Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 354 ("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.)
1660
16 januari 1660 | 354/2v-4
Jan zoon wijlen Joost Diercx vanden Broeck als man van Maria, Jacob zoon Willem Geerits Verhoeven als
man van Adriana, dochters wijlen Adriaen Adriaenss vande Gorcum en wijlen Adriana dochter wijlen Jan de
Riddere, Hendrick Jan de Riddere en Wouter zoon Cornelis Joost Vreijssen als voogden van Willem Jan
Adriaen van Gorcum, maken een erfdeling van de nalatenschap
1ste lot Jan Joosten
1. huis, schuur met de grond en erf, 4 lopen, te Udenhout in de molenstraete
e.z. Jan Laureijs Sijmons, a.z. Adriaen Geverts van Deurn, e.e. de gemene straat, a.e. Goijaert Peters
Vermeer en Peter Aert Weijten van Iersel
2. heiveld genaamd moshoeffken in Tilburg tegenover het herlaerbosch
3. heiveld in Tilburg
belast met jaarlijks de helft in 3 lopen rogge erfpacht aan het clarissen klooster te sBosch
2de lot Jacob Willems
1. akkerland te Berkel
2. 1 lopen land te Udenhout
e.z. Willem onmondige zoon, a.z. Peeter Aert Wijten
3. 3 percelen hei in de Loonse heije, genaamd den muijsenrinck, de placken en hoormans bodem
3de lot Willem onmondige zoon
1. wei en land, 4 lopen, te Udenhout
e.z. oost en e.e. noord Peeter Aert Weijten, a.z. Jacob vs., Goijaert Peters Vermeer en Adriaen Geverts van
Deurn
2. heibodem in Loon op Zand
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge erfpacht aan Clara klooster te sBosch

29 januari 1660 | 354/8-8v
Adriaen zoon Dominicus Adriaens van Gorcum
verkoopt aan Jacob Bungers
de helft in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 gulden te betalen op st. Jobsdag uit akkerland genaamd den
Duijnacker, 6 lopen, te Udenhout aan de Santcant
rondom in de gemeint van Drunen en Udenhout
en uit nog een stuk akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Teeuwens de Bont oost, a.z. de gemeint west, e.e. Jan van Antwerpen, a.e. Duijnacker met een
weg daartussen
deze cijns beloofde Marten zoon wijlen Dircx Martens mede als man van Jenneken dochter wijlen Peter
Stevens zijn huisvrouw aan heer Goijaert Henricx priester en altarist in de kerk van Oisterwijk volgens
schepenbrief van 's-Hertogenbosch van 8 mei 1623

17 februari 1660 | 354/11v-12
Corstiaen Adriaen Corstiaens
verkoopt aan Adriaen Jan vander Sterre
zijn kindsdeel en gerechtigheid, 1/9 deel van 1/10 deel onbedeeld in een windmolen en rosmolen met de
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hofstad en gerechtigheden die daarbij horen, geheten de molen te Creijten, te Udenhout aan de creijte heijde

4 maart 1660 | 354/17
Marten Willems van Bilsen als man van Maria dochter wijlen Peter Aerts van Tilborgh, wiens moeder was
Jenneke Pauwels Biesemortels, en Hendrick Aert Aerts en Jan Jan Pauwels als voogden van Aert zoon
Peter Aerts vs.,
verkopen aan Aert Jan Arien Breeckels
akkerland, 3,5 lopen 15, roede, in de parochie Oisterwijk in de ses hoeven
e.z. Peeter (Willem) Franssen, a.z. Aert Jan de Ridder, e.e. Jan Cornelis Jan Appels, a.e. de gruenstraet

4 maart 1660 | 354/17v
Aert Mosmans, 24 jaar, man van Jenneke zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Aert van Tilborch en Jenneke
Pauwels Biesemortels, geassisteerd met Hendrick Aerts en Jan Janssen Pauwels
verkoopt aan Peeter Adriaen Vermeer
weiveld, genaamd de hencxt weije, 2 lopen 7 roeden, te Udenhout int willichbroeck
e.z. Geerit Geerit Peijneborch, a.z. Jan Adriaen Lamberts, e.e. een steeg, a.e. prinses van hoochsolre
in de marge: 6 april 1660 - Peter Adriaen Vermeer verkoopt die weiveld door aan Maijken weduwe Cornelis
Aert de Lepper
in de marge: 16 februari 1661 - Merike dochter Aert Aerts van Tilborch geassisteerd door Gerit Gerit
Peijnenborch haar man vernadert dit weiveld

4 maart 1660 | 354/17v-18
Aert Mosmans, 24 jaar, man van Jenneke zijn huisvrouw dochter wijlen Peter Aert van Tilborch en Jenneke
Pauwels Biesemortels, geassisteerd met Hendrick Aerts en Jan Janssen Pauwels
verkoopt aan Michiel Adriaen Pieren
1. 1/4 deel onbedeeld in de oostelijke helft van een moerveld te Venloon
e.z. weduwe Laureijs Adriaens van Abeelen, a.z. Hendrick Gijsberts, e.e. de baan, a.e. Gerit Gerit
Peijnenborch
2. heiveld, 2,5 lopen, als voor bij t'gericht
e.z. erfgenamen Anthonis Jan Lamberts, a.z. Hendrick Aerts Aerts, e.e. aan de rouw bosse, a.e. de baan
in de marge: 6 4 1660 verkoopt Pieren het heiveld door aan Hendrick Aert Aerts

4 maart 1660 | 354/18-20
Aert zoon wijlen Jan Adriaen Brekelmans en wijlen Maria dochter wijlen Wouter de Ridder, Jan Andries
Cuijpers als man van Adriana en Peter zoon Laureijs Adriaen van Abeelen als man van Willemke, dochters
van Jan en Maria, maken een erfdeling van de nabeschreven goederen die hen zijn aangekomen van hen
ouders en van Wouter Aert de Ridder hun grootvader en van Cornelis Aerts de Ridder hun oom
1ste lot Aert Jan Adriaen Brekelmans
1. een huis, hof en bakhuis, met de grond, en toebehoren, 4 lopen 36 roeden, de wal ligt aan het kerkhof van
de kapel en hoort hierbij, te Udenhout bij de kapel
e.z. Jan Jan Emmen Rijckens, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. Jan Driessen tegendeler
2. land, 2,5 lopen, als voor in de sesshoeven bij het claphecken
e.z. Aert Jan Wouters de Ridder, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. Jan Janssen Rijckers, a.e. Jan
Driessen tegendeler
3. akkerland, 1,5 lopen, als voor in de oude aanstede
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e.z. Jan Driessen tegendeler, a.z. Aert Jan de Ridder, e.e. kinderen van Lambert Adriaen van Heese, a.e.
Adriaen Henricx de Meijer e.a.
4. weiveld, 3 lopen, aan het westen van een grotere weide, genaamd het groot berckvelt, als voor bij de
strijthoeven
e.z. bisdom van sBosch, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Jan Driessen tegendeler, a.e. Hendrick Jan Peter
Willems
belast met jaarlijks 12 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks 2 stuivers 5 penningen aan het bisdom van sBosch
2de lot Jan Driessen
1. akkerland, 5 lopen 19 roeden, te Udenhout in de seshoeven in de oude aanstede
e,z, Aert Jan de Ridder e.a.,m a.z. Adriaen Henrick de Meijer e.a., e.e. Aert Breeckelmans tegendeler, a.e.
Jan Jan Rijckens
2. weiveld, 2 lopen 42 roeden, als voor bij de kapel
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. de gemene straat, e.e. Aert Breeckelmans tegendeler, a.e. jonker Roondt
3. weiveld, 4 lopen, het oostelijk deel, als voor bij de strijthoven, genaamd het groot berckvelt
e.z. bisdom van sBosch, a.z. Aert Jan de Ridder, e.e. Aert Jan Brekelmans, a.e. de gemene straat
4. hei te Giersbergen
belast met jaarlijks 6 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan rentmeester Schuijl
belast met het onderhoud van het schoor op de straat tegen het weike liggende
3de lot Peter Laureijs Adriaen van Abeelen
1. akkerland, genaamd de bieseweije, 7 lopen, te Berkel
2. land, 2,5 lopen, te Udenhout in de slimstrate
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. Jan Vreijs Sijmons, e.e. Jan Cornelis Appels, a.e. de straat
3, weiveld, 4 lopen, in het Udenhouts broeck in het lischoth
e.z. Peter Peter Adriaen Wouters Vermeer, a.z. Claes Willems, e.e. Goijaert Peter Vermeer, a.e. in gebruik
door Gommert Gerits
4. de gerechtigheid in een veld, genaamd legerijt
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 penningen aan het bisdom van sBosch
belast met zijn portie in de cijns uit het Cuijlvelt aan het bisdom van sBosch

10 maart 1660 | 354/21v-23v
Peter en Maria, kinderen wijlen Marten Jan van Beurden en Emmerensken dochter wijlen Jan Corsten, in
zijn laatste huwelijk verwekt, Cornelis Jan vande Wiel als man van Jenneken de oudste en Adriaen Servaes
Hooffmans als man van Jenneke de jongste, dochters Marten en Emmerensken, Thomas zoon wijlen Jan
Marten Jan van Beurden en Lijsken dochter Thomas Colijns, 25 jaar oud, en Adriaen Willem Verhoeven als
voogd van Marten zoon van Jan Martens en Lijsken, en de genoemde Thomas Jans en Adriaen Willem
Verhoeven en Lijsken, de moeder van de onmondige kinderen Jan en Marten, zonen Jan Martens en Lijsken
maken een erfdeling van de nabeschreven goederen
1ste lot Peter Martens
helft in akkerland in Oisterwijk bij de langvennen
2de lot Maria Martens
helft in akkerland in Oisterwijk bij de langvennen
3de lot Cornelis Jansen
helft in land en wie in Oisterwijk bij de boschsteeghde
hoekske land
de helft in een hofstad in Oisterwijk in de toorenstrate
4de lot Adriaen Servaes
niets in Udenhout
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5de lot kinderen Jan Martens
niets in Udenhout

19 maart 1660 | 354/30-30v
Matheeus zoon wijlen Willem Matheeus Berchmans
verkoopt aan Cornelis Jan Peter Willems
de zuidelijke helft in akkerland, 14 lopen, genaamd den honts acker, te Udenhout aan de hout straetse
steeghde
e.z. Goijaert Peters en Laureijs Jan Peters, a.z. een steeg, e.e. Willem van Oudenhoven, a.e. Jan Adriaen
Laureijssen
verkoper aan gekomen door koop van Lambert Peter Lamberts
in de marge: 19 maart 1660 - vernadert door Jan Jan Emmen Rijcken
er is nog een akte ondergeschreven die niet goed leesbaar is en mogelijk een ongedaanmaking is van deze
vernadering
er volgt een akte met een schuldbekentenis van Cornelis de koper waar in de marge staat dat die schuld is
gelost op 29 juni 1667

5 april 1660 | 354/31v
Adriaen en Peter zonen wijlen Wilbort Cornelis
verkopen aan Wouter Thonis van Laerhoven
2/3 deel onbedeeld in akkerland, 5 lopen 13 roeden, te Udenhout op de schoorstrate
e.z. Adriaen Jan Aerts, a.z. Claes Joosten en Wouter Thonis, e.e. Claes Joosten, a.e. Handrick Jans

6 april 1660

354/31v-32

Adriaen Willem Goijarts
verkoopt aan Adriaen Jan Peter Verhoeven
weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout aan de leegerijt
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. kinderen Aert Aerts van Tilborch, e.e. Jan Laureijs Sijmons, a.e. weduwe
Wijtman Peeters
met het recht van overweg over het erf van Jan Laureijs Sijmons

9 april 1660 | 354/32v-33
Adriaen Jan vander Sterre als man van Maijken Aert Dirck Nauwen
verkoopt aan Adriaen Jacob Marcelis, Adriaen Brekelmans de jonge, Jan Jan Appels en Peter Peter Jan
Gijben
het middelste 1/3 deel in 1 bunder broekveld of moerveld, te Udenhout in den Brandt
e.z. Andries Wouter Cuijpers, a.z. Claes Adriaens cs., e.e. Peter Lambert Vuchts, a.e. Jan Cornelis Laureijs

9 april 1660 | 354/33-33v
Adriaen Jan vander Sterre als man van Maijken Aert Dirck Nauwen
verkoopt aan Wouter Dirck Aert Nauwen
weiveld, genaamd den Aelaert, 4,5 lopen, te Udenhout bij de brantsche steeghde
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e.z. Jan Jan Emmen alias Reijcken, a.z. Adriaen Adriaen Brekelmans, e.e. Aert Jan Vermeer, a.e. Thomas
van Bael
belast met jaarlijks 5 stuivers min een duit aan het convent van Marenborch te sBosch

10 april 1660 | 354/33v-34
Jan zoon Wouter van Abeelen als man van Anneken Cornelis Willem Schoutten
verkoopt aan Aert Nicolaas Lomberts en Maijken weduwe Laureijs Jan Baeten
1/3 deel on bedeeld in een heesterbos, 3 lopen, te Udenhout bij de Geelse strate
e.z. Adriaen Hendrick Dries, a.z. weduwe Peter Jan Goijaerts, e.e. convent van Eijndhoven, a.e. Maijken
weduwe Laureijs Jans Baten

12 april 1660 | 354/34v-35v
Anthonis zoon wijlen Adriaen Corstiaens in zijn leven molenaar op de Veldhovense molen in Tilburg, Jan
Cornelis Damen alias Oom als man van Cornelia, Peeter Wouters als man van Sophia, Nicolaes Jan
Willems als man van Diercxken, dochters wijle Adriaen vs., mede voor Corstiaen Adriaens, en Pauwels Joost
Jans de Reckere(?) als man van Jenneken en voor Jan Andries als man van Leijsbet en voor Anna
innocente dochter en voor Maria dochter wijlen Maria Hendrick Adriaen Lathouwers, allen kinderen van
wijlen Adriaen Corstiaen de Moldere en nog voor Corst Naelden als voogd over de innocente dochter
geassisteerd door Peter van Gils, secretaris van Tilburg
verkopen aan Adriaen Jan vander Sterre
1/10 deel onbedeeld in een wind- en rosmolen, genaamd de molen ten Creijten, met de rechten en de werf
waar de molen op staat, met de hof en erf genaamd het molen hoff, te Udenhout aan de Creijte heije
belast met jaarlijks 1/0 deel in een mud rogge aan Ariken Stricken
belast met jaarlijks 1 mud rogge erfpacht aan de weduwe Franck den Backer
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/10 deel in 12 gulden 1 stuiver aan meester Jan Mutsaerts
belast met jaarlijks 20 stuivers aan jonker Cijntevous(?)
belast met jaarlijks 6 gulden aan Adriaen Bouwens te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 12 stuivers 10 denier aan de beneficianten te Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 gulden in de hertogcijns

15 april 1660 | 354/35v-36
Thomas Jan Goijert, weduwnaar Maijken Jan Stevens vanden Biesenrijt
doet afstand van zijn recht op tocht aan Jeronimus Jan vanden Biesenrijt en Goijert Goijerts Emmen als
voogden van de kinderen Thomas Jan Goijerts en Maijken dochter wijlen Jan Stevens vanden Biesenrijt
1. de onbedeelde helft in land en wei, eerder in verschillende percelen en nu aan elkaar gelegen, genaamd
de Lange en Corte Rugge en d'osseweije, samen 8 lopen 43 roeden, te Udenhout bij de Creijtenmolen
e.z. kinderen Lambert Peeters, a.z. kinderen Willem Leendert Joordens, a.e. heilige geest van Oisterwijk e.a.
2. de onbedeelde helft in een weiveld, 1 lopen, als voor
e.z. en e.e. Adriaen Adriaen Brekels, a.z. Jan Joost Cornelis, a.e. de gemeint
de kinderen verkopen het aan Peter Jan vanden Biessenrijt
in de marge: 27 mei 1660 - Peter Jan vanden Biesenrijt verkoopt deze percelen aan Dingena weduwe
Steven Jan vanden Biessenrijt

15 april 1660 | 354/36v
Deze akte is niet af en staat ook nog onvolledig beschreven op een inliggend los vel. De tekst luidt:
Jeronimus en Peeter zonen Jan Stevens vanden Biessenrijt en Ermken dochter Peter Gijsberts
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verkopen aan Cornelis Jan Cornelis
de onbedeelde helft in akkerland, 1 lopen 33 roeden, te Udenhout in den biessenmortel
reengenoten niet beschreven

15 april 1660 | 354/36v-37
Peter zoon Jan Stevens vanden Biessenrijt
verkoopt aan Jeronimus Jan Stevens zijn broer die ook 1.4 deel bezit
1/4 deel onbedeeld in een weiveld, 7 lopen, te Udenhout in den Biessenmortel
e.z. convent van Eindhoven, a.z. Jan Ariens van Abeelen, e.e. Andries Jan vanden Pasch, a.e. de gemene
straat

16 april 1660 | 354/38
Cornelis Cornelis Brekels
verkoopt aan Cornelis Jan Cauwenberch
de materialen van een schuur die staat op het erf van Adriaen Cornelis, te ruimen voor 1 mei
Cornelis betaalt voortaan jaarlijks een vierendeel rogge in een meerdere pacht aan het convent van de
clarissen te sBosch
Cornelis Brekels had die pacht overgenomen volgens akte van 18 april 1659 van de erfgenamen Cornelis
Peter Gijsberts

27 april 1660 | 354/40v-41
Jan zoon wijlen Wouter Colen
verkoopt aan Jan Gijsbert Cornelis Jan Goijaerts
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den biessenmortel
e.z. Adriaen Gijsberts, a.z. Ja Willems, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Anthonis Cornelis
met het recht van overweg over de percelen van Jan Willems en Peter Wouters

1 mei 1660 | 354/41-41v
Adriaen Jan vande Pasch als man van Meriken dochter Jan Mertens
verkoopt aan Laureijs Hendrick Verhoeven
land en wei, 1 lopen 40 roeden, te Udenhout bij de creijten molen
e.z. en e.e. Thomas Jan Goijaerts, a.z. kinderen Jan Embert Strijthoeffs, a.e. de prinses van Hoochsolre

5 mei 1660 | 354/44
Cornelis Adriaen Marten van Abelen als man van Lijsken dochter Jan Adriaen vande Pasch
verkoopt aan Adriaen Jan vande Pasch
woonhuis met hof, dries en wei daaraan gelegen, te Udenhout in den biessemortel
e.z. Adriaen Jan vande Pasch, a.z. weduwe Jan Aert Weijten, e.e. weduwe Jacob Adriaen Brocken, a.e. de
gemene straat

17 mei 1660 | 354/45v
Peter Jan van Rijswijck
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verkoopt aan Peter Lambert Mathijs Vuchts
1/8 deel onbedeeld in een broekveld genaamd den Winckelsenbeempt, 12 lopen 40 roeden, te Udenhout
e.z. de ashoutse steeg, a.z. Jan Peter Adriaen Cornelis e.a., e.z. Adam Marten van Hees, a.e. gasthuis van
sBosch
met het recht van overweg over het erf van het gasthuis

17 mei 1660 | 354/45v-46
Peter Jan Rijswijck
verkoopt aan Jan Jans Heunen en Goijaert Peter Adriaen Gijben
1/8 deel onbedeeld in een broekveld genaamd den Winckelsenbeempt, 12 lopen 40 roeden, te Udenhout
e.z. de ashoutse steeg, a.z. Jan Peter Adriaen Cornelis e.a., e.z. Adam Marten van Hees, a.e. gasthuis van
sBosch
met het recht van overweg over het erf van het gasthuis

17 mei 1660 | 354/46-46v
Peter Lambert Mathijs Vuchts voor de ene helft en Jan Jan Heunen en Goijaert Peter Adriaen Gijben samen
de andere helft, maken een erfdeling van een beemd
1ste lot Peter Vuchts
de helft noordwaarts in een broekveld, 6 lopen 20 roeden, te Udenhout
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. dasschotse steeghde, e.e. Adam Marten van Hees, a.e. Jan Heunen tegendeler
2de lot Jan Jan Heunen
middelste 1/4 deel zuidwaarts in het broekveld
e.z. Goijaert Peter Adriaens, a.z. Peter Lambert Vuchts, e.e. de Asschotse steeghde, a.e. Jan Peter Vermeer
3de lot Goijaert Peter Ariens
1/4 deel noordwaarts in een broekveld genaamd den winckelsen beempt, 3 lopen 10 roeden, te Udenhout
e.z. Jan Jan Heunen, a.z. gasthuis van sBosch, e.e. de Asschotse steeghde, a.e. Jan Peters Vermeer

13 juni 1660 | 354/48-48v
Mecheltge dochter Hendrick Jan Ariens weduwe Jan Piggen
doet afstand van haar tocht aan Adriaen Jan Piggen en Jan Adriaen Matheeus als man van Jenneke Jan
Piggen
broekveld, met het recht op de houtwas, 3 lopen, te Udenhout op het Gommelaer
e.z. Adriaen Goijerts, a.z. Jan Gerrit de Cort, e.e. weduwe Steven Cruijssen, a.e. erfgenamen Daniel Jan
Peters
de nieuwe eigenaren verkopen het aansluitend aan Andries Daniels Jans

13 juni 1660 | 354/48v
Mecheltge dochter Hendrick Jan Ariens weduwe Jan Piggen
doet afstand van haar tocht aan Adriaen Jan Piggen en Jan Adriaen Matheeus als man van Jenneke Jan
Piggen
huis, hof en boomgaard en erf, land en dries, 7 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
b.z. Jan Jan Emmen alias Rijcken, e.e. kinderen Joost Goijerts, a.e. de gemene straat
de nieuwe eigenaren verkopen het aan Adriaen Jan Jan Rijcken, Matheeus Willem Berchmans en Aert Jan
Wouter de Ridder
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan het convent van Boxtel
in de marge: 6 november 1660 vernaderd door Joost Henrick Jan Ariens, weer gecasseerd op 17 januari
1662

16 juni 1660 | 354/49v-50
Aert zoon wijlen Cornelis Jan Stevens , wiens moeder was Leijntie (verder niet ingevuld), wonende te
Heusden
verkoopt aan Steven en Hendrick zijn broers en Jacob Cornelis Witlocx als man van Jenneken
1. 1/5 deel onbedeeld in een broekveld, te Udenhout in de Gommerstraetse leije
e.z. heilige geest van sBosch, a.e. Jan Adriaen Wouters van Giersbergen, e.e. de Gommerstrate, a.e. de
hoeven van (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 6 stuivers 3 duiten aan Joachim van Esch in kwaliteit
2. 1/5 deel onbedeeld in de Rotingh, een groes veld in den biessenmortel, als voor
e,z, Jan Peter Wouters, a.z. Peter Neel Matijs, e.e. Peter Lamberts, a.e. Bastiaen Hens Wouters
belast met jaarlijks 2 stuivers in de hertogen grondcijns
3. 1/5 deel in 2 stukken akkerland, het ene in biessenmortel
e.z. Adriaen Jan Stevens, a.z. een lange steeg, e.e. de gemeint, a.e. Jan Peter Wouters
het andere perceel akkerland
e.z. Jan Peter Wouters, a.e. een steeg, e.e. Jan Gerit de Cort, a.e. kinderen Adriaen Peter Brekels

16 juni 1660 | 354/50-50v
Maeijken dochter Peter Weijten, laatst weduwe van Adriaen Mathijs Cock, wonende te Baardwijk
doet afstand van haar recht op tocht aan Peter Adriaen Cock en haar andere kinderen in eerste en tweede
huwelijk verwekt
huis met erf, land, wei en hei, met de gerechtigheid van het hout, 22 lopen, te Udenhout in de
gommersestrate
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. kinderen Aert Adriaen Neuten, e.e. kinderen Cornelis Andries, a.e. de
Gommerssestrate
de nieuwe eigenaren, Jacob Goijaerts vande Sande als man van Jenneken dochter wijlen Jan Huijberts van
Doorn, verwekt door Huijbert en Maijken dochter Peter Weijten in haar eerste huwelijk, Peter en Adriana,
kinderen wijlen Adriaen Matheeus Cock en Maijken Peters, Jan Adriaen van Erp als man van Margreta
Adriaen Cock, mede voor heer Albert van Doornen, vicepastoor in Nederweert) verkopen het aansluitend
aan Jan en Cornelis zonen van Peter Wouters
in de marge:
10 mei 1661 - vernaderd door Gijsbert Weijtmans
11 mei 1661 - vernadering gecasseerd

22 juni 1660 | 354/50v-51
Adriaen en Aert zonen wijlen Hendrick Aerts de Meijer en Peerken dochter wijlen Lambert Peeter
Waegemaeckers, Bartholomeeus zoon wijlen Gijsbert Cornelis als man van Hendricxken en Jan zoon Peter
Jan Claes als man van Adriana, dochters van Hendrick Hendrick Aerts de Meijer en wijlen Anthonetta
dochter Marten Sijmons van Hove, Bartolomeeus en Jan ook nog als voogden van Jan en Peterken,
kinderen van Hendrick en Anthonetta, Adriaen de oudste en Adriaen de jongste, zonen wijlen Adriaen Arien
Breeckelmans en Maria dochter wijlen Aert de Meijer en Wouter zoon wijlen Jan van Laerhove en wijlen
Engeltie dochter wijlen Adriaen Adriaen Brekelmans
verkopen aan Peter Laureijs Andriessen die het resterende 1/10 deel bezit
9/10 deel onbedeeld in een weiveld, 8 lopen, te Udenhout in de lege reijte
e.z. Jan Jans Emmen alias Rijcken e.a. oost, Adriaen en Peter Wijten, e.e. Adriana weduwe Jan van Heck,
a.e. Jan Heunen en consorten
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29 juni 1660 | 354/51-51v
Adriaen Jan van Wouwe
verkoopt aan Adriaen Geverts van Dueren(?)
weiveld, 3 roeden uit een groter perceel aan de oostzijde afgemeten, te Udenhout bij de Creijten molen
e.z. Adriaen Geverts, a.z. en e.e. Adriaen Jans vs., a.e. de straat

16 juli 1660 | 354/52-52v
Wouter Adriaen vander Achter, wonende te Moergestel als man van Willemken dochter Aert Jan de Brouwer
verkoopt aan Cornelis Adriaens vander Achter zijn broer
1. de helft in een beempt, 1 bunder, te Oisterwijk ter plaatse genoemd de lucht
e.z. clarissen van sBosch, a.z. erfgenamen Jan Cornelis de Brouwer e.a., e.e. de gemeint van Oisterwijk,
a.e. de Cleijn aa
2. de helft in een beemd genaamd den hecken beempt, als voor in wippenhout, 7 lopen, waar Jan Adriaan
de Brouwer 1/5 deel bezit in het midden bedeeld en afgegraven
e.z. Maijken Jan van Diessen, a.z. Cornelis Anschomus van Roij, e.e. de gemeint, a.e. de Cleijn aa
belast met jaarlijks 24 stuiver "ponts"(?) te Oirschot

20 juli 1660 | 354/52v-54v
Jan, Maria de oudste en Maria de Jongste, kinderen wijlen Cornelis Ariens van Iersel de oude en wijlen
Maria dochter Jan Goijaerts, de beide dochters geassisteerd door Thonis Jan Handricx en Cornelis Adriaens
van Iersel de jonge, en Peter zoon Gijsbert Peters als man van Willemken Cornelis van Iersel, maken een
erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jan Cornelis Adriaen van Iersel
1. een achterhuis, bestaande uit twee gebouwen met grond en erf, westwaarts en het schopken op de
gemene straat, te Udenhout in den biessemortel
e.z. Maria de jongste oost, a.z. convent van st. Gertrudis west, e.e. de gemeint a.e. de gemene straat
2. de zuidelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Maria de jongste noord, a.z. Cornelis Ariens van Iersel de jonge, e.e. convent van st. Gertrudis, a.e.
Peter Wouters
3. de zuidelijke helft in een heiveld te Helvoirt
belast met jaarlijks 3 stuivers 3 oort in de herentalse cijns
2de lot Maria de oudste
1. de onbedeelde helft in een schuur op het erf van Maria de jongste, om af te breken of te ruimen, zoals
Maria en Peter dat willen, de grond blijft aan de voornoemde Maria en Jan en hierbij nog akkerland, 1 lopen,
te Udenhout in den biessemortelse ackeren
e.z. Anthonis Jan Goijaerts noord, a.z. en e.e. Mariken weduwe Cornelis Handricx, a.e. Jan Laureijs Sijmons
2. een beemd genaamd boonen beempt, 4 lopen, in het udenhouts broeck
e.z. Mariken weduwe Cornelis Handricx, a.z. erfgenamen Jan vande Pasch, e.e. convent van der haege, a.e.
Peeter Jan Willems
3. deel heiveld in Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers aan de heer van Helvoirt
3de lot Maria de jongste
1. het voorhuis bestaande uit twee gebouwen met de grond en erf, te dwers tusschen den voor ende
achterhuijs scheijdende", te Udenhout in den biessemortel
e.z. Jan Cornelis tegendeler west, a.z. de gemene straat, e.e. convent van st. Gertrudis zuid, a.e. de
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gemene straat
2. de noordelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Jan vs. zuid, a.z. Adriaen Claes Scheijven, b.e. convent van st. Gertrudis
3. heiveld te Helvoirt
belast met jaarlijks 2 stuivers 2 oort aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks 1oort cijns aan de gezworenen van Helvoirt
4de lot Peter Gijsbert Peters
1. de onbedeelde helft in een schuur staande op het erf van Maria de jongste en Jan vs. om af te breken en
te ruimen als Peter en Maria believen te doen, de grond blijft van Maria de jongste en Jan,
en nog een stukje akkerland te Berkel bij de kerk
2. heiveld te Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers cijns aan de heer van Helvoirt

10 augustus 1660 | 354/55v
Dirck Reijndert van Rosmuer, burger van sBosch
verkoopt aan Adriaen Hendrick Driessen
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Geelse strate
e.z. Adriaen Hendrick Driessen, a.z. Jan Adriaen Laureijs, e.e. convent of monniken van Eindhoven, a.e.
Gilsestrate
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Guiliam van Kempen
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht aan de erfgenamen Hendrick Jan Pauwels en nu Willem Appels
belast met jaarlijks 27 stuivers in een meerdere pacht aan Maijken int huijs van Megen
verkoper heeft dit verkregen tegen Jan Thonis Jan Joosten

10 augustus 1660 | 354/55v-56
Dirck Reijndert van Rosmuer, burger van sBosch
verkoopt aan Hendrick Gijsbert Cornelis
akkerland, 1 lopen 4 roeden, te Udenhout in de Gilse strate
e.z. Adriaen Hendricx, a.z. Gijsbert Adriaens, e.e. Adriaen vande Pasch, a.e. weduwe Cornelis Aerts
belast met jaarlijks 2 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan Guiliam van Kempen te sBosch
verkoper heeft dit verkregen tegen Jan Thonis Jan Joosten

25 augustus 1660 | 354/56v-57
Jan zoon Jan Stevens
verkoopt aan Gerrit Stevens tbv. de 3 kinderen Cornelis Gijsbert Cornelis en Marie Steven Servaessen
akkerland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Meriken weduwe Cornelis Gijsberts, a.z. Adriaen Jan Stevens, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen
Adriaen Peter Brekelmans
in de marge:
24 augustus 1661 - vernaderd door Hendrick Jan Stevens
12 september 1661 - cassatie van de vernadering

8 september 1660 | 354/57
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Cornelis zoon Jan Peter Willems
verkoopt aan Joost en Cornelis zonen Jan Jan Peter Willems
de zuidelijke helft in een broekveld, 2 lopen 45 roeden, te Udenhout bij de Schoorstrate
e.z. kinderen Denis Jans tegendeler, a.z. Claes Joost Jans, e.e. kinderen Jan Jan Peters en aan de
verkoper, a.e. de Runt steeght

20 september 1660 | 354/59-60
Jan zoon wijlen Anthonis Rutghers van Boxmeer als man van Genoveva Donck, dochter wijlen Jacob Donck
verkoopt aan Henrick van Boxmeer zijn zoon
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 carolus gulden van 20 stuivers per stuk, elk jaar te betalen in de
hoogtijd van St. Jan Baptist in midzomer uit
1. 4/5 deel in een onbedeelde stede bestaande uit een huis, hof, schuur, schaapskooi, varkenskooi, bakhuis,
schop met de gronden, akkerland, weiland en dries, 1,5 mudzaad, te Udenhout in den Cleijnen mortel
e.z. heilige geest van Oisterwijk, a.z. heilige geest van Oisterwijk, oost Aelken dochter Jan Thomassen
hiervan afgedeeld, a.e. convent van Oisterwijk e.a.
2. 4/5 deel in akkerland, genaamd den paracker, 40 (14?) lopen, als voor
e.z. en e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.z. convent van Oisterwijk, a.e. Lenaert Goossens van ... e.a.
3. akkerland, 7 lopen, als voor
e.z. Aelken Jan Thomas vs. west, a.z. heilige geest van Oisterwijk, e.e. een steeg deels van deze hoeve
deels van de hoeve van de heilige geest naar de paracker toe, a.e. Willem Brekelmans
4. hei en wei, genaamd de koeijweije, 40 lopen, als voor
e.z. en e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.z. Aelken Jan Thomas, a.e. Anthonis Meeussen
5. weiveld, genaamd de peertsweije, 5 lopen, als voor
e.z. heilige geest vs., a.z. erfgenamen Davidt van Guerswijck(?), e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Aelken
Jan Thomas
6. hooibeemd, 8 lopen, als voor int udenhouts broeck
e.z. jonker Godtfroij de Jeger, a.z. erfgenamen mr. Jacops van Balen, e.e. Willem Adriaen Brekelmans, a.e.
Aelken Jan Thomas
Adriaen zoon Jan Martens als gemachtigde van Joost de Camons als man van jonkvrouwe Henrica van
Gameren wonende in het dorp Wijck in het land van Heusden had verkocht aan Jacop Donck zoon van
Gerrit Doncq volgens schepenbrief van 14 juli 1623

25 oktober 1660 | 354/61-61v
Aert Aerts Hamers en Adriaen Adriaen Hamers
betalen uit erf hen deels door successie aangekomen en deels door koop van Jan Bernaerts en Marcelis en
Hendrick van Schie een rente van 3 gulden in een meerdere rente die geheven wordt door Hendrick
Verheijen te sBosch
zo verschijnt voor schepenen Bernaert Jan Bernaerts met de eerste comparanten en verklaart als
schuldenaar principaal, onder verband van akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de molens Straete
e.z. weduwe Adriaen Hamers, a.z. kinderen Goijaert Pauwels, e.e. weduwe Adriaen Hamers, a.e. bisdom
van sBosch
Bernaert betaalt voortaan de rente

5 november 1660 | 354/69v-73
Peter zoon wijlen Adriaen Adriaen van Abeelen en Leijsken dochter Aert Hendrick Ancems, Jan zoon wijlen
Jan Arien van Vucht als man van Adriana, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Peter van Abeelen
o.a.
de zuidelijke helft in een houtveld of broekveld, 7 lopen, te Udenhout bij de Gruenstrate
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011

e.z. Peter Gerrit ..., a.z. Jacob Peter Vennicx, e.e. Gruenstrate, a.e. Jan vs.
de onbedeelde helft in een weiveld, 5 lopen, te Udenhout aan de houtstrate
e.z. Joost Aert Hendricx, a.z. Jan Jans vs., e.e. de gemene straat, a.e. Jan Dircx
2de lot Jan van Vucht
1. een stede, te weten huis, hof en schuur met de grond en erf, land en wei, 4 lopen 44 roeden, te Udenhout
in de Gruenstrate
e.z. weduwe Cornelis Jan Geerits, a.z. en e.e. weduwe Laureijs Ariens Abelen, a.e. de gruenstrate
2. akkerland, 3,5 lopen, als voor in den kuijll
e.z. en e.e. Baron van Wittenhorst, a.z. weduwe Weijt Peters, a.e. Jan Peijnenborch
3. land en wei, 3 lopen 46 roeden, als voor in de Sesshoeven
e.z. weduwe Adriaen Adriaen Abeelen, a.z. weduwe Peter Gerrits, e.e. Joost Adriaen Brekelmans, a.e.
Willem Adriaen Stevens
4. de westelijke helft in een houtveld of broekveld, 7 lopen, te Udenhout bij de Gruenstrate
e.z. Peter Gerrits, a.z. Jacob Peter Vennicx, e.e. Gruenstrate, a.e. Peter Adriaens van Abeelen
5. akkerland, 2 lopen, als voor in de Sesshoeven
e.z. en e.e. weduwe Elias Aerts, a.z. kinderen Peter Weijten, a.e. weduwe Peter Gerrits
6. Haaren
7. Haaren
8. zuidelijke stuk heiveld, 6 lopen, te Udenhout int herlebos
e.z. Peter vs., a.z. Joostje weduwe Jan Jacobs e.a., e.e. Jan Dircs, a.e. houtstrate
9. hei te Tilburg
10. hooiland te Baardwijk
11. heiveld te Tilburg
12. Haaren
13. hooiland te Haaren
14. weiveld te Haaren
15. Oisterwijk
16. onbedeelde helft in akkerland, te Udenhout in de Sesshoeven
e.z. en e.e. kinderen Dirck Aert Nauwen, a.z. Jan vs., a.e. Wouter Dircken
17. onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. en e.e. weduwe Laureijs Ariens Abeelen, a.z. en a.e. Jan Jans vs.,

8 november 1660 | 354/73v
Cornelis Jan Breeckels
verkoopt aan Jan Diercx van Grevenbroeck
1/4 deel onbedeeld in een beemd, 8 lopen, te Udenhout bij den brant in de Reit
e.z. weduwe Cornelis Claes Leppers, a.z. heilige geest van sBosch e.a., e.e. jonker Jeger, a.e. de brantse
steeghde

11 november 1660 | 354/73v-74
Handrick Jan Ariens als man van Ida dochter Adriaen Peters en de weduwe Adriaen Aerts Vermeer
zij verklaren overeengekomen te zijn dat de eerste comparanten de hafelijke en erfhafelijke goederen die
Adriaen Aert Vermeer heeft nagelaten in bezit nemen
de tweede comparant krijgt 14 gulden en enkele kleren

19 november 1660 | 354/77
Alet, weduwe Steven Cornelis Hessels
doet afstand van haar recht op tocht aan Jan Herberts de Cort tbv. de kinderen Adriaen Steven Hessels en
de kinderen Gerit Willem Gerits verwekt uit Jenneken Steven Hessels
woonhuis, hof, boomgaard en land, 6 lopen, te Udenhout in de Molen Straete na de Cruijsstrate lopende
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e.z. Adriaen Jan Adriaen de Molder, a.z. weduwe Adriaen Daniels, e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.e. de
gemene straat
de nieuwe eigenaars (Jan Cornelis vande Wiel als man van Jenneken dochter Adriaen Steven Cornelis
Hessels, Maria dochter Adriaen Stevens, Gerit Willem Gerits en Jan Cornelis van de Wiel als voogden over
de 5 kinderen Adriaen Willem Gerits en wijlen Jenneken dochter Steven Adriaen Hessels in hun eerste
huwelijk verwekt) verkopen het aansluitend aan Adriaen Jan vande Wouw

19 november 1660 | 354/77v-78
Alet, weduwe Steven Cornelis Hessels
doet afstand van haar recht op tocht aan Jan Herberts de Cort tbv. de kinderen Adriaen Steven Hessels en
de kinderen Gerit Willem Gerits verwekt uit Jenneken Steven Hessels
weiveld, 7 vierdevat zaad, te Udenhout in de Molen Strate
e.z. weduwe Adriaen Daniels, a.z. Peter Aert Weijten, e.e. Jan Jacob Marcelis, a.e. de gemene straat
de nieuwe eigenaars (Jan Cornelis vande Wiel als man van Jenneken dochter Adriaen Steven Cornelis
Hessels, Maria dochter Adriaen Stevens, Gerit Willem Gerits en Jan Cornelis van de Wiel als voogden over
de 5 kinderen Adriaen Willem Gerits en wijlen Jenneken dochter Steven Adriaen Hessels in hun eerste
huwelijk verwekt) verkopen het aansluitend aan Laureijs Hendricx Verhoeven

19 november 1660 | 354/78-78v
Alet, weduwe Steven Cornelis Hessels
doet afstand van haar recht op tocht aan Jan Herberts de Cort tbv. de kinderen Adriaen Steven Hessels en
de kinderen Gerit Willem Gerits verwekt uit Jenneken Steven Hessels
akkerland, genaamd de Geer, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Adriaen de Molder, a.z. en e.e. Adriaen Peters, a.e. Gerrit Aert Joosten
de nieuwe eigenaars (Jan Cornelis vande Wiel als man van Jenneken dochter Adriaen Steven Cornelis
Hessels, Maria dochter Adriaen Stevens, Gerit Willem Gerits en Jan Cornelis van de Wiel als voogden over
de 5 kinderen Adriaen Willem Gerits en wijlen Jenneken dochter Steven Adriaen Hessels in hun eerste
huwelijk verwekt) verkopen het aansluitend aan Jacob Willem Gerrits

19 november 1660 | 354/78v
Alet, weduwe Steven Cornelis Hessels
doet afstand van haar recht op tocht aan Jan Herberts de Cort tbv. de kinderen Adriaen Steven Hessels en
de kinderen Gerit Willem Gerits verwekt uit Jenneken Steven Hessels
wei of broekveld, 3 lopen, te Udenhout in den Gommelaer
e.z. Adriaen Aert Neuten, a.z. Gommert Gerrit de Cort, e.e. Jan Gerrits de Cort, a.e. kinderen Jan Elias
Brekels
de nieuwe eigenaars (Jan Cornelis vande Wiel als man van Jenneken dochter Adriaen Steven Cornelis
Hessels, Maria dochter Adriaen Stevens, Gerit Willem Gerits en Jan Cornelis van de Wiel als voogden over
de 5 kinderen Adriaen Willem Gerits en wijlen Jenneken dochter Steven Adriaen Hessels in hun eerste
huwelijk verwekt) verkopen het aansluitend aan Jan Peter Wouters

19 november 1660 | 354/78v-79
Adriaen Jan van de Wouw
verkoopt aan Adriaen Cornelis vande Wouw
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den biessemortel
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e.z. weduwe Jacob Adriaen Brocken, a.z. Adriaen Cornelis, e.e. Joost Jans vande Pasch, a.e. Jan Willems
belast met jaarlijks 2,5 lopen rogge in een meerdere pacht aan Philip van Beugen

4 december 1660 | 354/83v
Steven, Cornelis en Laureijs, zonen Cornelis Jan Stevens en Cathalijne, Jacob Cornelis Witlocx als man van
Jenneken
verkopen een Willem Adriaen Stevens en Anthonis Cornelis Witlocx
akkerland, 35 roeden, te Udenhout bij den winckel
e.z. en e.e. Adriaen Stevens, a.z. Jan Adriaen Wouters, a.e. de gemeint

27 december 1660 | 354/86
Cornelis zoon Jan Peter Willems
verkoopt aan Adriaen zoon Jan Peter Willems
1. akkerland, 6 lopen, te Udenhout aan de houtse straetse steeghde
e.z. kinderen Peter Sijmons, a.z. steeg, e.e. kinderen Denis Jans, a.e. Goijaert Adriaens
belast met jaarlijks 20 lopen rogge in een meerdere pacht aan bacxkoorken te sBosch
belast met jaarlijks 4 lopen rogge betaalt met 1 gulden 10 stuivers reductie in een meerdere pacht aan
bacxkoorken te sBosch
2. akkerland, 6 lopen, als voor aan een steeg
e.z. Adriaen Peter Sijmons, a.z. Goijaert Peters e.a., e.e. Willem van Oudenhoven, a.e. Jan Adriaen Jan
Freijs

29 december 1660 | 354/86v-87
Joostje dochter Jan Francken, weduwe Jacob Gerrits
verkoopt aan Wouter Dirck Nauwen
land en wei, 2 lopen, te Udenhout in de gruen strate
b.z. Thomas Jan Francken, e.e. Gleenna(?) Jan Francken, a.e. de gemene straat
in de marge
9 mei 1661 - vernaderd door Anthonis Jan Franck Elias

6 januari 1661 | 354/87v-88
Cornelia dochter wijlen Adriaen Peters vande Wiel, weduwe Adriaen Adriaens van Gorcum
verkoopt aan Aeltje dochter Thomas vanden Heuvel, weduwe jan Dirck van Berckel
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 1 gulden 6 stuivers te betalen op nieuwjaarsdag uit een woonhuis, hof en
erf, 2 lopen, te Udenhout op de Cruijsstrate
e.z. Jan Cornelis Vermeer, a.z. Peter Cornelis Vermeer, e.e. Dirck Aert Nauwen, a.e. de gemene straat

17 oktober 1660 | 354/88-88v
Adriaen zoon Willem Adriaen Gerrit Verhoeven, weduwnaar wijlen Dingen dochter wijlen Adriaen Joosten
van Sprangh, eerder weduwe van Jan zoon Elias Brekelmans
maken afspraken over de nalatenschap van Jan en Dingen, vooral roerende goederen die toebehoren aan
de kinderen uit hun huwelijk.
voogden zijn Lambert Elias en Dirck Adriaen Joosten van Sprangh. Ze regelen deze zaak.
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17 januari 1661 | 354/89-89v
Peter, Jan, Marten en Cornelis zonen wijlen Peter Sijmon Priems
verkopen aan Adriaen zoon Peter Sijmon Priem
huis, hof en erf, 3,5 lopen, te Udenhout in de houtsestrate
e.z. Jan Adriaen Laureijs, a.z. en e.e. Cathalijn Peter Sijmons, a.e. de houtsestrate

17 januari 1661 | 354/89v-90
Sijmon zoon wijlen Peter Priems
verkoopt aan Peter, Jan, Marten en Cornelis zonen wijlen Peter Sijmon Priems
1. middelste 1/3 deel in erf, meest land, genaamd de koe weije, 8 lopen, te Udenhout bij de houtsestrate
e.z. Lambert Peter Lamberts, a.z. 4 kinderen Peter Priem, e.e. een steeg, a.. Goijaert Peters
2. 1/4 deel oostwaarts in erf genaamd de path weije, 8 lopen, als voor
e.z. 4 jongste kinderen Peter Priem, a.z. de steeg, e.e. Lambert Peter Lamberts, a.e. Jan Peter Willems
3. middelste 1/3 deel in akkerland genaamd den achtersten acker, 8 lopen, als voor
b.z. en e.e. 4 kinderen Peter Sijmon Priem, a.e. Jan Peter Willems

20 januari 1661 | 354/90-91
Peter en Jan, zonen Jan Jan Vermeer en Maijken dochter Dirck Mathijs en Adriaen en Maijken kinderen
wijlen Jan Jan en Maijken vs., Adriaen is 24 jaar oud en Maijken 20 jaar, met Jan Peter Vermeer en Aert Jan
Vermeer hun voogden, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Adriaen en Maijken
1. huis, schop, boomgaard, land en wei, 7 lopen, te Udenhout in de slimstrate
e.z. Jan Pauwels oost, a.z. Claes Wouters vande Pasch west, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen
Treckuijt(?)
2de lot Peter en Jan
1. weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de slimstrate
e.z. Hendrick Jan de Ridder, a.z. Peter Lambert Vuchts e.a., e.e. de gemene straat, a.e. Gijsbert Wijten
2. akkerland, 2 lopen, te Berkel
3. beemd, sesterzaad, te Udenhout int broeck
e.z. Jan Dirck van Grevenbroeck, a.z. Adriaen Anthonis Cruijssen, e.e. Matheeus Joost Emmen, a.e. Adriaen
Cornelis Peter Gijsberts
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