Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 360 ("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.)
1666
4 februari 1666 | 360/I-2-2v
Sijmon zoon Peter Sijmon Priem
geeft bij een schuldbekentenis als onderpanden op
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de gruen straet
belast met 3,5 lopen rogge aan de heer (niet ingevuld) te sBosch
2. weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de gruen straet

19 augustus 1666 | 360/I-7v-8
Anthonis zoon Cornelis Witlocx
verkoopt aan Jan zoon wijlen Adriaen Jan Wouters
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 11 gulden 5 stuivers, te vergelden op de laatste dag van augustus
uit akkerland, 2 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Anthonis Cornelis Witlocx, e.e. Jan Jan Emmen, a.e. Jan zoon Adriaen Jan
Wouters en Willem Adriaen Jan Stevens e.a.
belast met 25 stuivers aan (niet ingevuld)
te lossen met 225 gulden

9 maart 1666 | 360/I-9-9v
Cornelia weduwe Andries Woestenborch verklaart van Adriaen Adriaen Cornelis Bertens de kooppenningen
voor een weiland genaamd de legereijt, gekocht door Aert Jan de Ridder

6 februari 1666 | 360/I-10v-11
Joost zoon Joorden Janssen, overleden op 30 januari 1666 te Udenhout
laat na 1/5 deel in een quaet lemen huisje met 8,5 lopen land, te Udenhout
Zijn buren Adriaen Janssen Vosch en Adriaen Gijsberts doen aangifte van dit bezit en nog 1/5 deel in
obligaties

3 mei 1666 | 360/I-17v
Een kind van Peeter Adriaen Vermeer is overleden te Udenhout op 10 april 1666
zijn erfenis is 1/6 deel en is niet meer dan 25 gulden waard volgens zijn vader.

15 mei 1666 | 360/I-18Aert, Henrick en Peeter, zonen van Joost Aert Brabants en Joostie dochter Willem Janssen, Bastiaen Arien
Berthens als man van Jenneke, Willem Jan Willems als man van Willemke, maken een erfdeling van de
nalatenschap van hun ouders
1ste lot Willem Jan Willems
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1. 1/5 deel zuidoostwaarts in akkerland, 12 lopen 14 roeden, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Peeter Adriaens van Abeelen, a.z. Aert de tegendeler, e.e. de straat, a.e. Gijsbert Wijtmans van Iersel
2de lot Aert Joost Brabants
1. 1/5 deel zuidoostwaarts in akkerland, 12 lopen 14 roeden, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Willem Janssen, a.z. Bastiaen Bertens, e.e. Jan Janssen Heunen, a.e. de gemene straat
3de lot Bastiaen Adriaen Bertens
1. middelste 1/5 deel in akkerland, 12 lopen 14 roeden, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Aert Joosten, a.z. Hendrick Joosten, e.e. Jan Janssen Heunen, a.e. de gemene straat
4de lot Henrick Joost Brabants
1. middelste 1/5 deel westwaarts in akkerland, 12 lopen 14 roeden, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Bastiaen voorschreven, a.z. Peeter Joosten, e.e. Jan Janssen Heunen, a.e. de gemene straat
5de lot Peeter Brabants
1. het uiterste 1/5 deel westwaarts in akkerland, 12 lopen 14 roeden, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Henrick Brabants, a.z. baron van Wittenhorst, e.e. Jan Janssen Heunen, a.e. de gemene straat

1 juni 1666 | 360/I-21v-22
Familierelaties
Jenneken weduwe Jan Anthonis de Cuijper (overleden te Udenhout op 13 mei 1666)
en Michiel Adriaen Pieren en Hendrick Adriaen de Meijer geven tesamen een schuldbekentenis af
Jan de Cuijper laat alleen na de helft in een uitgedolven moerveld van 25 roeden in den Reijt met een
waarde van 18 gulden
Jenneken en Hendrick Adriaen de Cuijper gaan een "coopmanschappe" aan waarbij Jenneken inbrengt "in
den winckel": "een winckelbanck met drij schael boomen op iiii gulden, item ic xii pint gewicht op vi gulden,
een steijne mengele, een coperen trechter, drij dooskens, elle ende andere cleijnicheijt op ii gulden x
stuivers, twee boter thonnen x stuivers, en de noch eenige coorden ende lint op twee gulden..."

15 juni 1666 | 360/I22v-23
Geertruijt en Marie dochters Goijaert Pauwels, met Goijaert als hun vader, mede namens Jenneke Goijaert
hun zuster, zij verklaren dat Lijsken weduwe Aert Jan Bernaerts wordt gekweten van de administratie van
Aert als voogd van de kinderen van Goijaert Pauwels.
De weduwe blijft schuldig een bedrag van 144 gulden 10 stuivers omdat Lijsken verklaart de kwitantie niet te
kunnen leveren vanwege de "pestelentiele sieckte" waardoor zij die kwitantie niet kan vinden.

16 juni 1666 | 360/I-23-24
Jan Lambert Vendix, weduwnaar van Elisabeth Adriaen Wouter Verhoeven, hebben een kind verwekt en nu
is Elisabeth komen te overlijden.
De beide grootvaders van het kind keuren de verkoop van goederen uit de nalatenschap van Elisabeth
Verhoeven goed.

12 juli 1666 | 360/I-24-26
Cornelis zoon Jan Arien Couwenbergh, moeder is Adriana dochter Jan Peter Willems, Hendrick Peter Vuchts
als man van Adriana, Adriaen Peter Sijmon Priems als man van Elisabeth en Cornelis samen met Jan Joost
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Jans als voogden over de kind van Jan Jan Arien Couwenbergh verwekt uit Maria dochter Aert Aerts van
Tilborch
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Adriaen Peter Sijmons
1.akkerland, 1 lopen 30 roeden, te Udenhout op de houtse straet, genaamd de geerhoff
e.z. Jan Ariens oostwaarts, a.z. en e.e. Cathalijn weduwe Peeter Sijmons, a.e. kinderen Jan Peeter Willems
2. de onbedeelde helft in 5 hont hooiland onder Zuidewijn Capelle
2de lot Hendrick Vuchts
1. de oostelijke helft in akkerland, 4 lopen min 5 roeden, te Udenhout bij de drijboom
e.z. Cornelis Jan Peeter Willems, a.z. Gerrit Hendrick Gerrits, e.e. Jan Adriaen Laureijs, a.e. baron van
Wittenhorst
belast met jaarlijks de helft in 2 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
2. hooiland in Zuijdewijn Capelle
3de lot Cornelis Couwenbergh
1. de zuidelijke helft van een erf, land en wei, genaamd de path weij, 7 lopen, te Udenhout op de houtse
straet
e.z. het 4de lot, a.z. Adriaen Peeter Sijmon Prims, e.e. weduwe Adriaen Jan Ariaens, a.e. erfgenamen Peeter
Sijmons.
2. de noordelijke helft in een broekveld, 5 lopen, tussen beide delen blijft een weg om over te wegen
Pauwels Govert Heeren, als voor op de houtse straet, ten einde de twee steeghde
e.z. 4de lot, a.z. Hendrick Peeter Willems noordwaarts, e.e. Pauwels Goijaert Heeren oostwaarts, a.e.
Lauwereijs Peeter Willems
4de lot onmondige kind van Jan Jan Ariens
1. de noordelijke helft in erf, land en wei, genaamd de path weij, 7 lopen, te Udenhout op de houtse straet
e.z. 3de lot, a.z. N. vander Meijden, e.e. erfgenamen Peeter Sijmons, a.e. weduwe Adriaen Jan Ariens
2. de zuidelijke helft in een broekveld, 5 lopen, als voor in de houtse straet ten einde de twee steeghden
e.z. 3de lot, a.z. Lambert Lambert Robben, e.e. Pauwels Goijaert Heeren oostwaarts, a.e. Laureijs Peter
Willems

25 november 1666 | 360/I-49-58
Mattheeus en Jan, zonen van wijlen Willem Mattheeus Berghmans, verwekt uit Maria dochter wijlen Wouter
Aertssen, Laurens Janssen als man van Adriana, Matthijs Corsten als man van Gertruijt, Jan Aerts van
Laerhoven als man van Lenaertken. Wouter Antonis van Laerhoven als man van Elisabeth, Henrick
Wijtmans van Iersel als man van Jenneken, Peter zoon Jan Gerart van Broeckhoven, door Jan en wijlen
Jenneken zijn huisvrouw in zijn eerste huwelijk verwekt, Adriaen Peter de Cock als man van Peterken Jan
Gerarts, Adriaen mede voor zijn zwager Gerart die in het buitenland verblijft, en voor Adriaen Jan de Cort als
man van Jenneken Jan Gerarts, Jan zoon wijlen Wouter Willem Mattheeus Berghmans en Maria voornoemd,
Jan zoon wijlen Marten Willem Henricx als man van Margerieten dochter Wouter voor haarzelf en voor
Gijsbert haar broer Wouters vs., Jan zoon Willemssen en Floris Janssen als voogden van Adriaen en
Engelken kinderen Wouter vs., Gijsbert zoon Adriaen Steven Span verwekt uit Maghdalena dochter wijlen
Willem Mattheus Berghmans en Maria voornoemd, Mattheus ook nog met Adriaen Steven Span als voogden
over de kinderen Jan, Wouter, Jenneken de oudste, Jenneken de jongste en Engelken kinderen van Adriaen
en Maghdalena
zij maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders in 10 gelijke delen
1ste lot Jan Aerts van Laerhoven
1. akkerland, 2,5 lopen te Udenhout op het hooghschoor
zuid en west Wouter Antonissen van Laerhoven, oost sheeren straet, noord Jan Claes Joosten
2. akkerland, 2 lopen, genaamd d'land inde heije, als voor
e.z. Henrick Janssen Dolck, a.z. Jan Claes Joosten, e.e. weduwe Cornelis Joost Janssen, a.e. Henrick Dolck
3. akkerland, genaamd den hoff, 1 lopen, als voor
e.z. Henrick Dolck, a.z. en e.e. weduwe Cornelis Joost Janssen, a.e. de gemeint van Drunen
4. broekveld, genaamd de cleijn leeghweije, als voor op het hooghschoor, 4 lopen
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e.z. Wouter van Laerhoven, a.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck, e.e. Jan Adriaens van Rijswijck, a.e. weduwe
Cornelis Joosten
5. weiveld, 2 lopen, genaamd het cleijn weijken, als voor op de schoorstraet
e.z. weduwe Cornelis Joosten, verder rondom de delers uit een groter stuk weiveld van 5 lopen
6. 1/4 deel onbedeeld in een moerbeemd te Venloon opten Zant op de grond van de weduwe Matthijs
Adriaens
belast met jaarlijks 25 stuivers in een meerdere pacht aan N te sBosch
2de lot kinderen Jan Gerits van Broeckhoven
1. akkerland, genaamd den hooghschoorsen broekcacker, 3,5 lopen, te Udenhout bij de schoorstraet
e.z. Jan Claes Joosten, a.z. Aert Aertssen van Laerhoven, a.e. Henrick Janssen Dolck
2. broekveld, genaamd de leegh weije, 4 lopen, als voor op het hooghschoor
e.z. Wouter Antonis van Laerhoven, a.z. heer Johan de Crom, e.e. klooster van Postel, a.e. Wouter
Peterssen Bueter
3. akkerland, genaamd den nieuwen acker met een beemdje oostwaarts daaraan gelegen, 6 lopen, als voor
e.z. weduwe Aert Joosten, a.z. erfgenamen Peter Jan Peter Adams en erf van het 4de lot, de wal en hol
behoren tot dit perceel, e.e. het 4de lot met een sloot en wal daartussen gelegen en behorende tot het 4de
lot, a.e. 5de lot met de sloot end e wal die bij dit perceel horen
4. 1/4 deel onbedeeld in een moerbeemd te Venloon opten Zant op de grond van de weduwe Matthijs
Adriaens
belast met jaarlijks 14 denarien(?) aan de gezworenen van Tilburg
3de lot Henrick van IJerssel
1. akkerland, 7 lopen, als voor op de molenstraet in de schijff
e.z. en e.e. Franchoijs Strijbosch, a.z. erfgenamen Claes Joost, a.e. Adriaen Jan vande Pasch
2. weiveld, 3 lopen, van een groter perceel, genaamd de cleijn weije
e.z. weduwe Jan Janssen Vermeer en het 6de lot, a.z. 10de lot de sloot daartussen hoort bij het 10de lot,
a.e. e.e. 6de lot, sloot behoort to het 6de lot, a.e. eerste lot (?)
3. beemd, 7 lopen, als voor, genaamd aan de grote hesseldonck
e.z. Jan Jacob Marcelis Otto en Wouter Janssen Vermeer, a.z. kinderen Aert Aertssen van Tilborch, e.e.
Franchoijs Strijbosch, a.e. jonker Jeger
4. heiveld, de zuidelijke helft in een groter stuk te Venloon opt Zant
e.z. erfgenamen Peter Goijaerts vande Schoor, a.z. heer van Loon, a.e. heiligen geest te sBosch
5. moerveld, met de grond, 7 of 8 roeden, te Udenhout in den Brant aan de lei
belast met jaarlijks 9 stuivers 3 oort aan het bisdom van sBosch
4de lot Matthijs Corsten
1. akkerland, genaamd den Broeck Acker met de wei zuidwaarts daaraan gelegen, 12 lopen, te Udenhout op
het leeghschoor
e.z. weduwe Cornelis Joost Janssen noordwaarts, a.z. het 2de lot met de wal en de hool (?) die bij dat
perceel horen oostwaarts, west de straat, zuid Cornelis Jan Geraerts
2. de noordelijke helft in een heiveld, 5 lopen, als voor op de schoorstraet
e.z. en e.e. erfgenamen Claes Joosten, a.e. heer Johan de Crom westwaarts, noord Drunense duin
3. de noordelijke helft in een heiveld te Loon op Zand, 4 lopen
e.z. erfgenamen Peter Goijaerts vande Schoor, a.z. en e.e. de heer van Loon, a.e. heilige geest te sBosch
4. de materialen van de schop die staat op het 8ste lot, om af te breken, bij het oud huis, te ruimen tussen nu
en mei eerstkomende
5de lot Wouter Antonis van Laerhoven
1. akkerland, genaamd den schoiracker op het leeghschoor, 8 lopen. te Udenhout op de schoirstraet
e.z. weduwe van Cornelis Joost Janssen zuidwaarts, noord en oost weduwe Aert Joosten, de straat
westwaarts
5de lot Wouter Antonis van Laerhoven
1. akkerland, genaamd den schueracker op het leeghschoor, 8 lopen, gelegen te Udenhout op de
Schoirstraet
e.. weduwe Cornelis Joost Janssen zuid, a.z. weduwe Aert Joosten noord en oost, de herren straat west,
8ste lot noord
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dit perceel zal een hoek hebben tot de gestoken paal om het "vierkant" te maken
2. beemd, 6 lopen, als voor
Jan Adriaen Adriaenssen noord, kinderen Jan Peter Adams zuid, 2de lot, met de sloot tussenbeide die bij het
tweede lot hoort, en de kinderen Peter Jan Peter Adams west, en Jan Janssen Vermeer en het 6de lot, met
de wal en het "hol" dat bij dit perceel behoort, oost
3. een klampje moer, gelegen in den brand 9 of 10 roeden
6de lot Matheus Willem Berghmans
1. weiveld, 8 lopen, genaamd de groote Weije, te Udenhout op de schoirstraet
Jan Janssen Vermeer noord en oost, Jan Jacobs van Rijswijck en het 9de en 10de lot west, de sloten en
holen horen bij dit lot, 3de lot zuid, wal en hool horen bij dit lot
2. akkerland, 2 lopen, genaamd het cleijn ackerken, als voor
1ste en 3de lot oost, wal en hool horen bij dit lot, weduwe Aert Joosten zuid, 7de en 8ste lot west, het
voorschreven weiveld weegt over dit clijn ackerken
3. beemd, 7 lopen, als voor aan de cleijn hesseldonck
Jan Janssen Vermeer noord, Wouter Peterssen Bueter oost, Gijsbert Wijtmans van Iersel zuid, 5de lot west,
wal en hool horen bij het 5de lot
4. 1/4 deel onbedeeld in een moerbank, gelegen op de gronden van Cornelia weduwe Matthijs Peter
Wouters
belast met jaarlijks 33 stuivers 3 oort in de predikheren cijns
7de lot Adriaen Peter de Cock
1. een huis en schop met schuren, gronden en 1/4 deel zuidwaarts in de aanstede en erf daaraangelegen, 4
lopen, te Udenhout in de schoorstraet
e.z. 8ste lot noord, a.z. 6de lot oost, e.e. weduwe Aert Joosten zuid, de straat west
2. 1/4 deel noordwaarts in erf genaamd het honsvelt, 10 lopen, als voor
e.z. Jan Embert Jacobs van Rijswijck noord, a.z. erfgenamen Francois Strijbosch oost, e.e. 10de lot zuid en
west
hierover mag wegen de eigenaar van de schoorbeempt, Francois Strijbosch en Adriaen Hamers en het 10de
lot
3. de onbedeelde helft in een heiveld onder Drunen
4. een klampje moer met de grond 3 roeden, gelegen in den Brand
e.e. weduwe en kinderen Peter Lamberts Vuchts
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan de altaristen te Oisterwijk in een meerdere pacht
het 9de lot mag van dit lot halen 4 jonge appelboompjes
het 10de lot mag de oogst hebben van 2 grote appelbomen gedurende 6 jaar
8ste lot kinderen Wouter Willem Mattheus
1. huis, zijnde het oud huis, met de grond en het middelste 1/4 deel in de aanstede en erf daaraan gelegen,
4 lopen, te Udenhout
e.z. 7de lot zuid, a.z. 9de lot noord, e.e. 6de lot oost, a.e. de straat west
met de wal en hool behorende bij dit perceel
2. 1/4 deel zuidwaarts in een erf, genaamd het hontsvelt, 9 lopen, als voor
e.z. weduwe Aert Joosten zuid en west, 9de lot oost, 9de en 10de lot noord
3. de helft in een heiveld in Drunen
4. 1/4 deel van een moerbank onder Loon op de grond van Cornelia weduwe Matthijs Adriaen Peterss
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan de altaristen van Oisterwijk in een meerdere pacht
9de lot kinderen Adriaen Stevens en Maghdalena
1. een schuur, deels op de grond van dit lot en deels op de grond van het 8ste lot, te ruimen en helemaal te
plaatsen op eigen grond, met 1.4 deel van de aanstede waar de voorschreven schuur op staat, 4 lopen, te
Udenhout op de schoorstraet
e.z. 8ste lot zuid, a.z. 10de lot noord, 6de lot met wal en hool tussenbeide bij dit lot, oost, de straat west
2. 1/8 deel in erf genaamd het hontsvelt, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Embert Jacobs van Rijswijck noord, 7de lot oost, 8ste lot zuid, 10de lot west
3. 1/8 deel in het vs. stuk erf, het 3de 8ste deel aan de westzijde, 5 lopen
e.z. weduwe Aert Joosten zuid, a.z. 10de lot oost, e.e. 8ste lot west, a.e. 7de lot noord
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4. de helft zuidwaarts in een heiveld, 4 lopen, als voor
e.z. 4de lot noord, kinderen en erfgenamen Claes Joosten zuid en oost, erf van de heer Johan de Crom west
5. de materialen van een varkenskooi die staat op het 8ste lot, te ruimen voor mei eerstkomende
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de altaristen van Oisterwijk in een meerdere pacht
10de lot Jan Willems
1. 1/4 deel noordwaarts in de aanstede en erf daaraangelegen, 4 lopen, te Udenhout
e.z. 9de lot zuid, Jan Janssen Vermeer en Jan Embert van Rijswijck noord, 6de lot met de wal en de hool
oost, de straat west
2. de materialen van de nieuwe schuur op het 7de lot te ruimen voor mei eerstkomende
3. hei en moer, genaamd de kijnder heij, 2,5 lopen, als voor
e.z. kinderen Claes Joosten noord, a.z. weduwe Cornelis Joost Janssen oost, Wouter Peters den Bueter
zuid, Jan Adriaens van Rijswijck noord
4. erf genaamd het hontsvelt, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Janssen Vermeer noord, 8ste lot zuid, 9de lot oost, 1ste en 3de lot west
5. 1/8 deel in erf aan de oosthoek, 5 lopen, als voor
e.z. 7de lot noord, erfgenamen en weduwe Aert Joosten zuid, Aert Adriaen Hamers oost, 9de lot west
6. de oogst van 2 appelbomen staande op het 7de lot gedurende 6 jaren
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de altaristen van Oisterwijk in een meerdere pacht
Voor allen geldt:
de steeg die loopt vanaf de Schoorstraat naar het hontsvelt moet onderhouden worden door alle deelders
die daar over wegen

17 december 1666 | 360/I-59-64
Peeter en Adriaen, broers, zonen van Adriaen Peter Vermeer waar moeder van was Margriet dochter Peter
Brocken, Peter Elias Aertssen als man van Peerken, Jan Peters Vermeer en Lauwereijs Cornelis Aertssen
als voogden van Aeltje onmondige dochter van Adriaen Vermeer en Margriet
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Peter Elias Mathijs
1. een stede bestaande uit een huis, schuur, schop, hof en boomgaard met de aangelegen landerijen,
samen 10 lopen, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Lauwereijs Cornelis Aertssen, a.z. Jan Goijaerts, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
2. akkerland, genaamd den broeck acker, als voor, 3 lopen
e.z. erfgenamen Gerit Theuwen, a.z. Lauwereijs Cornelis Aertssen, e.e. Jan Peters Vermeer cs., a.e. een
steeg
belast met jaarlijks 2 vaten rogge reductie, betaald met 9 stuivers aan de rentmeester van Bacx koorcken
3. beemd, de westelijke helft, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Diercken van Grevenbroeck, a.z. tegendeler, e.e. prinses van Hooghsolder, a.e. Lambert Lambert
Robben
4. broekveld, 3 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Adam van Hees, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Cornelis Peters Vermeer, a.e. Peter Cornelis
Aertssen
5. 1/3 deel onbedeeld in 35 roeden moer te Udenhout in de Reetye
6. 3 lopen hei onder Tilburg
2de lot Aeltje Vermeer
1. akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout bij de houtse straet
e.z. Corst Jan Adriaens van Hees, a.z. erfgenamen Cornelis Aertssen, e.e. Jan Ariens Lauwereijs, a.e. de
gemene straat
2. akkerland, genaamd den Achtersten boom acker, 2 lopen min 7 roeden, als voor
e.z. Peter Cornelis Aertssen, a.z. Lambert Lambert Robben, e.e. de heer van Wittenhorst, a.e. de gemene
straat
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belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de heer prelaat van sint Gertrudis te Leuven
3. land en wei, genaamd het leeghbeeste velt, 5,5 lopen. als voor
e.z. Jan Arien Lauwereijs, a.z. erfgenamen Cornelis Aert Leppers, e.e. prinses van hooghsolder, a.e. een
steeg
4. de westelijke helft oost in een beemd, 3 lopen, als voor
e.z. 1ste lot, a.z. erfgenamen Cornelis Aert Leppers, e.e. prinses van hooghsolder, a.e. Lambert Lambert
Robben
5. 1/3 deel onbedeeld in een beemd, 6 lopen, als voor
e.z. en b.e. Jenneke van Bael, a.e. weduwe Jacob Brocken
6. 1/6 deel onbedeeld in een broekveld of moerveld, 5 lopen, als voor
e.z. Hendrick Willem Bedden, a.z. groot gasthuis
7. akkerland te Tilburg
8. heiveld te Tilburg
9. hooiland te Baardwijk
3de lot Adriaen Adriaen Peter Vermeer
1. akkerland, genaamd den heuvel, 4 lopen, te Udenhout in de slimstraet
e.z. Jan Peters Vermeer, a.z. weduwe Elias Aerts Thijsen, e.e. erfgenamen Peter Gerits, a.e. de gemene
straat
2. akkerland, 2 lopen 13 roeden, als voor
e.z. Cornelis Peters Vermeer, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Hendrick Janssen de Ridder, a.e. weduwe Peter
Jan Everts
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de altaristen in Oisterwijk
3. akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout en Berkel
e.z. Cornelis Peter Vermeer, a.z. Gijsken Goijaerts Francken, e.e. Lambert Lambert Robben, a.e. Hendrick
Huijbert Stueren(?)
4. weiveld, 3,5 lopen, als voor
e.z. Cornelis Peter Vermeer, a.z. Gerit Gerits Peijnenborch, e.e. weduwe Reijnder Dirck Nauwen, a.e.
weduwe Willem Cornelis Berthens
5. broekveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Aert Jan Breckelmans, a.z. Cornelis Peter Vermeer, e.e. Aert Jan Wouters, a.e. Hendrick Jan Peter
Willems
6. broekveld, 1 morgen, als voor
e.z. kinderen jonker Roon, a.z. Anthonis Cornelis Stoicken(?), e.e. Jacob Willems de Weever, a.e.
erfgenamen Willem Leenderts
belast met jaarlijks 13 stuivers 2 oort cijns aan jonker versteeghde
7. 1/3 deel onbedeeld in 35 roeden moer, te Udenhout in de Reete
8. hooiland te Baardwijk
9. hei in Helvoirt
4de lot Peter Adriaen Vermeer
1. akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. weduwe Jan Janssen Emmen Reijcken, a.z. Adriaen Geverts cs., e.e. Cornelis Peter Vermeer, a.e.
kinderen Jan Ariens van Iersel
2. akkerland, als voor, in de houtse straet, 4 lopen, genaamd de groote Acker
e.z. Pauwels Goijaerts, a.z. Joost Janssen Scheulens, e.e. prinses van hooghsolder, a.e. een steeg
3. weiveld, als voor
e.z. Jan Robben, a.z. Adriaen Jan Peter Willems, e.e. prinses van hooghsolder, a.e. een steeg
4. broekveld, genaamd de Cnutte, als voor
e.z. erfgenamen Peter Gerits, a.z. groot gasthuis van den Bosch, e.e. de heer Snel, a.e. een waterloop
5. 1/3 deel onbedeeld in een moerveld van 35 roeden als voor in de Reete
6. heiveld in Helvoirt
7. hooiland in Baardwijk
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de clarissen te sBosch

29 februari 1666 | 360/I-67-68
Testament van Willem Adriaen Appels en Luitje Peter Goijaerts vander Schoor die ziek te bed ligt
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2009

het handmerk van Luitje en Willem zet zijn handtekening

29 juni 1666 | 360/I-69-69v
Adriana dochter Robbert Gijsberts is aan de ene kant "met een simpelheijt van sinnen" en van de andere
kant "met eene kreupelheijt is geslaghen" en daardoor niet in staat om voor zichzelf te zorgen en haar kost
te verdienen. Zij dreigt nu bedeeld te moeten worden door de tafel van de heilige geest van Oisterwijk.
Zij heeft een kapitaal van 200 gulden maar dat is te weinig om van onderhouden te worden.
Haat broers Jan en Gerard willen haar wel onderhouden maar hebben ook maar cleijne middelen. Dus
sluiten ze een overeenkomst waarbij de beide broers hun zuster zullen onderhouden en daarvoor van de
tafel van de heilige geest van Oisterwijk zullen ontvangen een tegemoetkoming van 8 vaten rogge OM voor
het eerst op st. Jan Baptistdag 1667 en voorts elk jaar tot aan het overlijden van Adriana. Na haar overlijden
mogen zij de 200 gulden kapitaal onder zich verdelen.
Gerard Gerard Peijneborch is borg.
allen ondertekenen met een tekening.

23 oktober 1666 | 360/I-71Lambert Hendricx jongeman van Haaren aanstaande bruidegom en Jenneken dochter Thomas Stevens
weduwe Arij Janssen Verhoeven wonende in Udenhout, geassisteerd door haar broer Jan Thomas sluiten
een huwelijkscontract.
Jenneken heeft twee kinderen uit haar eerdere huwelijk die bij hun huwelijk 25 gulden als uitzet meekrijgen
Jenneke ondertekend, de andere tekenen.

5 januari 1666 | 360/II-1-1v
Peter Jan Peter Willems
verkoopt aan Laureijs Cornelis Peters
3/5 deel onbedeeld in land, 4,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Joost Jan Passen, a.z. en e.e. Cornelis Hendricks, a.e. Jan Cornelis Aerts de Lepper
belast met jaarlijks 3/5 deel in 1 zak rogge aan de armen(?) van sBosch
voor de som van 267 gulden
14 juli 1666 - vernaderd door Jenneke dochter Jan Marten de Cor, geassisteerd door haar man Jan Jan
Jorden Jans

16 februari 1666 | 360/II-4
Taxatie van de goederen van Peterken dochter Aert Wouter van Laerhoven te Udenhout overleden op 25
januari 1666
1. land en hei, 8 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraete
e.z. de Bundersteeghde, a.z. Hendrick Aerts van Laerhoven
getaxeerd op 300 gulden

1 februari 1666 | 360/II-4-4v
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Adriaen Lamberts van Hees
verkoopt aan Gerrit Jan vande Ven de het overige 3/4 deel al bezit
1/4 deel in een weiveld, 5,5 lopen, te Udenhout bi de Cruijstraete
e.z. erfgenamen Jan Emmen Rijcken oost, a.z. Jan Jan Heunen west, e.e. Matheus Willem Theuwen, a.e.
de gemene straat
Matheus Willen Theuwen en Corstiaen Lambert van Hees hebben recht van overweg
voor de som van 235 gulden

1 februari 1666 | 360/II-4v
Corstiaen Lamberts van Hees
verkoopt aan Adriaen Lamberts van Hees
weiland, 3 lopen, te Udenhout bij de Cruijstraet
e.z. Matheus Willems, a.z. Jan Joost vanden Broeck, e.e. kinderen Jan Jan Emmen Rijcken, a.e. Jan Jan
Heunen
belast met jaarlijks 25 gulden kapitaal in een meerdere rente aan de weduwe eter Adriaen Peter
Wagenmakers
met gerechtigheid tot de weg die bij dit erf hoort
voor de som van 325 gulden

3 mei 1666 | 360/II-9v-10
Jan Janssen, wiens moeder was Maijke Willems
verkoopt aan Geertruijt weduwe Antonis Jan Hendricx
1. land en dries, 1 lopen 36 roeden, te Udenhout opt Winckel
e.z. convent van st. Gertrudis, a.z. Peeter Willems Rijswijck, e.e. Peterke weduwe Jan Passen, a.e.
Geertruijt weduwe Anthonis Jan Hendrickx
2. weiveld, 2,5 lopen, als voor bij het latbosch
e.z. Wouter Jan Wouters, a.z. weduwe Jan Passen, e.e. de gruenstraet, a.e. weduwe Anthonis voors.
3. akkerland, 25 roeden, als voor aan Brabants hoeck
e.z. Cornelis Adriaen Scheijven, a.z. Jan Francken
belast met jaarlijks 7,5 stuiver reductierogge aan de altaristen te Oisterwijk
belast met jaarlijks 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest te Oisterwijk
4. 2,25 lopen rogge OM uit onderpanden van Adriaen Scheijven
voor de som van 120 gulden

3 mei 1666 | 360/II-10
Jan Janssen, wiens moeder was Maijke Willems
verkoopt aan Peterke weduwe Jan Passen
akkerland, 1 lopen 5 roeden, genaamd de Hel , te Udenhout in de hooghoutse ackeren
e.z. Peeter Willems van Rijswijck, a.z. Peterke weduwe Jan Passen eerder hiervan afgedeeld, b.e. heilige
geest van sBosch
voor de som van 90 gulden

3 mei 1666 | 360/II-10v
Hendrick Willems vande Pasch
verkoopt aan Jan Cornelis Witlocx
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een schuur, grond en erf daaraangelegen, land en wei, 10 lopen, te Udenhout in den brandt
e.z. Jan Huijberts, a.z. Hendrick Willems, e.e. de duin of gemeint, a.e. Joost Jan Joordens
belast met jaarlijks 12 gulden aan Jasper de Garst te sBosch
belast met jaarlijks 5 gulden aan Aert Huijberts
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen door koop van Aert Huijberts

3 mei 1666 | 360/II-10v-11
Gijsbert Peter van Rijthoven weduwnaar en boedelhouder van Maria Peeter Pluijm, volgens testament voor
notaris Jan Rijsbosch te Hilvarenbeek van 10 juni 1665, met Michiel Wilbort Hoppenbrouwers en Joachem
Jan Boonaerts als voogden van de kinderen wijlen Maria Marten Dirck Thielen waar vader van was Aert
Wouter Aert Andriessen
verkopen aan Jan Cornelis de Cock en Andries Wouter van Diessen
2/5 deel onbedeeld in een hooibeemd, 10 lopen, te Udenhout genaamd de koecamp
e.z. Aert Hamers, a.z. een waterlaat, e.e. Cornelis Joosten, a.e. Jan Rijckens
voor de som van 118 gulden 10 stuivers
12 februari 1667 - vernaderd door Bartholomeus Willems de Crom, het deel van Jan Cornelis de Cock

5 mei 1666 | 360/II-11-11v
Taxatie van de nagelaten goederen van Catharina Jan de Cort, overleden te Udenhout op 15 maart 1666
deze goederen bezit Maijken, haar moeder, nog in tocht
1/10 deel onbedeeld in de helft van een aanstede, bestaande uit huis, land, wei en hei, 45 lopen, te
Udenhout in de gruenstraet
belast met jaarlijks 25 stuivers aan de predikheren van sBosch
getaxeerd op 135 gulden

8 mei 1666 | 360/II-14-14v
Hendrick Aert Bertens als man van Jenneke Jan Ariens
verkoopt aan Anthonis Cornelis Witlocx
1. de helft van de materialen van een huis, zijnde de voorste helft, met een middelste 1/3 deel in een
aanstede, land en boomgaard, 2 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. Anthonis (Jan) Cornelis Witlocx, a.z. dezelfde, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Peter Wouters
2. 1/6 deel westwaarts in een weiveld, 4 lopen 5 roeden, als voor aan de gommelse straet
e.z. Adriaen Laureijs Engelen, a.z. gasthuis vanden Bosch, e.e. Willem Adriaen Stevens, a.e. de gemene
straat
voor de som van 110 gulden

5 juni 1666 | 360/II-15-16
Taxatie van de nagelaten goederen van Lijsken dochter Dirck Aert Nauwen, overleden op 7 mei 1666 in
Berkel
1. akkerland, genaamd therlaer bosch, 3 lopen, te Udenhout int herlaer Bosch
e.z. weduwe Laureijs van Abeelen, a.z. de gemeint
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2. akkerland, 3 lopen, als voor
beiden belast met jaarlijks 36 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met 200 gulden aan de armen in een meerder kapitaal van 400 gulden
getaxeerd op 375 gulden
wei of broekveld, 3 lopen, als voor aan de gruenstraet
nog een broekveld van 2 lopen
getaxeerd op 150 gulden
een huis etc. in Berkel bij de Heuvel
3 stukken broekveld, in een groter stuk, in de Cuijl
het hout wordt gesteld tegen de legaten aan de armen
getaxeerd op 50 gulden
broekveld in Tilburg

19 juni 1666 | 360/II-16v-17
Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelia Jan Gerrits de Cort de jonge, overleden op 16 mei 1666 te
Tilburg
1/9 deel onbedeeld in de helft van een aanstede, bestaande uit huis, land en wei en hei, 45 lopen, te
Udenhout in de gruenstraet
belast met jaarlijks 25 stuivers aan de predikheren te sBosch
getaxeerd op 150 gulden

26 juli 1666 | 360/II-18-18v
Jan Joordens Jans als man van Jenneke dochter Jan Martens de Cort
verkoopt aan Jan Thomas Stevens
akkerland, 1 lopen 2 roeden, te Udenhout in de hooghoutse ackeren
e.z. Jan Martens de Cort, a.z. Jan Arien Wouters, e.e. Jan Gerrit Appels, a.e. Gijsbert Emberts
met recht van overweg over het erf van Arien Embert Jacobs en Arien Aert Neuten
belast met jaarlijks 28 stuivers 2 oort aan de heilige geest te sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks de helft in 2,5 stuivers aan het convent van sint Geertruijt te sBosch in een meerdere
pacht
voor de som van 131 gulden
2 mei 1667 - vernaderd door Jan Martens de Cort

26 juli 1666 | 360/II-18v-19
Taxatie van de nagelaten goederen van Wijnant zoon Adriaen Aert Wijten, overleden te Enschot op 16 juni
1666
1/4 deel onbedeeld in een schuurtje met 4 lopen erf, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. weduwe Peeter Aert Wijten, a.z. Jan Joosten vanden Broeck
getaxeerd op 60 gulden
1/8 deel onbedeeld in wei, 4 lopen, als voor
e.z. Adriaen Arien Berthens, a.z. Adriaen Geurts
1/4 deel in een broekveld in het udenhouts broeck
getaxeerd op 40 gulden
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1/4 deel in akkerland, 2 lopen, te Berkel

19 augustus 1666 | 360/II-20
Hendrick zoon Adriaen Berthens als man van Jenneke dochter Jan Adriaen Jan Stevens
verkoopt aan Anthonis zoon wijlen Cornelis Jan Witlocx
akkerland, 2 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Anthonis Cornelis Witlocx, e.e. kinderen Jan Jan Emmen, a.e. Jan Arien Jan
Wouters en Willem Adriaen Jan Stevens
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van Adriaen Jan Stevens

25 augustus 1666 | 360/II-II-21v-22
Maijken dochter wijlen Aert Wouter van Laerhoven en Gijsbert Hendricx als man van Cornelia Aert Wouter
van Laerhoven
verkopen aan Jan Aert van Laerhoven die al 1/6 deel bezit
2/6 deel onbedeeld in akkerland en in een heiveld daaraan gelegen, 11 lopen, te Udenhout op de
Schoorstraet
e.z. de gemene buijnder steeghde, a.z. Hendrick Aerts van Laerhoven, e.e. Wouter Anthonis van Laerhoven,
a.e. de gemene straat
geen kooppenningen vermeld
verkopers aangekomen na de dood van Peterke Aert van Laerhoven

23 september 1666 | 360/II-24
Andries zoon wijlen Jan Steven Leijten als man van Mechtelt dochter wijlen Adriaen Claes Scheijven
verkoopt aan Nicolaes zoon wijlen Marten Peters vande Wouw t.b.v. Peterke zijn moeder
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout aan brabants hoeve
e.z. en e.e. de gemeint van Haaren genaamd de creijte heije, a.z. Peter zoon wijlen Peter Adriaen Gijben,
a.e. kinderen Jan Embertsen
voor de som van 353 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

15 oktober 1666 | 360/II-27-28v
Taxatie van de nagelaten goederen van Marie Pauwels Goijaerts, overleden op 5 september 1666 te
Udenhout en van Goijaertie Pauwels Goijaerts, overleden op 6 september 1666 te Udenhout
Marie bezat de helft van een lemen huisje en schuur en 5 lopen erf, later in zijn geheel bezeten door
Goijaertie, te Udenhout
e.z. Laureijs Jan Peeters, a.z. Peter Cornelis Aerts
getaxeerd op 100 gulden
2 lopen akkerland, als voor
e.z. Adriaen Jan Peters, a.z. Laureijs Jan Peters
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getaxeerd op 200 gulden
weiveld, 6 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Peters, a.z. kinderen Adriaen Peters Vermeer
getaxeerd op 480 gulden
akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Jan Laureijssen, a.z. Jan Goijaerts\broekveld, 4 lopen, als voor in Udenhouts broeck
getaxeerd op 350 gulden
deze goederen zijn belast met jaarlijks:
10 lopen rogge aan bacx koorken met 15 stuivers reductie
8 kannen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
"item de voors. affgestorven ouders ende sij sijn vande pestilentiale sieckte gestorven ende hebben drij
schrobbers gehadt de welcke betaelt moeeten worden 200 gulden
item de affgestorven groot moeder heeft hare kinderen bij den leven hare goederen over gegeven die noch
in den leven is, out omtrent 64 jaren en onder expressive conditien dat ijder kint jaerlijcx aen haer soude
leveren een sack rogge, twintigh pont boter xxv pont verckensvlees ende xxv gulden gelts alles ingevolge
vanden contract gepasseert voor schepenen van oisterwijck van dato den 12en julij 1664..."

22 oktober 1666 | 360/II-28v-29v
Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelia dochter Arien Peter Vermeer, overleden op 12 september
1666 te Udenhout
1/5 deel onbedeeld in een lemen huis en schuur en erf, 20 lopen, land, wei en hei, te Udenhout op de houtse
straet
e.z. prinses van hooghsolder, a.z. Laureijs Cornelis Aerts e.a.
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan Bacxkoorken te sBosch
belast met jaarlijks 9 stuivers
getaxeerd op 360 gulden
1/5 deel in akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. Corstiaen Heesen, a.z. kinderen Cornelis Aert Leppers
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de prelaat van st. Gertrudis te Leuven
getaxeerd op 100 gulden
1/5 deel in 2 percelen akkerland, samen 8 lopen, als voor
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 lopen lopen 3 kannen rogge aan een armenblok te sbosch
getaxeerd op 120 gulden
1/5 deel in erf of weiveld, 6 lopen, als voor aan de cruijsstraet
1/5 deel in een broekveld, zeer slecht wezende, 5 lopen, te Udenhout
belast met jaarlijks 13 stuivers cijns aan de predikheren
getaxeerd op 140 gulden

20 oktober 1666 | 360/II-30-30v
Gijsbert zoon Jan Jacob Michiels als man van Jenneke dochter wijlen Claes Joost van Iersel
verkopen aan Peter zoon wijlen Adriaen Peter Vermeer
heiveld, 45 roeden, met wat moer daarin gelegen, te Udenhout bij de Schoorstraet
e.z. Willem Wijtman Peters, a.z. en e.e. Jan Claes Joosten van IJersel, a.e. erfgenamen Willem Matheus
Berghmans
voor de som van 15 gulden
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29 oktober 1666 | 360/II-30v-31
Adriaen, Hendrick, Cornelis en Jan, zonen wijlen Steven Wouter Span, Matheus Bergmans en Cornelis
Wouter Span als voogden van de 3 kinderen van wijlen Wouter Willem Bergmans en Engeltie dochter
Steven Wouter Span, Hendrick Jan Dolck als man van Jenneken en Floris Jan als man van Maijken,
dochters wijlen Steven Wouter Span
verkopen aan Wouter Stevens
wei, 1 lopen, te Udenhout bij de meulestraet
e.z. onmondige kind Jan Janssen Floren en Denis de Leeuw, a.z. weduwe Anthonis Donckers, e.e. een
gemene steeg, a.e. Peeter Jan Jonckheer
voor de som van 45 gulden
er is nog sprake van afspraken bij een deling waarbij ook betrokken was Adriaentie dochter Jan Janssen de
jonge en Barbara dochter wijlen Gijsbert Henrick Span voor schepenen van Venloon op 21 mei 1666

20 december 1666 | 360/II-37-37v
Hendrick Peter Lambert Vugts als man van Adriana dochter Jan Couwenbergh
verkoopt aan Peter Nicolaes Willems
1. akkerland, 2 lopen, in de ses hoeven
e.z. kinderen Arien Jan Peeters en Hendrick Jan Peters, e.e. Arien Geverts van Deursen, a.e. Jan Jacob
Ceelen
2. akkerland, 41 roeden, als voor
e.z. Cornelis Couwenbergh, a.z. Jan Jacob Ceelen, e.e. Anthonij Bacx, a.e. kinderen Adriaen Jan Peter
Willems
voor de som van 595 gulden

5 januari 1666
Laureijs Cornelis Peeters
verkoopt aan Anthonij Bax
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan Sant cant
e.z. Jan Adriaen van Gorcum, a.z. Anthonis Rosen, e.e. kinderen Joost Willems, a.e. Anthonij Bax
belast met het onderhoud voor 1/4 deel van de brug aldaar
voor de som van 128 gulden
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