
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 357 ("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.) 
1663

6 februari 1663 | 357/I-2v

Jan zoon wijlen Cornelis Vreijssen als weduwnaar van Aleijt Anthonis de Deckere
doet afstand van zijn tocht aan Jan en Anthonis zijn zonen en Wouter Jan van Laerhoven als man van 
Engelken 
in akkerland, 15 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. kinderen Jan Andriessen van Helvoort, a.z. Jan Peeter Cuijpers, e.e. Jan Vreijssen van Loon, a.e. de 
duinen van Drunen

6 februari 1663 | 357/I-3

Jan en Antonis zonen van Jan Cornelis Vreijssen en Wouter Jan van Laerhoven 
verkopen aan Jan Peeter Cuijpers
een jaarlijkse en erfelijke cijns of rente van 7 carolus gulden 10 stuivers, de gulden 20 stuivers, te betalen op 
6 februari 
te betalen uit akkerland van 15 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. kinderen Jan Andriessen van Helvoort, a.z. Jan Peeter Cuijpers, e.e. Jan Vreijssen van Loon, a.e. de 
duinen van Drunen

dit perceel is nog belast met jaarlijks 17 gulden 10 stuivers aan Andries Peter Cuijpers
belast met jaarlijks 5 gulden aan Blommaerts te Brussel

In de marge:
Jan Andriessen Eijskens als man van Marij Peeter Cuijpers, en Adriaen Jan Laureijssen als voogd van de 4 
kinderen Hendrick Peeter Cuijpers verklaren de de cijnsbrief die genoemd is in de akte is voldaan, mede 
namens Peeter Peeter Cuijpers

9 februari 1663 | 357/I-3v-6

Adriaen en Laurens zonen wijlen Hendrick Peters Verhoeven en wijlen Marike Laureijs Adriaen Witlocx en 
Claes Willem Jan Wouters als man van Maijken, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Adriaen Hendrick Peter Verhoeven
1. 5/6 deel onbedeeld in een woonhuis, schuur, hof, boomgaard en erf daaraan liggende, 13 lopen, te 
Udenhout op de Cruijsstrate
e.z. Adriaen Jan de Ridder, a.z. Adriaen Jacob van Rijswijck, e.e. de gemene straat, a.e. erfgenamen Jan 
Emberts den Rijcken
2. het derde middelste deel in een beemd, 4 lopen, als voor in het broeck bij de reijte
e.z. erfgenamen Peter Jacobs, a.z. weduwe Peter Peter Gerrits, beide hier van eerder afgedeeld, e.e. aan 
de brantse steeghde, a.e. jonker Jeger
3. weiland te Helvoirt
4. hooiland te Engelen
5. twee percelen hei te Helvoirt

belast met jaarlijks 5/6 deel in 24 vaten rogge erfpacht aan rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks 8 stuivers 1 oort cijns aan rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks 14 duiten aan rentmeester Pieck

2de lot Laurens Hendrik Peter Verhoeven
1. land en groes, 7 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
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e.z. jonker Jeger, a.z. convent van Oisterwijk, b.e. Claes Willems
2. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. en e.e. Claes Willems hier van afgedeeld, a.z. convent van Oisterwijk, a.e. de gemene straat
3. beemd, 12 lopen, als voor int Udenhouts broeck
e.z. Claes Willems, a.z. Aert Cornelis vande Pasch, e.e. weduwe Marten Peters, a.e. de brantsche steeghe 
4. de noordelijke helft in een moerveld, 4 lopen, als voor in den brandt
e.z. Claes Willems, a.z. Willem Adriaen Appels cs., e.e. heilige geest van sBosch, a.e. jonker Jeger
5. de zuidelijke helft in akkerland, 4 lopen, als voor aan de geselsestrate
e.z. Claes Willems, a.z. Jan Willems, e.e. de geselsestrate, a.e. Adriaen Cornelis Brocken
6. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld, 7 lopen, als voor in den kuijl
e.z. Gerrit Steven Servaes, a.z. Joost Adriaen Brekels
7. broekveld in Helvoirt
8. hooiland te Vucht

belast met jaarlijks de helft in 42 vaten rogge erfpacht aan rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks 2 stuivers 3 duiten cijns aan rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks 1/4 deel in 26 stuivers aan het convent van de Weijmolenberch te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het convent van st. Gertrudis 
te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 6 stuivers cijns aan de predikheren te sBosch

3de lot Claes Willems
1. woonhuis met het schop op de straat staande, met hof en erg, 7 lopen, genaamd de aenstede, te 
Udenhout aan de gruenstrate
e.z. deels Laureijs Hendricx en deels het convent van Oisterwijk, a.z. jonker Jeger, e.e. Laureijs Hendricx, 
a.e. de gemene straat
2. de zuidelijke helft in akkerland, 4 lopen, als voor in de gruenstrate
e.z. Laureijs Hendricx, a.z. erfgenamen Cornelis Ariens, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Jenneke 
Jacobs
3. de zuidelijke helft in een moerveld, 4 lopen, als voor in den brandt
e.z. Aert Dirck Nauwens, a.z. Laureijs Willems (sic) tegendeler, e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest van 
sBosch
4. beemd, 4 lopen, als voor int broeck
e.z. Adriaen Heunen, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. jonker Jager, a.e. Peter Peters Vermeer
5. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld, 5 lopen, als voor in den kuijl
e.z. Joost Ariens, a.e. Gerrit Stevens
6. beemd te Helvoirt
7. hooiland te Vucht

belast met jaarlijks de helft in 42 lopen rogge erfpacht aan rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks 5 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het convent van st. Gertrudis te sBosch
belast met jaarlijks 12 stuivers 2 oort cijns aan de predikheren te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 6 stuivers aan de predikheren te sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers 3 duiten bisdomcijns
belast met jaarlijks 1/4 deel in 36 stuivers aan het convent van Wijmelenberch te sBosch
belast met jaarlijks 1 oort in de helvoirtsen cijns

12 februari 1663 | 357/I-8

Andries zoon Lambert Willems, wiens moeder was Alet Peters,
verkoopt aan Matheus Joost Jan Emmen
de helft in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden 10 stuivers, te betalen op de hoogtijd van sint 
Peter en Pauwels, uit 1/6 deel onbedeeld in een stede, te weten huis, hof en groes en erf daaraan gelegen, 
land en dries, 12 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
e.z. Wouter Jan de Ridder, a.z. Jan Jan Emmen, e.e. Jan Emmen, a.e. de straat
Deze cijns verkocht Adriaen Hendricx de Meijer aan Aerd Peter Verhoeven, volgens schepenbrief van 
Oisterwijk van 28 juni 1633

Deze helft is te lossen
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9 april 1663 | 357/I-12-15

Adriaen en Adriaentie, broer en zus, kinderen Jan Adriaens van Iersel en Lijsken Jan Peter Willems, Gerrit 
Jan Martens de Cort als man van Lijsken, Adriaen Adriaen Willem Brekelmans als man van Peerken en 
Adriaen Adriaen van Iersel en Laureijs Jan Peter Willems als voogden over  Jenneke de oudste, Ariken, 
Jenneke de jongste, Jan en Denis, allemaal kinderen van Jan en Lijsken voornoemd, maken een erfdeling 
van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Adriaen Jan van Iersel
1. akkerland, genaamd den nieuwen acker, 3 lopen, te Udenhout bij de Geelse strate
e.z. de carthusers van Vught, a.z. kinderen Adriaen Luijcas, e.e. de Geelse strate, a.e. convent vander 
haegen bij Eindhoven
belast met jaarlijks 3 stuivers 2 oort cijns aan de prelaat van st Gertrudis te Leuven
2. hooiland te Baardwijk

2de lot Adriana Jan van Iersel
1. de westelijke helft in een stede, huis, schop en aangelegen erf, 2 lopen 9 roeden, te Udenhout in den 
kerckhoeck (sic)
e.z. Cornelis Couwenberch, a.z. Gerrit de tegendeler, e.e. de gemene straat, a.e. een gemene loop
belast met jaarlijks 3 oort stuivers (sic) aan de gezworenen van Haaren
2. 1/6 deel zuidwaarts in akkerland genaamd den hontsacker, 6 lopen in het geheel, als voor in de ses hoeve
e.z. Hendrick Jan Peter Willems, a.z. Gerrit tegendeler, b.e. kinderen Adriaen Jan Peter Willems

3de lot Gerrit Jan Martens
1. de oostelijke helft in een aanstede, 2 lopen 9 roeden, te Udenhout in den berckhoeck
e.z. Joost Claes, a.z. Adriana vs., e.e. de gemene straat, a.e. een gemene loop
2. het tweede 1/6 deel in akkerland, genaamd den hontsacker, 6 lopen, als voor in de ses hoeve
e.z. Adriana en Denis Jans, b.e. kinderen Adriaen Jan Peter Willems

4de lot Adriaen Adriaen Willems
1. de oostelijke helft in een hooiland te Baardwijk
2. 1/6 deel aan de noordzijde van akkerland genaamd den honsacker, 6 lopen, te Udenhout in de 
sesshoeven
e.z. Jenneke de oudste, a.z. Jan Peters Vermeer, b.e. kinderen Adriaen Jan Peter Willems

5de lot Jenneke de oudste
1. de westelijke helft in hooiland te Baardwijk
2. 1/6 deel in akkerland, genaamd den honts acker, het 5de lot, 6 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Arike vs., a.z. Adriaen Adriaens vs., b.e. kinderen Adriaen Jan Willems

6de lot Arike Jan van Iersel
1. hooiland te Bezooien
2. 1/6 deel in akkerland genaamd den honts acker, het vierde lot, te Udenhout in de sesshoeven
e.z. Jan Jans zuidwaarts, a.z. Jenneke de oudste noordwaarts

7de lot Jenneke de jongste
1. weiveld, genaamd de weij? burcht, 1 lopen 40 roeden, te Udenhout bij de bercht
e.z. erf hierna genoemd,  a.z. gemene loop, e.e. Cornelis Cauwenberch, a.e. Joost Claes
2. de zuidelijke helft in akkerland, 28 roeden, in het geheel 4 lopen 48 roeden, als voor
e.z. erf bovengenoemd, a.z. Denis Jans, de einden als voor
3. de onbedeeld helft in een heibodem te Helvoirt

8ste lot Jan Jans van Iersel
1. hooiland te Bezooien
2. een middelste 1/6 deel zuidwaarts in akkerland genaamd den honts acker, 6 lopen, te Udenhout in de 
sesshoeven
e.z. Gerrit Jans, a.z. Ariken vs.
3. de helft in 6 lopen rogge jaarlijks die de heilige geest van Tilburg betaald uit onderpanden te Tilburg
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9de lot Denis Jans
1. de noordelijke helft in akkerland, 4 lopen 38 roeden, te Udenhout in den berckhoeck
e.z. Jenneke de jongste, a.z. kinderen Adriaen Jan Peter Willems, e.e. Joost Claes oostwaarts, a.e. Cornelis 
Jan Cauwenberch
2. een beemd genaamd den hasselsen beempt, 3 lopen 22 roeden, als voor in het broeck
e.z. convent van Oisterwijk, a.z. Jan Joost Jan Emmen, e.e. de asschootse steeght, a.e. Cornelis 
Cauwenberch
belast met jaarlijks 12 stuivers 2 oort cijns aan het bisdom van sBosch
3. heibodem in Helvoirt

5 mei 1663 | 357/I-17v-18

Lijsken dochter Hendrick Bertens, weduwe van Peeter Embrechts verkoopt haar recht van tocht aan
Jan Vrancken en Willem Hendricx ten behoeve van de 6 kinderen Peeter Embert en Lijsken voornoemd
in akkerland, 1 lopen, in een groter stuk aan de noordzijde, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. een ander deel van dit erf, a.z. kinderen Jan Embert Peeters, e.e. prinse van hoochsolder, a.e. de straat

Lijsken belooft een rente van 70 karolus gulden met jaarlijks 3 gulden 10 stuivers rente te betalen aan 
Gerritje dochter Jan Embert Peters echtgenote van Embert Dirck Appels.

7 mei 1663 | 357/I-18

Willem Adriaan Witlox en Willem Gerrit Vennix maken een erfdeling van de nabeschreven goederen

Willem Adriaens houdt van Willem Gerrits
1/3 deel in een huis met de grond, 26 roeden, te Udenhout aan de santcant

Dit 1/3 deel had Willem Gerrits vernadert voor schepenen van sBosch onder voorwaarde dat Willem 
Adriaens zou betalen een rente van 100 gulden te betalen aan Jan Jan Timmermans
Willem Gerrit Vennicx verkrijgt van Willem Adriaens 1/3 deel van de materialen van een schuur in dezelfde 
plaats

27 juni 1663 | 357/I-22v

Adriaen Claes Scheijven draagt over aan zijn zoon Jan Adriaen Scheijven
zijn tocht en recht van tocht in 1/7 deel van een aanstede, bestaande uit huis, schuur en landerijen, te 
Udenhout en voorts 1/7 deel van al zijn bezittingen
om daar op rentsgewijs te werine? een som van 150 gulden

Jan Adriaen Scheijven beloofd aansluitend de 150 gulden te betalen aan Cornelis Adriaen Scheijven en 
Willem Martens, met 7 gulden interest per jaar dat de som geld niet wordt betaald.

4 juli 1663 | 357/I-25-25v

Jan Jan Heunen en de weduwe en kinderen Peter Lambert Vuchts maken een erfdeling en erfscheiding van 
een weiveld dat zij beiden bezitten

Jan Jan Heunen de oostelijke helft in een weiland genaamd de portsweije, 7 lopen, te Udenhout bij de 
cruijsstraet
e.z. Giel Arien Pieren zuidwaarts, a.z. erfgenamen jonker Roon e.a. noordwaarts, e.e. de gemene straat, a.e. 
(niet ingevuld)
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weduwe en kinderen de westelijke helft van het weiland
e,z, Jonker Roon, a.z. Willem Berthens alias Prins, e.e. (niet ingevuld), a.e. Jan Peijnenborch

Het eerste lot lag vier gesmette eikenbomen van het tweede lot halen voor St Jan eerstkomende

21 april 1663 | 357/I-45v-46

Hendrick Joost Anthonis doet afstand van zijn tocht en recht op tocht aan
Adriaen Hendrick Joosten, Huijbert Aert Huijberts, Adriaen Jansen van Son en Sijmon Marten Sijmons, in
huis en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op d'winckel
e.z. Willem Arien Stevens, a.z. Jan Arien Emmen
nog een huis en erf, 2 3/4 lopen, als voor
e.z. kinderen Joost Vrients, a.z. Jan Arien Emmen
erf, 5,5 lopen in de hooghoutse Ackeren
land, 1 lopen, in de hooghoutse ackeren
land en wei in de biesmortelse straet, 7 lopen
broekveld
2,5 lopen land aan de Gommerse straet
weiland, 1 lopen aldaar
1,75 lopen land
2 percelen erf bij de kreijteheije in Brabants hoeck, 1,75 lopen

De verkrijgers beloven aan Hendrick Joost Anthonis elk jaar 80 gulden te betalen zo lang hij leeft op 
Bamisdag

21 april 1663 | 357/I-46-49v

Adriaen zoon van Hendrick Joost Anthonis en Joostje Adriaen Emmen, Huijbert Aert Huijberts als man van 
Anneke, Adriaen Jans van Son als man van Jenneken, en Sijmon Marten Sijmon als man van Mechtelt, 
kinderen van Hendrick en Joostje voornoemd, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Adriaen Jan van Son
1. de oostelijke helft in een aanstede met het voorhuis daarop staande, volgens aftekening, met de 
materialen van een schop staande op de straat, de gehele aanstede 3 lopen, te Udenhout op d'winckel
e.z. Willem Arien Stevens, a.z. Jan Arien Emmen, e.e. de straat, a.e. Wouter Jan Wouters
2. weiveld, 30 roeden, als voor in Brabants hoeck
e.z. Jan Joost Thonis, a.z. Arien Claes Scheijven, e.e. Hendrick Joost Hendricx, a.e. de gemeint
3. 1/3 deel zuidwaarts in akkerland, 5,5 lopen, als voor in de hooghoutse ackeren
e.z. Jan Martens de Cort, a.z. Sijmon Martens, e.e. Arien Embert Rijswijck, a.e. Kam Kam Appels,
4. de noordelijke helft in land en dries, 3 lopen, genaamd het quaatvelt
e.z. Claes Ariens, a.z. kinderen Hendrick Jan Corsten, e.e. Cornelis Jans, a.e. de straat
5. een pacht van 4 lopen rogge uit onderpanden van Arien Aert Neuten in Udenhout

belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 gulden 16 stuivers 1 oort in een meerdere pacht zijnde reductie aan de heilige geest 
van sBosch
belast met jaarlijks 1.3 deel in 3,5 stuivers aan het convent van st. Gertrudis te sBosch

2de lot Sijmon Martens
1. de westelijke helft in de aanstede, met de helft van de materialen van het huis, zijnde het achterhuis, en 
het bakhuis te ruimen en af te breken mei eerstkomende, 
2. het middelste 1/3 deel in akkerland, 5,5 lopen, als voor in de hooghoutse ackeren
e.z. Adriaen van Zon en Adriaen Hendrik Joosten, e.e. Adriaen Embert Rijswijck, a.e. Jan Jan Appels,
3. akkerland, 1 lopen, te Udenhout in brabants hoeck
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. kinderen Jan Joosten, e.e. Hendrick Joost Hendricx, a.e. de creijte heije
4. de zuidelijke helft in weiland genaamd de Kuesweije, 2 lopen, als voor bij de gommerse straet
e.z. Adriaen Hendrick Joosten, a.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, e.e. Andries Anthonis, a.e. de gemene 
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straat
5. de achterste helft zuidwaarts in land en wei, 7 lopen, als voor bij de biesmortelse straet
e.z. Hendrick Aerts, a.z. weduwe Hendrick Jans Corsten, e.e. Adriaen Jan van Son, a.e. Cornelis Jans

belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 gulden 16 stuivers 1 oort aan de heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3,5 stuiver aan het convent van st. Gertrudis te sBosch

3de lot Adriaen Hendrick Joosten
1. de oostelijke helft in een aanstede met de helft van het huis, zijnde het voorhuis, 2,75 lopen, te Udenhout 
op d'winckel, met de materialen van een schop staande op de straat
e.z. Jan Adriaen Emmen oostwaarts, a.z. kinderen Joost Frients, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Adriaen 
Breckels de jonge
2. de noordelijke helft in een weiveld, 2 lopen, genaamd de kuesweije, als voor bij de Gommerse straete
e.z. Sijmon Martens, a.z. Hendrick Emmen, e.e. Andries Anthonis, a.e. de gemene straat
3. land en wei, genaamd t'hoeckveldeken, 4 lopen, als voor op gommelaer
e.z. kinderen Jan Emberts Rijswijck, a.e. en e.e. de gemene straat, a.e. Loureijs Wouter Coolen
4. 1/3 deel noordwaarts in akkerland, 5,5 lopen, als voor in de hooghoutse ackeren
e.z. Sijmon Martens, a.z. Gerit Jan Stevens, e.e. Adriaen Embert Rijswijck, a.e. Jan Jan Appels
5. de noordelijke helft naast de steeg in een heesterbos, 1,5 lopen, als voor in de biesmortel
e.z. Huijbert Aerts, a.z. Jan Gerits de Cort, en de steeg daartussen, e.e. Peter Jan Cuijsters, a.e. Jan Peter 
Wouters

belast met jaarlijks 3,5 vaten rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
belast met jaarlijks 30 stuivers cijns aan (niet vermeld)
belast met jaarlijks 2 gulden 16 stuivers 1 oort in een meerdere pacht reductie aan de heilige geest te 
sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3,5 stuiver aan het convent van st. Gertrudis te sBosch

4de lot Huijbert Aerts
1. de westelijke helft in een aanstede 2,75 lopen met de helft van het achterhuis, af te breken op mei 
eerstkomende over een jaar, te Udenhout op d'winckel
e.z. kinderen Joost Vrients, a.z. Jan Arien Emmen, e.e. de straat, a.e. Adriaen Adriaen Breckels de jonge
2. weiveld, genaamd de kuesweije, 1 lopen, als voor
e.z. Hendrick Robberts, a.z. Adriaen Claes Scheijven, e.e. de straat, a.e. kinderen Joost Vrients
3. akkerland, 2 lopen, als voor in de hooghoutse ackeren
e.z. Peter Willem Rijswijck, a.z. Jan Embert Ariens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. weduwe Wouter Peter 
van de Pasch
4. de noordelijke helft in een heesterbos, 1,5 lopen, als voor bij de Biesmortel
e.z. Adriaen Hendrick Joosten, a.z. weduwe Wouter Peters vande Pasch, e.e. Peter Jan Cuijsters, a.e. Jan 
Peter Wouters
5. slecht erf te Cromvoirt
6. akkerland, 3 lopen, als voor aan de Gommerse straet
e.z. kinderen Joost Vrients, a.z. Peter Peter Gijsberts, e.e. de gemene straat, a.e. Claes Wouters vande 
Pasch

belast met jaarlijks 3,5 lopen rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
belast met jaarlijks 3 gulden 3 stuivers 3 oort in een meerdere pacht aan het lazarushuis tot Hintham
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan de kinderen Hans de Moij te sBosch

18 april 1663 | 357/I-51-52

Jenneke dochter Arien Peter Willems en Peerke dochter Peter Arien Berthens, Peeter Peeter Sijmons als 
man van Adriaentje dochter Goijaert Peeter Goijaerts en Geertje dochter Arien Peeter Willems, mede voor 
Anthonis en Peercke, broer en zus van Adriaentje, Maijcke dochter Arien Peeter Willems weduwe Anthonis 
Emmen, met Embert haar zoon, mede voor Adriaen Emberts zijn broer (sic) en Jan Ariens zijn zwager, 
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van Peercke dochter (niet genoemd)

1ste lot Peeter Peeter Sijmons
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1. 1/3 deel zuidwaarts in land en wei, genaamd den oude hoff, 2 lopen 10 roeden, te Udenhout aan het 
herlaer bosch
e.z. kinderen Anthonis Emmen, a.z. weduwe Loureijs Ariens, e.e. weduwe Peeter Gerits, a.e. de straat

2de lot Maijcken Arien Peter Willems en haar kinderen
1. het middelste 1/3 deel in land en wei, genaamd den ouden hoff, 2 lopen 10 roeden, te Udenhout aan het 
herlaer bosch
e.z. Jenneke Arien Peeters, a.z. Peter Sijmons, e.e. weduwe Peter Gerits, a.e. de straat

3de lot Jenneken Arien Peters
1. 1/3 deel noordwaarts in land en wei, genaamd den ouden hof, 2 lopen 26 roeden, te Udenhout aan het 
herlaer bosch
e.z. de nakinderen van Maijcke Arien Peter Willems, a.z. Maijcke vs., e.e. weduwe Peter Gerits, a.e. de 
straat

4 januari 1664 | 357/I-57-57v

Aert zoon Joost Aert Hendrix
verkoopt aan Anneken weduwe Marten Hendrix
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de houtse straet
b.z. baron van Wittenhorst, e.e. de gemene straat, a.e. Anneken weduwe Marten Hendrix

Aert mag dit perceel lossen voor een bedrag van 200 gulden over 4 jaar

19 januari 1663 | 357/I-58-61v

Cornelis, Michiel, Joost en Cornelia, kinderen Jan Gijsbert Cornelis en Lijsbeth Michiel Francken, Cornelia 
geassisteerd door Jan Jan Peeters haar ondertrouwde man, Willem Dircx als man van Adriana Jan Gijsberts 
en Aert Cornelis als man van Maijke Jan Gijsberts maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Cornelis Jan Gijsbert Cornelis
1. de oostelijke helft in een aanstede, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Willem tegendeler, a.z. Adriaen Cornelis, e.e. Adriaen van de Pas, a.e. de straat
2. weiveld, 2 lopen, als voor in het Broeck
e.z. Hendrick Gijsberts, a.e. Cornelis Ariaen de Meijer, e.e. Peeter Wouters, a.e. het convent van Eindhoven
3. de oostelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Helvoirt

2de lot Michiel Jan Gijsberts
1. akkerland, genaamd Jan driessen hoff, 1,5 lopen, als voor aan den Biesmortel
e.z. Margriet weduwe Adriaen Peeters e.a., a.z. Aert en Cornelis vs., enen kinderen Jan Passen, a.e. 
Cornelis Ariens
met recht van overweg over het erf van Cornelis Ariens.
2. weiveld, 1,75 vatzaad, als voor aan de geselse straet
b.z. Hendrick Gijsberts, e.e. weduwe Jacob Brocken, a.e. de gemene straat
3. het middelste 1/3 deel in akkerland te Helvoirt

belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan iemand in sBosch

3de lot Joost Jan Gijsberts
1. weiveld genaamd de Rodinge, 2 lopen, te Udenhout in het Biesmortels broeck
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Hendrick Aert Martens, e.e. Bastiaen Janssen, a.e. heilige geest van sBosch
2. akkerland te Helvoirt
3. akkerland te Helvoirt

4de lot Cornelia Jan Gijsberts
1. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den Oudenhoff, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Aert Cornelis tegendeler, a.z. weduwe Jacob Brocken, e.e. weduwe Cornelis Hendricx, a.e. Michiel 
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tegendeler
belast met jaarlijks 1,5 vat rogge in een meerdere pacht aan Philips van Beugen
2. de zuidelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Aert tegendeler, a.z. Jan Willems, e.e. heilige geest van sbosch, a.e. Anthonis Roosen
3. akkerland te Helvoirt
4. heiveld te Helvoirt
5. moerveld te Helvoirt
6. de gerechtigheid in het moer in den Brant onder Udenhout, gekomen van Gijsbert Cornelis

5de lot Willem Dircx
1. de westelijke helft in een aanstede en aangelegen erf met de schuur en schop daarop staande, 3 lopen, te 
Udenhout in den Biesmortel
e.z. Cornelis tegendeler, a.z. weduwe Jacob Brocken, e.e. de straat, a.e. weduwe Jacob Brocken
2. weiveld genaamd het heijveldeken, 2 lopen, als voor
e.z. en e.e. Jan Peeters, a.z. de Rietdonckse steeght, a.e. Gerrit Stevens oostwaarts
3. akkerland te Helvoirt

6de lot Aert Cornelis
1. de noordelijke helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Cornelia tegendeler, a.z. weduwe Jacob Brocken, e.e. Marike weduwe Cornelis Hendricx, a.e. Michiel 
tegendeler
belast met jaarlijks 1,5 lopen rogge in een meerdere pacht aan Philips van Beugen
2. de noordelijke helft in akkerland, genaamd t'heijvelt, 3 lopen, als voor
e.z. Cornelia tegendeler, a.z. Adriaen Gijsberts, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Anthonis Roosen
3. weiveld te Helvoirt
4. land te Helvoirt
5. de gerechtigheid met Franck Michielsen in het moer in den verloren Brant

10 december 1663 | 357/I-66-67

Testament van Aert Jan Vermeer (gezond) en zijn vrouw Jenneke dochter wijlen Wouter Jans (ziek) beide 
wonende te Udenhout.
Aeltje, natuurlijke dochter van wijlen hun dochter Maecken mag meedelen in de nalatenschap, zoals de 
andere kinderen in plaats van haar moeder.
Beiden tekenen met een kruisje

23 januari 1663 | 357/I-69-70

Testament van Cornelis zoon van Adriaen de Meijer en wijlen Grietje Jacobs de Potter, wonende te 
Udenhout.
Hij legateert aan Jenneke dochter Adriaen Hendrick Driessen, akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de geelse 
strate
e.z. Thonis Jan Goijaerts, a.z. de testateur, nu in gebruik door Adriaen Cornelis Peeters

Hij ondertekent met een drietand

3 augustus 1662 | 357/II-1-1v

Claes Wouters vande Pasch als weduwnaar van Peterken dochter wijlen Adriaen Emmen alias Roeren en 
Wouter zijn oudste zoon
verkopen aan Wouter zoon Jan Wouter Hendricx
akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de hoochoutse ackeren
e.z. Adriaen Cornelis, a.z. Adriaen Jan Joosten en consorten, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. gemene 
mestweg
belast met jaarlijks 30 stuivers reductie in een meerdere pacht aan iemand te sBosch
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voor de som van 180 gulden

22 augustus 1662 | 357/II-2

Hendrick zoon Cornelis Jan Stevens alias Hessenslaer?, Jacob Cornelis Witlocx als man van Jenneke 
dochter Adriaen Jan Stevens, mede voor Steven en Aert, broers, zonen Cornelis Stevens voornoemd
verkopen aan Anthonis Cornelis Witlocx en Margaretha dochter Adriaen Arien? (Aert?) Stevens
akkerland, 1 lopen, te Udenhout 
e.z. Adriaen Jan Stevens, a.z. Cornelis Arien van Iersel e.a., e.e. kinderen Anthonis Jan Emberts, a.e. 
Adriaen Jans voors.

voor de som van 190 gulden

8 november 1662 | 357/II-6v

Corstiaen Lamberts van Heeze
verkoopt aan Adriaen Lamberts van Hees zijn broer
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. erfgenamen Jan Jan Emmen, a.z. Aert Lamberts, e.e. Hendrick Jan Peter Willems, a.z. Cornelis Peeters 
e.a.
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk

voor de som van 100 gulden

13 januari 1663 | 357/II-8-8v

Claes zoon Jan Jan Ariens
verkoopt aan Adriaen Joost Vriens
2/3 deel onbedeeld in akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Peeter Willem Rijswijcx, a.z. erfgenamen van Jan Stevens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. weduwe 
Wouter Peters vande Pasch
met een weg tussenbeide liggende

voor de som van 100 gulden

6 februari 1663 | 357/II-10

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Ariens de Meijer, overleden te Udenhout op 31 januari 1663

1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan de geselse straet
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan Jenneke Willem Janssen te sBosch in een meerdere pacht
getaxeerd op 60 gulden

2. akkerland, 1 lopen, als voor
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan Guilliam van Camp
getaxeerd op 50 gulden

3. hof, land en wei, 2 lopen, als voor
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan Jenneke Willen Janssen te sBosch
belast met 75 gulden aan de weduwe Willem van Giersbergen te Vucht
getaxeerd op 95 gulden
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4. land, 1 lopen, als voor
belast met jaarlijks 1 lopen 2 kannen rogge in een meerdere pacht aan Guilliam van Campen
getaxeerd op 75 gulden

5. broekveld, 4 lopen, hei en broek, te Udenhout in den Biesmortel in het hoolbroeck
getaxeerd op 160 gulden

6. broekveld, 4 lopen, als voor in het hoolbroeck
getaxeerd op 170 gulden

14 februari 1663 | 357/II-13-13v

Adriaen Gijsberts en Jan Joorden Jans als voogden over de kinderen van Joorden Jans en wijlen Lijntje 
Gijsberts, en Cornelis en Gijsbert, broers, zonen van Joorden en Lijntje
verkopen aan Joost Jans vande Pasch
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Adriaen Laureijs Witlocx, a.z. Adriaen Jan Joosten, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Adriaen Jan van 
Besauwen
het erf van Adriaen Jans dat van dit perceel is afgescheiden mag wegen aan de zuidkant, naast het erf van 
de heilige geest van sBosch, en dit perceel zal wegen waar het vanouds recht van overweg heeft

voor de som van 298 gulden

14 februari 1663 | 357/II-13v

Jan Stevens vanden Bosch als man van Maijken dochter wijlen Jan Adriaens van Abeelen
verkoopt aan Joost Jans vande Pasch
1/3 deel onbedeeld in een heiveld, 7 lopen, te Udenhout bij de gommerse straete
e.z. erf genaamd de heijstreepe, a.z. Peeter Lamberts, e.e. Cornelis Peeters Vermeer, a.e. weduwe Jan 
Jans Rijcken

voor de som van 100 gulden

1 maart 1663 | 357/II-14

Willem zoon Wouter Cornelis Vouthengels
verkoopt Jan Adriaen Laureijs Greelen?
akkerland, 1,5 lopen van een groter stuk aan de oostzijde, te Udenhout in de Schijve
e.z. Willem de koper westwaarts, van welk perceel dit wordt afgescheiden, a.z. kinderen Jan Hendrick 
Gerrits, e.e. Cornelis Willem Berthens, a.e. mestweg

voor de som van 165 gulden

4 maart 1663 | 357/II-14v-15

Adriaen zoon Hendrick Driessen en Jenneke dochter Cornelis de Meijer, Jan Janssen als man van Barbara, 
Jan Anthonis als man van Cornelia, dochters van Hendrick en Jenneke. Jan, Adriaen en Merika, kinderen 
van Willem Jans en Adriana Cornelis de Meijer, Margriet en Cornelia dochters van Jan Driessen en Merike 
Cornelis de Meijer, Adriaen Gerritsen als voogd over de kinderen van Dries Jan Dries en Aeltie Cornelis 
Gerrits, Cornelis zoon Jan Driessen en Maijke dochter Jan Rijswijcx, mede voor zijn minderjarige broers en 
zusters, Gijsbert Ariens weduwnaar van Marijke Jan Driessen, als vader van zijn kinderen, met hem zijn 
meerderjarige zoon Cornelis Gijsberts, allen als vaderlijke testamentaire vrienden
Jacob Peter Elis wiens moeder was Jenneke dochter Jacob de Potter alias Snijers, Adriaen Goijaerts als 
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man van Jenneke Gijsberts wier moeder was Adriaentje dochter Peter Elis, Jacob en Adriaen vs. mede voor 
Gerrit Weijnes? als man van Jacomina dochter Dirk N: wiens moeder was Peerke dochter Peter Elis, Martin 
Jans Hagelaers als man van Aeltie dochter Adriaen Anthonis en Jacobske Jacob de Potter, mede voor zijn 
zwagers en schoonzusters, Martin vs. ook nog voor Huijbert Peeters van Laerhoven, Anthonis Laureijs 
Clinckers wiens moeder was Jenneken dochter Jan Reijnen, Hendrick Jans van Rijswijck als man van 
Jenneke, Philips Eijmberts als man van Berbel, Andries Arien Gerrit als man van Jenneke de joncxte, 
zusters, dochters van Laureijs Clinckers en Jenneke dochter Jan Reijnen, Adriaen Janssen vanden Bosch, 
mede voort Anthonis Jans vanden Bosch zijn broer die getrouwd is met Maijke dochter Jan Anthonis van 
Engelant, mede voor Anthonis en Jan, zonen van Jan Anthonis van Engelant , Willem Reijnders van Haaren 
en Sijmon Daniels als man van Geertruijt Reijnders van Haren, Jan Coenen als voogd van de 3 kinderen 
Jacob Aert Jacobs Potters, Aert Jans alias Haes, mede voor de 4 kinderen wijlen Seger Willems Haes wiens 
moeder was Willemke Aert Jacob Potters, Huijbert Peeter Wilboorts mede voor de onmondige kinderen van 
Adriaen Aert Jacobs verwekt uit Vijverke dochter Huijbert Bussers, moederlijke vrienden 
allen testamentaire erfgenamen wijlen Cornelis Ariens de Meijer
verkopen aan Jan Thomas Stevens
akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de geelse straet
e.z. Gijsbert Adriaens, a.z. Anthonis Jacobs Verheijen, e.e. weduwe Cornelis Hendricx, a.e. Adriaen Hendrick 
Driessen
belast met jaarlijks 1 vat 2 kannen rogge in een meerdere pacht aan Jenneken Willem Jorissen

voor de som van 117 gulden 10 stuivers

14 maart 1663 | 357/II-15v

Adriaen zoon Hendrick Driessen en Jenneke dochter Cornelis de Meijer, Jan Janssen als man van Barbara, 
Jan Anthonis als man van Cornelia, dochters van Hendrick en Jenneke. Jan, Adriaen en Merika, kinderen 
van Willem Jans en Adriana Cornelis de Meijer, Margriet en Cornelia dochters van Jan Driessen en Merike 
Cornelis de Meijer, Adriaen Gerritsen als voogd over de kinderen van Dries Jan Dries en Aeltie Cornelis 
Gerrits, Cornelis zoon Jan Driessen en Maijke dochter Jan Rijswijcx, mede voor zijn minderjarige broers en 
zusters, Gijsbert Ariens weduwnaar van Marijke Jan Driessen, als vader van zijn kinderen, met hem zijn 
meerderjarige zoon Cornelis Gijsberts, allen als vaderlijke testamentaire vrienden
Jacob Peter Elis wiens moeder was Jenneke dochter Jacob de Potter alias Snijers, Adriaen Goijaerts als 
man van Jenneke Gijsberts wier moeder was Adriaentje dochter Peter Elis, Jacob en Adriaen vs. mede voor 
Gerrit Weijnes? als man van Jacomina dochter Dirk N: wiens moeder was Peerke dochter Peter Elis, Martin 
Jans Hagelaers als man van Aeltie dochter Adriaen Anthonis en Jacobske Jacob de Potter, mede voor zijn 
zwagers en schoonzusters, Martin vs. ook nog voor Huijbert Peeters van Laerhoven, Anthonis Laureijs 
Clinckers wiens moeder was Jenneken dochter Jan Reijnen, Hendrick Jans van Rijswijck als man van 
Jenneke, Philips Eijmberts als man van Berbel, Andries Arien Gerrit als man van Jenneke de joncxte, 
zusters, dochters van Laureijs Clinckers en Jenneke dochter Jan Reijnen, Adriaen Janssen vanden Bosch, 
mede voort Anthonis Jans vanden Bosch zijn broer die getrouwd is met Maijke dochter Jan Anthonis van 
Engelant, mede voor Anthonis en Jan, zonen van Jan Anthonis van Engelant , Willem Reijnders van Haaren 
en Sijmon Daniels als man van Geertruijt Reijnders van Haren, Jan Coenen als voogd van de 3 kinderen 
Jacob Aert Jacobs Potters, Aert Jans alias Haes, mede voor de 4 kinderen wijlen Seger Willems Haes wiens 
moeder was Willemke Aert Jacob Potters, Huijbert Peeter Wilboorts mede voor de onmondige kinderen van 
Adriaen Aert Jacobs verwekt uit Vijverke dochter Huijbert Bussers, moederlijke vrienden 
allen testamentaire erfgenamen wijlen Cornelis Ariens de Meijer
verkopen aan Anthonis Jan Goijaerts
land en wei genaamd den hoff, 2 lopen, te Udenhout bij de geelse straet
e.z. Adriaen Gijsberts, a.z. Grietie weduwe Adriaen Peeters, e.e. de straat, a.e. Jenneke weduwe Jacob 
Brocken
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan Jenneke Willem Jorissen

voor de som van 336 gulden 10 stuivers

4 maart 1663 | 357/II-15v

Adriaen zoon Hendrick Driessen en Jenneke dochter Cornelis de Meijer, Jan Janssen als man van Barbara, 
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Jan Anthonis als man van Cornelia, dochters van Hendrick en Jenneke. Jan, Adriaen en Merika, kinderen 
van Willem Jans en Adriana Cornelis de Meijer, Margriet en Cornelia dochters van Jan Driessen en Merike 
Cornelis de Meijer, Adriaen Gerritsen als voogd over de kinderen van Dries Jan Dries en Aeltie Cornelis 
Gerrits, Cornelis zoon Jan Driessen en Maijke dochter Jan Rijswijcx, mede voor zijn minderjarige broers en 
zusters, Gijsbert Ariens weduwnaar van Marijke Jan Driessen, als vader van zijn kinderen, met hem zijn 
meerderjarige zoon Cornelis Gijsberts, allen als vaderlijke testamentaire vrienden
Jacob Peter Elis wiens moeder was Jenneke dochter Jacob de Potter alias Snijers, Adriaen Goijaerts als 
man van Jenneke Gijsberts wier moeder was Adriaentje dochter Peter Elis, Jacob en Adriaen vs. mede voor 
Gerrit Weijnes? als man van Jacomina dochter Dirk N: wiens moeder was Peerke dochter Peter Elis, Martin 
Jans Hagelaers als man van Aeltie dochter Adriaen Anthonis en Jacobske Jacob de Potter, mede voor zijn 
zwagers en schoonzusters, Martin vs. ook nog voor Huijbert Peeters van Laerhoven, Anthonis Laureijs 
Clinckers wiens moeder was Jenneken dochter Jan Reijnen, Hendrick Jans van Rijswijck als man van 
Jenneke, Philips Eijmberts als man van Berbel, Andries Arien Gerrit als man van Jenneke de joncxte, 
zusters, dochters van Laureijs Clinckers en Jenneke dochter Jan Reijnen, Adriaen Janssen vanden Bosch, 
mede voort Anthonis Jans vanden Bosch zijn broer die getrouwd is met Maijke dochter Jan Anthonis van 
Engelant, mede voor Anthonis en Jan, zonen van Jan Anthonis van Engelant , Willem Reijnders van Haaren 
en Sijmon Daniels als man van Geertruijt Reijnders van Haren, Jan Coenen als voogd van de 3 kinderen 
Jacob Aert Jacobs Potters, Aert Jans alias Haes, mede voor de 4 kinderen wijlen Seger Willems Haes wiens 
moeder was Willemke Aert Jacob Potters, Huijbert Peeter Wilboorts mede voor de onmondige kinderen van 
Adriaen Aert Jacobs verwekt uit Vijverke dochter Huijbert Bussers, moederlijke vrienden 
allen testamentaire erfgenamen wijlen Cornelis Ariens de Meijer
verkopen aan Gerrit Peeters tbv Willemke weduwe Peeter Jan Goijaerts zijn moeder
moerbeemd, 4 lopen, te Udenhout int hoolbroeck
e.z. convent vander hage, a.z. Adriaen vande Pasch, e.e. Adriaen Hendrick Driessen, a.e. Hendrick Gijsberts
dit perceel moet laten wegen die daar recht op heeft

voor de som van 275 gulden 

4 maart 1663 | 357/II-15v

Adriaen zoon Hendrick Driessen en Jenneke dochter Cornelis de Meijer, Jan Janssen als man van Barbara, 
Jan Anthonis als man van Cornelia, dochters van Hendrick en Jenneke. Jan, Adriaen en Merika, kinderen 
van Willem Jans en Adriana Cornelis de Meijer, Margriet en Cornelia dochters van Jan Driessen en Merike 
Cornelis de Meijer, Adriaen Gerritsen als voogd over de kinderen van Dries Jan Dries en Aeltie Cornelis 
Gerrits, Cornelis zoon Jan Driessen en Maijke dochter Jan Rijswijcx, mede voor zijn minderjarige broers en 
zusters, Gijsbert Ariens weduwnaar van Marijke Jan Driessen, als vader van zijn kinderen, met hem zijn 
meerderjarige zoon Cornelis Gijsberts, allen als vaderlijke testamentaire vrienden
Jacob Peter Elis wiens moeder was Jenneke dochter Jacob de Potter alias Snijers, Adriaen Goijaerts als 
man van Jenneke Gijsberts wier moeder was Adriaentje dochter Peter Elis, Jacob en Adriaen vs. mede voor 
Gerrit Weijnes? als man van Jacomina dochter Dirk N: wiens moeder was Peerke dochter Peter Elis, Martin 
Jans Hagelaers als man van Aeltie dochter Adriaen Anthonis en Jacobske Jacob de Potter, mede voor zijn 
zwagers en schoonzusters, Martin vs. ook nog voor Huijbert Peeters van Laerhoven, Anthonis Laureijs 
Clinckers wiens moeder was Jenneken dochter Jan Reijnen, Hendrick Jans van Rijswijck als man van 
Jenneke, Philips Eijmberts als man van Berbel, Andries Arien Gerrit als man van Jenneke de joncxte, 
zusters, dochters van Laureijs Clinckers en Jenneke dochter Jan Reijnen, Adriaen Janssen vanden Bosch, 
mede voort Anthons Jans vanden Bosch zijn broer die getrouwd is met Maijke dochter Jan Anthonis van 
Engelant, mede voor Anthonis en Jan, zonen van Jan Anthonis van Engelant , Willem Reijnders van Haaren 
en Sijmon Daniels als man van Geertruijt Reijnders van Haren, Jan Coenen als voogd van de 3 kinderen 
Jacob Aert Jacobs Potters, Aert Jans alias Haes, mede voor de 4 kinderen wijlen Seger Willems Haes wiens 
moeder was Willemke Aert Jacob Potters, Huijbert Peeter Wilboorts mede voor de onmondige kinderen van 
Adriaen Aert Jacobs verwekt uit Vijverke dochter Huijbert Bussers, moederlijke vrienden 
allen testamentaire erfgenamen wijlen Cornelis Ariens de Meijer
verkopen aan Hendrick Daniel Jansen
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Wouter Colen, a.z. Cornelis Jan Gijsberts, e.e. Peeter Wouter Colen, a.e. convent van Eindhoven

voor de som van 365 gulden 10 stuivers
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4 maart 1663 | 357/II-16

Jenneke dochter Cornelis de Meijer, Jan Janssen als man van Barbara, Jan Anthonis als man van Cornelia, 
dochters van Hendrick en Jenneke. Jan, Adriaen en Merika, kinderen van Willem Jans en Adriana Cornelis 
de Meijer, Margriet en Cornelia dochters van Jan Driessen en Merike Cornelis de Meijer, Adriaen Gerritsen 
als voogd over de kinderen van Dries Jan Dries en Aeltie Cornelis Gerrits, Cornelis zoon Jan Driessen en 
Maijke dochter Jan Rijswijcx, mede voor zijn minderjarige broers en zusters, Gijsbert Ariens weduwnaar van 
Marijke Jan Driessen, als vader van zijn kinderen, met hem zijn meerderjarige zoon Cornelis Gijsberts, allen 
als vaderlijke testamentaire vrienden
Jacob Peter Elis wiens moeder was Jenneke dochter Jacob de Potter alias Snijers, Adriaen Goijaerts als 
man van Jenneke Gijsberts wier moeder was Adriaentje dochter Peter Elis, Jacob en Adriaen vs. mede voor 
Gerrit Weijnes? als man van Jacomina dochter Dirk N: wiens moeder was Peerke dochter Peter Elis, Martin 
Jans Hagelaers als man van Aeltie dochter Adriaen Anthonis en Jacobske Jacob de Potter, mede voor zijn 
zwagers en schoonzusters, Martin vs. ook nog voor Huijbert Peeters van Laerhoven, Anthonis Laureijs 
Clinckers wiens moeder was Jenneken dochter Jan Reijnen, Hendrick Jans van Rijswijck als man van 
Jenneke, Philips Eijmberts als man van Berbel, Andries Arien Gerrit als man van Jenneke de joncxte, 
zusters, dochters van Laureijs Clinckers en Jenneke dochter Jan Reijnen, Adriaen Janssen vanden Bosch, 
mede voor Anthonis Jans vanden Bosch zijn broer die getrouwd is met Maijke dochter Jan Anthonis van 
Engelant, mede voor Anthonis en Jan, zonen van Jan Anthonis van Engelant , Willem Reijnders van Haaren 
en Sijmon Daniels als man van Geertruijt Reijnders van Haren, Jan Coenen als voogd van de 3 kinderen 
Jacob Aert Jacobs Potters, Aert Jans alias Haes, mede voor de 4 kinderen wijlen Seger Willems Haes wiens 
moeder was Willemke Aert Jacob Potters, Huijbert Peeter Wilboorts mede voor de onmondige kinderen van 
Adriaen Aert Jacobs verwekt uit Vijverke dochter Huijbert Bussers, moederlijke vrienden 
allen testamentaire erfgenamen wijlen Cornelis Ariens de Meijer
verkopen aan Adriaen Hendrick Driessen
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de geelse straet
e.z. Claes Willems, a.z. Jenneke dochter Adriaen Hendrick Driessen, e.e. Jan Peeter Wouters, a.e. geelse 
straet
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan Jenneke Willem Joris

voor de som van 209 gulden

9 maart 1663 | 357/II-16-16v

Adriaen zoon Jan Peeters
verkoopt aan Jan Arien Wouters
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan d'winckel
e.z. Jan Jan de Cort, a.z. Jan Jan Stevens, e.e. kinderen Cornelis Jan Stevens, a.e. Steven Servaessen
met het recht van overweg over het erf van de kinderen Steven Servaessen

voor de som van 233 gulden

9 maart 1663 | 357/II-18-18v

De heer Johan Snel
verkoopt aan Jan zoon wijlen Peter Wouters
weiland genaamd de pertsweije, 12 lopen, te Udenhout in den biesmortel
e.z. en e.e. gasthuis Steven vanden Broeck, a.z. convent van st. Gertrudis te sBosch, a.e. oostwaarts 
hetzelfde convent met een weg tussenbeide die bij dit erf hoort
belast met het onderhoud van het hecken voor aan de weg

voor de som van (niet vermeld)

9 april 1663 | 357/II-20
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Jan Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Cornelis Ariens van Iersel
heiveld, 7 lopen, te Udenhout bij de gommerse straete
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Cornelis Ariens van Iersel, e.e. Jan Gijsbert verkoper, a.e. Cornelis Peter van 
Giersbergen

voor de som van 100 gulden

14 mei 1663 | 357/II-21-21v

Lijntje, dochter wijlen Marten Gerits de Cort en weduwe Jan Thomas
verkoopt aan Jan Jan Stevens
erf, 1 lopen, te Udenhout op 't winckel
e.z. Cornelis Peter Nolen, a.z. Thomas Hensse cs., e.e. Jan Peters cs., a.e. Thomas Huijberts

voor de som van 77 gulden

28 juni 1663 | 357/II-24-24v

Anthonis Adriaen Thonis Wolffs
heeft onlangs mondeling verkocht aan Wouter Jan Wouters
1/3 deel onbedeeld in land en wei, 1, 5 lopen, te Udenhout op 't winckel
e.z. Sijmon Marten Sijmon, a.z. weduwe Jan Jan Andries Priems, e.e. de straat, a.e. Willem Adriaen Stevens
1/3 deel onbedeeld in akkerland, 1 lopen, als voor op de hoochoutse ackeren
e.z. Adriaen Jan Joosten cs., a.z. Jan Adriaen Emmen

Sijmon Marten Sijmon Priems als man van Mechtelt dochter Hendrick Joost Thonis en Joostje Adriaen Jan 
Emmen alias Roeren oefent namens zijn vrouw het recht van naarderschap uit op de percelen uit de vorige 
akte

30 juni 1663 | 357/II-24v

Naar aanleiding van bovenstaande akte verkoopt Thonis zoon Adriaen Thonis Vreijssen als man van 
Peterken Cornelis Ariens de genoemde percelen aan Sijmon Marten Sijmons
1/3 deel onbedeeld in land en wei, 1, 5 lopen, te Udenhout op 't winckel
e.z. Sijmon Marten Sijmon, a.z. weduwe Jan Jan Andries Priems, e.e. de straat, a.e. Willem Adriaen Stevens
1/3 deel onbedeeld in akkerland, 1 lopen, als voor op de hoochoutse ackeren
e.z. Adriaen Jan Joosten cs., a.z. Jan Adriaen Emmen

belast met jaarlijks 1/3 deel in 30 stuivers aan de kinderen Barbara de Moij te sBosch

Voor de som van 155 gulden

28 juni 1663 | 357/II-25

Willem zoon wijlen Adriaen Willems van Hees
verkoopt aan Willem zoon wijlen Gerrit Ariens
akkerland en wei, 4 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Adriana weduwe Marten Sijmons oostwaarts, erfgenamen Jan Peeter Adams westwaarts, e.e. 
zuidwaarts erfgenamen Wijt Peeter Wijtmans, a.e. noordwaarts Anthonis Jans vande Pasch
belast met jaarlijks 21 lopen 4 kannen rogge erfpacht in een meerdere pacht van 8 mud rogge OM aan de 
rector van het bacx koorcke in de St. Janskerk te sBosch
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belast met het onderhoud van 1.3 deel van het hecken en de posten aan dit erf hangende en staande

voor de som van 100 gulden

17 juli 1663 | 357/II-30-30v

Cathelijn dochter wijlen Adriaen Willem van Heese, weduwe Jacob Peter Jacobs
doet afstand van haar recht op tocht aan Jenneken, Cornelis en de voogden van de onmondige kinderen
2 lopen moerveld in een groter stuk, onbedeeld, te Udenhout aan den Brant
e.z. Lijsken weduwe Peter Gerits, a.z. erfgenamen Adriaen Cornelis aan de vijffhuijsen, e.e. Claes Peter 
Jacobs, a.e. jonker Jeger

de nieuwe eigenaren verkopen het perceel aan Arien Arien Brekels ten behoeve van Adriaen zoon Loureijs 
Colen
de eigenaar moet overweg geven aan degenen die er recht op hebben

voor de som van 151 gulden 10 stuivers

29 september 1663 | 357/II-36-36v

Taxatie van de nagelaten goederen van Peterken dochter Goijaert Peter vande Schoor en Geritje Ariaens, 
overleden te Berkel op 30 augustus 1663

1. te Berkel
2. 1/3 deel onbedeeld in 2 lopen land te Udenhout aan het eind van de gruenstraete
getaxeerd op 80 gulden
3. 1/3 deel in een broekveld, 5 lopen, te Udenhout aan het Rommelaer (sic)
1/3 deel in moer te Loon
getaxeerd op 20 gulden
4. te Berkel
5. te Heukelom
6. 1/6 deel onbedeeld in een broekveld, 5 lopen, te Udenhout aan de Gommersse straete
getaxeerd op 50 gulden

31 oktober 1663 | 357/II-38v-39

Taxatie van de nagelaten goederen van Gijsbert zoon Cornelis Ariens en Teunisken Peters, overleden op 2 
oktober 1663 te Oisterwijk

o.a.
1/3 deel in 1.4 deel in akkerland, 2,5 lopen te Udenhout in de hooghoutse ackeren
belast met jaarlijks 2 lopen rogge
getaxeerd op 12 gulden

27 september 1663 | 357/II-42-42v

Jonkheer Hendrick Lelion laat de schepenen van Oisterwijk een procuratie zien van mevrouw de prinses van 
Hoochsolre, waarin staat

Elisabeth, prinses douairière zu Zollern, geboren gravin vanden Berg, markgravin van Bergen opden Zoom 
etc. machtigt Pieter Ingenrae en Wilhelm van Lamsweerde om publiek te verkopen een hoeve in Udenhout, 
die nu gepacht wordt door Pieter Lambrechtss

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011



28 november 1663 | 357/II-46-46v

Lambert zoon wijlen Peter Lambert Vuchts als man van Lijsken dochter wijlen Peter zoon Sijmon Priems
verkoopt aan Cornelis zoon Jan Adriaen Cornelis Cauwenberch
1/3 deel oostwaarts in akkerland, 8,5 lopen, te Udenhout bij de houtse straet
e.z. kinderen Peter Sijmons vs., a.z. kinderen Jan Adriaen Cornelis Cauwenberch, e.e. Goijaert Peter 
Adriaens, a.e. erfsteeg

voor de som van 315 gulden

17 december 1663 | 357/II-46v-47

Cornelis Peter vander Poel en Peter Adriaen Cruijssen als voogden over de kinderen Adriaen Peter vander 
Poel en Cornelia Adriaen Cruijssen
verkopen aan Claes Martens tbv Peterken weduwe Marten Peter Martens
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de critenmolen
e.z. Adriaen Marten Geritss,. a.z. convent van Ulenborgh

voor de som van 72 gulden 10 stuivers

8 december 1663 | 357/II-49

Hendrick zoon Adriaen Cruijssen en Maijken Peter Martens
verkoopt aan Laureijs Peter Martens tbv de kinderen Marten Peter Martens
1/4 deel onbedeeld in akkerland, te Udenhout bij de cleijne mortel
e.z. Adriaen Marten Gerrits de Cort, a.z. convent van den Ulenborgh, e.e. meulenstraet, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 72 gulden 10 stuivers

3 januari 1664 | 357/II-49v-50

Adriaen Cornelis Deckers als man van Maijken, en Wouter Claes Wouters als man van Adriana, dochters 
wijlen Adriaen Huijbert Berthens
verkopen aan Gijsbert Jan Cruijssen
akkerland, 2 lopen 10 roeden, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Gijsbert Jan Cruijssen noordwaarts, a.z. Aert Jansen van Haren, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe 
Jan Jan Cauwenbergh
belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heer Horenbeeck te sBosch

voor de som van 375 gulden

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2011


