adriaen Jacobs
als gebruiker
met het recht van overweg over het erf van de weduwe Hendrick (niet ingevuld)

20 mei 1662 | 356/63-63v
Aert Dirck Nauwen
verkoopt aan Wouter Dirck Nauwen
land en dries, 6 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
e.z. kinderen Hendrick Jan Marcelis, a.z. Wouter Dirck Nauwen, e.e. Jan Dirck Raessen, a.e. de gemene
straat
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de verkoper reserveert alle stenen en het hout op het perceel dat hij binnen 6 jaar moet ruimen. De beste
boom met blijven staan
verkoper erfelijk aangekomen van zijn ouders

20 mei 1662 | 356/63v-64
Wouter zoon Jan Aert Leppers en Sijken dochter Adriaen Peter Willems, Jan Aert Leppers en Adriaen Jan
Peters als voogden over de kinderen wijlen Anthonis Jan Peters en wijlen Lijsken Jan Aerts, Jan Aert
Leppers als voogd van de kinderen wijlen Hendrick Jan Aerts verwekt bij Catharina Adriaens van Gils, Jan
Aert Leppers mede voor de kinderen Wijnant Peter Haermans (?) verwekt bij Adriana Jan Aert Leppers
verkopen aan Anthonis Emberts, Jenneke dochter Adriaen Peter Willems en de kinderen Goijaert Peter
Goijerts ieder voor 1/3 deel
1/4 deel onbedeeld in land hei en wei, 6 lopen 13 roeden, genaamd den ouden hoff, te Udenhout aan het
herlaerbosch
e.z. de gemene straat, a.z. Lijsken Dirck Aert Nauwen

20 mei 1662 | 356/64
Wouter zoon Jan Aert Leppers en Sijken dochter Adriaen Peter Willems, Jan Aert Leppers en Adriaen Jan
Peters als voogden over de kinderen wijlen Anthonis Jan Peters en wijlen Lijsken Jan Aerts, Jan Aert
Leppers als voogd van de kinderen wijlen Hendrick Jan Aerts verwekt bij Catharina Adriaens van Gils, Jan
Aert Leppers mede voor de kinderen Wijnant Peter Haermans (?) verwekt bij Adriana Jan Aert Leppers, voor
1/4 deel
Anthonis Embert Hendricx, Jenneke dochter Adriaen Peter Willems, ieder voor 1/4 deel en Peter Peter
Sijmons als man van Adriana dochter Peter Goijaerts vande Schoor, dezelfde en Peter Peters mede voor de
andere 2 kinderen van Peter Goijerts, voor het resterende 1/4 deel
verkopen aan Aert Jan Arien Brekels
akkerland, 3 lopen 27 roeden, te Udenhout aan de gruenstrate
e.z. Aert Jan Brekels hiervan eerder afgesplitst, a.z. Gerrit Gerrit Peijnenborch, e.e. Jan Arien Cornelis, a.e.
de gruenstrate

30 mei 1662 | 356/65v
Cornelis zoon Jan Peter Willems
verkoopt aan Joostje weduwe Jacob Cornelis
akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan den Cuijl
e.z. Denis Ariens den Boer, a.z. Anthonis Jans vande Pasch, b.e. baron van Wittenhorst

30 mei 1662 | 356/65v-66
Jan zoon Peter Adriaen Martens
verkoopt aan Jacob Jans vander Voort die de andere helft bezit
de helft onbedeeld in akkerland, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Gerrit Stevens, a.z. het gasthuis van den Bosch, e.e. weduwe Wouter Peter vande Pasch, a.e. Aert
Adriaen Aerts
belast met jaarlijks de helft in 56 stuivers 1 oort als reductie van een meerdere pacht aan de heilige geest
van sBosch
belast met jaarlijks de helft in 15 stuivers in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

30 mei 1662 | 356/66
Jan zoon Adriaen Hamers als man van Maijken dochter Lambert van Hees
verkoopt aan Gerard Jan van de Ven
1. weiveld, 1,25 lopen, te Udenhout bij de Cruijstrate
e.z. Adriaen Lamberts, e.z. Peter Lambert Vuchts, e.e. Gerrit Jan vande Ven, a.e. de gemene straat
2. de gerechtigheid in de onbedeelde helft in een heiveld, onder Venloon aan de
verkoper erfelijk aangekomen van heer Hendrick Hesius

10 juni 1662 | 356/70-70v
Adriaen den oudste en Adriaen den jongste, zonen wijlen Adriaen Adriaen Brekelmans, Aert Jan van
Laerhoven, wiens moeder was Angel Adriaen Brekelmans, en Peter Ariens van Abelen als man van
Willemke, dochter wijlen Jan Adriaen Brekelmans
verkopen aan Bastiaen Thomas Stevens en Willem Gerrit Ariens
4/5 deel westwaarts in wei en hei, 4 lopen, met nog een ... in de oosthoek, te Udenhout, bij de Cuijlstrate
e.z. Joost Adriaen Brekelmans, a.z. Peter Gerrit Peters, e.e. baron van Wittenhorst, a.e. Jan Jan Heunen
belast met jaarlijks 4/5 deel in 5 stuivers cijns in een meerdere cijns aan het bisdom van sBosch
met recht van overweg zoals van ouds gebruikelijk is
in de marge:
23 mei 1663 - vernadering door Joost zoon Adriaen Adriaen Brekelmans

10 juni 1662 | 356/71
Adriaen Lamberts van Hees
verkoopt aan Willem Adriaen Appels
huis, schuur, schop en erf, 3 lopen, te Udenhout aan de molenstrate
e.z. Goijert Peters Vermeer, a.z. weduwe Peter Jan Berchs, e.e. Dries Anthonijs Woestenborch, a.e. de
gemene straat
belast met jaarlijks 8 vaten rogge erfpacht Judith van Beuchem te sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers reductie aan Judith van Beuchem in een meerdere pacht

14 juni 1662 | 356/71v
Joost Jan Vennix als man van Elisabeth dochter wijlen Jan Adriaen van Son
verkoopt aan Anthonis Jan vande Pasch
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 6 lopen, te Udenhout in den Cuijl
e.z. weduwe Jacob Marcelis, a.z. en b.e. baron van Wittenhorst

16 juni 1662 | 356/72v-73
Jan Cornelis Adriaen van Iersel
verkoopt aan Joost Adriaen vande Pasch zijn zwager
1. achterhuis twee gebinten met de grond en het erf oostwaarts, met het schopke staande op de gemene
straat, te Udenhout in den biessenmortel
e.z. Jan Ariens tegendeler, a.z. convent van st. Geertruijden, e.e. de gemene straat, a.e. aan de straat
2. de zuidelijke helft in een heiveld, 4 lopen, te Helvoirt
belast met jaarlijks 3 stuivers 3 oort cijns in de herentalschen chijns
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24 juni 1662 | 356/73v-74
Vijvert Peter Jacobs
verkoopt aan Adriaen Adriaen Heunen die de andere helft al bezit
1. de zuidelijke helft in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. erfgenamen jonker van Roont, a.z. Adriaen Anthonis Cruijssen, e.e. nieuwsteeghde, a.e. Adriaen
Heunen
2. heibodem te Loon bij de loonsen hoeve
belast met jaarlijks de heere cijns te Loon

21 november 1662 | 356/76v-80
Sijmen, Adriaen en Jenneken, kinderen wijlen Goijaert Sijmon Janssen en wijlen Adriana dochter Adriaen
Jan Ariens, Cornelis Jan Kannekens als man van Maijken, Willem Adriaen Laureijssen als man van Peerke,
dochters van Goijaert en Adriana, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Sijmon
1. Tilburg
2. Tilburg
3. 2/5 deel onbedeeld in een broekveld te Udenhout op het achterste schouwbroeck
4. heiveld te Venloon bij de molen
e.z. Adriaen Gerrits Cauwenberch, a.z. Jan Gerrits van Broeckhoven, e.e. molenweg, a.e. de voorschreven 7
lopen
5. de gerechtigheid in heibodems bij t'gerigt en de placke te Venloon
belast met jaarlijks 1/4 vat rogge in een meerdere pacht aan heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 rogge aan een priester in Hilvarenbeek
belast met jaarlijks 30 stuivers aan de altaristen te Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 penningen cijns aan de heer van loon
belast met jaarlijks een cijns uit de placke
2de lot Adriaen
1. akkerland, genaamd hendricx acker, 3 lopen, te Udenhout op de meulenstraet,
het eerste stuk: e.z. Cornelis Hendrick Goossens, a.z. erf hierna genoemd en Cornelis Hendricx vs., e.e.
Hendrick Peter Loeff, a.e. Cornelis Kannekens, tegendeler
het tweede stuk: e.z. Cornelis Hendrick Goossens, a.z. en e.e. Hendrick Peter Loeff, a.e. het erf vs.
2. de zuidelijke helft in akkerland, genaamd den nieuwen Acker, 4 lopen, te Venloon
e.z. Willem Ariens, vs., de sloot tussenbeide, a.z. Andries Peeter Driessen, b.e. sheeren strate
3. akkerland, genaamd de kalverweij, 1 lopen, te Venloon
e.z. en e.e. Cornelis Hendrick Goossens, a.z. een steeghde, a.e. de gemene straat
4. weiveld, genaamd de achterste weij, te Udenhout int Broeck, 2,5 lopen
e.z. Hendrick Peter Loeff, a.z. de gemene straat, e.e. Cornelis Janssen vs., a.e. Peeter Faessen
5. broekveld, genaamd het Bunderken, 3 lopen, te Udenhout
e.z. convent van Postel, a.z. Aert Hamers, e.e. Jenneken vs., a.e. Jan Ariens e.a.
6. heiveld, 3 lopen, te Venloon
e.z. Dirck Dries? van Gorcum, a.e. Leendert Jans Oirlemans e.a., b.e. mededelers met een heibodem bij de
persoons Banck te Venloon
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan joffr. bam der Lijnden te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 7 hamel hoenderen aan de heer van Venloen
belast met jaarlijks 1/4 deel in vijf kapoenen aan de heer van Loon
3de lot Jenneken
1. 1/3 deel zuidwaarts in de aanstede, 2,5 lopen, te Udenhout in de molenstraet
e.z. en e.e. Willem tegendeler, a.z. een steeg die bij dit erf hoort, a.e. de gemene straat
en de materialen van een schuur op het erf van Willem vs. te ruimen voor 6 mei aanstaande
2. weiveld, 2,5 lopen, als voor int Broeck
e.z. Claes Joost Janss, a.z. een gemene steeg, e.e. Jan Hendricx de jonge, a.e. Adriaen Janssen vande
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Pasch
3. weiveld, genaamd elsen weije, 5 lopen, als voor
b.z. mededelers, de wal en sloot horen voor de helft bij dit erf, e.e. Jan Hendricx de oude, a.e. convent van
Postel
4. de zuidelijke helft akkerland, genaamd den waterlaet, 2, 5 lopen, te Venloon
e.z. Cornelis Janss tegendeler, a.z. de gemene weg, e.e. Jan Willems vande Plas, a.e. de vs. straat
5. akkerland te Berkel
6. heiveld, d'achterste heije te Venloon
1/3 deel onbedeeld in een heibodem als voor
belast met jaarlijks 3 sester? rogge in een meerdere pacht aan juffr. vander Lijnden te sBosch
4de lot Cornelis Jan Kannekens
1. een schop met 1/3 deel noordwaarts in de aanstede, 2,25 lopen, te Udenhout in de molenstraet
e.z. Willem tegendeler, a.z. Cornelis Hendrick Goossen, met een sloot tussenbeide, e.e. Hendrick Peeter
Loeff, a.e. een straat
2. akkerland genaamd gijsbert hendricx acker, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Martens, a.z. Andries Peeters, e.e. Adriaen Jans vande Pasch, a.e. Jan Adriaen Laureijssen e.a.
3. de helft in een broekveld, genaamd de groote else weije, 1,5 lopen, als voor
b.z. en e.e. de mededelers, a.e. Jan Hendricx de jonge
4. akkerland genaamd de corte vooren te Venloon, 1 lopen
b.z. en e.e. Cornelis Hendricx Goossens, a.e. Jan Hendricx den ouden
5. akkerland genaamd den molenacker, 3 lopen, te Venloon
e.z. Cornelis Hendrick Goossens, a.z. Philips van ..., e.e. weduwe Adriaen Wouters Span, a.e. erfgenamen
Heiliger Dircx van Grevenbroeck
6. heiveld, genaamd de voortse heije, 3 lopen, te Venloon
7. de noordelijke helft in akkerland, genaamd de Waterlaet, te Venloon
e.z. Jenneken tegendeler, a.z. Adriaen Joosten, e.e. Jan Willems vande Plas, a.e. de straat
8. 1/3 deel onbedeeld in Jan Melis Bodem onder Loon
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan juffr. vander Lijnden te sBosch
belast met 9 duiten cijns uit de Waterlaet aan de heer van Loon
belast met 1/3 deel in de cijns uit de Jan Melis Bodem
5de lot Willem Adriaen Laureijssen
1. een woonhuis met een middelste deel in de aanstede, 2,25 lopen, te Udenhout op de molenstraat
e.z. Cornelis Jan Kannekens, a.z. Jenneke tegendeler, e.e. de gemene straat, a.e. Cornelis Hendrick
Goossens
2. weiveld, genaamd de koe weije, 1,5 lopen, als voor
e.z. Jan Hendricx den ouden, a.z. en e.e. Cornelis Hendrick Goossens, a.e. Jenneke tegendeler
3. broekveld, genaamd de groote else weije, noordwaarts, 1,5 lopen, als voor
e.z. Cornelis tegendeler, a.z. convent van Postel, e.e. Jenneken tegendeler, a.e. Hendrick Peter Loeff
4. akkerland, genaamd het Busken, 20 roeden, te Venloon
e.z. Cornelis Hendrick Goossens, de gemeint verder rondom
5, de noordelijke helft in akkerland genaamd den nieuwen acker, 4 lopen, onder Venloon,
e.z. Adriaen tegendeler, de sloot tussenbeide, verder rondom in de gemeint
6. heiveld, 2 lopen, int cleijn heijke, dit perceel 6 roeden verder springend als Peeter Faessen heijvelts,
7. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld genaamd Jan Melis Bodem
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan juffr. vander Lijnden te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in pacht van 7 smalhoenderen en 1/4 deel in 5 kapoenen aan de heer van Loon

19 november 1662 | 356/88v-89
Jenneke weduwe Robbert Cornelis doet afstand van haar recht op toch in 1/3 deel onbedeeld in goederen
ten behoeve van Gerrit Robbert Cornelis haar zoon om daarop te voorzien van Lambert van Esch een
bedrag van 215 gulden
Aansluitend belooft Gerrit om dat bedrag te betalen aan Lambert van Esch
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28 april 1662 | 356/89-89v
Anthonis Embert Hendricx, Jan Aerts de Lepper, Goijaert Peters vande Schoor en Jenneke dochter Arien
Peter Willems aan de ene kant en Willemke dochter Peter van Zittert, Dingeman Jan Willems en Jan Arien
Hamels de jonge en Jacob Gerits als voogden van de kinderen van Jan Hamels vs. aan de andere kant
hebben een akkoord gemaakt over de nagelaten goederen van Peter van Zittert en Peerken dochter Peter
Bertens
de eerste comparanten verkrijgen onbelast den ouden hoff met stueren? acker, met de pacht van de oogst
van dit jaar met de op het voorhoofd staande en zij behouden hun gerechtigheid in het moer onder Venloon.
De tweede comparanten betalen daarboven nog 200 gulden bij het transport
de tweede comparanten krijgen de huizinge en alle verdere erven en de hei onder Loon
de nakinderen dragen en betalen een rente van 500 gulden aan Maijken Claess en de rogpachten uit de vs
goederen
Jan Robben mag na de behoorlijke verhuis nog 14 dagen in zijn woning blijven wonen

28 februari 1662 | 356/90-90v
Testament van Jan zoon Peter Goijaerts vanden Schoor, jongeman, wonende te Berkel

15 april 1662 | 356/94-94v
Testament van Jan zoon Jan Gerrits de Cort, gezond en Heijltje dochter wijlen Aert Huijberts zijn huisvrouw,
ziek te bed, wonende te Udenhout
Zij laten elkaar de goederen na, o.a. een woonhuis, schop, boomgaard en erf, 2,5 lopen, gelegen te
Udenhout op den winckel
2 percelen wei, genaamd den beempt, samen 4 lopen
akkerland, genaamd den hoff stadt, 4 lopen te Helvoirt
wei, genaamd de Geer, 1,5 lopen, te Udenhout aan den Santkant
2 percelen akkerland, samen 3 lopen, te Udenhout aan de Santkant
Jan de Cort ondertekent en zijn vrouw zet een kruis

2 september 1662 | 356/98-98v
Testament van Marten Aert Hendricx en Peerken Ariens zijn huisvrouw. Marten ligt ziek te bed.

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

