
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 359 ("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.)
1665

15 januari 1665    359/I-1-11

Adriaen, Jan den ouden, Jacob en Jan den Jongen, zonen van Adriaen Jacob van Rijswijck en Jenneken 
Jan Jan Emmen den Rijcken, Giel Adriaen Pieren als man van Maria, Peter Joost Adriaen Freijssen als man 
van Grietje en Lambert Elias Jan Francken als man van Jenneken, dochters van hetzelfde echtpaar, maken 
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Adriaen Adriaen Jacob van Rijswijck
1. land en wei, genaamd den groote acker bremweij, met nog een wei genaamd het heijvelt en nog land 
genaamd de stoppelweije, samen 23 lopen, te Udenhout aan de Santkant
b.z. en e.e. Lijsken de Crom, a.e. godshuis van Postel
Lijsken de Crom "met haere bochte(?) inde voors. erffenis is gelegen
2. de grootste helft zuidwaarts, zoals nu met kuilen is aangegeven, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jan den jongen (de andere helft), a.z. Adriaen voors., e.e. Lijsken de Crom, a.e. kinderen Willem 
Matheeus
3. de zuidelijke helft in land en wei en hei, 14 lopen, gelegen te Loon bij de gemeint
e.z. Lijsken de Crom, a.z. de gemeint, e.z. godshuis van Postel, a.e. Jan de jongen
4. weiveld, "wesende bleckelinge" genaamd het Schoubroeck, 3 lopen, te Udenhout voor bij den brandt
5. de onbedeelde helft in 2 percelen hei onder Loon, ter plaatse genoemd achterlinge
6. een erfhuis met de onbedeelde helft in een hooiveld, 1 morgen, te Oud-Heusden, ter plaatse genaamd het 
sluijsvelt

2de lot Jan Adriaen Jacob van Rijswijck de jonge
1. woonhuis, bakhuis met het erf daar aan gelegen, 5 lopen, te Udenhout aan de santkant
b.z. en e.e. Lijsken de Crom, a.e. godshuis van Postel
2. buitenste deel aan de oostzijde in akkerland, genaamd den path acker, 2 lopen 45,5 roeden, als voor
b.z. en e.e. Lijsken de Crom, a.e. vorige perceel
de gracht of hool rondom hoort bij dit perceel
3. 3 stukjes heiveld aan elkaar gelegen, 5 lopen 23 roeden, als voor
e.z. erfgenamen Gerrit van Broeckhoven, a.z. de pat acker, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Jan Aert van 
Grevenbroeck e.a.
4. een deel in akkerland, genaamd weinkens(?) acker, 5 lopen 11 roeden, als voor
e.z. en e.e. Lijsken de Crom, a.z. erfgenamen Gerrit van Broeckhoven, a.e. kinderen Cornelis Joosten
5. 2 stukjes weiveld (of heiveld?), aan elkaar gelegen, 3,5 lopen, als voor
e.z. en e.e. Adriaen voors., a.z. Lijsken de Crom, a.e. Claes Joosten
6. een beemd, genaamd hamersbemdeken, als voor
7. de noordelijke helft van land en wei, 14 lopen, te Loon
e.z. Lijsken de Crom, a.z. en e.e  de gemeint, a.e. Adriaen Adriaen Jacob van Rijswijck
8. hooiland te OudHeusden
9. de onbedeelde helft in de Loonse heijde met Adriaen voors.

3de lot Jan Adriaen Jacob van Rijswijck de oude
1. akkerland, 8 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Adriaen Hendricx Verhoeven, a.z. weduwe Peter Sijmons, e.e. achter..., a.e. de gemene straat
2. de zuidelijke helft in een beemd, 10 lopen, als voor
e.z. kinderen Wijt Peter Weijten cs., a.z. kinderen Jan Rijcken, e.e. N. Snelle, a.e. Claes Jooste
3. de noordelijke helft in een broekveld, genaamd den horst, 4 lopen, als voor
e.z. Arien Cornelis Aerts, a.z. de brantse steeghde, e.e. Goijert Peter Goijaerts, a.e. een gemene waterlaat
4. 1/4 deel onbedeeld in een weiland, 4 morgen te Oudheusden
5. heibodem te Loon, bij de Rincte..., 4 lopen
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 oort aan de heer van Loon

belast met jaarlijks 2 "oir" stuivers cijns aan de gezworenen van Tilburg

4de lot Jacob Adriaen Jacob van Rijswijck
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1. akkerland, 2 lopen, te Berkel
2. weiveld te Enschot
3. akkerland te Enschot
4. akkerland te Enschot
5. heiveld te Enschot
6. heiveld te Enschot
7. hooiland te Bezooien

5de lot Michiel Pieren
1. akkerland te Berkel
2. weiveld te Enschot
3. akkerland te Enschot
4. hooiveld, 5 lopen, te Udenhout achter de houtse straet
e.z. Jan Robben, a.z. Joost Jans, e.e. prinses van Hoochsolder, a.e. erfgenamen Goijert Peters
de steeg tussen beide liggende hoort bij dit perceel
gereserveerd 400 setbercken (?) en 100 eiken heesters
5. heiland te Enschot
6. moerbeemd te Loon 
7. de materialen van een schuur die op het perceel van Peter Joosten staat, te ruimen voor mei aanstaande

6de lot Peter Joosten
1. woonhuis te Berkel
2. akkerland te Enschot
3. heiland te Enschot
4. heibodem te Loon aan de Runtwech(?)
5. hooiland te Bezooien

7de lot Lambert 
1. land en wei, 4 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstrate
b.z. kinderen Jan Jans den Rijcken, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Robben
2. akkerland, 2 lopen, als voor aan het eind van de grooten acker
e.z. Adriaen Hendricx Verhoeven, a.z. Ariken Martens e.a., Jans de oude, a.e. Peter Adriaen Cornelis 
Vermeer
3. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de sesshoeven
e.z. kinderen Jan Jan Emmen den Rijcken, a.z. Hendrick Adriaen Wouters, e.e. kinderen Huijbert Adriaen 
Bertens, a.e. onbekend
4. broekveld, 5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Adriaen Heunen, a.z. Wouter Jan Wouters e.a.
5. 1/4 deel onbedeeld in een weiveld, 4 lopen, genaamd den ...toert(?), als voor
e.z. Peter Vermeer, a.z. Adriaen Adriaen Heunen

2 februari 1675 | 359/I-11v

Anneke weduwe Mathijs Jan Bernaerts doet afstand van haar tocht aan haar zoon Jan 
in 1/4 deel onbedeeld in een huis, schuur en aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout in de Meulenstraet
e.z. Aert Hamers, a.z. een gemene steeg, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Hamers
1/4 deel in akkerland, 1,5 lopen, en in twee stukken akkerland, ieder van 1 lopen, alles gelegen als voor
1/4 deel in haar overige goederen 
daarbij een rente die Aert Hamers betaalt aan de heilige geest van sBosch, groot 3 gulden 2 stuivers 

23 januari 1665 | 359/I-16-21

Cornelis, Jan, Andries en Adriaentje, kinderen van wijlen Arien Claes Scheijven en Jenneke dochter wijlen 
Adriaen Aert Thonis, Willem Martens de Cort als man van Heijltjen en Andries Jan Stevens als man van 
Mechtelt, ook dochters van Arien en Jenneken voornoemd, de voornoemde Cornelis met Joost Claes als 
voogden van de kinderen van wijlen Claes Ariaen Scheijven en Maijken Claes, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders
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1ste lot - Andries Ariaen Scheijven
1. een woonhuis met 2 lopen 20 roeden wei daaraan gelegen, te Udenhout opt Winckel in brabants hoeck
e.z. oost Jan Swaens, a.z. het zesde en zevende lot e.a., e.e. Adriaen Jans van Son, a.e. de gemeint
2. akkerland, 1 lopen 10 roeden, als voor
e.z. oost Andries Anthonis, a.z. west en e.e. Jan Jan Swaens, a.e. de andere delers
3. akkerland, genaamd de Corte stucken, 90 roeden, als voor
e.z. zuid Jan Swaens, a.z. noord Peeter Peeters, e.e. Ariaen Arien Bertens e.a., e.a. Andries Anthonis
4. akkerland, genaamd nieuwen weije, 2,5 lopen, als voor
e.z. zuid Gijsbert Arien van Iersel, a.z. noord Andries Thomas, e.e. Jan Jans Swaens cs., a.e. de gemeint
5. het vierde deel in een heiveld aan de westzijde, 2 lopen, als voor in Schoutens velt
e.z. tweede en zesde lot, e.e. Andries voors., a.e. de gemeint

belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan Dries Jans vande Pasch
belast met jaarlijks 2 stuivers 3 oort aan de heilige geest van Oisterwijk

2de lot Willem Martens de Cort
1. een schuur, met de helft in een weiveld, 6 lopen "ter langs door te meten dan aen het huijs comende met 
eenen winckel hoeck over de messie tusschen de scheur ende het huijs gelegen op de helft door te gaan" 
zoals afgepaald, te Udenhout bij brabants hoeck
e.z. derde lot, a.z. en b.e. de gemeint
2. de westelijke helft in akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. derde lot, a/z/ erfgename Jan Emmen e.a., e.e. delers, a.e. Hendrick Joosten
3. het achterste lot in Schoutens velt, 4 lopen, als voor
e.z. het vierde lot, a.z. de gemeint, e.e. weduwe Wouter Peeters vande Pasch, a.e. Creijte heije

belast met jaarlijks 3 lopen 8 kannen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 32,5 stuivers aan het heilig sacrament te Oisterwijk

3de lot Jan Scheijven
1. het nieuwe huis en bakhuis met de zuidelijke helft in een weiveld, 6 lopen, te Udenhout bij brabants hoeck
e.z. Willem Martens de Cort, a.z. Cornelis Schijven cs. de sloot en de wat hoert bij dit deel, b.e. de gemeint
2. de oostelijke helft in akkerland genaamd de garsten acker, 6 lopen, als voor
e.z. Willem Martens de Cort, a.z. de gemene straat, e.e. Cornelis Scheijven, a.e. Hendrick Joosten
3. het voorste lot in Schoutens heijvelt, 5 lopen, als voor
e.z. Adriaentje Arien Scheijven, a.z. de gemeint, 

belast met jaarlijks 4 lopen rogge en 2 lopen 8 kannen boekweit in een meerdere pacht aan het convent van 
Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/3 deel in 10 gulden 15 stuivers aan rentmeester Bouckholt

4de lot Cornelis Scheijven
1. akkerland, 2 lopen 35 roeden, genaamd eijkens acker, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. (zuid) weduwe Antonis Jan Emmen,, a.z. noord Jan Scheijven, e.e. kinderen Jan Emmen, a.e. de 
gemene straat
2. akkerland, genaamd hooghout, 1,5 lopen, als voor in de hooghoutse ackeren
e.z. oost erfgenamen Jan Gerrit Appels, a.z. west Jan Jan Swaens, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Jan Arien 
Wouters van Giersbergen
3. de voorste helft in heiland genaamd de nieuwe erffven als voor in Brabants hoeck, 5 lopen
e.z. noord Jan Scheijven, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Stevens tegendeler
4. heiland, als voor
e.z. Adriaen Jans van Son, a.z. Jan Jan Swaens, 
5. 1,5 lopen wei en land, als voor
e.z. zuid Jan Jan Swaens, a.z. Jan voorn. e.a.

belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan rentmeester Schuijl

5de lot Andries Jan Stevens
1. akkerland genaamd Comans hoeck, 2 lopen 40 roeden, te Udenhout in brabants hoeck
e.z. noord Peter Peters de Borch(?), a.z. en e.e. de gemeint, a.e. kinderen Jan Emmen
2. akkerland als voor op hooghout, 1 lopen 30 roeden
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e.z. oost Jan Jans Swaens, a.z. west en e.e. St. Anna gasthuis, a.e. Jan Arien Wouters
3. wei en hei, als voor
b.z. Jan Jan Swaens
4. de helft aan het einde oostwaarts genaamd de nieuwe erffve, 5 lopen, als voor
e.z. Jan Scheijven, a.z. en e.e. de gemeint a.e. Cornelis Scheijven
5. de materialen van een schop staande op het tweede lot te ruimen voor mei aankomende

belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan rentmeester Schuijl

6de lot onmondige kinderen Claes Arien Scheijven
1. de zuidelijke helft in akkerland, 5 lopen 12 roeden, te Udenhout in brabants hoeck
e.z. Adriaentje Arien Scheijven, a.z. Jan Swaens cs., e.e. Willem Martens de Cort, a.e. de gemeint
2. de helft zuidwaartse in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaentje Arien Scheijven, a.z. Jan Jan Swaens, e.e. Willem Martens de Cort, a.e. de gemeint
3. de zuidelijke helft in een weiveld, 9 lopen, deze helft 7 roeden kleiner dan de andere helft, als voor aan de 
gommersse Straet
e.z. Adriaentje Arien Scheijven, a.z. kinderen Hendrick Joost Thomas cs., e.e. Peeter Jan Rijswijck, a.e. de 
gemene straat
4. het derde lot in Schoutens heijvelt, 2 lopen, als voor
b.z. Willem Martens de Cort

belast met jaarlijks 3 lopen rogge aan de kinderen Heijltjes Doesborch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de heilige geest te Oisterwijk in een meerdere pacht

7de lot Adriaentje Arien Scheijven
1. de noordelijke helft in akkerland, 5 lopen 12 roeden, te Udenhout in brabants hoeck
e.z. onmondige kinderen Claes Scheijven, a.z. Sijmon Martens, de einden als voor
2. de noordelijke helft in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. onmondige kinderen Claes Scheijven, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Andries Arien Scheijven
3. de noordelijke helft in een weiveld, 9 lopen, als voor, deze helft 17 roeden groter dan de andere helft
e.z. onmondige kinderen Claes Scheijven, a.z. het manhuis van Steven vanden Broeck
4. het tweede lot in Schoutens heijvelt, 2 lopen, als voor
b.z. Andries Arien Scheijven cs, de einden als voor
5. de materialen van een schaapskooi staande op het eerste lot te ruimen voor mei aankomende

belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan Andries Jan vande Pasch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de heiige geest van Oisterwijk in een meerdere pacht

14 februari 1665 | 359/I-25v-32v

Gijsbrecht en Hendrick, zonen wijlen Wijtman Peters van IJerssel en Peterken dochter wijlen Hendrick 
Antonis de Cort, Jan zoon wijlen Denis Jan Peeter Willems en Margriet, Jan mede namens zijn moeder, Jan 
zoon wijlen Peeter Adriaen van Abeelen als man van Anna en Jan Jan Gerrit van Broeckhoven als man van 
Maijken, dochters van Wijtman Peters van IJerssel en Peterken, maken een erfdeling van de nalatenschap 
van hun ouders

1ste lot Margriet weduwe Denis Jan Peter Willems
1. het achterste bakhuisje met erf, 11 lopen, te Udenhout op de Schoorstrate
e.z. Jan van Broeckhoven waar Hendrick vs. op woont, a.z. Gijsbert van Irsel waar Margriet op woont, e.e. 
de gemene straat, a.e. Aert Peter Wolffswinckel  
2. het voorste deel van akkerland, genaamd den achtersten acker, 10 lopen 41 roeden, als voor
e.z. Jan van Broeckhoven, a.z. Gijsbert van Iersel, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Frans(?) Wolffswinckel
3. akkerland genaamd den Sant acker, 2 lopen 45 roeden, als voor
e.z. Gijsbert van Iersel, a.z. het volgende perceel, e.e. de gemene straat, a.e. Peeter Frans Wolffswinckel
4. weiveld, genaamd de doreweij, 7 lopen, als voor
b.z. tegendelers
5. wei en hei genaamd het lath bosch 37 lopen, als voor
b.z. en e.e. Peter Franschen, a.e. tegendeler
6. heiveld, genaamd t'leege beeste velt, 4 lopen 12 roeden, als voor
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aan alle zijden tegendelers

op dit lot berusten diverse schulden, maar geen vaste lasten

2de lot Jan van Broeckhoven
1. het outhuijs waar Hendrick vs. in woont met de aanstede en de Calverweij, 11 lopen, te Udenhout op de 
Schoirstraete, 
2. akkerland in het midden van de achtersten acker, 10 lopen 49 roeden
3. akkerland genaamd den Santacker, de noordelijke zijde, met de duijn hegge, 3 lopen 8 roeden
west de heren straat, noord de gemeint van Drunen, oost Peter Franssen Wolffswinckel
4. weiveld en heiveld, het middelste lot, 42 lopen 26 roeden
5. heiveld in de lege beeste weij, 4 lopen
6. weiveld genaamd de doorn weije, 7 lopen 10 roeden
7. 33 roeden moer met de grond aan het out weijken onder Loon gekomen van Peter optsant

op dit lot berusten diverse schulden, maar geen vaste lasten

3de lot Gijsbert van Iersel
1. huis en schuur en schop waar Grietjen Denisse in woont, 11 lopen 14 roeden, te Udenhout inde 
Schoorstraet
west herenstraat 
dit lot mag de vruchten halen van twee appelbomen voor een periode van 6 jaar. Ze moeten de twee bomen 
voor mei smetten
2. akkerland genaamd den achtersten acker, zoals afgepaald aan het bosken, 10 lopen 28 roeden
3. beemd en heiveld met het bosken en de hutweije, 37 lopen
zuid erf van Hendrick Aerts van Laerhoven, west de heren straat
4. heiveld in de lege beeste weije, 3 lopen

Grietjen Denisse mag gebruiken het kleverdriesken dat aan de voorste deur ligt tot St. Jacob
Hendrick Wijtmans mag gebruiken het driesje achter Grietjen Denisse schuur tot St. Jacob
ende dan niemant geen groes meer om te ploegen
elke waterlaat die tegen zijn perceel ligt moet goed onderhouden worden om elkaar geen schade te 
berokkenen
de waterlaat van de straat langs door de velden tot aan het erf van Peter Franssen en de sloot naast de 
steeg naast het erf van Peeter Franssen van de Calverweije tot de gemene waterlaat
het nieuw huis en het huis waar Hendrick in woont moeten beiden de steeg onderhouden
Grietjen houdt de weg tot de lege beeste velden toe

4de lot Hendrik van Iersel
1. huis en schuur met de aanstede waar Peter Janssen in woont, 2 lopen 33 roeden, te Udenhout in den 
Cuijl
noord Jan Pijnenburch, zuid de straat, oost weduwe Cornelis Wouters, west Bastiaen Tomas
2. akkerland genaamd de garstvelde, 2 lopen 1,5 roede
west een weg genaamd den koeijen pat, oost de Leege zijde, zuid Adriaen Gommers kinderen, noord 
mededelers
3. akkerland genaamd de leege zijde, 2 lopen 40 roeden
oost Willem Gerarts Ariens, west Arien Gommers kinderen, zuid Jan Peeter Adams, noord mededelers
4. akkerland genaamd den Wael, 4 lopen 2,5 roeden
oost de gemeint van Tilburg, west mededelers, noord prins van Hoochsolder, zuid gemeint van Tilburg
belast met jaarlijks 30 stuivers aan de altaristen van Oisterwijk
5. akkerland genaamd den hensen acker, 2 lopen 4,5 roeden
oost de stede van Cornelis Wouters, west heer van Wittenhorst, zuid Willem Ariens van Hees, noord 
mededelers
6. een perceel genaamd vroukens acker, 1 lopen 12 roeden
west Jan Peijnenborch, oost Willem Gerrit Ariens ea., zuid Hendrick Weijten, noord Willem Gerrit Ariens
7. akkerland genaamd de hoogen(?) acker, 2 lopen 42 roeden
west Jan Peijnenborch, oost Jan Peter Adams, noord Adriaen Gommers kinderen, zuid mededelers
8. akkerland genaamd den path acker, 2 lopen 36 roeden
oost weduwe Jan Janssen Cauwenberch, west erfgenamen Jan Vrancken, noord Arien Gommers kinderen, 
zuid mededelers
belast met jaarlijks 13 vaten rogge en 6 kannen aan het Bacxkoorken OM
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9. weiveld, genaamd de osseweije, 14 lopen 30 roeden
noord heer van Wittenhorst, zuid Jan Peijnenborch, west Jan Peijnenborch, oost Aert Jan Marcelis en de 
heer van Wittenhorst
10. weiveld, genaamd heijn neefs veldeken, 2 lopen 30 roeden
noord Jan Heunen, zuid weduwe Cornelis Wouters, oost Jan Joosten vanden Broeck, west kinderen Adriaen 
Breeckelmans
11. weiveld, genaamd den Schoorbeemt, 7 lopen, en een heiveld, aan het eind van het vorige perceel, 5 
lopen
noord weduwe Cornelis Jan Geraerts en Jan Peeter Adams e.a., zuid Cornelis Jan Cauwenberch e.a., oost 
mededelers, west mededelers
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
12. weiveld genaamd de hesseldoncq, 2 lopen
zuid de heer Snel, noord Jan Peeters Vermeer, oost Jan Peeters Vermeer, zuid de heer snel
belast met jaarlijks 21 stuivers aan de altaristen van Oisterwijk
13. heiveld te Tilburg
14. heiveld onder Tilburg
15. heiveld onder Loon op Zand, aan de heer van Iseren palen, 4 lopen
noord Wouter Janssen de Loo, oost Arien Willems kinderen, e.e. de heer van Iseren palen
belast met jaarlijks 1 duit cijns aan de heer van Loon
16. hooiland te Cromvoirt

verder nog wat schulden geen vaste lasten

5de lot Jan van Abeelen
1. huis, schuur, schop en varkenskooi, met de aanstede waar Jan Peter van Abeelen woont, 2 lopen 39 
roeden, te Udenhout in de Cuijl
west weduwe Cornelis Wouters, oost weduwe Embert Peter Goijaerts, zuid mededelers, noord de straat
2. akkerland genaamd de garst velde, 2 lopen 14,5 roeden
west weduwe Cornelis Wouters, oost weduwe Embert Peeter Goijaerts, zuid mededelers, noord dezelfde 
aanstede
3. akkerland, genaamd de leege sijde, 4 lopen 25 roeden
west tegendelers, oost Willem Gerit Ariens, zuid mededelers, noord kinderen Peeter Peeter Adams
4. akkerland onder Tilburg
5. akkerland, genaamd den hensen acker, 2 lopen 4,5 roeden (geen plaats genoemd)
west heer van Wittenhorst, oost weduwe Cornelis Wouters e.a., noord Jan Jan van Vucht te Haaren, zuid 
mededelers
6. akkerland genaamd het loopensaet, 1 lopen 8 roeden (geen plaats genoemd)
west Jan Peijnenborch, oost Willem Ariens van Hees, zuid Willem Geraert Ariens, noord Willem Ariens van 
Hees
7. akkerland, genaamd den hoogen acker, 2 lopen 42 roeden
west weduwe Cornelis Wouters, oost Jan Peter Adams, zuid weduwe Cornelis Jan Geraerts, noord 
mededelers
8. akkerland genaamd den path acker, 2 lopen 36 roeden  (geen plaats genoemd)
oost weduwe Jan Jan Cauwenberch, west Jan Dircken van Grevenbroeck, zuid weduwe Cornelis Jan 
Geraerts, noord mededelers
belast met jaarlijks 13 lopen rogge 6 kannen rogge aan het Bacxkoorken OM
9. weiveld, genaamd de berckweij, 8 lopen 40 roeden  (geen plaats genoemd)
zuid de straat, noord heer van Wittenhorst, oost Jan Peijnenborch, west weduwe Marten Thomas e.a.
belast met jaarlijks 51 stuivers 1 oort bisschopscijns
10. weiveld, genaamd ceulens weijde, 3 lopen 28 roeden  (geen plaats genoemd)
west en noord heer van Wittenhorst, oost Denis Boeren, zuid de kuijlstraete
11. weiveld, genaamd Martinen veldeken, 5 lopen (geen plaats genoemd)
oost mededelers, west de Schoorstraat, zuid Adriaen Hendricx de Meijer, noord Peeter Geraert Teurlincx e.a.
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
12. hei, 2 lopen  (geen plaats genoemd)
zuid de Strijthoeven, noord Hendrick Jan Peeters, oost Adriaen Hendrics de Meijer, west Corst Lamberts van 
Hees e.a.
13. heiveld, 5 lopen  (geen plaats genoemd)
oost de cleijn hesseldoncq, west mededelers, zuid Hendrick Jan Peeters, noord Gijsbert Wijtmans e.a.
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
14. weiveld genaamd den koeckamp, 4 lopen  (geen plaats genoemd)
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zuid cleijn hesseldoncq, noord een beemd genaamd aentken sijmon Coekamp, oost Jan Arien van Rijswijck, 
west Jan Joosten vanden Broeck
15. hei onder Tilburg
16. hei onder Cromvoirt

onder conditie:
"sij deijlderen op gelijcken Coste sullen Bouwen ende Timmeren eenen woonhuijse van alsulcke groote 
sterckte fatsoene metselerije camers kelders dueren vensters glasen ende solderinge als is het geene daer 
margrita voors. inne is woonende met een Tonne bier tottet schieten van eenen putte opden eerste lothe, 
dwelck halff april sal moeten voltimmert sijn, ende dal het derde loth genieten voor den tijt van ses jaeren het 
ooft van twee de beste appelboomen op den 1e lothe stanede ende sal elck van alle de lothen halff meert 
eerstcomende aenveerden twintich roeden tot hoff vande beste erffenis ledich liggende ende sullen de 
heckens blijven hangen, daeraen die hangende sijn, maer de schutsheckens sullen blijven aende gene die 
toebehoorende..."

21 februari 1665 | 359/I-36-36v

Eerken dochter wijlen Cornelis Aerts de Lepper met haar man Lambert Lambert Robben toont haar recht van 
naarderschap met betrekking tot de verkoop van eiken bomen die Willem Appels, wonende te Udenhout 
omstreeks 14 dagen geleden heeft gekocht van Hendrick Aerts de Lepper en Adriaen Peeters Vermeer als 
voogden van de kinderen Cornelis Aert de Lepper. De bomen staan op het erf van de onmondige kinderen in 
Udenhout in de houtse strate achter de grooten acker

28 februari 1665 | 359/I-36v-37v

Jan Anthonis de Decker, voor de helft, Adriaen Jan Joosten, voor 1/4 deel en Jan Jan Appelman voor 1/4 
deel, maken een erfdeling van 14 lopen op het Winckel

1ste lot Jan Anthonissen
1. de helft in een woonhuis, schuur en schop, met de grond en de oostelijke helft van de aanstaande hofstad 
en erf daaraan liggende, te Udenhout op het winckel
west Bastiaen klaessen van Engelant en Adriaen en Jan vs., oost Jan Gerrits de Kort, e.e. de gemeint, a.e. 
de vs. Appelmans
belast met jaarlijks de helft in 12 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 6 gulden 15 stuivers reductie aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 35 gulden aan Jan Dipens(?) van Meerthout te sBosch 
belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 stuiver cijns aan de gezworenen van Tilburg

2de lot Adriaen Jan Joosten
1. de onbedeelde helft in de helft in erf voor in de aanstede, hof en boomgaard, te Udenhout op het winckel
e.z. Bastiaen Claes van Engelant, Jan Anthonis vs, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Teunisse vs.
2. de helft van de helft van de verdere aanstede westelijk, dwars 10 voeten groter dan de andere helft van 
Appelmans, als voor
e.z. Jan Appels vs., Jan Peters van Abeelen cs., e.e. dezelfde van Abeelen, a.e. Willem Adriaen Stevens
belast met jaarlijks 1/4 deel in 12 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel in 6 gulden 15 stuivers reductie aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel in 35 gulden aan Jan Dipens(?) van Meerthout te sBosch 
belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 stuiver cijns aan de gezworenen van Tilburg

3de lot Jan Jan Appelman
1. de onbedeelde helft van de helft in erf voor in de aanstede, hof en boomgaard, als voor
e.z. Adriaen mededeler, a.z. Jan Teunis mededeler, e.e. Jan Peeters van Abeelen cs., a.e. Willem Adriaen 
Stevens
2. 1/4 deel in de verdere aanstede oostwaarts, dwars 10 voeten minder dan de wederhelft, als voor
e.z. Adriaen vs tegendeler, a.z. Jan Anthonis tegendeler, e.e. Jan Jan van Abeelen cs., a.e. Willem Adriaen 
Stevens
belast met jaarlijks 1/4 deel in 12 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
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belast met jaarlijks 1/4 deel in 6 gulden 15 stuivers reductie aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel in 35 gulden aan Jan Dipens(?) van Meerthout te sBosch 
belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 stuiver cijns aan de gezworenen van Tilburg

7 maart 1665 | 359/I-38-38v

Maria dochter wijlen Peeter Willems, weduwe van Adriaen Cornelis Vermeer, daarna getrouwd met Anthonis 
zoon wijlen Embert Hendricx, heeft uit beide huwelijken kinderen.
Er is een akkoord gemaakt tussen de voorkinderen en nakinderen over de verdeling van de goederen. 
Daarin is afgesproken dat de voorkinderen van de nakinderen een bedrag van 250 gulden zouden krijgen. 
De staat van de bezittingen laat dat niet toe en er is nu besloten om dat bedrag terug te brengen naar 144 
gulden.
De voorkinderen compareren daarvoor: Aert zoon wijlen Adriaen Hamers als man van Peeterken, Adriana 
dochter van Maria en Adriaan Vermeer als weduwe van Anthonis Hixpors en Bernaert Jan Bernaerts, 
weduwnaar van Cornelia Adriaen Vermeer.

26 november 1665 | 359/I-52v-53v

Peter en Cornelis zonen wijlen Jan Peeter Willems en Joost zoon Jan Peeters, en Adriaen zoon Embert 
Jacobs van Rijswijck als voogden van Jan zoon Joost Jans, verwekt uit Joost en Maria dochter Embert 
Jacobs, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Peeter Willems en deels van Jan Jan vande 
Pasch de grootvader van hun moeder

1ste lot Peeter Jan Peeter Willems
1. 3/5 deel onbedeeld in akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
zuid Joost Jan Passen, noord en west weduwe Cornelis Willem Hendricx, oost Jan Cornelis Aerts Leppers
2. 3/5 deel onbedeeld in land en wei, 1 lopen 10 roeden, als voor
noord Jan Adriaen Freijssen, , zuid Andries Jan Passchen, e.e. weduwe Jacob Brocken, a.e. de gemene 
straat
3. 3/5 deel onbedeeld in weiveld, 4 lopen
e.z. Jan Adriaen Freijssen, a.z. (niet ingevuld), e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Jan Wouter Coolen
4. 3/5 deel onbedeeld in een weiveld, 1 lopen, als voor
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. weduwe Peeter Jan Goijaerts, e.e. weduwe Adriaen Peeters, a.e. Jan 
Adriaen Freijssen

belast met jaarlijks 3/5 deel in 1 zak rogge aan NN te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden reductie aan st. Gertrudis klooster te sBosch

2de lot Cornelis Jan Peter Willems ten erfrechte en Joost ter tochte en zijn kind bij Maijken ten erfrechte
1. een woonhuis, schuur en schop, met de hof en het erf daaraan liggende, land en wei, te Udenhout op de 
Schoorstraet
zuid Jan Embert Jacobs en Jan Cornelis, noord Adriaen Jan van Gorcum en Adriaen Jan Hendrick Bertens, 
e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Jan van Gorcum
2. land, wei en hei, 25 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jans van Gorcum cs., a.z. Jan Embert Jacobs en Cornelis Jan Peter Willems cs, e.e. Adriaen 
Jan van Gorcum, a,e, de gemene lei

belast met jaarlijks 1 zak rogge aan Jacob Pijnappel te sBosch
belast met jaarlijks 27 stuivers cijns aan rentmeester Schuijl

25 augustus 1665 | 359/I-56v-57

Andries Adriaen Scheijven verkoopt aan Abraham Verster ten behoeve van het armen manhuis te Oisterwijk 
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 Carolus gulden van 20 stuivers het stuk, te betalen op 25 augustus, de 
eerste keer in 1666
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De cijns wordt betaald uit een huis, hof en land en wei, samen 10 lopen, te Udenhout aan Brabants hoeck
e.z. Peeter (niet ingevuld), a.z. Andries Anthonis, e.e. de gemene straat, a.e. Cornelis Arien Scheijven
op die onderpanden rust een hertogcijns van 7,5 stuiver en een pacht van 1 mud rogge jaarlijks aan 
verschillende personen
Deze cijns kan gelost worden door een bedrag van 100 Carolus gulden in een keer te betalen.
in de marge:
deze cijns is gelost op 15 augustus 1739 door Jan Andries Schijven en de weduwe Peter vander Sterre

14 juli 1665 | 359/I-57v-58

Jenneken dochter wijlen Willem Goossen Verhoeven draagt al haar roerende en onroerende goederen op 
aan Abraham Verster ten behoeve van Gertruijt, Elisabet en Willemken haar wettige en onwettige dochters. 
De dochters moeten hun moeder daarvoor wel behoorlijk onderhouden.

15 november 1665 | 359/I-62v-63

Wouter zoon wijlen Steven Wouters, mede voor Hendrick Aerts van Laerhoven als weduwnaar van Barbara 
Steven Wouters, Cornelis en Jan zonen van Steven Wouters, Floris Jan Floris als man van Maijken Steven 
Wouters, Hendrick Jan Peter Faes weduwnaar van Jenneke Steven Wouters en Matheeus Willem Jan als 
voogden van de 3 kinderen van Wouter Willems verwekt uit Engelken Steven Wouters
zij verklaren dan mr. Johan Peijnenborch, oud-secretaris van deze vrijheid aan hen geloofd en gekweten 
heeft een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 open rogge in een meerdere pacht van 8 lopen rogge uit 
onderpanden van Jan Peijnenborch gelegen in Udenhout in den Cuijl en die hen door het overlijden van 
Gijsbert Jan Wouters alias Span, hun grootvader van moederskant, zijn aangekomen.

10 maart 1665 | 359/I-64-66v

Arien, Laureijs, Hendrick, Aert en Meriken, kinderen wijlen Cornelis Peters en wijlen Ariken dochter wijlen 
Willem Arien Goijaerts, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Arien Cornelis Peters
1. de noordelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Geselstrate
e.z. Aert mededeler, Jan Willems, e.e. de Geselsestrate, a.e. Arien Cornelis van de Wouw
2. weiveld , 1 sestersaat, als voor in het willichbroeck
e.z. Adriaen Jan Passen, a.z. Willemke Lamberts

belast met jaarlijks de helft in 3 gulden min 5 stuivers aan het st. Gertrudis klooster in sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers aan rentmeester Schuijl te sBosch

2de lot Laureijs Cornelis Peters
1. weiveld, 2 lopen, te Helvoirt

3de lot Hendrick Cornelis Peters
1. akkerland te Helvoirt
2. hei te Helvoirt

4de lot Aert Cornelis Peters
1. de zuidelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de geselsestrate
e.z. Arien vs., a.z. Jan Thonis, e.e. geselse strate, a.e. Jenneke Jacobs
2. hei te Helvoirt

5de lot Meriken Cornelis Peters
1. akkerland te Helvoirt
2. heiveld te Helvoirt
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25 november 1665 | 359/I-92v-95v

Mr. Marten van Hees, zoon wijlen Adam Martens van Hees verwekt uit Anna dochter wijlen Adam Adriaen 
vanden Cauwenbergh en Franchoijs Strijbosch scout van Arendonck als man van Maria van Hees, maken 
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Marten van Hees
Niets in Udenhout

2de lot Francois Strijbosch
1, een hoeve, huis, schuur, bakhuis, hof, boomgaard, akkerland en weivelden, beemden, heivelden en 
houtwassen, gelegen aan de Loonse Molenstraat in het udenhouts broeck en onder venloon opt Zant
deze hoeve is nu verpacht aan Jan Gommers de Cort
2. akkerland, met wallen en kanten, te Loon
e.z. de heer van Loon met een waterlaat daartussen, a.z. Gerits vande Ven
3. drie stukken heiveld, aan elkaar gelegen waarvan een bij de voorschreven stede is gevoegd
gelegen naast het voors. akkerland, de molenweg tussenbeide
4. de helft in hooiland in Besoijen, leenroerig aan leenhof van Gansoijen en gekocht van de kinderen 
Wijtman Peters van Iersel
5. rente uit goederen te Loon op Zand
6. rente uit goederen in Hoog Heukelom
nog wat geld

15 januari 1665 | 359/II-1

Taxatie van de nagelaten goederen van wijlen Jenneke Aert Dircx van Gelove weduwe Adriaen Jans van 
Beurden, zonder kinderen achter te laten. Overleden op 3o november 1664 aan de pest binnen de 
heerlijkheid Loon op Zand.

28 januari 1665 | 359/II-1v-2

Cornelis, Jan, Andries en Adriana, kinderen wijlen Adriaen Claes Scheijven en Jenneken Aert Thonis, Willem 
Martens de Cort als man van Heijltjen, Andries Jan Stevens als man van Mechtelt, Cornelis vs. en Joost 
Claes als voogden over de 2 kinderen van Claes Adriaen Scheijven en Maria Claessen
verkopen aan Jan Peter Wouter Heesackers
weiveld, met de houtwallen daarop, te Udenhout bij het gommelaer, 18 lopen
noord Jan Peter Wouter Heesackers,  zuid Adriaen Aert Neuten, e.e. kinderen Peter Cornelis Driessen ea., 
a.e. de gommerse straet

voor de som van 1062 gulden 10 stuivers

28 januari 1665 | 359/II-2v

Cornelis, Jan en Adriana, kinderen wijlen Adriaen Claes Scheijven en Jenneken Aert Thonis, Willem Martens 
de Cort als man van Heijltjen, Andries Jan Stevens als man van Mechtelt, Cornelis vs. en Joost Claes als 
voogden over de 2 kinderen van Claes Adriaen Scheijven en Maria Claessen
verkopen aan Andries Adriaen Scheijven
6/7 deel in een weiveld genaamd het Wouw bosch, 5 lopen, te Udenhout bij den draijboom
e.z. gasthuis van sBosch, a.z. Hendrick Aerts van Tilborch, e.e. Cornelis Jan Martens, a.e. Peeter Peeters

belast met jaarlijks 1/3 deel in twee kapoenen aan rentmeester Schuijl
belast met jaarlijks enige stuivers cijns die voor dit deel al enkele jaren met 9 stuivers betaald worden

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2010



voor de som van 212 gulden 10 stuivers

28 januari 1665 | 359/II-2v-3

Cornelis, Jan, Andries en Adriana, kinderen wijlen Adriaen Claes Scheijven en Jenneken Aert Thonis, 
Andries Jan Stevens als man van Mechtelt, Cornelis vs. en Joost Claes als voogden over de 2 kinderen van 
Claes Adriaen Scheijven en Maria Claessen
verkopen aan Willem Martens de Cort
hooiland, 8 lopen, te Udenhout aan de lei
e.z. convent van st. Geertruiden te sBosch, a.z. Cornelis Adriaen Scheijven, e.e. Goijaert Peter Goijaerts, 
a.e. heilige geest van sBosch
noord Jan Peter Wouter Heesackers,  zuid Adriaen Aert Neuten, e.e. kinderen Peter Cornelis Driessen ea., 
a.e. de gommerse straet

belast met jaarlijks16 stuivers, 7 duiten cijns en anderhalve kapoen, in twee texten aan jonker Versteegden, 
waarvan Cornelis Scheijven betaald 2 stuivers en een halve kapoen

voor de som van 85 gulden

6 februari 1665 | 359/II-4v

Jan Willems jongeman is overleden te Cromvoirt op 29 december 1664 aan de pest

9 februari 1665 | 359/II-5-5v

Peter Jan Wouters is overleden en liet na Adriana zijn weduwe, dochter wijlen Adriaen Heunen. Zij hebben 
kinderen uit hun huwelijk waarvan Laurentius is overleden op 1 januari 1661.

Het gaat om de volgende goederen.
1/4 deel in een woonhuis en 1 lopen erf, te Udenhout in de molenstraet
getaxeerd op 180 gulden, dit 1/4 deel dus 45 gulden

weiveld, 2,5 lopen, als voor
getaxeerd op 112 gulden - 1/4 deel 53 gulden 2,5 stuivers

akkerland te Berkel

25 februari 1665 | 359/II-6v-7

Jan Jan Appels
verkoopt aan Peter Laurens van Abeelen
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Adriaen Brekels den ouden, a.z. Arien Ariaens de jonge ea., e.e. Jan Dirx van Grevenbroeck, a.e. Jan 
Boeren cs.

belast met jaarlijks 4,5 stuiver aan jonker Abseloute te sBosch

voor de som van 475 gulden

28 februari 1665 | 359/II-7-7v
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Arien Jan Joosten
verkoopt aan Jan Jan Appelmans
een deel onbedeeld in een woonhuis, schuur, schop en boomgaard met het erf, 14 lopen, te Udenhout op 
het winckel
e.z. kinderen Jan Geverer(?), a.z. Bastiaen Claes van Engelant, e.e. Peter Ariaens van Abeelen, a.e. de 
gemene straat

belast met jaarlijks 1/4 deel in 12 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 1/4 deel in 6 gulden 15 stuivers reductie aan het heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel in 6 gulden aan Jan Dieperen van Meerhout te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver aan de gezworenen van Tilburg

voor de som van 460 gulden

2 maart 1665 | 359/II-9v-10

Willem, Jan, Gerrit en Jacob zonen van Cornelis Peter Ariens en Laureijsken Adriaen Laureijs, Willem zoon 
Adriaen Cornelis  mede voor Adriaen zijn vader, Willem Cornelis Wagemaeckers als man van Adriana, 
Huijbert Peeters als man van Peterken, Jan Adriaen Claes de Cock als man van Lijsken, Cornelis Adriaen 
Maes als man van Maria, kinderen Cornelis Peters en Laureijsken, Laureijs Gijsbert Cornelis voor zichzelf en 
voor zijn broer en 2 zusters, Jan Joost Ariens als voogd van 5 kinderen van Denis Cornelis Peters en Dingna 
Joost Ariens, en Jan Joost Ariens Laureijssen mede voor Heijliger zijn broer
verkopen aan Jan Peters van Gorcum
weiveld, 14 lopen, te Udenhout in winckels broeck
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Joost Jans vande Pasch, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. de gemene straat, 

voor de som van 325 gulden

3 maart 1665 | 359/II-10-10v

Taxatie van de nagelaten goederen van Daniel Adriaen Daniels jongeman, overleden op 8 februari 1665 te 
Heukelom zonder wettige nakomelingen

1/4 deel in land en wei, 3 lopen, te Udenhout bij de creijtenmolen en 1/3 deel in een heiveld in het udenhout 
sbroeck op het gommelaer, 3 lopen,
getaxeerd op 90 gulden

3 maart 1665 | 359/II-10v-11

Aert Huijbert Teulincx als man van Peterken Willem Hendrix
verkoopt aan Hendrick Willem vande Plas die nog 1,5/5 deel bezit
1. huis en erf, 1 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. en e.e. Gijsbert Willem vande Plas, a.z. volgend perceel, a.e. weduwe Jan Henssen
2. 3/5 deel in een stede, land en wei, hei en groes in 10 percelen, 16 lopen, als voor

belast met jaarlijks 3/5 deel in een meerdere pacht van 18 gulden en 5 stuivers aan Reijner(?) Jasper de 
Garst te sBosch
belast met 3/5 deel in 20 stuivers aan Maria van Helst 
de verkoper reserveert een hoekje moer in den Brant

aangekomen van zijn schoonvader die het via erfenis en koop van Jan Willem vande Plas en Maijken 
weduwe Jan Jansse Clomp (?)

voor de som van 290 gulden
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3 maart 1665 | 359/II-11-11v

Aert, Hendrick en Peter zonen van Joost Aert Brabants en Joostien Willems, Bastiaen Arien Berthens als 
man van Jenneke en Willem Jan als man van Willemke
verkopen aan Peter Cornelis Aert de Lepper
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout op de houtse straet
e.z. heer van Wittenhorst, a.z. prinses van Hoogsolder, e.e. Peter Cornelis de Lepper, a.e. Laureijs Jan 
Peeters

belast met jaarlijks 4,5 gulden aan de heer tot Tilburg in een meerdere pacht

voor de som van 59 gulden 10 stuivers

7 maart 1665 | 359/II-11v-12

Jan zoon wijlen Adriaen Claes Scheijven
verkoopt aan Willem Marten Gerrits de Cort
al de goederen die hem bij de erfdeling met zijn mede-erfgenamen van Adriaen Scheijven zijn aangekomen

voor de som van 425 gulden

7 maart 1665 | 359/II-12-12v

Adriaen zoon wijlen Steven Daniels
verkoopt aan Adriaen zoon wijlen Marten Gerrits de Cort
1/3 deel onbedeeld in akkerland, 1 lopen 3 kwartier, te Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. weduwe Peter Aert Wijtmans van Iersel, a.z. en e.e. Wouter Peter Willems, a.e. de gemeint

voor de som van 80 gulden

7 maart 1665 | 359/II-12v

Peter zoon wijlen Jan zoon wijlen Jan Peter Willems en Maria dochter wijlen Jan Jan vande Pasch, Gerrit 
zoon wijlen jan Martens de Cort, verwekt uit Maria, Jan wijlen Joorden Jans als man van Jenneken Jan de 
Cort
verkopen aan Aert Cornelis Joosten
weiland, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout in den biesmortel
e.z. Jan Adriaen Laureijs, a.z. Adriaen Jan Jans, e.e. Michiel Jan Gijsberts, a.e. gemene straat

belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht van gereduceerde rogge aan het klooster van st. 
Gertrudis te sBosch

voor de som van 172 gulden 10 stuivers

9 maart 1665 | 359/II-13

Cornelis Jan Priems
verkoopt aan Bastiaen Thomas
akkerland, 1 lopen 10 roeden, te Berkel in de ses hoeven
e.z. Bastiaen Thomas, a.z. Dingna Jan Willems, e.e. Jan Elis(?) met een mestweg daartussen die half bij dit 
perceel hoort, a.e. Joost Lamberts
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voor de som van 165 gulden

10 maart 1665 | 359/II-13-13v

Cornelia dochter wijlen Adriaen Cornelis Berthens, weduwe Andries Anthonis Woestenborgh, geassisteerd 
door Adriaen Cornelis Berthens en Claes Anthonis Woestenborgh
verkoopt aan Aert Jan de Ridder
weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Lege Reijt
e.z. Jan Laureijs Sijmons, a.z. een steeg, e.e. Arien Laureijs, a.e. Aert Janss

voor de som van 371 gulden

17 maart 1665 | 359/II-13v-14

Taxatie van de nagelaten goederen van Willem Jan Willem jongeman, verwekt uit wijlen Jenneken 
Willems(?)
overleden te Udenhout op 16 februari 1665
1. 1/10 deel in land en wei, 9 lopen, te Udenhout in den biesmortel en 1/10 deel in een slecht huisje en 
schuurtje als voor
getaxeerd op 75 gulden

2. 1/10 deel in een heibodem, deels tot land gemaakt 2,5 lopen, als voor en nog 1/5 deel onbedeeld in 
akkerland 2 lopen, te Udenhout aan de Geselse straete
beiden belast met 1/5 deel in 2 gulden aan het klooster van St. Gertrudis te sBosch
getaxeerd op 44 gulden

20 maart 1665 | 359/II-14-14v

Aert en Hendrick zonen wijlen Joost Aert Brabants en Joostien dochter wijlen Willem Jans, Bastiaen Adriaen 
Berthens als man van Jenneken en Willem Jan Willems als man van Willemken, dochters van Joost en 
Joostien
verkopen aan Peter Joost Aert Brabants hun broer die het overige 1/5 deel bezit
4/5 deel onbedeeld in een weiland, 4 lopen, te Udenhout op de houtse straet
west prinses van hoogsolder, oost baron van Wittenhorst, e.e. Jan Ariens, a.e. Peter Jan Coenen

belast met 4/5 deel van 14 denier cijns jaarlijks aan rentmeester Schuijl

voor de som van 177 gulden 12 stuivers

23 maart 1665 | 359/II-14v-15

Peter Gerrits vande Pasch 
verkoopt aan Adriaen Jans van Rijswijck
wei, 1 lopen 15 roeden, te Udenhout op het winckel
e.z. gasthuis van sBosch, a.z. weduwe Jan Jan van Rijswijck, e.e. Peter Jan Rijswijck, a.e. Joost Jans

voor de som van 43 gulden

25 maart 1665 | 359/II-15-15v

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2010



Hendrick en Jan zonen wijlen Peter Hendrick Hoeffmans en wijlen Jenneken Robbert Jans, Peter van 
Beurden namens Robbert Peter Hooffmans en Adriaen, Servaes en mede voor Elisabeth Peter Hooffmans
verkopen aan Leijsken Laureijs Hendrick Roggen die de andere helft bezit
1. de onbedeelde helft in een woonhuis en hof en erf, 11 lopen, te Udenhout aan de Santkant
west Aert Huijberts, oost de gemene straat, e.e. Anthonis Bax, a.e. kinderen Joost Willems
2. de onbedeelde helft wei, 7,5 lopen als voor
zuid kinderen Joost Willems, noord kinderen Aert Huijberts, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
met de gerechtigheid in de gemeint van Helvoirt

belast met jaarlijks 1/4 deel in 4 lopen rogge erfpacht aan rentmeester Boucholt
belast met de 1/2 in 15 stuivers cijns jaarlijks aan rentmeester Pieck

voor de som van 640 gulden 10 stuivers

31 maart 1665 | 359/II-18-18v

Taxatie van de nagelaten goederen van Peter Jan de Cort, jongeman, overleden te Udenhout op 15 maart 
1665
Zijn moeder Maijken bezit onderstaande goederen nog in tocht
1/11 deel onbedeeld in de helft van een aanstede, bestaande uit huis, land, wei en hei, samen 45 open, te 
Udenhout in de gruenstraet, en 1/11 deel in de helft van de vs. stede boven 400 Carolus gulden kapitaal aan 
de erfgenamen Cornelis Wijnnants(?) te sBosch
getaxeerd op 120 gulden

11 april 1665 | 359/II-18v-19

Norst Ariens Loos als voogd over de 2 kinderen Jan de Loos, een daarvan is aanwezig, Peter, 21 jaar
verkoopt aan Hendrick Joost Brabants
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. Willem Arien Appels, e.e. Jan Laurens Sijmons, a.e. Anna van Oudenhove

voor de som van 80 gulden

18 april 1665 | 359/II-20v-21

Peter Steven Daniels
verkoopt aan Wouter Dirck Nouwen
de helft in akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Jan Jacob Ceelen, a.z. Wouter Cornelis, e.e. weduwe Peter Jan Everts, a.e. Wouter Jan Wouters

belast met jaarlijks de helft in 7 lopen en 1/3 van 8 kannen rogge aan de clarissen te sBosch

voor de som van 250 gulden

2 mei 1665 | 359/II-21v-22

Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneken weduwe wijlen Jan Jacob Peters, overleden te Udenhout 
op 9 april 1665

1. de onbedeelde helft in een huis en erf, 8 lopen, te Udenhout bij het heerlaerbosch
getaxeerd op 350 gulden

2. de onbedeelde helft in land en wei genaamd Smitsacker, 6 lopen, als voor en de onbedeelde helft in een 
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heiveld, 8 lopen, als voor en de onbedeelde helft in een heiveld, 8 lopen, onder Loon, met de hei gemeen 
liggende 
getaxeerd op 215 gulden

3. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. Claes Wouters, a.z. Hendrick Raessen
getaxeerd op 220 gulden

4. schepengelofte van 225 gulden ten laste van Aert Jan Vermeer
getaxeerd op 125 gulden

22 mei 1665 | 359/II-22v-23

Jan zoon wijlen Jan Peter Swaens als man van Jenneken dochter wijlen Hendrick Claes Scheijven
verkoopt aan Claes Marten Peter vande Wouw en zijn broers en zusters
akkerland, 3 lopen 14 roeden, te Udenhout aan brabantshoeck
e.z. kinderen Claes Adriaen Scheijven, a.z. Andries Anthonis

belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan het convent van Oisterwijk met een jaar achterstel
belast met jaarlijks 4 stuivers 4 penningen in een meerdere rente aan het gilde van de heilige Sacramente te 
Oisterwijk
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen aan de heilige geest te Oisterwijk

voor de som van 272 gulden

27 mei 1665 | 359/II-23v-24

Taxatie van de nagelaten goederen van Hendrick Jans jongeman, overleden te Udenhout op 8 mei 1665.
Hij bezit in tocht

1. 1/5 deel in 8 lopen slecht en zandachtig land, te Udenhout aan de Santkant
2. 1/5 deel in slecht moerveld, als voor int broeck
3. 1/5 deel om een heibodem te Loon bij de oude molen
4. 1/5 deel om een slecht veld te Deuteren

belast met 100 gulden kapitaal aan juffrouw versteegden te sBosch
belast met jaarlijks 6 duiten cijns

getaxeerd op 70 gulden

5 juni 1665 | 359/II-24-24v

Corstiaen zoon wijlen Anthonis Adriaen Corsten Smits, wonende te Schijndel
verkoopt aan heer Jodocus Willichius (?), predikant te Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 12 lopen rogge, gaande uit onderpanden van Jenneken weduwe Willem 
Cornelis Berthens, te Udenhout op de Cruijsstraet
verkoper aangekomen van zijn moeije Jenneke dochter Adriaen Corsten Smits volgens deling te Schijndel 
van 18 april 1665

18 juni 1665 | 359/II-27v-29v

Cornelis en Jacob zonen wijlen Huijbert Leijten en wijlen Jenneken Jacob Pulskens, Huijbert zoon wijlen 
Denis Adriaen Hixpoorts en wijlen Helene Huijbert Leijten, de voorn. Cornelis Huijberts als voogd van de 4 
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kinderen van Bastiaen Peter Claes en wijlen Jenneken Huijbert Leijten, Cornelis nogmaals als voogd van de 
kinderen Gijsbert Martens en Vijverken Huijbert Leijten, Huijbert Bastiaen Peter Claes (rare tekst volgt), Jan 
Jacobs als man van Maijken Bastiaen Peter Claesse, Adam van Geffen als man van Cathelijne, en jan 
Pauwels als man van Elisabeth, dochters wijlen Goijaert Jacob Pulskens, Adriaen Bernaert Timmermans als 
voogd van de zoon van wijlen Jan Goijaert Pulskens, de voorn. Adam van Geffen mede voor Jacob Goijaert 
Pulskens zijn zwager, Elisabeth dochter wijlen Willem Leendertse en wijlen Meriken Jacob Pulskens, Aert 
Joost Cornelis als man van Heijltje, en Arien Martens de Cort als man van Peterken dochters wijlen Willem 
Leendertse en Mariken Jacob Pulskens, mede voor Jan Jan Willems, Arien Jan Joost Vos, zoon van Jan en 
wijlen Willemken dochter wijlen Adriaen Jan Roeren, Jan Anthonis Deckers als man van Anneken Jan 
Joosten, Peter Gerrits vande Pasch als vader en met hem Arien Jan Vos vs. als voogd van zijn kinderen uit 
Mechtelt Jan Joosten, Arien zoon wijlen Cornelis Ariens en Leijsken dochter wijlen Arien Roeren vs., de vs. 
Arien en Cornelis vande Wouw en Jan Jan Cornelis als voogden van de 4 kinderen wijlen Arien Jan Cornelis 
en Meriken Cornelis Ariens
Arien Hendrick Joosten, verwekt uit wijlen Joostien dochter wijlen Arien Roeren, Arien Jan van Son als man 
van Jenneken, Huijbert Aert Huijberts als man van Anneken en Sijmon Martens als man van Mechtelt, 
zusters dochters wijlen Hendrick Joosten en Joostien,
Wouter en Anneken kinderen van Claes Wouters vande Pasch en wijlen Peterken Arien Roeren, mede voor 
Adriaentie en Sijken hun zusters
Arien en Jan den outsten, zonen wijlen Jan Embert Arien Roeren, mede voor Jan den jongsten hun broer, 
Cornelis Jan Martens als man van Anneken, Jan Cornelis Witlox als man van Lijsken, Peter Jacob Huijben 
als man van Gerritjen en Jan Cornelis Heijn(?) als man van Maijken dochters wijlen Jan Embert Arien 
Roeren
Arien Jan Embert Arien Roeren als gemachtigde van Anthonis zijn broer, en Ariaen Cornelis Deckers, 
verwekt uit Gerritgen Arien Roeren
allen erfgenamen van Jan Jacob Pulskens en Jenneken Arien Roeren
verkopen aan Jan Dirx van Grevenbroeck
woonhuis, schuur, schop en boomgaard met het erf, 8 lopen te Udenhout in het herlaerbosch
e.z. Aert Arien Hamers, a.z. weduwe Cornelis Jan Gerrits, e.e. ban de oude seigneur Kessel te sBosch, a.e. 
de gemene straat

voor de som van 943 gulden 10 stuivers

18 juni 1665 | 359/II-30

Cornelis en Jacob zonen wijlen Huijbert Leijten en wijlen Jenneken Jacob Pulskens, Huijbert zoon wijlen 
Denis Adriaen Hixpoorts en wijlen Helene Huijbert Leijten, de voorn. Cornelis Huijberts als voogd van de 4 
kinderen van Bastiaen Peter Claes en wijlen Jenneken Huijbert Leijten, Cornelis nogmaals als voogd van de 
kinderen Gijsbert Martens en Vijverken Huijbert Leijten, Huijbert Bastiaen Peter Claes (rare tekst volgt), Jan 
Jacobs als man van Maijken Bastiaen Peter Claesse, Adam van Geffen als man van Cathelijne, en jan 
Pauwels als man van Elisabeth, dochters wijlen Goijaert Jacob Pulskens, Adriaen Bernaert Timmermans als 
voogd van de zoon van wijlen Jan Goijaert Pulskens, de voorn. Adam van Geffen mede voor Jacob Goijaert 
Pulskens zijn zwager, Elisabeth dochter wijlen Willem Leendertse en wijlen Meriken Jacob Pulskens, Aert 
Joost Cornelis als man van Heijltje, en Arien Martens de Cort als man van Peterken dochters wijlen Willem 
Leendertse en Mariken Jacob Pulskens, mede voor Jan Jan Willems, Arien Jan Joost Vos, zoon van Jan en 
wijlen Willemken dochter wijlen Adriaen Jan Roeren, Jan Anthonis Deckers als man van Anneken Jan 
Joosten, Peter Gerrits vande Pasch als vader en met hem Arien Jan Vos vs. als voogd van zijn kinderen uit 
Mechtelt Jan Joosten, Arien zoon wijlen Cornelis Ariens en Leijsken dochter wijlen Arien Roeren vs., de vs. 
Arien en Cornelis vande Wouw en Jan Jan Cornelis als voogden van de 4 kinderen wijlen Arien Jan Cornelis 
en Meriken Cornelis Ariens
Arien Hendrick Joosten, verwekt uit wijlen Joostien dochter wijlen Arien Roeren, Arien Jan van Son als man 
van Jenneken, Huijbert Aert Huijberts als man van Anneken en Sijmon Martens als man van Mechtelt, 
zusters dochters wijlen Hendrick Joosten en Joostien,
Wouter en Anneken kinderen van Claes Wouters vande Pasch en wijlen Peterken Arien Roeren, mede voor 
Adriaentie en Sijken hun zusters
Arien en Jan den outsten, zonen wijlen Jan Embert Arien Roeren, mede voor Jan den jongsten hun broer, 
Cornelis Jan Martens als man van Anneken, Jan Cornelis Witlox als man van Lijsken, Peter Jacob Huijben 
als man van Gerritjen en Jan Cornelis Heijn(?) als man van Maijken dochters wijlen Jan Embert Arien 
Roeren
Arien Jan Embert Arien Roeren als gemachtigde van Anthonis zijn broer, en Ariaen Cornelis Deckers, 
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verwekt uit Gerritgen Arien Roeren
allen erfgenamen van Jan Jacob Pulskens en Jenneken Arien Roeren
verkopen aan Adriaen Arien Brekelmans
akkerland, 8 lopen, als voor
e.z. Adriaen Adriaen Brekelmans, a.z. weduwe Peter Gerrit Peters, e.e. Joost Aert Brekels, a.e. de gemene 
straat

voor de som van 965 gulden

18 juni 1665 | 359/II-30-30v

Cornelis en Jacob zonen wijlen Huijbert Leijten en wijlen Jenneken Jacob Pulskens, Huijbert zoon wijlen 
Denis Adriaen Hixpoorts en wijlen Helene Huijbert Leijten, de voorn. Cornelis Huijberts als voogd van de 4 
kinderen van Bastiaen Peter Claes en wijlen Jenneken Huijbert Leijten, Cornelis nogmaals als voogd van de 
kinderen Gijsbert Martens en Vijverken Huijbert Leijten, Huijbert Bastiaen Peter Claes (rare tekst volgt), Jan 
Jacobs als man van Maijken Bastiaen Peter Claesse, Adam van Geffen als man van Cathelijne, en jan 
Pauwels als man van Elisabeth, dochters wijlen Goijaert Jacob Pulskens, Adriaen Bernaert Timmermans als 
voogd van de zoon van wijlen Jan Goijaert Pulskens, de voorn. Adam van Geffen mede voor Jacob Goijaert 
Pulskens zijn zwager, Elisabeth dochter wijlen Willem Leendertse en wijlen Meriken Jacob Pulskens, Aert 
Joost Cornelis als man van Heijltje, en Arien Martens de Cort als man van Peterken dochters wijlen Willem 
Leendertse en Mariken Jacob Pulskens, mede voor Jan Jan Willems, Arien Jan Joost Vos, zoon van Jan en 
wijlen Willemken dochter wijlen Adriaen Jan Roeren, Jan Anthonis Deckers als man van Anneken Jan 
Joosten, Peter Gerrits vande Pasch als vader en met hem Arien Jan Vos vs. als voogd van zijn kinderen uit 
Mechtelt Jan Joosten, Arien zoon wijlen Cornelis Ariens en Leijsken dochter wijlen Arien Roeren vs., de vs. 
Arien en Cornelis vande Wouw en Jan Jan Cornelis als voogden van de 4 kinderen wijlen Arien Jan Cornelis 
en Meriken Cornelis Ariens
Arien Hendrick Joosten, verwekt uit wijlen Joostien dochter wijlen Arien Roeren, Arien Jan van Son als man 
van Jenneken, Huijbert Aert Huijberts als man van Anneken en Sijmon Martens als man van Mechtelt, 
zusters dochters wijlen Hendrick Joosten en Joostien,
Wouter en Anneken kinderen van Claes Wouters vande Pasch en wijlen Peterken Arien Roeren, mede voor 
Adriaentie en Sijken hun zusters
Arien en Jan den outsten, zonen wijlen Jan Embert Arien Roeren, mede voor Jan den jongsten hun broer, 
Cornelis Jan Martens als man van Anneken, Jan Cornelis Witlox als man van Lijsken, Peter Jacob Huijben 
als man van Gerritjen en Jan Cornelis Heijn(?) als man van Maijken dochters wijlen Jan Embert Arien 
Roeren
Arien Jan Embert Arien Roeren als gemachtigde van Anthonis zijn broer, en Ariaen Cornelis Deckers, 
verwekt uit Gerritgen Arien Roeren
allen erfgenamen van Jan Jacob Pulskens en Jenneken Arien Roeren
verkopen aan Jan Jan Heunen
de helft aan de zuidzijde in land en hei, 10 lopen, als voor bij de houtse straet
e.z. erfgenamen Arien Jan van Abeelen, a.z. weduwe Laureijs Jan van Abeelen, e.e. Wouter van Achelen, 
a.e. de gemene straat

voor de som van 356 gulden

18 juni 1665 | 359/II-30v

Cornelis en Jacob zonen wijlen Huijbert Leijten en wijlen Jenneken Jacob Pulskens, Huijbert zoon wijlen 
Denis Adriaen Hixpoorts en wijlen Helene Huijbert Leijten, de voorn. Cornelis Huijberts als voogd van de 4 
kinderen van Bastiaen Peter Claes en wijlen Jenneken Huijbert Leijten, Cornelis nogmaals als voogd van de 
kinderen Gijsbert Martens en Vijverken Huijbert Leijten, Huijbert Bastiaen Peter Claes (rare tekst volgt), Jan 
Jacobs als man van Maijken Bastiaen Peter Claesse, Adam van Geffen als man van Cathelijne, en jan 
Pauwels als man van Elisabeth, dochters wijlen Goijaert Jacob Pulskens, Adriaen Bernaert Timmermans als 
voogd van de zoon van wijlen Jan Goijaert Pulskens, de voorn. Adam van Geffen mede voor Jacob Goijaert 
Pulskens zijn zwager, Elisabeth dochter wijlen Willem Leendertse en wijlen Meriken Jacob Pulskens, Aert 
Joost Cornelis als man van Heijltje, en Arien Martens de Cort als man van Peterken dochters wijlen Willem 
Leendertse en Mariken Jacob Pulskens, mede voor Jan Jan Willems, Arien Jan Joost Vos, zoon van Jan en 
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wijlen Willemken dochter wijlen Adriaen Jan Roeren, Jan Anthonis Deckers als man van Anneken Jan 
Joosten, Peter Gerrits vande Pasch als vader en met hem Arien Jan Vos vs. als voogd van zijn kinderen uit 
Mechtelt Jan Joosten, Arien zoon wijlen Cornelis Ariens en Leijsken dochter wijlen Arien Roeren vs., de vs. 
Arien en Cornelis vande Wouw en Jan Jan Cornelis als voogden van de 4 kinderen wijlen Arien Jan Cornelis 
en Meriken Cornelis Ariens
Arien Hendrick Joosten, verwekt uit wijlen Joostien dochter wijlen Arien Roeren, Arien Jan van Son als man 
van Jenneken, Huijbert Aert Huijberts als man van Anneken en Sijmon Martens als man van Mechtelt, 
zusters dochters wijlen Hendrick Joosten en Joostien,
Wouter en Anneken kinderen van Claes Wouters vande Pasch en wijlen Peterken Arien Roeren, mede voor 
Adriaentie en Sijken hun zusters
Arien en Jan den outsten, zonen wijlen Jan Embert Arien Roeren, mede voor Jan den jongsten hun broer, 
Cornelis Jan Martens als man van Anneken, Jan Cornelis Witlox als man van Lijsken, Peter Jacob Huijben 
als man van Gerritjen en Jan Cornelis Heijn(?) als man van Maijken dochters wijlen Jan Embert Arien 
Roeren
Arien Jan Embert Arien Roeren als gemachtigde van Anthonis zijn broer, en Ariaen Cornelis Deckers, 
verwekt uit Gerritgen Arien Roeren
allen erfgenamen van Jan Jacob Pulskens en Jenneken Arien Roeren
verkopen aan Jan Dirck van Grevenbroek
de andere helft uit de voorschreven verkoping
de helft aan de zuidzijde in land en hei, 10 lopen, als voor bij de houtse straet
e.z. erfgenamen Arien Jan van Abeelen, a.z. weduwe Laureijs Jan van Abeelen, e.e. Wouter van Achelen, 
a.e. de gemene straat

voor de som van 285 gulden

18 juni 1665 | 359/II-30v-31

Cornelis en Jacob zonen wijlen Huijbert Leijten en wijlen Jenneken Jacob Pulskens, Huijbert zoon wijlen 
Denis Adriaen Hixpoorts en wijlen Helene Huijbert Leijten, de voorn. Cornelis Huijberts als voogd van de 4 
kinderen van Bastiaen Peter Claes en wijlen Jenneken Huijbert Leijten, Cornelis nogmaals als voogd van de 
kinderen Gijsbert Martens en Vijverken Huijbert Leijten, Huijbert Bastiaen Peter Claes (rare tekst volgt), Jan 
Jacobs als man van Maijken Bastiaen Peter Claesse, Adam van Geffen als man van Cathelijne, en jan 
Pauwels als man van Elisabeth, dochters wijlen Goijaert Jacob Pulskens, Adriaen Bernaert Timmermans als 
voogd van de zoon van wijlen Jan Goijaert Pulskens, de voorn. Adam van Geffen mede voor Jacob Goijaert 
Pulskens zijn zwager, Elisabeth dochter wijlen Willem Leendertse en wijlen Meriken Jacob Pulskens, Aert 
Joost Cornelis als man van Heijltje, en Arien Martens de Cort als man van Peterken dochters wijlen Willem 
Leendertse en Mariken Jacob Pulskens, mede voor Jan Jan Willems, Arien Jan Joost Vos, zoon van Jan en 
wijlen Willemken dochter wijlen Adriaen Jan Roeren, Jan Anthonis Deckers als man van Anneken Jan 
Joosten, Peter Gerrits vande Pasch als vader en met hem Arien Jan Vos vs. als voogd van zijn kinderen uit 
Mechtelt Jan Joosten, Arien zoon wijlen Cornelis Ariens en Leijsken dochter wijlen Arien Roeren vs., de vs. 
Arien en Cornelis vande Wouw en Jan Jan Cornelis als voogden van de 4 kinderen wijlen Arien Jan Cornelis 
en Meriken Cornelis Ariens
Arien Hendrick Joosten, verwekt uit wijlen Joostien dochter wijlen Arien Roeren, Arien Jan van Son als man 
van Jenneken, Huijbert Aert Huijberts als man van Anneken en Sijmon Martens als man van Mechtelt, 
zusters dochters wijlen Hendrick Joosten en Joostien,
Wouter en Anneken kinderen van Claes Wouters vande Pasch en wijlen Peterken Arien Roeren, mede voor 
Adriaentie en Sijken hun zusters
Arien en Jan den outsten, zonen wijlen Jan Embert Arien Roeren, mede voor Jan den jongsten hun broer, 
Cornelis Jan Martens als man van Anneken, Jan Cornelis Witlox als man van Lijsken, Peter Jacob Huijben 
als man van Gerritjen en Jan Cornelis Heijn(?) als man van Maijken dochters wijlen Jan Embert Arien 
Roeren
Arien Jan Embert Arien Roeren als gemachtigde van Anthonis zijn broer, en Ariaen Cornelis Deckers, 
verwekt uit Gerritgen Arien Roeren
allen erfgenamen van Jan Jacob Pulskens en Jenneken Arien Roeren
verkopen aan Jan Arien Brekelmans
akkerland 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Hendrick Jan Marcelis, a.z. Claes Wouters vande Pasch, e.e. Jan Dircken van Grevenbroeck, 
a.e. Aert Jan Marcelis
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voor de som van 380 gulden

18 juni 1665 | 359/II-31

Cornelis en Jacob zonen wijlen Huijbert Leijten en wijlen Jenneken Jacob Pulskens, Huijbert zoon wijlen 
Denis Adriaen Hixpoorts en wijlen Helene Huijbert Leijten, de voorn. Cornelis Huijberts als voogd van de 4 
kinderen van Bastiaen Peter Claes en wijlen Jenneken Huijbert Leijten, Cornelis nogmaals als voogd van de 
kinderen Gijsbert Martens en Vijverken Huijbert Leijten, Huijbert Bastiaen Peter Claes (rare tekst volgt), Jan 
Jacobs als man van Maijken Bastiaen Peter Claesse, Adam van Geffen als man van Cathelijne, en jan 
Pauwels als man van Elisabeth, dochters wijlen Goijaert Jacob Pulskens, Adriaen Bernaert Timmermans als 
voogd van de zoon van wijlen Jan Goijaert Pulskens, de voorn. Adam van Geffen mede voor Jacob Goijaert 
Pulskens zijn zwager, Elisabeth dochter wijlen Willem Leendertse en wijlen Meriken Jacob Pulskens, Aert 
Joost Cornelis als man van Heijltje, en Arien Martens de Cort als man van Peterken dochters wijlen Willem 
Leendertse en Mariken Jacob Pulskens, mede voor Jan Jan Willems, Arien Jan Joost Vos, zoon van Jan en 
wijlen Willemken dochter wijlen Adriaen Jan Roeren, Jan Anthonis Deckers als man van Anneken Jan 
Joosten, Peter Gerrits vande Pasch als vader en met hem Arien Jan Vos vs. als voogd van zijn kinderen uit 
Mechtelt Jan Joosten, Arien zoon wijlen Cornelis Ariens en Leijsken dochter wijlen Arien Roeren vs., de vs. 
Arien en Cornelis vande Wouw en Jan Jan Cornelis als voogden van de 4 kinderen wijlen Arien Jan Cornelis 
en Meriken Cornelis Ariens
Arien Hendrick Joosten, verwekt uit wijlen Joostien dochter wijlen Arien Roeren, Arien Jan van Son als man 
van Jenneken, Huijbert Aert Huijberts als man van Anneken en Sijmon Martens als man van Mechtelt, 
zusters dochters wijlen Hendrick Joosten en Joostien,
Wouter en Anneken kinderen van Claes Wouters vande Pasch en wijlen Peterken Arien Roeren, mede voor 
Adriaentie en Sijken hun zusters
Arien en Jan den outsten, zonen wijlen Jan Embert Arien Roeren, mede voor Jan den jongsten hun broer, 
Cornelis Jan Martens als man van Anneken, Jan Cornelis Witlox als man van Lijsken, Peter Jacob Huijben 
als man van Gerritjen en Jan Cornelis Heijn(?) als man van Maijken dochters wijlen Jan Embert Arien 
Roeren
Arien Jan Embert Arien Roeren als gemachtigde van Anthonis zijn broer, en Ariaen Cornelis Deckers, 
verwekt uit Gerritgen Arien Roeren
allen erfgenamen van Jan Jacob Pulskens en Jenneken Arien Roeren
verkopen aan Adriaen Jan Joosten Vos
hun gerechtigheid in moer te Udenhout in den verloren of legen brant

voor de som van 2 gulden 11 stuivers

22 juli 1665 | 359/II-34v

Gijsbert Willem Hendricx vande Plas
verkoopt aan Hendrick Willem vande Plas zijn broer
1/5 deel in land, wei en moer, te Udenhout in den brandt
b.z. Hendrick Willem, e.e. Drunense gemeint, a.e. brantse ...

belast met jaarlijks 1/5 deel in 18 gulden 5 stuivers aan Reijner de Garst te sBosch
belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 gulden aan juffrouw Kelst (?) te sBosch

voor de som van 99 gulden

28 juli 1665 | 359/II-35-35v

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Joordens, jongeman, overleden te Udenhout op 3 juli 1665

o.a. akkerland en wei, 2 lopen, te Udenhout aan de Sandtkant
de helft in een slecht lopen lands, als voor op de Rintse
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getaxeerd op 51 gulden 3 stuivers

25 augustus 1665 | 359/II-36-36v

Jan Arien Hendrikx verwekt uit Maijken Peter Martens
verkoopt aan Peerken weduwe Marten Peter Martens
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de creijten molen
e.z. Adriaen Martens de Cort, a.z. het convent van Ulenborch, e.e. de molenweg, a.e. Adriaen Martens

voor de som van 65 gulden

20 september 1665 | 359/II-38v-39

Taxatie van de nagelaten goederen van Willem Jan van Gorcum, overleden te Tilburg op 21 augustus 1665

land en wei, 4 lopen, te Udenhout in de molenstraet
belast met jaarlijks 3 lopen rogge aan het klooster van Weijmelenberch

getaxeerd op 320 gulden

17 december 1665 | 359/II-44v-45

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Wouter Joosten, overleden op 7 november 1665 in 
Udenhout

1. de onbedeelde helft in een huisje en erf 6 lopen, te Udenhout op d winckel
belast met jaarlijks 13 lopen rogge aan Merij Blommaerts, achterleen van Daniel van Zutphen
getaxeerd op 100 gulden

2. land en wei, 5 lopen, te Udenhout op dwinckel
achterleen van Daniel van Zutphen
belast met jaarlijks 13 lopen rogge aan Maria Blommaerts
getaxeerd op 100 gulden

3. 1/3 deel in de helft van een huisje en erf, als voor, bij de sestersaet(?)
nog 1/3 deel in 3 lopen erf
nog 1/3 deel in 1.5 lopen akkerland
nog 1/3 deel in de streepe, 1,5 lopen
nog zijn gerechtigheid in zeker kwade broekvelden
nog 1/3 deel in de helft van 2 percelen erf, samen 3,5 lopen
getaxeerd op 180 gulden
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