
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 358 ("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.) 
1664

7 januari 1664 | 358/I-1-1v

Cornelis zoon wijlen Peter Dries(?) de Weert, wiens moeder was Heijltie Jan Gerrit de Cort, Joost Anthonisse 
als man van Cornelia, Joost Peeter Lambert Vuchts als man van Anneke, dochters van Cornelis Peter 
Driesse vn., Andries zoon Cornelis Peter Vermeer, wiens moeder ook is Heijltie, in haar tweede huwelijk 
verwekt, Adriaen Peeter Lamberts als man van Peerken, Jan Laureijssen van Abeelen als man van Maria, 
dochters van Cornelis Vermeer en Heijltie. Er zijn huwelijkse voorwaarden van 5 mei 1639 voor schepenen 
van Drunen, die de echtelieden en hun voor- en nakinderen bij deze ratificeren.
Mocht Heijltie eerder overlijden van Cornelis, dan zal hij haar bezittingen en hun gezamenlijke bezittingen 
laten aan de voor- en na kinderen. De erfgenamen spreken ook af dat de Biesmortelsen acker, 4 lopen, 
tussen de kinderen gelijk verdeeld zal worden.

met handtekeningen van 6 comparanten en een teken van Cornelis Peter Vermeer

10 januari 1664 | 358/I-1v-3

Adriaen Jan Joosten, Jan Anthonis Deckers en Peter Gerrits vande Pasch namens zijn twee kinderen 
verwekt uit Mechtelt Jan Joost Thonis, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun oom en oud-oom 
Adriaen Adriaen Emmen

1ste lot Adriaen Jan Joosten
1. de zuidelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Sijmon Martens, a.z. Peter Gerrits vande Pasch, e.e. Hendrick Joosten, a.e. de gemene straat
2. gerechtigheid in de Cromvoirtse beemd
3. erfpacht van 2 lopen rogge

te onderhouden de helft van het hecken in Brabants hoek

2de lot Jan Anthonis Deckers
1. akkerland, 1 lopen 8 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
oost Adriaen Cornelis Brocken, west Wouter Jan Wouters, Anthonis Jan Emmen, a.e. heilige geest van 
sBosch
belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere pacht aan de kinderen Hans de ?oij

3de lot Peter Gerrits vande Pasch de tocht en zijn twee kinderen het erfrecht
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in brabants hoeck
e.z. Adriaen Jans, a.z. Adriaen Jans van Son, e.e. de gemeint, a.e. Hendrick Joosten
2. 2 lopen rogge jaarlijks betaald door Arien Aerts
3. gerechtigheid in het moer in de legen brandt

22 januari 1664 | 358/I-4v

Peeter Peeter Jan Gijben is gekozen als borgemeester in 1664 maar hij tekent daar bezwaar tegen aan 
omdat hij niet kan lezen en schrijven.
Goijaert Peter Vermeer neemt het ambt wel aan en vervangt Peter als borgemeester.

5 februari 1664 | 358/I-6-9v
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Jan, Adriaen en Peeter, zonen van wijlen Gommert Gerrit de Cort en wijlen Maijken dochter wijlen Cornelis 
Wouter Brocken, Hendrick Joost Arts als man van Anneken, Hendrick Aerts van Someren als man van 
Cornelia, dochters van genoemde Gommert en Maijken, Jan Jan Peter Adams en Wouter Cornelis Brocken 
als voogden van de voorkinderen van Adriaen vs. en wijlen Jenneken wijlen Jan Peter Adams in zijn eerste 
huwelijk, en Aert zoon Gommert vs. en Jan Peters Vermeer als voogden van de onmondige kinderen van 
Aert vs., maken een erfdeling van de nalatenschap van hun grootvader, grootmoeder en vader aangekomen 
in 6 loten

1ste lot Adriaen en zijn voorkinderen
1. een woonhuis, schop en boomgaard met erf, land en wei, 3 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
e.z. en e.e. Sijmon Peter Priems, a.z. Aert Gommers vs. "met eener crompte tusschen dit ende tweeden 
loth", a.e. de gemene straat
dit lot mag houden alle fruitbomen in de boomgaard en het eikenhout dat daar staat

2de lot Aert Gommert de Cort de tocht zijn kinderen het erfrecht
1. de kamer met de grond en de boomgaard en het erf, 3 lopen, te Udenhout 
e.z. eerste lot, a.z. weduwe Andries Thomas Woestenborch, e.e. Sijmon Peter Priems, a.e. de gemene straat
dit lot moet het eerste lot laten wegen over de steeg en moet het hek aan de steeg onderhouden
2. erf, genaamd den horst, 4 lopen, als voor in het broeck
e.z. Willem Adriaen Appels, a.z. Jan Peter Wouters, b.e. weduwe Jan Gerrits de Cort

belast met jaarlijks 6 stuivers cijns hertogcijns(?) aan Daniel van Sutphen

3de lot Jan Gommers
1. akkerland, genaamd den nieuwenacker, 1,5 lopen, te Udenhout
e.z. en e.e. Jan Jan Jans, a.z. Hendrick Jan Laureijs, a.e. de gemene straat
2. 3/4 deel onbedeeld in akkerland , 2 lopen 19 roeden, als voor in de ses hoeven
e.z. weduwe en kinderen Adriaen Peter Willems, a.z. Willem Adriaen Berthens, e.e. Adriaen vande Wouw, 
a.e. kinderen Jan Adriaen van Iersel

dit lot moet onderhouden hun gerechtigheid in het hecken aan het eind van de nieuwen acker

4de lot Hendrick Joost Aerts
1. akkerland, genaamd de corte Rughskens, 1 lopen 16 roeden, gelegen bij de gruenstraet
b.z. Willem Adriaen Appels, e.e. Willem Cornelis, a.e. Sijmon Peter Sijmons
2. 3/4 deel vooraan in akkerland, 2 lopen 18 roeden, gelegen in de Sesshoeven
e.z. Willem Adriaen Appels, a.z. Goijaert Peter Vermeer, e.e. Adriaen Jan Laureijs, a.e. Anneken van 
Oudenhoven te sBosch
3. straaiselveld, 4 lopen, gelegen op t gommelaer,
e.z. en e.e. Sijmon Peter Priem, a.z. Jan Appels, a.e. de gemeint
4. dit lot krijgt twee eikenbomen die staan op het tweede lot

belast met jaarlijks 9 stuiver cijns aan Joachim van Esch in diverse cijnzen

5de lot Peter Gommerts
1. akkerland, 2 lopen 12 roeden, te Haaren
2. akkerland te Haaren
3. erf te Haaren

6de lot Hendrick Aerts van Summeren
1. hooiland te Waalwijk

7 maart 1664 | 358/I-13-16

Peeter en Laureijs zonen wijlen Cornelis Aerts en wijlen Maria Peeter Arien Gerrits vanden Laer, Lambert 
Lambert Robben als man van Eerken en Joost Joosten als man van Adriana, dochters van Cornelis en 
Maria, Henrick Aerts en Adriaen Peeter Vermeer als voogden over de 3 kinderen van wijlen Cornelis en 
Maria, genaamd Barbara, Deliana en Jan, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
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1ste lot de onmondige Deliana
1. een woonhuis met de grond, hof, boomgaard  en land daaraan gelegen, 1 lopen, te Udenhout in de 
houtsestraet
e.z. heer van Wittenhorst, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. weduwe Joost Aert Henrics, a.e. de gemene 
straat
2. dries en land, 40 roeden, als voor
e.z. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. een gemene erfsteeg die bij dit perceel hoort, e.e. weduwe Joost Aert 
Henricx, a.e. de gemene straat
3. weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. heer van Wittenhorst, a.z. erfsteeg bij dit perceel, e.e. Jan Arien Laureijssen, a.e. Laureijs Janssen
4. akkerland, 7 vierdevat zaad, als voor in de bloemacker(?)
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Jan Arien Laureijssen, e.e. heer van Wittenhorst, a.e. de gemene straat
5. broekveld, als voor in het broeck, 7(?) lopen
e.e. Adriaen Peter Vermeer, a.e. de winckelsen beemt
6. 1/3 deel onbedeeld in een beemd gelegen als voor in Arien Breeckels hoeff, 5 lopen
e.z. weduwe Jacob Brocken, verder rondom het erf van de hoeve van Ariaen Breeckels
7. de onbedeelde helft in een heiveld, 6 lopen, te Tilburg
8. heiveld te Tilburg

belast met jaarlijks 8 lopen rogge erfpacht aan de heilige geest van Oisterwijk uit het huis en het weiveld
belast met jaarlijks 2 gulden 6 stuivers aan de heilige geest te Tilburg uit het driesje naast de steeg
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan het convent van st. Geertrui te Leuven uit het 7 
vierdevatzaad

2de lot Joost Jans
1. een woonhuis, schop met de grond, hof, boomgaard, land, wel en erf, 5,5 lopen, te Udenhout in de houtse 
straat
e.z. Adriaen Peeters Vermeer, a.z. Goijaert Peter Ariens, e.e. 2de lot, a.e. gemene straat
2. akkerland genaamd den broeckacker, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Laureijs Jan Peeter Willems, e.e. Peeter Jans Vermeer, a.e. erfsteeg die 
hiertoe behoort 
met recht om te wegen over het erf van Laureijs Jan Peter Willems
belast met jaarlijks 6 lopen min 1/4 part rogge in een meerdere pacht aan Bacx Coorken
belast met jaarlijks 2,5 lopen reductie rogge aan het Bacx Coorken

belast met jaarlijks 5 gulden aan Henrick Aert Leppers
belast met jaarlijks 10 gulden aan Jan Peter Wouters

3de lot de onmondige Barbara
1. een schuur op het tweede lot om te ruimen en af te breken tussen nu en half maart 1665, met de helft 
zuidwaarts van akkerland genaamd den grooten acker, 35, lopen, te Udenhout in de houtsstraet
e.z. 4de lot, a.z. Arien Peter Vermeer, e.e. 2de lot, a.e. de erfsteeg die hiertoe behoort
2. land en wei genaamd t leeghbeesten velt, 5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. 4de lot, e.e. erfsteeg die hiertoe behoort, a.e. prinses van hoochsolder
met recht te wegen over met de twee percelen over het erf van Goijaert Peter Ariens
3. onbedeelde 1/6 deel in moerveld, als voor in den leegen brant, het hele stuk ligt tussen
e.z. Jan Joosten, rest niet ingevuld

4de lot Laureijs Cornelis
1. de noordelijke helft in akkerland genaamd den grooten acker, 3,5 lopen. te Udenhout in de houtsestraet
e.z. 3de lot, a.z. en e.e. Adriaen Peter Vermeer, a.e. erfsteeg die hiertoe behoort
2. houtveld of bos genaamd havermans velt, 5 lopen, als voor "inder voegen soo het haverman in gebruijck 
heeft gehad"
e.z. 3de lot, a.z. Ariaen Jan Jacobs, e.e. prinses van Hoochsolder, a.e. erfsteeg die hiertoe behoort

met het recht te wegen voor beide percelen over de steeg Goijaert Peter Ariens

5de lot Peter Cornelis Aerts
1. de oostelijke helft van akkerland genaamd den boomacker, 3,5 lopen, te Udenhout in de houtsestraet
e.z. 6de lot, a.z. Adriaen Peter Vermeer, e.e. Jan Laureijs, a.e. de gemene straat
2. weiveld genaamd claes robben bempt, 4 lopen, als voor
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e.z. prinses van Hoochsolder, a.z. 6de lot, e.e. Adriaen Peter Vermeer, a.e. weduwe Jan Gerit de Cort

6de lot Lambert Lambert Robben
1. westelijke helft van akkerland genaamd den boomacker, 3,5 lopen, te Udenhout in de houtsestraet
e.z. 5de lot, a.z. Adriaen Peter Vermeer, e.e. heer van Wittenhorst, a.e. de gemene straat
2. weiveld genaamd dielis bemdeken, 6 lopen, als voor in het broeck
e.z. 5de lot, a.z. Jan Arien Cornelis, e.e. Willem Ariens van Hees, a.e. Jan Dierck Raessen

belast met jaarlijks 3 lopen rogge erfpacht aan het convent van St. Gertrudis in Leuven

7de lot onmondige zoon Jan
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de biesenmortel
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. N. Borger, e.e. weduwe Teunis Jan Goijaerts, a.e. Peter Janssen
2. onbedeelde helft in hooiland te Waalwijk
3. weiland te Helvoirt
4. heiveld in Helvoirt

Dit lot mag van het 4de lot 15 eiken opgaande bomen voor St. Jan over een jaar kappen.

8 maart 1664 | 358/I-16

Peter Cornelis Aerts de Lepper en Henrick Aerts en Adriaen Peter Vermeer als voogden over Deliana 
Cornelis Aerts maken een erfmangeling en scheiding

1ste lot Peter Cornelis de Lepper
verkrijgt alle gronden die Deliana bij de deling van 7 maart 1664 zijn toebedeeld in het eerste lot

2de lot Deliana Cornelis de lepper
verkrijgt alle gronden die Peter bij de deling van 7 maart 1664 zijn toebedeeld in het vijfde lot

8 maart 1664 | 358/I-16-16v

Joost Janss als man van Adriana Cornelis Aerts de Lepper en Laureijs Cornelis Aerts de Lepper maken een 
erfmangeling en -scheiding

1ste lot Joost Jans
verkrijgt de gronden die Laureijs bij de deling van 7 maart zijn toebedeeld in het 4de lot

2de lot Laureijs 
verkrijgt de gronden die Joost Jans bij de deling van 7 maart 1664 zijn toebedeeld in het 2de lot

13 maart 1664 | 358/I-16v

Bastiaen zoon wijlen Jan Wouter Peters Heesackers en Heijltje weduwe Wouter Peters van de Pasch, beide 
wonende in Udenhout
zij verklaren dat zij borg staan voor Giel Bastiaen Heesackers en Margereta zijn huisvrouw dochter van 
wijlen Wouter Peters voorschreven
zolang zij in Moergestel woonachtig zijn en in het geval zij ten laste mochten komen te vallen van de 
armenkas

26 april 1664 | 358/I-22v-23

Adriana weduwe Jan Jan Hendrick Emmen heft jaarlijks 1/4 deel in 9 lopen rogge erfpacht in een meerdere 
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pacht van 2,5 mud rogge, te vergelden uit een hoeve genaamd brabants hoeve, gelegen in de parochie 
Oisterwijk op het winckel, rondom in de gemeint
Antonis Jan Jan Emmen heft de helft van deze pacht en Peterken Jan Jan Emmen het resterende 1/4 deel
Zij verkopen hun deel, de negen lopen, aan Andries zoon wijlen Jan Jan Passen voor de som van 212 
gulden 10 stuivers.
De voornoemde weduwe verkrijgt daarmee 52 gulden en 2,5 stuiver.
Zij is hertrouw met Jan Ariens Cleermaecker, maar de opbrengst van deze opbrengst gaat naar haar 
onmondige kinderen uit haar eerste huwelijk en wordt benut om een schepengelofte af te lossen van 60 
gulden.
Zij doet afstand van de tocht tbv van haar kinderen en die verkopen hun deel aan de overige twee eigenaren 
van de erfpacht.

28 april 1664 | 358/I-23-23v

Jan Huijbert Ariens en Maijken Lambert Willems, wonenden te Moergestel, stellen als onderpand en borg 
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Aert Jan Vermeer, a.z. weduwe Jan Cauwenbergh, e.e. Jacob Willems, a.e. Gijsbert Jans Crijnen

17 juni 1664 | 358/I-27v-28v

Deling van goederen met oa.

Lambert Jan van Dormaelen verkrijgt
het achterste deel in een beemd, zuidwaarts, genaamd den grooten beempt, 1,5 bunder, in Oisterwijk, ter 
plaatse int Wippenhout
e.z. Cornelis Peters vande Staeck, a.z. Adam Aerts de Brouwer

12 juli 1664 | 358/I-30v-31

Adriana dochter wijlen Jan Lenaert Heunen, weduwe Goijaert Peter Adriaen Gijben, doet afstand van haar 
recht op tocht 
tbv Peter haar zoon, mede ten behoeve van de andere kinderen
in huis, hof, akkers, dries, beemden, weiden, heivelden, holen, wallen, grachten, kanten en houtwassen 
gelegen te Oisterwijk, in Udenhout en Berkel, Baardwijk en Tilburg

12 juli 1664 | 358/I-31-31v

Peter Goijaert Peter Adriaen Gijben en zijn broers, Jan en Pauels, Peter Cornelis de Lepper als man van 
Jenneke
beloven hun moeder Adriana Jan Lenaert Heunen te onderhouden gedurende de rest van haar leven
Zij krijgt: 3 manvoer rogge (op lichtmis), een zak van 8 lopen boekweit (op lichtmis), 80 pond boter (op 
lichtmis), 100 pond spek of varkensvlees (op St. Andries), 60 karolus gulden (helft op St. Jansdag en de helft 
in de hoogtijd van kerstmis) 
Daarnaast krijgt zij jaarlijks uit de boomgaard van het oud huis, 2 zakken met de beste appelen "int saijsoen 
vanden appeltijt"

12 juli 1664 | 358/31v-35v

Peter Goijaert Peter Adriaen Gijben en zijn broers, Jan en Pauels, Peter Cornelis de Lepper als man van 
Jenneke
maken een erfscheiding van de goederen die hen van hun ouders zijn aangekomen
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1ste lot Peter Goijaerts
1. huis etc. in Berkel bij de Craen
2. akkerland in Berkel
3. akkerland in Berkel
4. helft in hof en boomgaard in Berkel
(sprake van een oude deling van 8 maart 1638)
5. hofstad in Berkel
6. de helft in akkerland in Berkel
7. erf in Berkel
8. de onbedeelde helft in een broekveld genaamd de hesseldonck, te Udenhout int broeck
9. de onbedeelde helft in een broekveld genaamd asschot, als voor waarin Jan Heunen de andere helft bezit

lasten uit dit lot
belast met jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht met Jan Heunen aan iemand te sBosch
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1,5 vat rogge in een meerdere pacht aan Adolf Bex?

2de lot Jan Goijaerts
1. weiveld, 7 lopen, te Udenhout in de houtstrate
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Cornelis Jans, e.e. prinses van Hoochsolder, a.e. de gemene straat
2. land te Tilburg
3. land, zuidwaarts, 5 lopen in den groote acker in Udenhout in de houtsestrate
e.z. Pauwels Goijaerts tegendeler, a.z. een steeg, e.e. Laureijs Jans, a.e. Peter Cornelis de Lepper
4. hooiland in Baardwijk
5. heiveld in Tilburg
6. gerechtigheid in percelen moer onder Loon op Zand int leijken
belast met cijns aan de heer van Loon op Zand

belast met jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht en 1 sester reductie rogge aan het Bacx 
Coorken te sBosch
belast met jaarlijks 20 stuivers in een meerdere erfpacht aan de altaristen

3de lot Pauwels Goijaerts
1. huis en erf, 2 lopen, te Udenhout bij de houtsestrate
e.z. Laureijs Jans, a.z. een steeg
2. akkerland genaamd cleijn ackerken, 3 lopen, als voor
e.z. en e.e. Laureijs Cornelis Aerts, a.z. Peter Cornelis de Lepper, a.e. een erfsteeg
3. land, wei en houtwas, genaamd den verlooren cost, als voor
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Adriaen Jan Peters, e.e. prinses van Hoochsolder, a.e. erfsteeg die hiertoe 
behoort
4. akkerland genaamd het sestersaet, 2 lopen, als voor
e.z. Laureijs Jans, a.z. Adriaen Jans, e.e. Cornelis Jan Cauwenberch, a.e. een erfsteeg
5. 2 lopen noordwaarts afgepaald in den grooten acker, als voor
e.z. Jan Goverts, a.z. Jan Arien Laureijs, e.e. Laureijs Jans, a.e. Peter Cornelis de Lepper
dit sestersaet zal wegen over het lot van Jan Goijerts naast het erf van Laureijs Jans
6. houtveld, 4 lopen, als voor int Udenhoutse broeck
e.z. Jan Arien Cornelis Cleijnen, waar het veld door weegt, a.z. Arien Peter Sijmons, e.e. Lambert Lambert 
Robben, a.e. Arien Aert Weijten
7. heiveld onder Tilburg
8. heiveld onder Tilburg
9. heiveld onder Tilburg

belast met jaarlijks 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 lopen rogge en 2 lopen rogge reductie in een meerdere pacht aan de rector van het 
Bacxkoorken te sBosch
belast met jaarlijks 4 stuivers en 1 oort in hertogcijns

4de lot Peter Cornelis de Lepper
1. huis, schop en varkenskooi met hof, boomgaard en erf, land en wei, 10 lopen, te Udenhout op de 
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houtsestrate
e.z. Cornelis Aert de Lepper, a.z. erfsteeg die bij dit erf hoort, e.e. Pauwels Goijaerts, a.e. de houtsestrate
2. land genaamd het coeijken, 3 lopen, als voor
e.z. Laureijs Jans, a.z. tegendelers, e.e. Adriaen Jan Peter Willems, a.e. steeg
3. heiveld genaamd het heijveldeken, als voor
b.z. Laureijs Jans, e.e. Adriaen Jans, a.e. erfsteeg die hiertoe behoort
4. hooiland onder Baardwijk
5. heiveld onder Tilburg
6. de zuidelijke helft in een beemd genaamd den winckelsen beempt, 6 lopen, te Udenhout bij de 
schoorstrate
e.z. Jan Heunen tegendeler, a.z. groot gasthuis van den Bosch, e.e. de astelsesteeghde, a.e. Jan Peter 
Vermeer

belast met jaarlijks 3 mauwer rogge aan Barbara Lamberts

16 september 1664 | 358/I-36-36v

Gijsbert Janssen Cruijssen
verkoopt aan Jan Peeter Wouters
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 9 carolus gulden van xx stuivers tstuck, te betalen op 1 augustus 1664
uit akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Gijsbert vs., a.z. Aert Janssen van Haeren, e.e. weduwe Jan Janssen Cauwenberch, a.e. de gemene 
straat

de verkoper kan de cijns terugkopen voor 200 carolus gulden, met de cijns en achterstallige betalingen

belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan Horenbeeck te sBosch

22 september 1664    358/I-36v-37

Jenneken, weduwe Laureijs Adriaens van Abeelen, dochter van wijlen Jan Franck Brocken doet afstand van 
haar recht van tocht 
aan haar zoon Peter Laureijs Adriaen van Abeelen en Leonard Peeter Heunen, man van Maijken en Jan 
Laureijs Adriaen van Abeelen, belast met een lijfrente ten behoeve van haar zoon Willem van 100 karolus 
gulden per jaar 
1. akkerland, genaamd den hoogen acker, 5 lopen, te Udenhout bij den Cuijl
e.z. erfgenamen Willem Jan Bartholomeus, a.z. Jan Peijnenborch, e.e. bisdom van den Bosch, a.e. Cornelis 
Jan Geerts
2. hooibeemd, 4 lopen, als voor
e.z. weduwe Peter Adams, b.e. een gemene steeg
3. akkerland, genaamd den Coomans acker te Berkel

De nieuwe eigenaren garanderen vervolgens de rente voor Willem elk jaar te zullen betalen op onze 
vrouwendag lichtmis 

1 december 1664 | 358/I-40v-41

Jenneken dochter Embert Laureijns, weduwe Robbert Cornelis doet afstand van haar recht op tocht in het 
"doode paert" in alle goederen die in toch bezit onder Kerkhoven en Udenhout in de parochie van Oisterwijk 
aan Gerit Robbert Cornelis haar zoon om daaruit een rente van 100 karolus gulden te betalen.

19 juni 1664 | 358/I-45
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Goijaert Peter Adriaen Gijben is overleden. Zijn vrouw Adriana Jan Lenaert Heunen en haar kinderen regelen 
de nalatenschap en komen overeen dat Adriana afstand doet van de erfgoederen en daarvoor in ruil wordt zij 
voor de rest van haar leven verzorgd door de kinderen.
Dat beloven Peeter, Pauwels en Jan, en Peter Cornelis de Lepper als man van Jenneken. Adriana krijgt 3 
mouwer rogge een een molder boekweit, 80 pond boter, 100 pond speck of varkensvlees (op st. Andries), 60 
karolus gulden in geld.
Verder krijgt ze nog twee zakken van de beste appels uit de boomgaard bij het oud huis als het appeltijd is. 
Als ze ziek wordt of ander ongemak krijgt ze de aandacht en drank en het voedsel dat noodzakelijk is.

13 december 1664 | 358/I-49-49v

Inventaris van de nagelaten goederen van Jan Jan Cauwenberch die zijn weduwe Maijke Aerts in tocht bezit.
Het is boerengerei.

31 oktober 1664 | 358/I-50-51

Notaris Adriaen Ruijssenaers uit Oosterhout verklaart dat voor hem is verschenen meester Arnoldus 
Hofmans die zijn broer Jan, wonende te Helvoirt, machtigt om uit zijn naam te verkopen aan Peter Jan 
Joordens
zaailand, 2 lopen, te Udenhout in de hoochhoutse Ackeren
noord de koper, zuid erfgenamen Emmert Jacobs, west St. Anna gasthuis, oost de gemene weg
vrij en kommerloos

27 oktober 1664 | 358/I-51-52

Testament van Lambert Elias Brekelmans en Jenneken Marten Jan van Hooff

Beide met handtekeningen, Lambert in goed schrift, Jenneken in vreemde tekens.

20 januari 1664 | 358/II-3-3v

Peerken, Heijltie en Joostje, dochters van wijlen Aert Joost Vrients, geassisteerd door hun oom Willem 
Thijssen, Jan Adriaan van Buel als man van Maria Aert Joost Vrients, verkopen aan
Aert en Peter, zonen van wijlen Joost Jan Vrients
onbedeeld 1/3 deel in een woonhuisje en grond met aanstede en erf
1/3 deel in weiveld, 1 lopen
1/3 deel in akkerland, 43 roeden
de gerechtigheid in land van 1 lopen
alles gelegen in Udenhout aan de Winckel en het laatste perceel in de hoochoutse ackeren

belast met jaarlijks 1/3 deel in een vat rogge in een meerdere pacht aan N. te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 27 stuivers aan N. te sBosch

voor de som van 155 gulden

24 januari 1664 | 358/II-4

Adriaen Anthonis Cruijssen
verkoopt aan Cornelis Peter Vermeer
de helft in een beemd, 4 lopen, te Udenhout in de Corte veldekens
e.z. Peter Peters Vermeer, a.z. de heer baron van Wittenhorst, e.e. Goijert Peters Vermeer, a.e. de Asselse 
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steeghde

belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch

voor de som van 60 gulden

28 januari 1664 | 358/II-4v-5

Engeltje dochter wijlen Jan Adriaens van Gorcum alias schoenmakers, weduwe Adriaen Cornelis van 
Tilborch, doet afstand van haar recht op tocht aan
Cornelis haar zoon en haar overige kinderen
akkerland, 2 lopen, met de gerechtigheid van de voorhof, te Udenhout opt winckel
b.z. kinderen Jan Adriaen Emmen, e.e. kinderen Jan Gerits de Cort, a.e. Bastiaen Claes de decker

de nieuwe eigenaren (Cornelis, Jan en Jenneken en Cornelia Adriaen van Waelwijck als man van Elisabeth) 
verkopen dit perceel het aansluitend aan
Adriaen Jan Joost Thonis en zijn zwager Jan Anthonis de Decker

belast met jaarlijks 1/7 deel in 12 gulden te lossen met 200 gulden aan Laureijs int Root Cruijs te sBosch c.s.
belast met jaarlijks 1,5 vat en 2,5 kan roggen erfpacht in een meerdere pacht aan de heilige geest van 
Oisterwijk
belast met jaarlijks 19 stuivers 2 oort aan de heilige geest in Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 denier cijns in de gezworen cijns van Tilburg

voor de som van 216 gulden 10 stuivers

28 januari 1664 | 358/II-5v-6

Adriaen Jan Joost Thonis verkoopt aan
Cornelis en Gijsbert zonen van Joorden (Jan) Joordens
akkerland, 1 lopen, genaamd het hullet, te Udenhout in den biesmortel
e.z. kinderen Joorden Jan Joordens, a.z. Adriaen Laureijs, e.e. de gemeint, a.e. Joorden Jan Joordens

voor de som van 100 gulden

8 februari 1664 | 358/II-6

Adriaen Cornelis Deckers
verkoopt aan Jan Jan de Cort
akkerland, 1 lopen 8 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Wouter Jans, a.z. Peter Willems van Rijswijck cs., e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Thonis Jan 
Hendricx

belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere pacht aan de kinderen Barbara de Moij te sBosch
met recht van overweg naar het Winkel over het erf van Peter Willems van Rijswijck

voor de som van 164 gulden 10 stuivers

28 januari 1664 | 358/II-5v-6

Adriaen Jan Joost Thonis
verkoopt aan Cornelis en Gijsbert Joorden Joordens
akkerland, 1 lopen, genaamd het hullet,  te Udenhout in den biesemortel
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e.z. kinderen Joorden Jan Joorden, a.z. Adriaen Laureijs, e.e. de gemeint, a.e. Joorden Jan Joorden

voor de som van 100 gulden

8 februari 1664 | 358/II-6

Adriaen Cornelis Deckers
verkoopt aan Jan Jans de Cort
akkerland, 1 lopen 8 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Wouter Jans, a.z. Peter Willems van Rijswijck cs, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Thonis Jan 
Hendricx

belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere pacht aan de kinderen Barbara de Moij te sBosch
de gerechtigheid van de weg over het erf van Peter Willems van Rijswijck naar het winckel

voor de som van 169 gulden 10 stuivers

8 februari 1664 | 358/II-6-6v

Adriaen Cornelis Deckers
verkoopt aan Jan Jans vande Pasch
weiveld, 3 lopen, te Udenhout op den winckel
e.z. Peter Peters, a.z. gasthuis van sBosch, e.e. Claes Wouters, a.e. erfgenamen Peterken Rijswijck

recht van overpad over het erf van Peterken Rijswijck

voor de som van 330 gulden

13 februari 1664 | 358/II-6v-7

Taxatie van de nagelaten goederen van Andries Daniels, overleden te Udenhout op 4 januari 1664

1/5 deel onbedeeld in een slecht lemen huisje, met land en wei, 4 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
een beemd, genaamd den horst, als voor aan het eind van de nieuwe steeg in het broeck, ook zeer slecht
belast met jaarlijks 4 gulden aan N. te sBosch
belast met jaarlijks 2 lopen gerst aan het convent te Oisterwijk

getaxeerd op 75 gulden

twee schepengeloften van Oisterwijk ten laste van Jan Jan Hendricx (60) en Hendrick Wouters (50) - samen 
110 gulden

schepengelofte voor schepenen van Loon ten laste van Hendrick Hendrix van 100 gulden

15 februari 1664 | 358/II-7v

Hendrick Joost Aert Henricx als man van Anna dochter wijlen Gommert Gerrits de Cort
verkoopt aan Sijmon Peter Sijmons
1. akkerland, 5/4 lopen(?), te Udenhout in de gruenstraet
e.z. Willen Cornelis Berthens, a.z. Sijmon Peter Sijmons, e.e. Willem Adriaen Appels, a.e. Willem vs. en de 
weduwe Peeter Cornelis Gijsberts
belast met jaarlijks 3,5 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de heren vande Baseldonck
belast met jaarlijks 9 stuivers in verstegens cijns aan Joachem van Osch
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2. wei en hei, 4 lopen, te Udenhout op gomelaer
e.z. en e.e. Sijmon Peter Sijmons, a.z. Jan Jan Appels, a.e. de gemene straat

de koper betaalt een schepengelofte van 100 gulden aan Joost Peter Brekelmans op St. Anthonis

Hendrick aangekomen door erfdeling

voor de som van 267 gulden 10 stuivers

20 februari 1664 | 358/II-8v

Adriaen jan van Besauwen als man van Maijken dochter wijlen Jan Laureijs verkoopt aan
Adriaen Gijsbert Cornelis
de oostelijke helft in een weiveld, 5 lopen 36 roeden, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Adriaen Cornelis, a.z. de gemene straat, e.e. Hendrick Jan Laureijssen, a.e. Adriaen Cornelis cs.

voor de som van 368 gulden 10 stuivers

22 februari 1664 | 358/II-9-9v

Adriaen, Willem, Gijsbert, Gerrit en Jacob, zonen van Cornelis Peters van Gorcum en Laureijsken Adriaen 
Laureijs, Willem Cornelis Wagemakers als man van Adriana, Huijbert Peters als man van Peterken, Jan 
Adriaen Claes de Cock als man van Elisabeth en Cornelis Adriaen als man van Maria, dochters van Cornelis 
en Laureijsken, Adriaen Cornelis Peters en Jan Joost Deckers als voogden over de 4 kinderen van wijlen 
Denis Cornelis Peters verwekt uit Digna Joost Deckers, Cornelis Cornelis Peters als zoon van Cornelis 
Peters en Anna Gijsberts, zijn tweede vrouw, Peter Jan Jan Verhoeven als man van Laureijsken en Gerrit 
Willem Verbundt als man van Jenneke, ook dochters van Cornelis en Anneke, allen mede voor Jan Cornelis 
Peters
verkopen aan Adriaen Jan Peters van Gorcum
1/4 deel westwaarts in een aanstede en "coolvelden" daar aan het einde van liggende, 1,5 lopen, te 
Udenhout op de winckel
e.z. de mortelse steeghde, a.z. Adriaen Jan Peters, e.e. de straat, a.e. Jan Martens de Cort

voor de som van 314 gulden

22 februari 1664 | 358/II-9v

Adriaen, Willem, Gijsbert, Gerrit en Jacob, zonen van Cornelis Peters van Gorcum en Laureijsken Adriaen 
Laureijs, Willem Cornelis Wagemakers als man van Adriana, Huijbert Peters als man van Peterken, Jan 
Adriaen Claes de Cock als man van Elisabeth en Cornelis Adriaen als man van Maria, dochters van Cornelis 
en Laureijsken, Adriaen Cornelis Peters en Jan Joost Deckers als voogden over de 4 kinderen van wijlen 
Denis Cornelis Peters verwekt uit Digna Joost Deckers, Cornelis Cornelis Peters als zoon van Cornelis 
Peters en Anna Gijsberts, zijn tweede vrouw, Peter Jan Jan Verhoeven als man van Laureijsken en Gerrit 
Willem Verbundt als man van Jenneke, ook dochters van Cornelis en Anneke, allen mede voor Jan Cornelis 
Peters
verkopen aan Jan Martens de Cort
akkerland, 1 lopen 17 roeden, als voor
e.z. Joost Jan Jans, a.z. Adriaen Jan Peters, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de mortelse steeghde

voor de som van 240 gulden

22 februari 1664 | 358/II-10
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Adriaen, Willem, Gijsbert, Gerrit en Jacob, zonen van Cornelis Peters van Gorcum en Laureijsken Adriaen 
Laureijs, Willem Cornelis Wagemakers als man van Adriana, Huijbert Peters als man van Peterken, Jan 
Adriaen Claes de Cock als man van Elisabeth en Cornelis Adriaen als man van Maria, dochters van Cornelis 
en Laureijsken, Adriaen Cornelis Peters en Jan Joost Deckers als voogden over de 4 kinderen van wijlen 
Denis Cornelis Peters verwekt uit Digna Joost Deckers, Cornelis Cornelis Peters als zoon van Cornelis 
Peters en Anna Gijsberts, zijn tweede vrouw, Peter Jan Jan Verhoeven als man van Laureijsken en Gerrit 
Willem Verbundt als man van Jenneke, ook dochters van Cornelis en Anneke, allen mede voor Jan Cornelis 
Peters
verkopen aan Laureijs Jans van Rijswijck
akkerland, 2 lopen 15 roeden, als voor
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. weduwe Jan van Rijswijck, e.e. gasthuis steven vanden Bosch, a.e. Jan 
Martens de Cort

voor de som van 349 gulden

22 februari 1664 | 358/II-10

Adriaen, Willem, Gijsbert, Gerrit en Jacob, zonen van Cornelis Peters van Gorcum en Laureijsken Adriaen 
Laureijs, Willem Cornelis Wagemakers als man van Adriana, Huijbert Peters als man van Peterken, Jan 
Adriaen Claes de Cock als man van Elisabeth en Cornelis Adriaen als man van Maria, dochters van Cornelis 
en Laureijsken, Adriaen Cornelis Peters en Jan Joost Deckers als voogden over de 4 kinderen van wijlen 
Denis Cornelis Peters verwekt uit Digna Joost Deckers, Cornelis Cornelis Peters als zoon van Cornelis 
Peters en Anna Gijsberts, zijn tweede vrouw, Peter Jan Jan Verhoeven als man van Laureijsken en Gerrit 
Willem Verbundt als man van Jenneke, ook dochters van Cornelis en Anneke, allen mede voor Jan Cornelis 
Peters
verkopen aan Gijsbert Martens de Cort
beemd, genaamd de miert rijt, 3 lopen 14 roeden, als voor
e.z. Adriaen Jan Peters, a.z. en e.e. st. Anna gasthuis, a.e. kinderen Jan Aert Weijten

voor de som van 223 gulden

22 februari 1664 | 358/II-10

Adriaen, Willem, Gijsbert, Gerrit en Jacob, zonen van Cornelis Peters van Gorcum en Laureijsken Adriaen 
Laureijs, Willem Cornelis Wagemakers als man van Adriana, Huijbert Peters als man van Peterken, Jan 
Adriaen Claes de Cock als man van Elisabeth en Cornelis Adriaen als man van Maria, dochters van Cornelis 
en Laureijsken, Adriaen Cornelis Peters en Jan Joost Deckers als voogden over de 4 kinderen van wijlen 
Denis Cornelis Peters verwekt uit Digna Joost Deckers, Cornelis Cornelis Peters als zoon van Cornelis 
Peters en Anna Gijsberts, zijn tweede vrouw, Peter Jan Jan Verhoeven als man van Laureijsken en Gerrit 
Willem Verbundt als man van Jenneke, ook dochters van Cornelis en Anneke, allen mede voor Jan Cornelis 
Peters
verkopen aan Adriaen Embert van Rijswijck
de westelijke helft in een beemd, 12 lopen 17 roeden. als voor op gommelaer
e.z. kinderen Jan Gerrit Appels, a.z. Jan Joost Jan Emmen, e.e. kinderen Embert Jacobs van Rijswijck, a.e. 
Jan Dircx van Grevenbroeck

voor de som van 191 gulden

22 februari 1664 | 358/II-10v

Adriaen, Willem, Gijsbert, Gerrit en Jacob, zonen van Cornelis Peters van Gorcum en Laureijsken Adriaen 
Laureijs, Willem Cornelis Wagemakers als man van Adriana, Huijbert Peters als man van Peterken, Jan 
Adriaen Claes de Cock als man van Elisabeth en Cornelis Adriaen als man van Maria, dochters van Cornelis 
en Laureijsken, Adriaen Cornelis Peters en Jan Joost Deckers als voogden over de 4 kinderen van wijlen 
Denis Cornelis Peters verwekt uit Digna Joost Deckers, Cornelis Cornelis Peters als zoon van Cornelis 
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Peters en Anna Gijsberts, zijn tweede vrouw, Peter Jan Jan Verhoeven als man van Laureijsken en Gerrit 
Willem Verbundt als man van Jenneke, ook dochters van Cornelis en Anneke, allen mede voor Jan Cornelis 
Peters
verkopen aan Peter Gerrit vande Pasch
weiveld, 1 lopen 16 roeden, als voor achter de huijsacker,
e.z. weduwe Jan van Rijsewijck, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. Joost Jans, a.e. Peter Jan van Rijsewijck

voor de som van 127 gulden 10 stuivers

28 februari 1664 | 358/II-11v

Hendrick Wijtman Peter van IJerssel
verkoopt aan Jan Willem Jan Wouters
de onbedeelde helft in een beemd, 4 lopen 11 roeden 6 voeten, te Udenhout in den Brant
e.z. erfgenamen jonker Jeger, a.z. Andries Peter Cuijpers en Willem Adriaen Appels, e.e. de gemene lei, a.e. 
Handrick Hendricxse

voor de som van 553 gulden 17 stuivers

4 maart 1664 | 358/II-11v-12

Adriaen Steven Daniels en Aert Lambert Arien Lamberts
verkopen aan Gijsbert Martens de Cort
de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout op de winckel
e.z. Arien Jan Peeters, a.z. Jan Thomas Maes, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. Jan Gerrits de Cort

voor de som van 151 gulden

4 maart 1664 | 358/II-12

Adriaen Jan Ariens als man van Maijken dochter wijlen Cornelis Ariens
verkoopt aan Adriaen Arien Jan van IJerssel
akkerland, 1 lopen 4 roeden, te Udenhout in den Biesmortel
b.z. Merike Cornelis, e.e. kinderen van Meriken Jan Goijaerts, a.e. kinderen Jan Laureijs Sijmons

voor de som van 220 gulden

vernadert op 4 maart 1664 door Willemken dochter wijlen Cornelis Ariaens van IJerssel en huisvrouw van 
Peter Gijsberts

14 maart 1664 | 358/II-13v-14

Peeter Jan Janssen, wiens moeder was Maria dochter Jan Passen, Gerrit Jan Martens wiens moeder was 
dezelfde Maria in haar tweede huwelijk, Jan Joorden Janss als man van Jenneken dochter Jan Martens en 
Maria
verkopen aan Michiel Jan Gijsberts
weiveld, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.e. Jan Wouter Colen, e.e. Laureijs Cornelis, a.e. Jan Arien Laureijssen
met recht van overweg als gevolg van een deling van de kinderen Jan Passen voor de schepenen van 
Oisterwijk

voor de som van 189 gulden
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27 maart 1664 | 358/II-16

Adriaen Janssen vande Pasch, wonende in Udenhout
verkoopt aan Anthonis Cornelissen Bacx
akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Jan Gerrits de Cort zuidwaarts, a.z. kinderen en erfgenamen Joost Willems, e.e. Huijbert Aertssen van 
Helvoort, a.e. Elisabeth weduwe Laureijs Brocken

voor de som van 170 gulden

26 april 1664 | 358/II-17-17v

Thonis en Peterken, kinderen wijlen Jan Hendrick Emmen, Thonis samen met Hendrick Willems als voogden 
van de kinderen Jan Jan Hendrick Emmen
verkopen aan  Jan Jan van de Pasch voor zijn broer Andries Jan van de Pasch
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen roggen in een meerdere pacht van 2,5 mud roggen erfpacht. 
welke pacht Heijltje weduwe Jan Roeters, dochter van wijlen Gijsbert de Beer beloofde te betalen aan Peter 
zoon wijlen Huijbert Peter Aerts, te betalen op onze lieve vrouwe dag purificatie uit een hoeve met gronden 
genaamd Brabants hoeve, in de parochie van Oisterwijk ter plaatse genaamd op het winckel, rondom in de 
haarense gemeint, zoals in schepenbrief van Oisterwijk van 14 december 1511 staat 

voor de som van 212 gulden 10 stuivers

10 mei 1664 | 358/II-18v-19

Willemke dochter wijlen Willem Frans van Sittert met een voogd, Dingmans Jans als man van Heijltjen, 
Adriaen Jan vander Sterren als man van Peterken, dochter Jan Adriaen Hamels en Adriana dochter Peter 
Willems vs
verkopen aan Jan Peijnenborch oud secretaris
erf genaamd het wolffve bosch, 2 lopen, te Udenhout in het broeck
e.z. de heer van Wittenhorst, a.z. mevrouw de prinses van Hoochsolre, e.e. Joost Lambert Joosten, a.e. 
weduwe Matheus Adriaens

belast met jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht aan het manhuis te Oisterwijk

voor de som van 49 gulden

30 mei 1664 | 358/II-19v

Aert Gommert de Cort weduwnaar van Maijken Willems
doet afstand van zijn tocht aan Adriaen Gommert de Cort en Joost Arien Joosten als voogden van de 
kinderen van Aert en Maijken
in een schuur, boomgaard en aangelegen erf, land en wei, 3 lopen, te Udenhout in de gruenstrate
e.z. Adriaen Gommert de Cort, a.z. weduwe Andries Thomas Woestenborch, e.e. Sijmon Peter Priem, a.e. 
de gemene straat

De nieuwe erfgenamen verkopen dit perceel aan Sijmon Peter Sijmon Priem

belast met het onderhoud van het hek en de posten op de steeg
Adriaen Gommert de Cort heeft recht van overweg over de steeg

voor de som van 592 gulden 10 stuivers
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31 mei 1664 | 358/II-20

Aert Gommert de Cort 
doet afstand van zijn tocht aan Adriaen Gommers de Cort en Joost Adriaen van Broeckhoven als voogden 
van zijn kinderen verwekt bij Maria Willem Buijs
in een erf genaamd den horst, 4 lopen, te Udenhout in het broeck
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Jan Dircx van Grevenbroeck en Willem Appels, b.e. weduwe Jan Gerrit de Cort

de nieuwe eigenaren verkopen dit perceel aan Laureijs en Hendrick, zonen van Hendrick Verhoeven

belast met jaarlijks 5 stuivers ii oort cijns aan Daniel van Zutphen te sBosch
met de gerechtigheid van overweg

voor de som van 90 gulden

10 juni 1664 | 358/II-23-23v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Emmert Jacobs van Rijswijk, overleden te Udenhout op 4 mei 
1664

1. akkerland, 1 lopen, in de hoochoutse ackeren
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Adriaen Stevens
getaxeerd op 100 gulden

2. weiland, 2,5 lopen, als voor aan de heijkant
e.z. Thonis Jans, a.z. Adriaen Jan van Rijswijck
getaxeerd op 132 gulden

16 juni 1664 | 358/II-24v

Adriaen Steven Wouter Span
verkoopt aan Heijster dochter wijlen Gerrit van Broeckhoven weduwe wijlen Adriaen Wouters
2/3 deel onbedeeld in wei en hei, 8 lopen, te Udenhout aan den brandt
e.z. bisdom van sBosch, a.z. erfgenamen Heijliger Dirckx van Grevenbroeck, e.e. Adriaen Wouters Span, 
a.e. jonker Jeger

belast met jaarlijks 2/3 deel in 15 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch

voor de som van 60 gulden

19 juni 1664 | 358/II-25v

Jan Huijbert Ariens
verkoopt aan Gijsbert Jan Cruijssen
land en wei, 1,5 lopen 1,5 roede, te Udenhout in de Gruenstrate
e.z. Aert Jan Vermeer, a.z. Gijsbert Jans, e.e. Jan Jan Cauwenberch, a.e. de gemene straat

voor de som van 330 gulden

5 juli 1664 | 358/II-26-26v
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Dirck natuurlijke zoon van Huijgh Dircx wiens moeder was Anneke dochter Jan Claes Dries Peijnenborch
verkoopt aan Bastiaen Thomas Stevens Maes
akkerland, 1 lopen en wat roeden, te Berkel in de ses hoeven
e.z. Bastiaen Thomas Stevens Maes, a.z. Adriaen Anthonis Cruijssen e.a., e.e. Joost Lambert Joosten, a.e. 
Willemke weduwe Aert van Heck

perceel aangekomen door testament van 13 februari 1652 voor notaris Drabben in Breda, van zijn moeder

voor de som van 182 gulden 10 stuivers

18 juli 1664 | 358/II-27

Taxatie van de nagelaten goederen van Anneken dochter Jan Ariens van Heck, overleden te Udenhout op 16 
juni 1664
Haar moeder Adriana van de Schoor bezit deze goederen nog in tocht

1. 1/4 deel in een huisje en erf, 5,5 lopen, te Udenhout in de Cruijsstraet
belast met jaarlijks 5 lopen 4 kannen rogge aan de heilige geest van Haaren
getaxeerd op 140 gulden

2. 1/4 deel in akkerland, 4 lopen, als voor 
een broekveld in de leegrijte
belast met jaarlijks 1,5 stuiver aan de gezworenen van Tilburg
getaxeerd op 130 gulden

25 juli 1664 | 358/II-27-28

Jan Cornelis, wonende te Elshout, als man van Maijken, Adriaen Jans Oostvogel, wonende te Nieuwkuijk, 
als man van Grietje, dochters wijlen Corst Peters van Keulen en Jenneken Jans de Bondt,
Jan Cornelis vs. en Wouter Cornelis, wonende te Drunen, als voogden van de kinderen wijlen Thonis Gerrits 
en Anneken Corst van Keulen, en hun meerderjarige zoon Embert
verkopen aan Cornelis Lambert Willems en Jan Huijbert Ariens
1. een woonhuis en erf, land en wei, 7 lopen, te Udenhout in den Brandt
e.z. Gijsbert Willem Hendricx, a.z. Aert Huijberts, e.e. Drunen, a.e. Cornelis Jans Witlocx
2. akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. Hendrick Willems vande Plas, a.z. Cornelis Jans Witlocx, e.e. Drunen, a.e. Aert Huijberts cs.
3. land, wei en moer, 8 lopen, als voor
e.z. Aert Huijberts, a.z. Aert Huijberts en de kinderen Goijaert Peters cs., e.e. Jan Peter Wouters cs, a.e. 
Drunen

belast met jaarlijks 1 gulden aan Jacob Kelst(?) te sBosch in een meerdere rente
met recht van overweg, zowel over dit erf als voor de eigenaren over andere erven

voor de som van 800 gulden

15 augustus 1664 | 358/II-28-28v

Jan zoon wijlen Franck Jans
verkoopt aan Maijken dochter wijlen Franck Jans die al 1/4 deel bezit
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den kuijl
e.z. Jan Dirck Raessen zuid, a.e. weduwe Cornelis ... Wouters noord, e.e. Peterken Weijten, a.e. Lijntje 
Hendricx

voor de som van 100 gulden
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16 september 1664 | 358/II-30v-31

Peeter Gerrit Ariens als man van Adriana dochter Adriaen Jacobs, en Adriaen Jan van Heck maken een 
erfdeling van de nabeschreven goederen

1ste lot - Peter Gerrits
akkerland, 5/4 vadtsaet, uit een groter stuk, westwaarts, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. andere afgepaalde perceel, a.z. kinderen Claes Ariens, e.e. kinderen Jan Jan Rijcken, a.e. Jan Peeter 
Vermeer
met recht van overweg over het volgende perceel en het moet achtergelegen percelen laten wegen naar de 
straat
getaxeerd op 85 gulden

2de lot - Adriaen Jan van Heck
akkerland, 5/4 vadtsaet en enkele roeden, te Udenhout in de gruenstraet
e.z. kinderen Jan Jan Rijcken, a.z. en e.e. eigenaar, a.e. de straat
dit perceel moet anderen laten wegen naar de straat toe
getaxeerd op 85 gulden

13 oktober 1664 | 358/II-32

Sijmon Marten Sijmons als man van Mechtelt dochter Hendrick Joosten
verkoopt aan Adriaen Jan van Son
de helft oostwaarts in land en wei, 1 lopen, met de gerechtigheid in het huis dat daar op staat, te Udenhout 
op het winckel
e.z. Sijmon vs., a.z. Adriaen Jan van Son, e.e. Wouter Jan Wouters, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 4 lopen rogge erfpacht in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk

voor de som van 100 gulden

7 oktober 1664 | 358/II-32-32v

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Jacob Marcelis, overleden op 18 september 1664 in 
Udenhout

1. de helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de mortel
e.z. Peter Adriaen Brocken, a.e. weduwe en kinderen Jacob Marcelis
getaxeerd op 125 gulden

2. de helft in een broekveld, 7 lopen, te Udenhout in het Broeck
e.z. heilige geest van sbosch, a.z. st. Anna gasthuis
belast met jaarlijks 12.5 stuivers aan de rentmeester Schuijl
getaxeerd op 75 gulden

3. 1/8 deel in de helft (dus 1/16 deel) in 3 percelen land, samen 17 lopen, op twee percelen staat een huisje, 
gelegen in Udenhout op de Houtse straet, en het derde perceel op de scheiding van Udenhout en Tilburg 
aan de houtse straet
belast met jaarlijks 6 stuivers aan rentmeester Boeckholt
belast met jaarlijks 3 gulden aan de kinderen Eijcken van Dongen
getaxeerd op 100 gulden

31 oktober 1664 | 358/II-33-33v
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Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneken en Joost, broer en zus, kinderen van Willem Jans Vuchts, 
overleden in Deuteren in de maand augustus als gevolg van de pestelentiale sieckte

geen goederen in Udenhout

21 september 1664 | 358/II-33v

Taxatie van de nagelaten goederen van Anthoniske Jans, overleden op 21 september 1664 in Deuteren aan 
de pestilentialen sieckte

geen goederen in Udenhout

3 november 1664 | 358/II-34

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen zoon Peter Jan Adams en zijn twee kinderen, overleden in 
oktober 1664 te Venloon aan de pestilentiale sieckte

1/6 deel in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Cuijl
1/6 deel in een broekveld van 4 lopen te Udenhout in het broeck
samen belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan bacxkoorken te sBosch
samen belast met de helft in 35 stuivers aan Meelmans gasthuis te sbosch
getaxeerd op 50 gulden

24 november 1664 | 358/II-34-34v

Taxatie van de nagelaten goederen van Huijbert Jan Jans, overleden te Tilburg op 4 november 1664

1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
belast met jaarlijks 1,5 lopen rogge aan iemand in sBosch
getaxeerd op 140 gulden

2. nieuw heiland, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Aert Cornelis, a.e. Jan Willems
getaxeerd op 100 gulden

3. de gerechtigheid in een perceel moer te Udenhout in den Brant, 1 lopen, 5 roeden land en 2 stukjes heide, 
samen 2,5 lopen en de gerechtigheid in een watervenneken te Helvoirt
getaxeerd op 70 gulden

3 november 1664 | 358/II-34v-35

Jan zoon wijlen Cornelis Claes de Cock en Maijken dochter wijlen Jan Aert Cauwenberch, en Aert Heijliger 
Rams als man van Iken Cornelis Claes de Cock en Maijken
verkopen aan Jan Dircx van Grevenbroeck
hooiland, genaamd den Reijten beempt, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, e.e. de brantssteeghde, a.e. erfgenamen jonker 
Jeger

belast met jaarlijks 6 stuivers cijns aan rentmeester Schuijl

voor de som van 200 gulden

vernadert op 3 november 1664 door Claes Jan de Cock
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10 november 1664 | 358/II-35-36

Cornelis Jan Michiels als man van Maijken dochter wijlen Jan Gerrit Priems
verkoopt aan Gerrit Jans Priems
o.a.
1/3 deel onbedeeld in akkerland, 1 lopen 10 roeden, te Berkel in de ses hoeven
e.z. Bastiaen Thomas, a.z. Dingman Jan Willems, e.e. een gemene mestweg, a.e. Joost Lamberts

12 december 1664 | 358/II-36v-37

Denijs zoon wijlen Adriaen de Boer als man van Pauwlijn dochter wijlen Jan Pauwels
verkoopt aan sr. Roedolph van Aken t.b.v. de baron van Wittenhorst
akkerland, 3 lopen 1,5 roeden, te Udenhout in de houtse straet
b.z. weduwe Jacob Marcelis, b.e. baron van Wittenhorst

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

voor de som van 600 gulden

18 november 1664 | 358/II-37-37v

Jan zoon Peeter Jan Hooffmans, wonende te Helvoirt als procuratiehouder van mr. Arnold Peeter Jan 
Hooffmans, zijn broer
verkoopt aan Peeter Jan Joordens
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. erfgenamen Lijsken Jan Joordens, a.z. erfgenamen Embert Jacobs van Rijswijck, e.e. st. Anna gasthuis, 
a.e. de gemene spijkersteechde

voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen door erfdeling voor schepenen van Helvoirt van 16 oktober 1664
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