Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 361 ("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.)
1667
17 januari 1667 | 361/I-2
Arien Arienssen Vermeer bekent schuldig te zijn aan Matheus Willem Berchmans ten behoeve van de
onmondige kinderen Wouter Willem Berchmans 220 gulden carolus gulden tegen 11 gulden rente per jaar
Op 7 april 1676 staat in de marge dat deze rente nu alleen toekomt aan de weduwe van Jan Marten Willems
na deling van de nalatenschap
op 23 december 1712 bekent de weduwnaar van Margriet Wouter Berchmans, weduwe van Jan Marten
Willems dat de schuld is afgelost door Cornelis Ariaen Arien Vermeer. Zijn naam is Gerrit Arien Heunen en hij
kan niet schrijven. Hij tekent met een goede G en een onduidelijke A.

10 februari 1667 | 361/I-5v-6
Voor schepenen van Oisterwijk verschijnt Adriana dochter Jan Lenaert Heunen, weduwe van Goijaert Peter
Adriaen Gijben, met haar gekozen voogd,
zij machtigt Peter haar zoon om uit naam van de kinderen van wijlen Paulus haar zoon verwekt uit Anneke
dochter Elias Jan Vrancken te accorderen over de nalatenschap met de moederlijke erfgenamen van die
kinderen

10 februari 1667 | 361/I-7-7v
Voor schepenen van Oisterwijk verschijnt Adriana dochter Jan Lenaert Heunen, weduwe van Goijaert Peter
Adriaen Gijben, met haar gekozen voogd,
zij machtigt Jan haar zoon om samen met zijn broer Peter, uit naam van de kinderen van wijlen Paulus haar
zoon verwekt uit Anneke dochter Elias Jan Vrancken te accorderen over de nalatenschap met de
moederlijke erfgenamen van die kinderen

2 april 1667 | 361/I-18v-19
Taxatie van de nagelaten goederen van Lijsken Jan Appels, overleden te Oisterwijk op 2 maart 1667, zonder
kinderen na te laten, aangegeven door Willem Appels
o.a.
een jaarlijkse rente van 5 carolus gulden uit de Kreitenmolen te Udenhout, die betaald wordt door de
kinderen Jacob Adriaan Hessels
getaxeerd op 80 gulden
een jaarlijkse rente van 10 carolus gulden ten laste van Aert Dirck Nauwen te Udenhout volgens
schepenbrief van sBosch
getaxeerd op 174 gulden
een jaarlijkse rente van 6 gulden 5 stuivers ten laste van Willen Adriaen Berthens te Udenhout, uit een
obligatie voor schepenen van Oisterwijk
getaxeerd op 100 gulden
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26 april 1667 | 361/I-28
Huijbert Wouter Maes is schuldig aan mr. Marten van Hees ten behoeve van Jan van Schaeckenraet, burger
van Heusden, 60 carolus gulden met 3 gulden rente

21 mei 1667 | 361/I-33v-34
Aert Dirck Nauwen en Peeter Willem Berthens als voogden van Reijnder Jacob Arien Hessels, 21 jaar oud,
bekennen schuldig te zijn aan meester Andries van Dijck, 100 carolus gulden, die zijn hem op 31 maart 1668
zullen betalen, en nog 50 carolus gulden, zodra het been van Reijnder "loffelijck genesen" zal zijn.

14 juli 1667 | 361/I-38-38v
Er is een proces ontstaan tussen de 6 voorkinderen van Adriaen Laureijssen verwekt uit Adriana dochter
Creijn Peters en Geertruijt Lamberts van Hees, weduwe van dezelfde Adriaen Laureijssen over de
nalatenschap van dezelfde Adriaen Laureijssen
Peter Robben en Joost Jans [Kerchof] als voogden van de 6 onmondige kinderen aan de ene kant en
Geertruijt Lambert van Hees met Corstiaen Lamberts van Hees aan de andere kant komen overeen dat
Geeertruijt afstand doet van de tocht in de goederen die Adriaen Laureijs in het huwelijk heeft gebracht en
dat zij tot zich neemt uit de boedel de kleren en linnengoed, en haar erfgoederen met de schaar die daar op
staat en "een eijke kist, een vier pan, een wit schap, een gootbanck, een eettafel, een bed me drij kussens,
twee deeckens, twee paer slaeplaeckens, drij stoelen, een halff kijnneken, een hael, een vier ijser, een
tangh, een vouthengel, een bedplanck"
Verder regelen ze nog wat financiële zaken.
Gertrudis Corstiaen, en Joost ondertekenen, Peter Robben plaatst een teken

6 september 1667 | 361/I-41vJan Adriaan Loureijssen aan de ene zijde en Lijsken dochter Jan Ariens van Abeelen als weduwe van
Adriaen zoon Jan Adriaens voorschreven en nu huisvrouw van Adriaen Laureijssen, geassisteerd met
Loureijs Jans, aan de andere zijde
maken een erfdeling van de nalatenschap van de hierna genoemde goederen
1ste lot - Jan Adriaen Loureijssen
1. de oostelijke helft in akkerland, genaamd de Vlas hoff, 4 lopen, te Udenhout bij de Houtse straet
e.z. Lijsken vs, a.z. een steeg, e.e. Hendrick Ariens Loureijssen, a.e. Corst Adriaen van Hees en de kinderen
Adriaen Peter Vermeer
2. de westelijke helft in akkerland, genaamd de hoeckweije, 9 lopen in het geheel, te Tilburg
2de lot - Lijsken Jan Adriaan van Abeelen
1. de westelijke helft in akkerland, genaamd de Vlas hoff, 4 lopen, te Udenhout bij de Houtse straet
e.z. Jan Adriaens tegendeler, a.z. de heer van Wittenhorst, e.e. Corst Adriaen van Hees en de kinderen
Adriaen Peter Vermeer, a.e. kinderen Adriaen Vermeer en de kinderen Cornelis Aert Leppers
2. de oostelijke helft in akkerland, genaamd de hoeckweije, 9 lopen in het geheel, te Tilburg

14 oktober 1667 | 361/I-44-47v en 63
Hendrick Joost Hendrikcx en Merike Joosten zijn zuster, Hendrick Peter Loeff en de vs. Hendrick Joosten als
voogden van de 2 kinderen van Wouter Joosten verwekt uit Adriaentie Wouters, Joost Willem Joosten en
Jan Dircx en de vs Hendrick Joosten als voogden van de kinderen Willem Joosten vs., en de vs. Joost
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Willems mede voor zijn meerderjarige broers en zusters
maken een erfdeling van de nalatenschap van Merike Cornelis Hendricx hun moeie en oud moeie
1ste lot - Hendrick Joosten
1. 1/4 deel noordwaarts in akkerland, genaamd den grooten acker, 3 lopen, 14 roeden, te Udenhout in den
Biesmortel
e.z. kinderen Willem Joosten, a.z. dezelfde kinderen, e.e. Peeter Jan van Rijswijck, a.e. weduwe Jacob
Ariens
2. de onbedeelde helft in een huis, schuur, schop, hof en erf, met de gerechtigheid in de gemeint van
Helvoirt, als voor
e.z. weduwe Jacob Ariens, a.z. kinderen Huijbert Jan Piggen, e.e. de gemene straat, a.e. het volgende erf
3. weiveld, genaamd de voorste weije, de helft daarvan, 2 lopen 36 roeden, als voor
e.z. Adriaen Cornelis oostwaarts, a.z. Peeter Jan Rijswijcx, e.e. kinderen Adriaen Wouters, a.e. het vorige
perceel
4. het middelste 1/4 deel oostwaarts in akkerland, genaamd de hell, 1 lopen 22 roeden. als voor
e.z. Meriken Joosten, a.z. kinderen Adriaen Wouters,
5. het middelste 1/4 deel westwaarts in akkerland genaamd het Runset, 1 lopen
e.z. kinderen Adriaen Wouter, a.z. Marike Wouters beide tegendelers
6. akkerland, genaamd de Rietingsweije, de zuidelijke helft, 4,5 lopen, als voor
e.z. Merike tegendeler, a.z. Gerrit Steven Hessels
7. de noordelijke helft in de steegh weije, 8 lopen, als voor
e.z. kinderen Adriaen Wouters, a.z. het convent van St. Geertruijde
8. te Helvoirt
9. te Helvoirt
10. te Helvoirt
belast met jaarlijks een vierdeel rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3,5 gulden aan de heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 7 lopen rogge aan de heer van Erp uit de Gesels acker (Helvoirt)
2de lot - kinderen Wouter Joosten
1. de onbedeelde helft in huis, schuur, schop, hof en erf daaraan gelegen met de gerechtigheid van de aard
in de gemeint van Helvoirt, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. weduwe Jacob Ariens, a.z. kinderen Huijbert Jan Piggen, e.e. de gemene straat, a.e. Hendrick Joosten
2. de zuidelijke helft in de voorste weije, 2 lopen 36 roeden, als voor
e.z. weduwe Jacob Ariens, a.z. de moeder van de kinderen
3. 1/4 deel zuidwaarts in akkerland, genaamd den grooten acker, 3 lopen 10 roeden, als voor
e.z. kinderen Willem Joosten, a.z. Marike Joosten
4. 1/4 deel oostwaarts in akkerland, genaamd de Hel, als voor, 1 lopen 22 roeden
e.z. Hendrick Joosten, a.z. Hendrick Joosten vande Pasch
5. 1/4 deel westwaarts in land genaamd t Runset, 1 lopen, als voor
e.z. Hendrick tegendeler, a.z. Adriaen Laureijs Witlocx
6. beemd, genaamd de leijbeempt, 4 lopen, als voor bij de gommelse straet
e.z. Jan Adriaen Wouters, a.z. Goijaert Peters
7. beemd genaamd de Riedonk, 8 lopen, als voor in de Riedonck
8. de zuidelijke helft in de steegh weije, 4 lopen, als voor
e.z. Hendrick Joosten, a.z. Aert Huijbert Theulings
9. te Helvoirt
10. te Helvoirt
11. te Helvoirt
belast met jaarlijks een vierdeel rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3,5 gulden aan de heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 7 lopen rogge aan de heer van Erp uit de Gesels acker (Helvoirt)
belast met jaarlijks 6 stuivers cijns uit de leijbeempt aan jonker Versteegde
3de lot - kinderen Willem Joosten
1. een huis, hof en erf, 1 lopen 40 roeden, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Adriaen Laureijs Witlocx, a.z. Marike Joost Hendricx
2. het middelste 1.4 deel noordwaarts in akkerland genaamd den grooten acker, als voor
e.z. Hendrick Joosten, a.z. kinderen Wouter Joosten
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3. 1/4 deel westwaarts in akkerland, genaamd den hel, 1 lopen 22 roeden, als voor
e.z. Merike Joosten, a.z. Hendrick Joosten en anderen
4. 1/4 deel oostwaarts in akkerland genaamd t Runsent, 1 lopen, als voor
e.z. Hendrick Jan Laureijs, a.z. Mariken Joosten
5. een beemd, genaamd vooren beempt, 4,5 lopen, als voor
e.z. Peter Jan Willems, a.z. het convent van den Ulenborg
6. een beemd, genaamd den Reijt, als voor, 3 lopen
e.z. Daniel van Zutphen, a.z. Gerrit Peeters
7. de zuidelijke helft in de achterste weije, 1 lopen 40 roeden
e.z. Meriken Joosten, a.z. Hendrick Joosten
8. de onbedeelde helft in een weiveld, als voor aan de geselse straet
e.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, a.z. en b.e. de gemene straat
9. te Helvoirt
10. te Helvoirt
11. te Helvoirt
belast met jaarlijks een vierdeel rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
4de lot - Merike Joost Hendricx
1. huis en hof en erf, te Udenhout in den Biesmortel met de cleijn weije, 4 lopen
b.z. kinderen Willem Joosten, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. Hendrick Joosten
met de gerechtigheid van de aard in de gemeint van Helvoirt
2. de noordelijke helft in de achterste weije, 2 lopen 46 roeden, als voor
e.z. kinderen Willem Joosten, a.z. kinderen Wouter Joosten
3. 1/4 deel zuidwaarts in akkerland genaamd den grooten acker, 3 lopen 14 roeden, als voor\e.z. kinderen
Wouter Joosten, a.z. Jan Joordens
4. een middelste 1/4 deel aan de westzijde in akkerland genaamd de hel, als voor
e.z. Hendrick Joosten, a.z. kinderen Willem Joosten
5. akkerland genaamd het Runsert, het middelste 1/4 deel an de oostzijde
e.z. Hendrick Joosten, a.z. kinderen Willem Joosten
6. de noordelijke helft in een weiveld genaamd de Riedinghs weije, 4,5 lopen, als voor
e.z. Hendrick Joosten, a.z. het convent
7. te Helvoirt
8. te Helvoirt
belast met jaarlijks een vierdeel rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3,5 gulden aan de heilige geest te sBosch

7 november 1667 | 361/I-52-52v
vermelding: Jan zoon Jan Sijmon Faessen alias Dolck
schuldbekentenis

29 november 1667 | 361/I-54
Peeter Aerts Gijben, wonende te Venloon, mede voor zijn moeder Hendrixken Ariens
verkoopt aan Adriaen Jan vanden Bosch
alle tocht en actie in een rente van 250 gulden kapitaal, met de verlopen rente, die betaald wordt door
Rochus Jans en in alle verdere goederen waar die ook gelegen zijn, zowel in Nederland als in Duitsland, die
hen zijn aangekomen van Arien onmondige zoon van Aert Aerts Gijben
voor de som van 50 gulden

16 oktober 1667 | 361/I-56-59v
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Adriaen zoon Aert Dirck Nauwen, voor hem zelf en ook voor Peter Gommers de Cort als man van Jenneke
dochter Aert Dircx en met hem Aert Dirck Nauwen als vader en voogd van zijn 3 minderjarige kinderen,
Aelbert Hendrick Vos als man van Jenneke dochter Wouter Dirck Nauwen en met hem Wouter Dirck
Nauwen als vader en voogd van zijn 8 minderjarige kinderen, Aert zoon Reijnder Dirck Nauwen en met hem
Wouter Dirck Nauwen en Jan Dirckx van Grevenbroeck als voogden van de 4 kinderen van Reijnder Dirck
Nauwen, Jan Dirckx van Grevenbroeck als vader en voogd van zijn 6 kinderen verwekt uit Jenneke Dirck
Nauwen, Jan Andries Cuijper als man van Berbel dochter Gijsbert Wijtmans van Iersel verwekt uit Cornelia
dochter Dirck Nauwen en met hem Gijsbert Wijtmans als vader en voogd van zijn andere 4 kinderen, Peter
Willem Berthens en Aert Dirck Nauwen als voogden van de 4 kinderen van wijlen Jacob Arien Hessels
verwekt uit Maria Dirck Nauwen in haar eerste huwelijk en Adriaen Janssen vander Sterre als vader en
voogd van zijn 2 kinderen van wijlen Maria Nauwen in haar tweede huwelijk verwekt
maken een erfdeling van de nalatenschap hen aangekomen volgens testament van wijlen Elisabeth dochter
Dirck Nauwen en de weduwe Peter Gerrits haar moeie
1ste lot - de 5 kinderen van Aert Dirck Nauwen voor 5/6 deel en Jan Driessen voor 1/6 deel
1. huis, schop met de grond en erf daaraan gelegen, 1 lopen 2,5 roeden, te Berkel
niets in Udenhout
2de lot - de 6 kinderen van Jan Dircx van Grevenbroeck
1. een schuur met het erf daaraan gelegen, genaamd den smis acker, de schuur staat deels op het oude
goed en vermag dit lot deze schuur naar believen te laten staan en gebruiken, 4 lopen 16,5 roede, gelegen
op het scheiden van Berkel en Udenhout
e.z. kinderen Gijsbert Wijtmans van IJersel, a.z. kinderen Aert Dircken, Jan Stockelmans en meer anderen,
e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Brekelmans c.s
2. te Tilburg
3de lot - de 4 jongste kinderen van Gijsbert Wijtmans van IJersel voor 4/6 deel en Jan Driessen voor 2/6 deel
1. de westelijke helft in de smis acker, 4 lopen 6,5 roeden, gelegen te (niet ingevuld)
e.z. Arien Arien Brekels c.s., a.z. Peeter Laureijs van Abeelen, e.e. Joost Arien Brekels c.s, a.e. de gemene
straat
2. te Tilburg
3. te Tilburg
4. wei of broekveld, 2 lopen, te Udenhout in den Brant, genaamd de Reijt
e.z. Arien Arien Heunen noord, a.z. Arien Hendricx Verhoeven cs., e.e. de Brantsche steeghde, a.e. jonker
Jan de Jeger
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan de predikheren
5. dit lot mag turven op het perceel van het vierde lot in de Reit anderhalf roede
4de lot - de 9 kinderen Wouter Dirck Nauwen voor 9/36 deel
1. akkerland genaamd smits acker, 1 lopen 17,5 roeden, te Berkel
e.z. Jan Jan Stockelmans en de gemeint, a.z. kinderen Aert Dirck Nauwen, e.e. de straat, a.e. Jan Jan
Stockelmans
2. akkerland te Berkel, 1 lopen 2,5 roeden, bij de weteringh weije
e.z. kinderen Aert Dirck Nauwen, a.z. volgende perceel, e.e. Jan Jan Stockelmans, a.e. kinderen Jan Dircx
van Grevenbroeck
3. weiveld, genaamd de weteringh weij, 2 lopen 28 roeden. te Berkel
e.z. kinderen Jacob Hessels c.s, a.z. Joost Arien Brekelmans e.a., e.e. het vorige perceel, a.e. erfgenamen
Claes Arien Snippendoot
4. broekveld, 4 lopen, te Udenhout in den Cuijl
e.z. en e.e. Aert Jan Marcelis Otten, a.z. Willem Ariens van Hees en Matheus Joost Jan Emmen, a.e. Jan
Jan Heunen
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
5. te Tilburg
6. moerveld, genaamd den Reit, te Udenhout in den Brant, 2 lopen 12,5 roeden
de kinderen van Jacob Adriaen Hessels mogen hier 6 jaar uit turven, 25 roeden turf, en de kinderen Reijnder
Dirck Nauwen ook 25 roeden, de kinderen Jan Dirck 12 roeden en de kinderen Gijsbert Wijten 1,5 roeden
5de lot - de 5 kinderen van Reijnder Dirck Nauwen met een deel door aankoop van de erfgenamen Reijnder
Jacob Hessels, voor 6/39 deel
1. land, genaamd t helderbosch, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Laurens Ariens van Abeelen, a.z. de gemene baan, e.e. de gemene straat, a.e. de kinderen Reijnder
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Dirck Nauwen
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan (niet ingevuld)
2. weiveld, genaamd d'osseweij, 3 lopen, als voor aan de gruen straet
e.z. Jan Peters Vermeer, a.z. kinderen Reijnder Dirck Nauwen, e.e. Arien Ariens Vermeer, a.e. Cornelis Peter
Vermeer
3. 25 roeden moer binnen 6 jaar uitturven ij den Rijt
6de lot - de 4 jongste kinderen van Jacob Adriaen Hessels, 4/6 deel en de 2 kinderen Adriaen Jans vander
Sterre voor 2/6 deel
1. akkerland, genaamd nieuwe acker, 5 lopen 12,5 roeden, op de grens van Berkel en Udenhout
e.z. kinderen Wouter Dircken e.a., a.z. Peeter Goijaert Heeren e.a., e.e. Jan Jan Stockelmans en Jacob
Joost Jans, a.e. Jan Andries Cuijpers en Arien Ariaen van Abeelen
2. moerveld te Tilburg
3. weiveld of gerechtigheid in de knuttert te Udenhout, in de leege Rijt
e.z. Adriaen Heunen c.s., a.z. Peeter Ariens Vermeer, e.e. Lambert Elias Jan Vrancken, a.e. Arien Arien
Brekelmans
4. 25 roeden turven uit de Rijt
belast met jaarlijks 4,5 stuiver cijns aan de prelaat van st. Gertrudis te Leuven
belast met jaarlijks 30 stuivers aan rentmeester Bockholt, verschijnende de 1ste of 2de mei
belast met jaarlijks 8 lopen rogge OM aan Bernaert Herder te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere rente aan rentmeester Bockholt
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 lopen rogge aan de armen van Oisterwijk

10 juni 1667 | 361/I-60v-61v
Jan Adriaen Laureijssen als als gewezen man van Adriana dochter wijlen Peter Adriaensse de Lepper en
nagelaten weduwe van Adriaen Cornelis Adriaensse op 10 januari 1614 een akkoord hadden gesloten met
Adriaen Jan Adriaense en Henricus Antonisse de Cort als voogden van de kinderen Adriaen Cornelis
Adriaens verwekt uit Adriana Peter Adriaen de Lepper, en met hen Cornelis Adriaens als grootvader van
deze kinderen, met Gerit zijn zoon en Aert en Jan broers, zonen van Peter de Lepper, voor Lambert van den
Hovel en getuigen binnen Oisterwijk gepasseerd,
dezelfde kinderen vinden dat akkoord nu niet meer goed en willen aanpassingen
zo verschijnen nu voor schepenen van Oisterwijk,
Jan Adriaen Laureijssen aan de ene kant
en Cornelis zoon Jan Adriaen Cauwenbergh, Henrick Peter Lambert Vuchts, mede voor Adriaen Peter
Sijmons en het onmondige kind van Jan Janse Cauwenbergh voor 1/3 deel
Adriaen Arien Aerts voor zichzelf en voor Henrick Ariens zijn broer en Heijliger Joost Adriaens als man van
Anneke dochter Adriaen Aerts voor 1/3 deel
Bastiaen Janssen de Groodt als man van Adriana dochter Jan Floren, mede voor Jan en Floris, broers,
zonen van Jan Floren en voor Antonis Janssen als man van Maijken dochter Jan Floren voor 1/3 deel
aan de andere kant
Zij verklaren het genoemde akkoord niet meer geldig
Jan Adriaen Laureijssen verklaart om over te geven aan de andere comparanten in 3 staken al zijn goederen
in vol eigendom
De tweede comparanten beloven dat Jan Adriaen Laureijssen de tocht blijft bezitten van de goederen die zijn
vrouw ook in tocht heeft bezeten

10 juni 1667 | 361/I-61v-62v
Jan Adriaen Laureijssen verklaart dat zijn zoon Adriaen, toen hij getrouwd was met Lijsken dochter Jan van
Abeelen gekocht heeft van de erfgenamen van Engeltie dochter Willem Breeckelmans, een heiveld van 5
lopen 13 roeden, ieder lopen voor 27 gulden, en dat hij comparant dat heiveld door arbeid van zijn knecht en
paarden het uitrijden van de mest uit zijn stal vruchtbaar heeft gemaakt zonder daarvoor betaald te zijn
geweest
en dat hij comparant voor hem geteuld, bemest en gecultiveerd den vlas hoff, hoecweij ackker en
Boeckentsweij, waarvan hij het vee ook getrokken heeft, ook nog onbetaald is gebleven
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Jan verklaart verder dat hij ook de lasten heeft betaald van deze percelen, zowel die onder Tilburg als onder
Udenhout voor de bezaaide morgen en het hoorngeld, hij betaalde de cijnzen van 13 stuivers jaarlijks en
rente van 2 gulden 10 stuivers, zijn schoondochter heeft enkele jaren in het begin van haar huwelijk bij hem
ingewoond en haar eigen kost verdient met spinnen en ander werk, zijn zoon heeft verschillende paarden,
veulens, hoornbeesten en schapen met zijn hooi en in zijn stal gevoerd. Hij betaalde ook de dorpslasten voor
een perceel van 3 lopen dat zijn zoon gepacht had van de erfgenamen Adriaen Adriaen Laureijssen, heeft
zijn zoons hout naar de markt gebracht om te verkopen door zijn dienaren, ook toen zijn zoon overleden
was, voor zijn schoondochter en zij hebben daarvan alleen de inkomsten genoten, hetzelfde voor het koren
van de velden en zo nog wat.

5 november 1667 | 361/I-72-97
op 2 april 1662(?) is er tussen de erfgenamen en kinderen van zaliger Thomas van den Heuvel en van
Margriet een erfdeling geweest en om die deling te bekrachtigen verschijnen voor schepenen van Oisterwijk
mr. Marten van Hees als gemachtigde van mr. Johan van den Heuvel, kanunnik van Xanten, Johan de Weer
als man van Jenneken, Georgius Verschueren als man van Anneken, Tileman Lemnius als man van
Barbara, dochters van Thomas en Margriet, Tileman Lemnius ook nog voor juffrouw Maria vanden Heuvel,
meesteres van het begijnhof te Turnhout, Johan de Weer en Wijnant van Berckel als voogden van de
kinderen van wijlen Johan van Berckel verwekt uit Aleijd vanden Heuvel, ondertussen overleden, ook
dochters van Thomas en Margriet, en haar Michiel van Iersel als man van Margaretha dochter wijlen Johan
van Berckel en Aleijd
verklaren te delen de nabeschreven erfgoederen
1ste lot - Johan vanden Heuvel
o.a. een huisje en erf daaraan gelegen dat Nicolaes Witlox nu gebruikt, met de helft in een erf zijnde een
schaarbos genaamd de helle, te Udenhout teinden het giersberghs broeck, tussen het erf van het huisje en
de heel ligt een steeg, samen met de erfgenamen Cornelis Andries
nog een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 gulden10 stuivers te lossen met 100 gulden op onderpanden te
Udenhout in handen van Jan Peter Denis
2de lot - Maria vanden Heuvel
o.a.
een jaarlijkse en erfelijke rente van 6 gulden te lossen met 100 carolus gulden op onderpanden in Udenhout
van Peter Peter Nauwen
3de lot - Jan de Weer
niets in Udenhout
4de lot - Georgius Verschueren
o.a.
een jaarlijkse cijns van 15 gulden te lossen met 250 gulden staande op onderpanden in Udenhout van
Gerard Aerts en de kinderen Aert van Iersel
5de lot - Tileman Lemnius
niets in Udenhout
6de lot - kinderen Johan van Berckel
o.a.
erf genaamd het biesmortels heijvelt, 12 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Cornelis Lamberts oost, Jan Peter Wouters west, e.e. de Biesmortelse straet, a.e. volgend perceel
een weiveld, genaamd de twee buender, als voor
e.z. vorig perceel zuid, a.z. volgende perceel genaamd de seven buender noord
erf, genaamd de sevenbuender, als voor
e.z. de twee buender zuid, a.z. deze deler noord

17 januari 1667 | 361/II-4

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2009

Michiel Arien Pieren
verkoopt aan Arien Arien Vermeer
huis, hof en erf, 3 lopen, te Udenhout aan de Slimstraet
e.z. Henrick Janssen de Ridder, a.z. Jan Janssen Heunen, e.e. kinderen Gijsbert Wijtmans van IJersel, a.e.
de gemene straat
er geldt een recht van overweg voor of over de kinderen Gijsbert Wijtmans
voor de som van 550 gulden

22 januari 1667 | 361/II-5-5v
Peeter Janssen van Broeckhoven, verwekt uit Jenneke Willem Matheeusen, Adriaen Peter Claes de Cock
als man van Peerke, Adriaen Jan de Cort als man van Jenneke, dochters van Jan en Jenneke Willems vs.,
deze verkopers en Jan van Broeckhoven mede voor Gerit Jans van Broeckhoven die in Oost-Indië zit
verkopen aan Adriaen Ariens van Rijswijck
een weiveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraet
e.z. Wouter Anthonis van Laerhoven, a.z. de heer de Crom, e.e. Peter Thomas Kers(?), a.e. het convent van
Postel
voor de som van 245 gulden
10 maart 1667 - vernaderd door Margriet Willem Berchmans

22 januari 1667 | 361/II-5v-6
Gijsbert en Jan, zonen wijlen Wouter Willem Matheeus Berchmans, en Jan Marten Willem Hendricx als man
van Margrita dochter Wouter Berchmans, en met hen Floris Jansen als voogd over Adriaen en Engeltie,
kinderen van Wouter vs.
verkopen aan Jan Willem Berchmans
1. een huis met de gronden en een van de middelste /4 delen in de aanstede en erf daaraan gelegen, 4
lopen, te Udenhout aan de Schoorstraet
e.z. Laureijs Jan Peeter Willems Schaependonck, a.z. kinderen Adriaen Steven Span, e.e. Matheeus Willem
Berchmans "wesende de wal met het hol voor soo veel dese erffenis aenraeckt tot dese erffenis blijvende
oostwaerts", a.e. de Schoorstraet
2. 1/4 deel zuidwaarts in een erf genaamd het honsvelt, 9 lopen
e.z. weduwe Aert Joosten zuid, west kinderen Adriaen Stevens vs., oost dezelfde kinderen en Jan Willem
Berchmans noord
3. de onbedeelde helft in een heiveld, 6,5 lopen, te Drunen
4. 1/4 deel onbedeeld in een moerbank onder Venloon op grond die toebehoord aan Cornelia weduwe
Mathijs Arien Peeters
belast met jaarlijks 8 lopen rogge in een meerdere pacht aan de altaristen van Oisterwijk
voor de som van 1192 gulden

29 januari 1667 | 361/II-7
Hendrick en Adriaen zonen van Aert Wouters van Laerhoven
verkopen aan Jan Aerts van Laerhoven die al 3/6 deel bezit
2/6 deel in land en hei, 11 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraet
e.z. de Buntsteeght, a.z. Hendrick Aerts, e.e. de Schoorstraat, a.e. Wouter Anthonis van Laerhoven
voor de som van 97 gulden 10 stuivers
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12 februari 1667

361/II-9v-10

Gerrit Jan Martens als man van Lijsken dochter Jan Ariens van IJerssel
verkoopt aan Peter Claes Willems
1. land en wei, 2 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. Joost Claessen, a.z. Peeter Claes Willems (hiervan afgedeeld), e.e. een waterlaat, a.e. de gemene
straat
2. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Peter Claes Willems (hiervan gedeeld), a.z. Jan onmondige zoon Jan Arien van IJerssel, e.e. Jan Jacob
Ceelen, a.e. weduwe Adriaen Jan Peeter Willems
voor de som van 375 gulden

12 februari 1667 | 361/II-10-10v
Adriaen zoon wijlen Jan Peter Willems en Marten Willem Martens van Buel als voogden van de 5 kinderen
van Adriaen verwekt uit Maria dochter Willem Martens
verkopen aan Jan Willem Matheus Berchmans
akkerland, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. de heer Vander Meijden, daarvoor het bisdom van sBosch, a.z. kinderen Denis Janssen b.e. kinderen
Peter Sijmons
voor de som van 507 gulden 10 stuivers

18 februari 1667 | 361/II-10v-11
Aert Janssen Vermeer
verkoopt aan Peeter Adriaen Cruijssen zijn schoonzoon
een broekveld, genaamd de Bloxkens, 3,5 lopen, te Udenhout int Broeck
e.z. weduwe Jan Driessen, a.z. Elis Jan Vrancken, e.e. Peeter Willem Rijswijcx, a.e. Adriaen Adriaen Brekels
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 oort aan het convent vanden Ulenborch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 4 gulden 10 stuivers aan Bae??? Vrancken te sBosch
met recht van overweg over het erf van de weduwe Cornelis Costers
voor de som van 65 gulden

3 maart 1667 | 361/II-14v-15
Jenneke dochter wijlen Hendrick Claes Schijven en weduwe van wijlen Jan Jan Swaens, volgens testament
voor Marten van Hees op 17 mei 1665
verkoopt aan Andries Adriaen Schijven
1. akkerland, 1 lopen 11 roeden, te Udenhout aan Brabants hoeck
e.z. Andries Adriaen Scheijven, a.z. Andries Anthonissen, e.e. Andries Scheijven, a.e. Andries Scheijven
2. akkerland, 36 roeden, als voor
e.z. Peeter Peeter Jan Gijben, a.z. Andries Scheijven
3. akkerland, genaamd het garst ackerken, 35 roeden, als voor
b.z. Andries Scheijven
4. weiveld genaamd de hoeffve, 1 lopen 36 roeden, als voor
e.z. Cornelis Adriaen Scheijven, a.z. Andries Jan Stevens
5. 1/3 deel zuidwaarts in een weiveld, 30 roeden, als voor
e.z. Cornelis Scheijven, a.z. Andries Jan Stevens
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belast met jaarlijks 8 lopen rogge erfpacht aan Jenneken Seberts de Raet OM, te Oisterwijk te leveren
belast met jaarlijks 3 lopen aan Cornelis van IJersel
beiden met een jaar achterstallige betaling
belast met jaarlijks 7 stuivers 1 oort gewincijns in vier texten aan de domeinen van Brabant
voor de som van 412 gulden

7 maart 1667 | 361/II-16-16v
Familierelaties:
Jan, Wouter, Adriaen en Jan de jongste zonen van Huijbert Jan Piggen en Engeltie dochter Wouter Aerts,
Cornelis Steven Span als man van Maijken, Wouter Cornelis Jans als man van Cornelia, dochters van
Huijbert en Engeltie, mede voor Eijcken en Magdalena

21 maart 1667 | 361/II-17v-18
Cornelis Gerritsen Oirlemans als man van Maria dochter Jacob Hessels verwekt uit Maria dochter Dirck Aert
Nauwen
verkoopt aan Jan Jan Cuijpers
al zijn gerechtigheid in huis, land, wei, heide en erfhavelijke en havelijke goederen die hem zijn aangekomen
van Lijsken dochter Dirck Aert Nauwen
voor de som van 125 gulden

22 maart 1667 | 361/II-18
Cornelia dochter Adriaen Cornelis Berthens, weduwe van Andries Anthonis Woestenborg, bijgestaan door
Adriaen zoon Adriaen Cornelis Berthens haar broer en Nicolaes Anthonis Woestenborg, haar zwager,
volgens testament van 29 januari 1663
verkoopt aan Aert Jan Arien Brekels
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de acht hoevense ackeren
e.z. Joost Claessen, a.z. Willem Arien Burchmans e.a., e.e. weduwe Willem Cornelis Berthens, a.e. Peter
Cornelis Pasch
haar man aangekomen door koop van Jan Gerrit de Cort
er rust een recht van overweg over de weg
voor de som van 698 gulden 10 stuivers

21 maart 1667 | 361/II-18b
Peeter zoon Willem Cornelis Berthens als man van Adriana dochter Jacob Adriaen Hessels verwekt uit Maria
dochter Dirck Aert Nauwen
verkoopt aan Jan Jan Cuijpers
al zijn gerechtigheid in huis, land, wei, heide en erfhavelijke en havelijke goederen die hem zijn aangekomen
van Lijsken dochter Dirck Aert Nauwen
voor de som van 120 gulden

14 april 1667 | 361/II-21-21v
Jan de oudste en jan de jongste zonen van Jan Jan Gijben en Margriet Sijmons, Peeter Anthonis
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Roestenberch als man van Maria, Wouter Janssen den Dicken als man van Lijsken, dochters van Jan Jan
Gijben
verkopen aan Jan Laureijs Colen
1, akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. kinderen Jan Jan Peeters, a.z. Hendrick Arien Wouters cs., e.e. weduwe Wouter Peeters vande Pasch,
a.e. spijckersteeght
2. weiveld, genaamd de leurkens, 3 lopen, als voor
e.z. Peeter Gerits, e.e. en a.z. Arien Jan Vreijssen, naast de gemene straat, op een spie uitlopend op de
straat
3. weiveld, genaamd perweije, 1 lopen, als voor
e.z. Sijmon Peeter Sijmons, a.z. Laureijs Colen, e.e. een gemene weg, a.e. Wouter Jan Wouters
belast met jaarlijks 9,5 lopen rogge in een meerdere pacht aan het ... gasthuis te sBosch uit het akkerland
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers reductie in een meerdere pacht aan de vrouw van Zuijlecom
belast met jaarlijks 1/3 deel in 10 stuivers cijns aan den Ulenborgh klooster uit het laatste weike
voor de som van 123 gulden

14 april 1667 | 361/II-21v
Jan de oudste en jan de jongste zonen van Jan Jan Gijben en Margriet Sijmons, Peeter Anthonis
Roestenberch als man van Maria, Wouter Janssen den Dicken als man van Lijsken, dochters van Jan Jan
Gijben
verkopen aan Arien Aert Ariens
1. een vervallen huis, boomgaard en aangelegen erf, 1,75 lopen, te Udenhout op Dwingeloo
e.z. Laureijs Colen, a.z. Arien Aerts, met een steeg daartussen voord e helft bij dit perceel behorend, e.e.
Arien Joosten, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 12 gulden 10 stuivers aan Jan Brants
belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere pacht aan het convent van den Wijmelenbergh te sBosch
voor de som van 402 gulden 10 stuivers

14 april 1667 | 361/II-21v-22
Jan de oudste en Jan de jongste zonen van Jan Jan Gijben en Margriet Sijmons, Peeter Anthonis
Roestenberch als man van Maria, Wouter Janssen den Dicken als man van Lijsken, dochters van Jan Jan
Gijben
verkopen aan Adriaen Jan van Rijswijck
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Marij Jan Joordens, a.z. Jan Peeters cs., e.e. heilige geest te sBosch, a.e. spijkersteeght
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan Maijke Sebers de Raet OM
voor de som van 331 gulden

27 april 1667 | 361/II-23
Peeter zoon wijlen Peeter Adams
verkoopt aan Wouter Anthonis van Laerhoven
broekveld, 3,5 lopen, te Udenhout bij de schoorstraet
e,z, kinderen Jan Gerits van Broeckhoven, a.z. Hendrick Weijten, e.e. Mathijs Corsten, a.e. Wouter Anthonis
van Laerhoven
met de gerechtigheid van de weg over het erf van de kinderen Jan Gerit van Broeckhoven en Mathijs
Corsten
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voor de som van 243 gulden
9 mei 1667 - vernadert door Cathalijne dochter Jan Peter Adams geassisteerd door Aert Jan Marcelis haar
man

17 april 1667 | 361/II-23-23v
Taxatie van de nagelaten goederen van Meriken dochter Adriaen Peeter Loeff, weduwe van Cornelis
Hendricx, overleden te Udenhout op 10 april 1667. Ook van de goederen die zijn van haar man in tocht
bezat
1. een bouwhuizing en erf, dries land als bremvelden, aan elkaar gelegen, 4 morgen, te Udenhout bij den
Biesmortel
belast met jaarlijks 1 mud rogge aan het groot gasthuis te sBosch
getaxeerd op 1400 gulden
2. akkerland, 3,5 lopen als voor aan de duin of hei
getaxeerd op 175 gulden
3. een weiveld, 2 lopen, een broekveld, 4 lopen, een broekveld of straaiselveld, 8 lopen, een broek- en
heiveld, 4 lopen,
samen belast met jaarlijks 6 stuivers min 6 penningen cijns aan Versteeghden
getaxeerd op 380 gulden
en nog twee renten

2 mei 1667 | 361/II-23v-24
Cornelis zoon Jan Peter Willems, weduwnaar van Anneke dochter Jacob Marcelis, volgens testament van 9
november 1661
verkoopt aan Adriaen Laureijs Jans
wei en land, genaamd pauwels weije, 7 lopen, te Udenhout bij de houtse straet
e.z. prinses van Hoochsolder, a.z. Jan Goijaert Heeren, e.e. dezelfde prinses, a.e. de straat
voor de som van 1175 gulden 10 stuivers
2 mei 1667 - vernaderd door Laureijs Jan Peeter Willems

31 mei 1667 | 361/II-26-26v
Jan Teunis Deckers als man van Anneken Jansse
verkoopt aan Adriaen Cornelis vande Wouw
akkerland, 1 lopen 8 roeden, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Wouter Jan Wouters, a.z. Adriaen Cornelis vande Wouw cs, e.e. heilige geest van sBosch, a.e.
onmondige kinderen Jan Denis(?) Emmen
voor de som van 165 gulden

31 mei 1667 | 361/II-26v
Peter Gijsbert Cauwenberch als man van Jenneken dochter Andries Peter Cuijpers
verkoopt aan Jan Aert van Laerhoven
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wei en hei, 3 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraet
e.z. Jan Gerrits van Broeckhoven, a.z. Hendrick Janssen Dolck en Jan Claes Joosten, e.e. Wouter Anthonis
van Laerhoven en de weduwe Cornelis Joosten, de hool en de wal hoort bij dit perceel, a.e. Heesken
weduwe Adriaen Wouters
voor de som van 210 gulden

18 juni 1667 | 361/II-28v-29
Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Arien Peters, overleden 10 a 12 jaar geleden, en Anneke
dochter Jan Bernaerts die deze goederen in tochte bezat, overleden in Wijck, land van Heusden, op 27 mei
1667
1. weiveld, genaamd d'achterste koeweije, te Udenhout bij de creijten molen, 7 lopen en enkele roeden
belast met jaarlijks 21 vaten en 8 kannen rogge in een meerdere pacht aam de clarissen te sBosch
getaxeerd op 80 gulden
2, broekveld, 4 lopen, als voor,
belast met jaarlijks de helft in een pacht van 7 lopen rogge gaande uit Brabants hoeck
getaxeerd op 100 gulden
3. de helft in een lemen huis met 2 lopen erf. als voor in de gruen straet
e.z. Gerrit Peijnenborgh, a.z. Wouter Ariens
belast met jaarlijks de helft in 5 stuivers 6 penningen cijns aan de hertog van Brabant
getaxeerd op 200 gulden
4. de helft in erf, 4 lopen, als voor in de ses hoeven
getaxeerd op 170 gulden

22 juni 1667 | 361/II-29-32
Het corpus van Haaren verkoopt uit de gemeint o.a.
f.30v
Hendrick Aerts de Cuijper
2 lopen 6,5 roeden, te Udenhout aan de Berckhoeck
e.z. en e.e. Hendrick zelf, a.z. Cornelis Jan Couwenbergh, a.e. de gemeint
voor de som van 63 gulden 18 stuivers 50 penningen
Cornelis Janssen Cauwenbergh
4 lopen 21 roeden, te Udenhout aan de Berckhoeck
e.z. Hendrick Aerts, a.z. Peeter Claes Willems ook van de gemeint gekocht, e.e. dezelfde Cornelis, a.e. de
gemeint (iets onduidelijk tussengevoegd: in de marge staat Jan Jacob Marcelis)
Cornelis Janssen Cauwenbergh
5 lopen 26 roeden, te Udenhout aan de Berckhoeck
e.z. Digna weduwe Steven Jan vanden Biesenrijt, a.z. Peterke weduwe Marten Peeters ook van de gemeint
gekocht, b.e. de gemeint
de bovenstaande twee percelen voor 448 gulden
Peeter Claes Willems
6 lopen 32 roeden, te Udenhout in den Berckhoeck
f.31
e.z. Cornelis Jan Cauwenbergh, a.z. Joost Claes, e.e. Peeter Claes Willems, a.e. de gemeint
voor de som van 224 gulden 8 stuivers
Joost Claes Janssen
9 lopen 14 1/11 roeden, te Udenhout aan de Berckhoeck
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e.z. Adriaen Arien Berthens, a.z. Peeter Claes Willems, e.e. Joost Claes Janss, a.e. de gemeint
voor de som van 344 gulden
Peeterke weduwe Marten Peter vande Wouw
5 lopen 26,25 roeden, te Udenhout aan de Berckhoeck
e.z. Cornelis Jan Cauwenberch ook van de gemeint gekocht, verder rondom in de gemeint
voor de som van 264 gulden 9 stuivers 8 penningen
Adriaen Jan Jacobs van Rijnen
1,5 lopen 0,25 roede, te Udenhout op hoochout
e.z. Peeter Jan vande Pasch, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Jan Jacobs (noord)
voor de som van 60 gulden 3,5 stuivers

20 juni 1667 | 361/II-32
Hendrick Aerts de Cuijper
verkoopt aan Jan Joost Janssen
broekveld, 2,5 lopen, te Udenhout bij de gommelse straet
e.z. Adriaen Aerts, a.z. Andries Adriaen Claes Scheijven, e.e. Adriaen Jan Laurijssen, a.e. erfgenamen
Hendrick Joost Anthonis
voor de som van 54 gulden

27 juni 1667 | 361/II-32-32v
Andries Jan Stevens als man van Mechtelt dochter wijlen Adriaen Claes Scheiven
verkoopt aan Hendrick Joost Hendricx
heiveld, 2,5 lopen, te Udenhout bij Brabants hoeck
e.z. Willem Martens de Cort, a.z. de kreitenhei, e.e. Cornelis Adriaen Scheijven, a.e. Willem Martens de Cort
voor de som van 92 gulden 10 stuivers

12 juli 1667 | 361/II-34
Peeter Ariens Vermeer
verkoopt aan
Arien Ariens Vermeer
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de seshoeven
e.z. Cornelis Peeter Vermeer, a.z. Peeter Arien Vermeer, e.e. (niet ingevuld), a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 100 gulden

25 juli 1667 | 361/II-34-34v
Cornelis Jan Couwenberch als man van Margriet dochter Cornelis Peter Gijsberts
verkoopt aan Adriana weduwe Wouter Joosten
akkerland, 1 lopen 30 roeden, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. weduwe Wouter Joosten, a.z. kinderen Willem Joosten, e.e. erfgenamen Cornelis Hendrick Willems, a.e.
weduwe Jan Aert Weijten
voor de som van 300 gulden
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26 juli 1667 | 361/II-34v
Jan Huijbert Ariens
doet afstand van zijn tocht aan Hendrick Huijberts en Cornelis Lamberts als voogden van het onmondige
kind van Jan Huijberts vs
de helft in moer en wei, te Udenhout, 9 lopen
e.z. Jan Cornelis Witlocx, a.z. Willem Appels cs., e.e. Jan Peter Wouters, a.e. Hendrick Willems van de
Plasch
de voogden verkopen dit perceel door aan Cornelis Cauwenberch en Adriaen Marten de Cort
met recht van overweg over het perceel van Hendrick Willem Bedden
Cornelis Lamberts verkoopt hierbij ook de westelijke helft in een heiveld, als voor
e.z. Jan Peter Wouters cs, a.z. Jan Huijberts, e.e. Jan Cornelis Witlocx, a.e. de Brantse steeghde
voor de som van 142 gulden 10 stuivers

6 september 1667 | 361/II-38
Geertruijt dochter Lambert Ariens van Hees, weduwe Adriaen Laureijs Joosten
verkoopt aan Gerit Jan vande Ven
akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de cruijsstraet
e.z. Aert Jan Wouters, a.z. Gerit Jan vande Ven, e.e. Adriaen Lamberts van hees, a.e. de gemene straat
voor de som van 175 gulden

8 oktober 1667 | 361/II-38v
Jan Arien Hens Teunis Wolffs
verkoopt aan Adriaen Adriaen Hendrick Berthens
1. akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Adriaen Jans van Gorchem, a.z. Adriaen Adriaen Hendrick Berthens, e.e. Arien Jan van Gorchem, a.e.
Jan Aert Vaijers(?)
2. hof, 0,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Hendrick Berthens, a.z. Adriaen Jan van Gorchem, e.e. Adriaen Hendrick Berthens, a.e. de
gemene straat
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht aan Jan Raveren(?)
belast met jaarlijks 1 oort gezworen cijns te Tilburg
voor de som van 109 gulden
8 oktober 1667 - vernaderd door Peeter Adriaen Cruijssen

8 oktober 1667 | 361/II-38v-39
Jan Arien Hens Wolffs
verkoopt aan Joost Jan Jans
1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
b.z. Adriaen Jan van Gorchom, b.e. Adriaen Hendricx
2. land en wei, 4,5 lopen, als voor
e.z. Joost Jans, a.z. de gemene bunghsteeghde, b.e. Adriaen Hendrick Berthens
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan Jacob Pijnappel
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belast met jaarlijks 2 gulden aan Leendert (niet ingevuld) te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 11 stuivers 1 oort cijns aan de predikheren
voor de som van 291 gulden

12 oktober 1667 | 361/II-40-40v
Peeter Adriaen Cruijssen
verkoopt aan Joost zoon Jan Jans
1. akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Adriaen Jans van Gorchem, a.z. Adriaen Adriaen Hendrick Berthens, e.e. Arien Jan van Gorchem, a.e.
Jan Aert Vaijers(?)
2. hof, 0,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Hendrick Berthens, a.z. Adriaen Jan van Gorchem, e.e. Adriaen Hendrick Berthens, a.e. de
gemene straat
belast met jaarlijks 4 lopen rogge erfpacht aan Jan Raveren(?)
belast met jaarlijks 1 oort gezworen cijns te Tilburg
voor de som van 50 gulden
16 oktober 1667 | 361/II-40v
Aert Dirck Nauwens en Peter Willem Berthens als voogden over de 4 kinderen van wijlen Jacob Adriaen
Hessels en wijlen Maria Dirck Nauwen in haar eerste huwelijk verwekt
Peter Willem Berthens ook voor zichzelf en voor Cornelis Gerrit Oirlemans als man van Marij Jacob Hessels
verkopen aan Aert Reijnder Nauwen mede ten behoeven van zijn broers en zuster
een kindsdeel oftewel 1/39 deel in huis, weide, landerijen en heide, waar ook gelegen, hen aangekomen
door het overlijden van Reijnder Jacobs, hem aangekomen door testament van Lijsken dochter Dirck Aert
Nauwen en weduwe Peeter Gerrits
voor de som van 120 gulden

9 november 1667 | 361/II-42
Wouter Adriaen Peters, Adriaen Peter Nauwen als man van Arike Adriaen Peters, Peter de oudste, Jan,
Peter de jongste en Jenneke, kinderen van Mathijs Adriaen Peters, Hendrick Steven Span als man van
Cornelia Mathijs Adriaens, Peeter, Adriaen en Cornelia kinderen wijlen Steven Daniels en Jenneken Adriaen
Peeters, Cornelis Cornelis Henssen als man van Berbera, Jan Wijtman Peters als man van Maijcke, Heijliger
Janssen als man van Willemke, zusters, dochters Steven Daniels
verkopen aan Jan Jan Timmermans
erf een houtveld, genaamd de kerckeweij, 4 lopen, te Udenhout int Broeck
e.z. de heer van Wittenhorst met de steeg, a.z. prinses van Hoochsolder, e.e. kinderen Mathijs Adriaen
Peters, a.e. weduwe Johan Peijnenborch
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
voor de som van 7?? gulden

9 november 1667 | 361/II-42-42v
Wouter Adriaen Peters, Adriaen Peter Nauwen als man van Arike Adriaen Peters, Peter de oudste, Jan,
Peter de jongste en Jenneke, kinderen van Mathijs Adriaen Peters, Hendrick Steven Span als man van
Cornelia Mathijs Adriaens, Peeter, Adriaen en Cornelia kinderen wijlen Steven Daniels en Jenneken Adriaen
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Peeters, Cornelis Cornelis Henssen als man van Berbera, Jan Wijtman Peters als man van Maijcke, Heijliger
Janssen als man van Willemke, zusters, dochters Steven Daniels
verkopen aan Cornelis Aert Joosten
een weiveld genaamd d'achterste koeweije, 2 lopen 34,5 roeden, als voor in de ses hoeffven
e.z. Lambert Robben, a.z. Adriana weduwe Marten Sijmon Priems, e.e. kinderen Peter van Oudenhoven,
a.e. Cornelis Peter Vermeer
belast met jaarlijks 1.3 deel in 21 lopen 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de clarissen te sBosch
voor de som van 105 gulden

9 november 1667 | 361/II-42v
Wouter Adriaen Peters, Adriaen Peter Nauwen als man van Arike Adriaen Peters, Peter de oudste, Jan,
Peter de jongste en Jenneke, kinderen van Mathijs Adriaen Peters, Hendrick Steven Span als man van
Cornelia Mathijs Adriaens, Peeter, Adriaen en Cornelia kinderen wijlen Steven Daniels en Jenneken Adriaen
Peeters, Cornelis Cornelis Henssen als man van Berbera, Jan Wijtman Peters als man van Maijcke, Heijliger
Janssen als man van Willemke, zusters, dochters Steven Daniels
verkopen aan Jan Mathijs Ariens
de helft in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 7 lopen rogge op onderpanden in Brabants hoeve, te
Udenhout, nu betaald door Peter Peter Jan Gijben
voor de som van 73 gulden 10 stuivers

9 november 1667 | 361/II-42v-43
Wouter Adriaen Peters, Adriaen Peter Nauwen als man van Arike Adriaen Peters, Peter de oudste, Jan,
Peter de jongste en Jenneke, kinderen van Mathijs Adriaen Peters, Hendrick Steven Span als man van
Cornelia Mathijs Adriaens, Peeter, Adriaen en Cornelia kinderen wijlen Steven Daniels en Jenneken Adriaen
Peeters, Cornelis Cornelis Henssen als man van Berbera, Jan Wijtman Peters als man van Maijcke, Heijliger
Janssen als man van Willemke, zusters, dochters Steven Daniels, en Metken Vijver Jan Bernaerts als voogd
over de 3 kinderen wijlen Steven Daniels en Anneke Jan Bernaerts (een daarvan verschijnt hier ook: Jan 24
jaren)
verkopen aan Goijaert Marten Sijmons
een woonhuis, schuur, hof, boomgaard, grond en land, 2 lopen 37 roeden, te Udenhout in de gruen straet
e.z. Gerit Gerit Peijnenborch, Wouter Adriaen Peters, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. de gruen straet
belast met jaarlijks 5 stuivers 6 denier in hertogcijns
belast met jaarlijks 1/3 deel in 4 denier aan de gezworenen van Haaren
voor de som van 780 gulden

10 november 1667 | 361/II-43
Peter, Adriaen, Cornelia en Willemken, kinderen wijlen Steven Daniels, Cornelis Cornelis Als man van
Berbera en Jan Wijtmans als man van Maria allen kinderen van Steven Daniels
verkopen aan Adriaen Peter Nauwen
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, samen in bezit met de nakinderen van Steven Daniels, te
Udenhout in de ses hoeffven
e.z. Adriana weduwe Marten Sijmon Priems, a.z. Jan Joost Jan Emmen, e.e. Jan Adriaen Jacob van
Rijswijck, a.e. Jan Peter Vermeer
voor de som van 93 gulden 15 stuivers

10 november 1667 | 361/II-43v-44
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Peter de oude, Peter de jonge en Jenneken, kinderen wijlen Mathijs Adriaen Peters, Hendrick Steven Span
als man van Cornelia Mathijs Adriaens
verkopen aan Jan Mathijs Adriaen Peters die het andere 1/5 deel van dit 1/4 deel bezit
4/5 deel in 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, samen met de nakinderen wijlen Steven Daniels, te
Udenhout in de seshoeffven
e.z. Adriana weduwe Marten Sijmon Priems, a.z. Jan Joost Jan Emmen, e.e. Jan Adriaen Jacobs van
Rijswijck, a.e. Jan Peter Vermeer
voor de som van 35 gulden

22 november 1667 | 361/II-44v-45
Jan Huijbert Arien Berthens weduwnaar van Maijken Lambert Willems
doet afstand van zijn tocht aan Hendrick Huijberts en Cornelis Lamberts ten behoeve van zijn onmondig kind
de westelijke helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. Jan Cornelis Witlocx, a.z. Cornelis Lamberts, e.e. erfgenamen Margriet vanden Heuvel, a.e. Jan
Huijberts vs.
de voogden verkopen dat perceel vervolgens aan Adriaen Hendricx de Meijer voor de som van 52 gulden 10
stuivers

3 december 1667 | 361/II-46
Cornelis Jansen van Abeelen
verkoopt aan Joost Janssen vande Pasch
weiveld, genaamd de hoogh weije, 5,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Peter Wouter Colen, e.e. Adriaen Laureijs Willems, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de Baselaers van sBosch
voor de som van 310 gulden

3 december 1667 | 361/II-46
Cornelis Jansen van Abeelen
verkoopt aan Peter Jan Willems
akkerland, 3,5 lopen 5 roeden, te Udenhout Int geluth
e.z. Peter Jan Willems, a.z. Peter Wouter Colen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Peter Wouter Colen

3 december 1667 | 361/II-46v
Cornelis Jansen van Abeelen
verkoopt aan Peter Jan Willems
akkerland, 2 lopen 5 roeden, te Udenhout
e.z. Peter Wouter Colen, a.z. Peter Jan Willems, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. klooster van st Gertrudis

3 december 1667 | 361/II-46v
Cornelis Jansen van Abeelen
verkoopt aan Peter Jan Willems
akkerland met een houtbosje aan het ene eind, genaamd de winckel Acker, 2 lopen 37,5 roeden, te
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2009

Udenhout
e.z. Peter Wouter Colen, a.z. kinderen Jan Jan van Abeelen, e.e. kinderen Jan Gerit de Cort, a.e. kinderen
Jan Hendrick Emmen
voor de som van 400 gulden

3 december 1667 | 361/II-46v-47
Cornelis Jansen van Abeelen
verkoopt aan Hendrick Joosten en mede voor Adriana weduwe Wouter Joosten
1/3 deel in een weiveld, 14 lopen, te Udenhout
e.z. kinderen Adriaen Peters, a.z. Daniel van Zutphen, e.e. kinderen Jan Jan van Abeelen, a.e. klooster van
st. Gertrudis te sBosch
voor de som van 140 gulden

28 december 1667 | 361/II-48v-49
Taxatie van de nagelaten goederen van Gijsbertje dochter Goijaert Peters, ongetrouwd, overleden te 'sHertogenbosch op 14 december 1667
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de seshoeven
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Adriaen Anthonis Cruijssen, e.e. Lambert Robben
belast met jaarlijks 3 vaten 1 kan rogge in een meerdere pacht aan het convent van claere te sBosch
getaxeerd op 80 gulden
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