Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 362 ("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.)
1668
15 januari 1668 | 362/I-2
Jan Jan de Cort en Jan van Abeelen, borgemeesters van Udenhout
Arien Brekelmans en Cornelis Steven Span borgemeesters van Udenhout in 1666

17 januari 1668 | 362/I-4
Maijken dochter Aert Weijgergans, huisvrouw van Adriaen Aert Nauwen, doet afstand van haar tocht in al
haar goederen ten behoeven van haar onmondige zoon Adriaen uit haar eerdere huwelijk met Jan Adriaen
Cauwenbergh

3 februari 1668 | 362/I-5
Laureijs Cornelis Aerts de Lepper vernadert een schuur die Barbara Cornelis Aerts de Lepper had verkocht
aan Claes Jacobs

8 februari 1668 | 362/I-5-5v
Hendrick Peter Lambert Vuchts en Sijmon Peter Priems als voogden van de kinderen Lambert Peters Vuchts
en Lijsken Peter Sijmons
vernaderen een schaapskooi die Joost Vuchts verkregen had tegen Johannes ...(niet ingevuld)

13 februari 1668 | 362/I-5v-6
Neeltie dochter Aert Neuten weduwe Gijsbert Ariaens van IJersel met haar voogd vernaderd de materialen
van een huis te Udenhout aan Hooghout die Ariaen Aert Neuten had verkocht aan Jan Gijsbert Codelt(?) te
Cromvoirt

17 februari 1668 | 362/I-6v-7
Matheus Willem Bergmans had verkocht aan Jan Laureijs ten behoeve van zijn vader Laureijs Jans zijn
vader een weiveld in Udenhout, getransporteerd voor schepenen van Venloon, maar in overleg wordt de
verkoop ongedaan gemaakt.
Matheus belooft wel dat als hij het weiveld opnieuw gaat verkopen de kopers eerste gegadigden zijn.

21 februari 1668 | 362/I-8-11
Embert, Peeter, Cathalijn en Adriaena, kinderen Adriaen Emberts en Jenneken dochter Willem Adriaen
Brekelmans, Cornelis Peters als man van Anneken, Heijliger Joost Adriaens als vader van Cathalina zijn
minderjarige dochter verwekt uit Eijcken dochter wijlen Jenneken en Adriaen vs. en Jan Joost Ariaens als
voogd over de vs. Eijcken (sic), maken een erfdeling van de nagelaten goederen die hen door de dood van
Jenneken zijn aangekomen.
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1ste lot Cornelis Peters
1. de noordelijke helft in een aanstede, bestaande uit een huis en de grond en erf daaraan gelegen, 4 lopen,
te Udenhout op de houtse straet bij de draaiboom
e.z. Adriana Ariens tegendeler, a.z. Corst Adriaen van Hees, e.e. Jan Adriaen Laureijs, a.e. Aeltie dochter
Adriaen Vermeer
2. de westelijke helft in een heiveld te Tilburg
3. 4 eiken bomen aan de straat mogen door dit lot gekapt worden.
2de lot Adriaen Adriaens
1. de zuidelijke helft in een aanstede, bestaande uit land en groes, 4 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
bij de draaiboom
e.z. Cornelis Peters tegendeler, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Adriaen Laureijs, a.e. Aeltie Adriaen Vermeer
2. deel heiveld te Tilburg
3de lot Embert Adriaens
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout bij de draaiboom, genaamd den grooten acker
e.z. en e.e. Corstiaen van Hees, a.z. de heer Wittenhorst te voren het bisdom van sBosch, a.e. Adriaen
Laureijs Jans
4de lot Ijken dochter Heijliger Joosten
1. weiveld, 4 lopen, genaamd de voorste weije, te Udenhout bij de draaiboom
e.z. Cathalijn weduwe Peter Sijmons Priems, a.z. Peter Adriaens tegendeler, de wal tussenbeide, e.e. de
gemene steeg, a.e. de heer Vander Meijde te voren het bisdom van sBosch
dit lot moet zelf wegen tot aan de steeg
dit lot mag halen van het tweede lot een notenboom en een essenboom
met de gerechtigheid in het moer in de Brant
5de lot Peter Adriaens
1. weiveld, genaamd d'achterste weije, 2,5 lopen, te Udenhout bij de draaiboom
e.z. Ijken dochter Heijliger Joosten, het hool hoort bij dit erf, a.z. Henrick Ariaen Ariens, het hool hoort half
hier en half aan het andere erf, e.e. de steeg, a.e. heer Vander Meijde
2. weiveld te Tilburg
6de lot Cathalijn Adriaens
niets in Udenhout

21 februari 1668 | 362/I-11v-15v
Adriana de oudste, dochter van Cornelis Ariaens van Abeelen en Lijsken dochter Jan vander Pasch met een
voogd, Gerrit Peter Pijnenborgh als man van Maijken, Sijmon Peter Priems en Gerrit Jan de Cort aks
voogden van Peter, zoon van Peter Peter Priems en Adriana de jongste dochter Cornelis en Lijsken, maken
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Adriana de oudste
o.a.
weiveld, genaamd de Gommelsche weije, te Udenhout int broeck, 5 lopen
e.z. Adriaen Adriaen Brekels, a.z. Jacob Peter Venninx, e.e. weduwe Laureijs Adriaens van Abeelen, a.e. de
gemene straat
1/3 deel in een klamp moer in Venloon
2de lot Gerrit Peter Pijnenborgh
o.a.
weiveld, 4 lopen, genaamd de Cathuijsers weije, te Udenhout in de Cuijl
e.z. weduwe Laureijs Ariens van Abeelen, a.z. weduwe Cornelis Wouter van Abeelen, e.e. Gerrit Cornelis
Hessels, a.e. Willem Ariens van Heesch
belast met jaarlijks 24 a 25 stuivers aan het bisdom van sBosch
1/3 deel in een klamp moer in Venloon
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3de lot Peter zoon Peter Peter Priems
o.a.
akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout bij de Geelse straet
e.z. erfgenamen Adriaen vande Pasch, a.z. heer Bonaerts, e.e. erfgenamen Jan Andries, a.e. de Geselse
straet
weiveld, als voor in den Biesmortel
e.z. Jan Willems, a.z. erfgenamen Adriaen vande Pasch, e.e. roelties dijck, a.e. Jan Jan van Gorcum
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan (niet ingevuld) te sBosch in een meerdere pacht
weiveld, genaamd t hoolbroeck, 1 lopen, te Udenhout
e.z. heilige geest te sBosch, a.z. Peter Jan Goijaerts, e.e. erfgenamen Adriaen vande Pasch, a.e. Hendrick
Gijsberts
1/3 deel in een klamp moer in Venloon
de gerechtigheid in de Rieting

25 februari 1668 | 362/I-15v-17v
Jan zoon Adriaen Peters en Jenneken dochter Steven Jan Stevens aan de ene zijde en Gerit Gerrits
Pijnenborgh als man van Anneke Adriaen Peters, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jan Adriaens
1. weiveld, 1 lopen 7 roeden, te Udenhout in den Biesmortel
oost Jan Embert Rijswijcx, west Gerrit Stevens, zuid Embert Haelties (?), noord Arien Jans en de gemene
straat
2. de noordelijke helft in akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. Gerrit tegendeler, a.z. en e.e. Jan Peter Wouters, a.e. een steeg
3. de oostelijke helft in een beemd, 3 lopen 3 roeden 16 voeten, als voor
e.z. tegendeler, a.z. Jan Peter Wouters, e.e. de straat, a.e. Cornelis Lamberts
4. akkerland, 1 lopen, als voor, genaamd thooffken
oost en zuid Gerrit Stevens, west Jan Stevens, noord de straat
5. akkerland, genaamd de Geer, 3 lopen, leenroerig aan Daniel van Sutphen als voor
oost Jan Stevens, west een steeg, zuid Meriken Cornelis, noord Gerrit Steven Hessels
belast met jaarlijks 6 lopen rogge in een meerdere pacht aan N. vander Meulen te sBosch
dit lot mag nog de grootste eikenboom ruimen van de beemd, mag halen het torffschop en geniet nog 8 jaar
lang de vruchten van de appelboom in de boomgaard
2de lot Gerrit Gerrits
1. de aanstede, bestaande uit een huis, hof, boomgaard en land, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
oost en west Gerrit Steven Hessels, noord de gemene straat, zuid Jan Adriaens tegendeler
2. de zuidelijke helft in akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. Jan Adriaens tegendeler, a.z. Jan Peter Wouters, met de kinderen Cornelis Hesterstart(?), e.e. Jan Peter
Wouters, a.e. een steeg
3. de westelijke helft in een beemd, 3 lopen, 25 roeden, als voor
e.z. Jan Adriaens tegendeler, a.z. en e.e. Bastiaen Jan Wouters, a.e. de straat
4. akkerland, 3 lopen, leenroerig aan Daniel van Sutphen, als voor
e.z. Peter Willem Rijswijcx, a.z. Jan Jan Stevens, e.e. Gerrit Steven Hessels, a.e. Mariken Cornelis
belast met jaarlijks 7 lopen rogge in een meerdere pacht aan N. Vermeulen te sBosch
belast met jaarlijks 2,5 gulden in een meerdere pacht aan het blok van de Vughtersdijck
belast met jaarlijks 7,5 gulden aan het convent vanden Ulenborgh

20 februari 1668 | 362/I19-23
Maria dochter Jan van Berckel en Aeltie Thomas vanden Heuvel, Michiel van IJersel als man van Margriet,
mede voor Josina Jan van Berckel , Jan de Weer en Wijnant van Berckel als voogden van de 5 kinderen van
Jan van Berckel en Aeltie vs., maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
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1ste lot Michiel van IJersel
niets in Udenhout
2de lot Cathalijna van Berkel
1. de oostelijke helft in land en wei, genaamd t biesmortels heijvelt, te Udenhout
2. de oostelijke helft in een weiveld, genaamd de seven bunder
3. de oostelijke helft in een weiveld genaamd de twee buijnder,
alles verkregen door een deling voor schepenen van Oisterwijk door de erfgenamen Thomas vanden Heuvel
het derde lot weegt tot de seven bunder toe en samen het schoorke en de weg onderhouden
3de lot Elisabeth van Berckel
1. de westelijke helft in land en wei, genaamd t biesmortels heijvelt, te Udenhout
2. de westelijke helft in een weiveld, genaamd de seven bunder
3. de westelijke helft in een weiveld genaamd de twee buijnder,
alles verkregen door een deling voor schepenen van Oisterwijk door de erfgenamen Thomas vanden Heuvel
4de lot Allegonda van Berckel
niets in Udenhout
5de lot Anneke van Berckel
niets in Udenhout
6de lot Maria van Berckel
niets in Udenhout
1/3 deel in de goederen in Giersbergen onder Drunen
7de lot Josina van Berckel
niets in Udenhout
1/3 deel in de goederen in Giersbergen onder Drunen
8de lot Rogier van Berckel
niets in Udenhout
1/3 deel in de goederen in Giersbergen onder Drunen

17 maart 1668 | 362/I-24v-25v
Peter Peter Sijmon Priems is getrouwd geweest in eerste echt met Adriana dochter Cornelis Adriaen
Abeelen, en daaruit is een zoon verwekt, waarbij Adriana is komen te overlijden in het kraambed. De vader
draagt alle kosten voor de opvoeding van hun zoon en de zoon heeft de moederlijke goederen geërfd. Zij
willen dingen regelen om proces te voorkomen.
Verschenen zijn daarom dezelfde Peter Peter Sijmon Priems aan de ene kant en Gerit Jan de Cort en
Sijmon Peter Priems als voogden van de genoemde zoon verwekt uit Adriana Jan de Cort (sic), geassisteerd
door Gerrit Peter Pijnenburg en Jan Adriaen Laureijssen oud-oom van de onmondige aan de andere zijde,
die overeengekomen dat Peter Priems zijn voorzoon zal leren lezen en schrijven en fatsoenlijk naar school
laat gaan en in kost, drank en kleding naar behoren zal onderhouden en hij zal de zoon 200 gulden
meegeven als huwelijksschat en hij regelt zijn nalatenschap met een testament. De helft van de opbrengst
van de goederen van de onmondige zoon zullen bewaard blijven en onaangetast en krijgt hij uitgereikt bij
huwelijk of meerderjarigheid. Vader Peter Priems mag uit die nalatenschap meteen 150 gulden pakken en 2
zilveren ducatons en krijgt de helft van de opbrengst van die goederen. Als de onmondige zoon 20 jaar wordt
of eerder trouwt, dan doet de vader afstand van deze inkomsten.

16 maart 1668 | 362/I-26-29
familierelaties:
Wouter en Jenneken kinderen Adriaen Wouters de Bont en Ida de Cock, Wouter en Adriaen Peter Claessen
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de Cock als voogden voor de onmondige kinderen uit dat huwelijk, daarnaast geassisteerd door Jan
Heijkants en Wouter Andries Cuijpers en Thomas de Leeuw, behoude omen van de kinderen
Gerard Franck Gerits als man van Jenneken Claes Delien en Cornelis Willems van Kriecken als voogden
over de 4 kinderen van Adriaen de Bont en genoemde Jenneke Claes Delien in tweede huwelijk,
geassisteerd door Willem en Adriaen broers zonen wijlen Claes Delien voornoemd.

6 april 1668 | 362/I-34v-35
familierelaties:
Adriaen Laureijs Jans als man van Lijsken dochter Jan Ariens van Abeelen weduwe Jan zoon Jan Adriaen
Laureijssen aan de ene zijde
Cornelis Jan Cauwenbergh, Hendrick Peeter Vuchts als man van Adriana, Adriaen Peeter Sijmons als man
van Lijsken, dochters Jan Cauwenbergh,
Floris en Jan, zonen Jan Floris de jonge en Anneke Arien Cauwenbergh, Bastiaen Jan de Groot als man van
Adriana, Anthonis Jan Wolffs als man van Maijken dochters Jan Floren vs.
Adriaen zoon Adriaen Aert van IJersel en Cathalijn Arien Cauwenbergh, Heijliger Joost Ariens als man van
Anneke Adriaen Aert van IJerssel en met hen Jan Adriaen Laureijssen
zij regelen een conflict tussen deze erfgenamen waarbij de eerste comparant afziet van zijn recht van tocht
op de nalatenschap van Jan Adriaen Laureijssen en Adriana Peter de Lepper ten behoeve van de tweede
comparanten

9 april 1668 | 362/I-35
Jan Jan Jacobs vernaderd percelen land die Loureijs Jan Jacobs heeft verkocht aan Jan Jan Vuchts en
Peeter Ariens van Abeelen

11 mei 1668 | 362/I-37
Andries zoon Jan Steven Leijten als man van Mechtelt Adriaen Claes Scheijven
verkoopt aan Jochem van Esch
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. Andries verkoper, a.z. Andries Adriaen Claes Scheijven, e.e. (niet ingevuld) a.e (niet ingevuld)
met de bepaling dat Andries dit perceel over 3 jaar mag terugkopen

14 mei 1668 | 362/I-37-40
Arien, Hendrick, Gerrit en Loureijs zonen wijlen Jan Jan van Rijswijck en Cathalijn dochter Willem Arien
Goijaerts, Peter Gerrits vande Pasch als man van Elisabeth Jan Jan van Rijswijck, maken een erfdeling van
de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Arien Jan Jan van Rijswijck
1. schuur met aanstede en de "coolhoff" met het erf daaraan gelegen, 2 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. Jan Thomas Stevens, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. Jan Martens de Cort, a.e. de gemene straat
2. akkerland genaamd de Meert Acker, 2 lopen, als voor
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. weduwe Jan Andriessen, e.e. Jan Martens de Cort, a.e. zeker manhuis te
sBosch
3. de helft in een heibodem op de Roeije in de helvoirtse heide
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan Reijnier Vuchts te sBosch
2de lot Hendrick Jan Jan van Rijswijck
1. Helvoirt
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2. Helvoirt
3. de westelijke helft in een weiveld, 3, 5lopen, genaamd de meert Rijt, te Udenhout bij de Gruenstraet
e.z. Joost Jan Peters, a.z. zeker manhuis te sBosch, e.e. weduwe Anthonis Janssen, a.e. Adriaen Jan van
Gorcum
4. Helvoirt
3de lot Geraerd Jan Jan van Rijswijck
1. Berkel
2. de oostelijke helft in een weiveld, 3,5 lopen, genaamd de meert, te Udenhout
e.z. Joost Jan Peters, a.z. zeker manhuis te sBosch, e.e. Adriaen Jans van Gorcum
3. Helvoirt
4de lot Loureijs Jan Jan van Rijswijck
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de hooghoutse Ackeren
e.z. Maijken dochter Jan Joordens, a.z. Jan Willems, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. de spijckercant
2. land en dries, genaamd den huijsacker, 1 lopen, als voor
e.z. Jan Thomas Stevens, a.z. Joost Jan Peters, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. heilige geest te sBosch
3. weiveld, als voor opt gommelaer, 2 lopen
e.z. Adriaen Hendrick Joosten, a.z. Adriaen Jan Peeters, e.e. Jan Jan Appels, a.e. de gemene straat
4. Helvoirt
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan Reijnier Vuchts
5de lot Peter Gerits
1. Helvoirt

23 mei 1668 | 362/I-45
Peeter Gerits vande Pasch en Adriaen Jan van Rijswijck, stellen zich als borg voor Adriaen Jan van Son, die
een halve hoeve huurt waar Eijcken Jan van Son op gewoond heeft en waarvan de erfgenamen hebben
goedgevonden dat hij de huur voortzet voor een periode van 3 jaar.
De hoeve is verhuurd door de heilige geest meesters van Oisterwijk.

26 juli 1668 | 362/I-46v
Willem Aert Hamers jongeman, heeft in 1667 doodslag gepleegd in Udenhout op Peeter Peeters, ook een
jongeman
nu verschijnen voor schepenen van Oisterwijk Peeter Jan Claes en Maijcken Jan Arien Wouters, ouders van
de neergeslagene aan de ene kant
en Aert Hamers en Peterke dochter Adriaen Cornelis Vermeer ouders van Willem Aert Hamers
zij verklaren dat de manslag is vergeven en dat Willem Hamers moet proberen, zoveel als doenlijk is, om de
ouders en hun kinderen te vermijden en hun gezelschap niet op te zoeken.

21 september 1668 | 362/I-53v-54v
Adriaen, Peercken en Niclaes kinderen wijlen Marten Peeters vande Wouw en wijlen Peerken dochter Denis
Joosten aan de ene kant en Thomas Jan van Beurden als man van Marij dochter Marten Peters vande
Wouw
ook aanwezig zijn Cornelis Peter Gijssen en Jan Denis Joosten als vrienden van de kinderen
Zij regelen de nalatenschap van de ouders.
Peerken krijgt het gebruik van akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck. Als Peerken gaat trouwen
vervalt het perceel weer aan alle kinderen
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22 oktober 1668 | 362/I-56v-57v
Cornelis Ariens van der Achter en Adam Aerts de Brouwer maken een erfdeling van de nagelaten goederen
die hen toekomen
1ste lot
Cornelis van der Achter
2de lot Adam Aerts
1. beemd, genaamd den grooten beempt, te Oisterwijk ter plaatse genaamd het Caters broeck of
Wippenhout
e.z. Lambert Jan van Doormalen, a.z. de clarissen van sBosch, e.e. de kleine Aa, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 12 stuivers aan de pont te Oirschot

21 december 1668 | 362/I-58-59
Adriaen Janssen van Son, wiens moeder was Adriana dochter van Adriaen (niet ingevuld), Anthonis Janssen
vande Pasch als man van Dircken, Willem Elis van Spaendoncq as man van Cornelia, Joost Jan Vennicx als
man van Lijsken, Gerrit Claes Janssen als man van Geertruijt en Hendrick Laureijs Sijmons als man van
Margriet, allen dochters van Jan en Adriana voornoemd, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun
ouders
1ste lot Adriaen Jan van Son
1. het middelste 1/3 deel in akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de meulenstraet
e.z. Joost Jan Vennicx, a.z. Willem Elis van Spaendonck, e.e. de molenstraet, a.e. de weduwe Mathijs Arien
Peeters
2de lot Antonis Jan vande Pasch
1. de zuidelijke helft in akkerland, 1 lopen 42 roeden, te Udenhout
e.z. mr. Jan Peijnenborgh, a.z. Adriaen Gerrit Cornelis, e.e. de heer Wittebrood, a.e. Hendrick Weijten en
Adriaen Gommerts
3de lot Willem Elias van Spaendonck
1. het zuidelijke 1.3 deel in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Janssen van Son, a.z. weduwe Peeter Weijten, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Mathijs
Ariaen Peeters
4de lot Joost Jan Vennics
1. het noordelijke 1/3 deel in akkerland
e.z. Cornelis Cauwenbergh, a.z. Adriaen Janssen van Son, e.e. weduwe Mathijs Arien Peters, en Ariaen
vande Wouw, a.e. de straat
5de lot Gerrit Claes Janssen
1. de noordelijke helft in akkerland, 1 lopen 42 roeden, te Udenhout
e.z. weduwe mr. Jan Peijnenborgh, a.z. Adriaen Gerrit Cornelis, e.e. de heer van Wittenhorst, a.e. Hendrick
Weijten en Adriaen Gommerts
6de lot Hendrick Jan Laureijs Sijmons
1. akkerland, 1 ,75 lopen, te Udenhout in de mortel
e.z. de heer Corstiaen Peter Adriaen Brocken, a.z. erfgenamen Jacob Marcelis, b.e. heilige geest van
Oisterwijk

21 december 1668 | 362/I-59v-60
Antonis Jan vande Pasch als man van Dircke, Gerrit Claes Jans als man van Geertruijt, Hendrick Laureijs
Jans als man van Margriet, dochters van Jan Adriaens van Son, hebben een deling gemaakt van akkerland
van 6 lopen, te Udenhout in de Cuijl
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e.z. heer van Wittenhorst, en Anthonis Jan vande Pasch, a.z. weduwe Jacob Marcelis, b.e. de heer van
Wittenhorst waarin de genoedme Antonis Janssen 1.4 deel toebehoort en Gerrit en Hendrick ieder voor
anderhalf 1/4 deel
1ste lot Anthonis Jan vande Pasch
het middelste 1/4 deel in het akkerland
2de lot Gerrit Claes Janssen
anderhalf 1.4 deel aan de zuidwest zijde naast de weduwe Jacob Marcelis
3de lot Hendrick Laureijs Jans
anderhalf 1/4 deel aan de noordoost zijde
dit deel is 4 voeten brede vanwege een pad dat er over loopt
dit perceel weegt over zichzelf, over het erf van de weduwe Jacob Marcelis, en Huijbert Jans en de heer van
Wittenhorst tot aan de Houtse straat

16 oktober 1668 362/I-61v
Anthonij Brouwers, deurwaarder van de Raad van Brabant neemt in arrest een hoeve lands in Udenhout
genaamd de cleijne strijthoeve, op verzoek van mr. Adriaen Sem advocaat te Bergen op Zoom tegen
Pauwels Bacx kapitein in dienst van het land om daar een schuld (?) (of achterstallige betaling) op de
verhalen.
@@@@
15 december 1668 | 362/I-62-68
Matheeus Willem Berchmans als man van Maria, Aert Janssen de Ridder als man van Jenneke, dochters
van Jan Jansen Sterts alias Rijcken en Maria dochter Adriaen Martens van Abeelen, Matheeus nog samen
met Laureijs Hendrick Verhoeven als voogden over Jan de zoon van Arien Jan Jan Sterts verwekt uit
Claesken dochter Peter Claes Jans, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en 7 lopen
land met een schuur erop die Matheus, Aert en Adriaen verkregen hadden door koop van Jan Piggen
1ste lot Aert Jan de Ridder
1. huis, schuur, schop, koeienstal, boomgaard, akkerland en aangelegen erf, 9,5 lopen, te Udenhout in de
molenstraet
e.z. Cornelis Hendricx, a.z. Matheeus, e.e. Aert jan de Ridder, a.e. de gemene straat
2. de noordelijke helft in akkerland, 5,5 lopen, als voor
e.z. Jan Driessen, a.z. Goijaert Peters Vermeer, e.e. kinderen Peter van Oudenhoven, a.e. Jan Joosten
vanden Broeck
3. akkerland, 1,25 lopen, als voor
e.z. Gijsbert Jan Pauwels, a.z. het convent vanden Ulenborch, e.e. Willem Ariens, a.e. de gemene straat
4. de zuidelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen vande Wouw, a.z. Willem Ariens, e.e. Willem Arien Berthens, a.e. Jan Peter Denis
5. de zuidelijke helft in akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. kinderen Joost vanden Broeck, a.z. Peter Arien Hamers, e.e. Matheeus Willems, a.e. Willem Arien
Goijaerts
6. weiveld, 9 lopen, als voor
e.z. Adriaen vande Wouw, a.z. weduwe Jan Jacob Marcelis, e.e. Adriaen Gevers van Deursen e.a., a.e.
convent van Ulenborg
7. wei of houtveld, 4 lopen aan het eind tot de akker toe genaamd den Hordick, als voor in de Schoorstraet
e.z. Gijsbert Wijtmans e.a., a.z. de gemene straat, e.e. de onmondige tegendeler, a.e. in een spie uitlopend
8. de zuidelijke helft in een weiveld, 6 lopen, als voor in de leeghrijt
e.z. Adriaen Laureijssen, a.z. Peter Laureijssen van Abeelen, e.e. Jan Peeter Vermeer, a.e. Adriaen Heunen
9. de zuidelijke helft in hei en houtveld, 8 lopen, als voor opt gommelaer
e.z. Elias Jan Vrancken, a.z. erfgenamen Thomas van Baelen, e.e. erfgenamen Jan van Abeelen, a.e. de
gemene straat
10. de noordelijke helft in een moer of hooiveld, 8 lopen, als voor in de Asschot
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e.z. kinderen Peter Lambert Vuchts, a.z. Mattheus Willems, e.e. Joost Claes, a.e. jonker Jeger
11. 1/3 deel oostwaarts in een heiveld te Helvoirt
12. de helft in een heihoeve in Tilburg
13. 1 lopen moer in de kercke delle te Venloon
14. een moerbeemdje onder Venloon, 1 roede, in de Echmont
15. hooiland te Bezooien
16. weiveld te Outheusden
17. 1/4 deel onbedeeld in een moer int oulijken onder Tilburg
belast met jaarlijks 9 lopen rogge aan de Baselaers
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan de kapel van Udenhout
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de heer van Venloon
belast met jaarlijks "den eersten roep ofte cijns" aan het bisdom van sBosch
2de lot Matheeus Willems
1. een aanstede, bestaande uit een huis, schop, hof en land aan elkaar gelegen, 6 lopen, te Udenhout op de
Cruijsstraet, tegen over de kapel
e.z. en e.e. de gemene straat, a.z. kinderen Andries Anthonis Woestenburgh, a.e. Adriaen Lamberts van
Hees
2. de noordelijke helft in akkerland, 5 lopen, als voor in de Ses hoeven
e.z. kinderen Joost vanden Broeck, a.z. Peeter Arien Hamers, e.e. Matheeus Willems, a.e. Willem Arien
Goijaerts
3. de zuidelijke helft in akkerland, 5,5 lopen, als voor in de ses hoeven
e.z. Jan Driessen, a.z. Goijaert Peters Vermeer, e.e. kinderen Peeter van Oudenhoven, a.e. Jan Joosten
vanden Broeck
4. de noordelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor in de ses hoeven
e.z. Adriaen vande Wouw, a.z. Willem Ariens, e.e. Willem Arien Berthens, a.e. Jan Peter Denis
5. akkerland, 1,75 lopen, als voor bij het claphecken
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. kinderen Joost Jan vanden Broeck, e.e. Arien Arien Brekels, a.e. de straat
6. akkerland, 2,5 lopen, als voor in de ses hoeven onder Berckel
e.z. Lambert Elis Jans, a.z. Cathalijn Adriaens Broeckielle (?), e.e. Adriaen Anthonis Cruijssen, a.e. Gijsbert
Jan Cruijssen
7. weiveld, 4 lopen, in Udenhout bij de kapel
e.z. Aert Arien Brekels, a..z. Lambert Elissen, e.e. Aert Jan de Ridder, a.e. de gemene straat
8. weiveld, 4,5 lopen, als voor
e.z. Lambert Elissen, a.z. Matheeus Willems, e.e. Jan Robben, a.e. de straat
9. het voorste deel in een wei of houtveld, genaamd de hordick, 4 lopen, als voor in de Schoorstraet
e.z. kinderen jonker Roon, a.z. de onmondige tegendeler, e.e. weduwe mr. Johan Peijnenborg, a.e. de straat
10. de noordelijke helft in een weiveld als voor in de leeghrijte, 3 lopen
e.z. Aert de Ridder, Peter Laureijs van Abeelen, e.e. Adriaen Heunen, a.e. Aert Janssen vs.
11. de zuidelijke helft in een moer of hooiveld, als voor in de Asschot, 8 lopen
e.z. kinderen Peter Lambert Vuchts, a.z. Aert de tegendeler, e.e. Joost Claes, a.e. jonker Jeger
12. de noordelijke helft in een broekveld, 8 lopen, als voor opt gommelaer
e.z. Elias Jan Vrancken, a.z. erfgenamen Thomas van Baelen, e.e. erfgenamen Jan van Abeelen, a.e. de
gemene straat
13. het middelste 1/3 deel in een heiveld te Helvoirt
14. de helft in een heihoeve in Tilburg
15. de helft in een moerbank in den Eckmont, 6 roeden, onder Venloon
16. hooiland te Bezooien
17. weiveld te Outheusden
belast met jaarlijks 1 mud rogge aan de heer Leenput te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 oort cijns aan de heer van Tilburg
belast met "den tweede roep cijns" aan het bisdom van sBosch
3de lot Jan onmondige zoon Adriaen Jan Sterts
1. een stede, bestaande uit een huis, schuur, schop en varkenskooi met hof en land en groes daar aan
gelegen, 23 lopen 14 roeden, te Udenhout in de Gruenstraet
e.z. weduwe en kinderen Joost Goijaerts, a.z. weduwe Jan Jans van Heck, e.e. de tsraat, a.e. kinderen
Joost Goijaerts
2. het middelste lot in den hordick, land en wei, 5 lopen, als voor in de Schoorstraet
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e.z. 1ste lot, a.z. 2de lot, de sloten aan weerskanten horen bij dit erf, e.e. Jan Joost vanden Broeck, a.e. de
straat
3. weiveld, genaamd den Aldert, 6 lopen, als voor bij de gruenstraet
e.z. Arien Arien Brekels, a.z. Jan Peter Wouters, e.e. Elis Jan Vrancken, a.e. erfgenamen Thomas van
Baelen
4. moerveld, 4 lopen, als voor in de Asschot
e.z. Matheus Willems, a.z. Adriaen Marten de Cort, e.e. Jan Jan Heunen, a.e. jonker Jeger
5. weiveld, genaamd den Langen beemd, 6 lopen, als voor in den koecamp
e.z. Jan Arien Jacobs, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Peeter Ariens Vermeer, a.e. weduwe van de heer Snel
6. 1/3 deel westwaarts in een heiveld, te Helvoirt
7. heiveld in de heihoeve te Tilburg
8. de helft in een moerbeemd te Venloon, 6 roeden, in den Eckmont
9. hooiland te Bezooien
10. hooiveld te Outheusden
belast met jaarlijks 1 mud rogge aan de heer vander Meulen in kwaliteit
belast met jaarlijks de helft in 6 stuivers cijns aan de erfgenamen Daniel van Zutphen
belast met jaarlijks "den derden roep in het boeck van den chijns" aan het bisdom te sBosch

24 december 1668 | 362/I-72-72v
Catharina dochter Cornelis Wouter, weduwe Peter Sijmon Priems met een voogd
doet afstand van haar tocht aan Marten Peter Sijmon Priems haar zoon mede ten behoeve van Peter,
Adriaen, Jan, Cornelis en Lijsken
1. in een stede, bestaande uit huis en schuur, hof, land en wei, aan elkaar gelegen, 16 lopen, te Udenhout
op de houtse straet
e.z. Adriaen Peter Simons, a.z. Jan Peters, e.e. Jan Adriaen Laureijssen, a.e. de gemene straat en Jan
Adriaens vs.
2. land en wei, 9 lopen, als voor
e.z. Corstiaen Heese, a.z. kinderen Heijliger Joosten, e.e. heer vander Meijde voorheen bisdom van sBosch,
a.e. een steeg

14 januari 1668 | 362/I-75-75v
Testament van Adriaen Aert Nauwen en Maria dochter Aert Aerts (ziek)
beiden ondertekenen

9 mei 1668 | 362/I-81
Testament van Adriaen Peter Sijmons (ziek) en Lijsken Jan Couwenberg, zijn huisvrouw.
beiden zetten een kruis

7 juli 1668 | 362/I-85-85v
Testament van Peter Willem van Rijswijk en Cornelia dochter Marten Gerit de Cort zijn huisvrouw (ziek)
beiden zetten een merkteken

3 januari 1668 | 362/II-1
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Wouter Dirck Nauwen als vader van zijn kinderen verwekt bij Anneken dochter Hendrick Peeter Loeff en met
hem Hendrick Peeter Loeff en Aelbert Hendrick Vos als man van Jenneke dochter Wouter Dirck Nauwen
verkopen aan Jan Janssen Heunen
broekveld, genaamd geeken Cuijl, 4 lopen, te Udenhout int willich broeck
e.z. Aert Jan Marcelis Otten, a.z. Willem Ariens van Heeze en Matheus Joost Jan Emmen, e.e. Jan Janssen
Heunen, a.e. Aert Jan Marcelis Otten en de baron van Wittenhorst
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
voor de som van 114 gulden

17 januari 1668 | 362/II-3v-4
Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Jan Janssen die op 12 december 1667 is overleden te
Udenhout
1. de onbedeelde helft in een lemen huis en schuur en land, hei en dries daaraan gelegen in 2 percelen in
Udenhout in de Schoorstraet "seer slecht wesende" , 14 lopen, wei en land, en 15 lopen hei en broek
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan Jacob Pijnappel te sBosch
belast met jaarlijks 28 stuivers aan de predikheren te sBosch
getaxeerd op 400 gulden

23 januari 1668 | 362/II-4-4v
Willem Adriaen Goijaerts
verkoopt aan Willem Arien Appels
weiveld, 6 lopen, te Udenhout int Broeck in de leeghrijten
e.z. jonker Bacx, a.z. de leeghrijtse steeghde, de helft van de steeg hoort bij dit perceel, e.e. Arien Gevers
cs., a.e. erfgenamen Jan Laureijs Sijmons
belast met jaarlijks 6 gulden met de lopende pacht

23 januari 1668 | 362/II-4v-5v
Taxatie van de nagelaten goederen van Luijcas Bastiaens, zoon Bastiaen Claessen van Engelant, overleden
op 22 december 1667 te Udenhout
1. 1/4 deel onbedeeld in een woonhuis met erf, 3 lopen, te Udenhout aan het Winckel
e.z. weduwe en kinderen Gijsbert Ariens van Iersel, a.z. Engelken weduwe Adriaen Roosen, e.e. de gemene
straat, a.e. Peter Jans van Rijswijck
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 7 stuivers aan het hertogdom Brabant
belast met jaarlijks een cijns aan de gezworenen van Tilburg
getaxeerd op 80 gulden
2. 1/4 deel onbedeeld in land, 40 roeden, als voor
e.z. weduwe Gijsbert Ariaens van Iersel, a.z. Adriaen Jan Joosten, e.e. Willem Arien Stevens, a.e. de
gemeint
getaxeerd op 20 gulden
3. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld,3 lopen, als voor
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Daems gasthuis te sBosch, e.e. kinderen Peter Ariens van Abeelen, a.e.
Teunis Cornelis Witlox
getaxeerd op 15 gulden
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2 februari 1668 | 362/II-7v-8
Peeter Adriaens Vermeer
verkoopt aan Matheus Willem Berchmans
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Arien Vermeer, a.z. Peter Claes Willems, e.e. weduwe Jan Janssen den Rijcken, a.e. weduwe Marten
Sijmons cs.
belast met jaarlijks 3 lopen rogge aan de altaristen te sBosch
voor de som van 578 gulden 3 stuivers

4 februari 1668 | 362/II-8-8v
Cornelis Cornelis Breeckels als man van Jenneke Cornelis
verkoopt aan Iken dochter Jan Ariens van Son weduwe Adriaen Jacob Ceelen
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Cornelis Jan Couwenbergh, a.z. weduwe en kinderen Hendrick Peters van Iersel, e.e. weduwe en
kinderen Mathijs Peters, a.e. de molenstraet
voor de som van 313 gulden

6 februari 1668 | 362/II-9-9v
Cornelis Willem Berthens als man van Engeltje dochter Wouter Aerts van Schie
verkoopt aan Peter Adriaen Vermeer
1. een stede, gelegen te Udenhout op de molenstraet, 2 lopen
e.z. Aert Arien Hamers, a.z. Arien Arien Hamers, e.e. Aert Arien Hamers, a.e. de gemene straat
2. erf, 1,5 lopen en 9 roeden, als voor
e.z. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, a.z. Peter Janssen Jonckheer, e.e. Aert Arien Hamers, a.e. de heer
vander Meijde
3. land en wei, 1,5 lopen, als voor
b.z. Peter Jan Jonckheer, b.e. als voor
4. akkerland, als voor, 3,5 lopen
e.z. weduwe Mathijs Arien Peters Wouters, a.z. verkoper, e.e. Peter Jans Jonckheer, a.e. weduwe Wouter
Fouthengels
5. akkerland, als voor, 0,75 lopen
b.z. Peter Jan Jonckheer, e.e. vorige erf, a.e. Arien Hamers
6. akkerland, als voor, 1 lopen
e.z. Peter Arien Hamers, a.e. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, e.e. de half weij, a.e. Francois Strijbosch
7. akkerland, 31 roeden, als voor
e.z. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, a.z. Goijaert Aert Pauwels, e.e. Aert Arien Hamers, a.e. weduwe Willem
Wouters
8. akkerland, 1,5 lopen, als voor
b.z. als boven, e.e. Francois Strijbosch, a.e. weduwe Willem Wouters
9. akkerland, als voor, 26 roeden
e.z. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, a.z. Goijaert Aert Pauwels, e.e. Aert Arien Hamers, a.e. (niet ingevuld)
10. akkerland, 1.5 lopen, als voor
e.z. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, a.e. de heer vander Meijde, b.e. Aert Hamers
belast met jaarlijks 8,5 vaten rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan de weduwe Antonij Donckers
voor de som van 550 gulden
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18 februari 1668 | 362/II-12v-13
Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Jans, jongeman, die op 19 januari 1668 te Udenhout is
overleden
1. land en wei, te Udenhout
e.z. Cornelis Couwenberg, a.z. heer vander Meijde
getaxeerd op 225 gulden
2. broekveld, 2 lopen, gelegen in tbroeck
getaxeerd op 15 gulden
3. de helft in 2,5 lopen en wat roeden
de helft in 3 lopen weiland, te Udenhout
samen getaxeerd op 110 gulden

18 februari 1668 | 362/II-13-14
Taxatie van de nagelaten goederen van Maijken Aert Aerts van Tilborgh, weduwe van Adriaen Aert Nauwen,
overleden op 9 februari 1668
1. een lemen huis en schuur met land daaraan gelegen, 6 lopen, te Udenhout in de Slimstraet
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan een armenblok te sBosch
belast met jaarlijks 10 lopen rogge aan Jan Donckers
getaxeerd op 250 gulden
2. akkerland, 4 lopen, als voor
getaxeerd op 350 gulden
3. broek- of weiveld, 1 bunder, in Udenhout
belast met jaarlijks van het bisdom van sBosch
getaxeerd op 300 gulden
4. 2 stukken heiveld te Tilburg
getaxeerd op 50 gulden

28 februari 1668 | 362/II-15
Catharina dochter Jan Marcelis, met een voogd
verkoopt aan Joost Lambert van Heeze
wei en land, te Udenhout bij de gruenstraet
e.z. Antonis Jan Francken, a.z. weduwe mr Johan Peijnenborgh, e.e. Adriaen Hendricx de Meijer, a.e.
Jenneke weduwe Cornelis Jan Gerits
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan Margriet weduwe Wouter van Heck
voor de som van 250 gulden

1 maart 1668 | 362/II-15v-16
Bastiaen Janssen
verkoopt aan Gerrit Peter Francken
akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. kinderen Aert Huijberts, a.. Franck Michiels, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. kinderen Aert Huijberts
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24 oktober 1668 vernaderd door Joost en Michiel zonen wijlen Jan Gijsberts
voor de som van 202 gulden 10 stuivers

9 maart 1668 | 362/II-16-16v
Adriaen Ariaen Peters als man van Geertruijt dochter Jan van Gorop
verkoopt aan Joost zoon Willem Joosten mede voor zijn twee broers en 2 zusters
de onbedeelde helft in een dries, 2 lopen, te Udenhout aan de Geselse straet
e.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, verder rondom in de gemeint
voor de som van 121 gulden 10 stuivers

19 maart 1668 | 362/II-16v-17
Taxatie van de nagelaten goederen van Peeter hendrick Corsten, jongeman, overleden te Udenhout op 23
februari 1668
1. een lemen huis met 1,5 morgen land, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. kinderen Hendrick Joost Anthonis, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Anthonis
getaxeerd op 200 gulden

28 maart 1668 | 362/II-18
Wouter zoon Steven Wouters alias Span
verkoopt aan Denis zoon Laureijs Jans
een weiveld, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Denis Laureijs, a.z. erfgenamen Jan Jan Flooren, e.e. de bisschopshoeve, a.e. Jan Ariens
belast met jaarlijks 0,5 vat rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest te Oisterwijk
voor de som van 75 gulden

3 april 1668 | 362/II-19-19v
Jan de oude, Adriaen, Jan de jonge, Eijcken, Magdalena, kinderen wijlen Huijbert Jan Piggen en Engeltje
dochter Wouter Jans, Cornelis Steven Span als man van Maijcken, Wouter Cornelis Janssen als man van
Cornelia, dochter s van Huijbert Jan Piggen en Engeltje, mede voor hun broer Wouter Huijbert Piggen voor
4/5 deel, Maijken dochter Wouter Jans met een voogd voor 1/5 deel
verkopen aan Adriaen Laureijs Coolen
akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstraet
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. Adriaen Lamberts van Heeze, e.e. Jan Andries Cuijpers, a.e. weduwe Jan Jan
Emmen alias Rijcken
voor de som van 189 gulden

3 april 1668 | 362/II-19v-20
Jan de oude, Adriaen, Jan de jonge, Eijcken, Magdalena, kinderen wijlen Huijbert Jan Piggen en Engeltje
dochter Wouter Jans, Cornelis Steven Span als man van Maijcken, Wouter Cornelis Janssen als man van
Cornelia, dochter s van Huijbert Jan Piggen en Engeltje, mede voor hun broer Wouter Huijbert Piggen voor
4/5 deel, verkopen aan Joost Wouters ten behoeve van Adriana weduwe Wouter Joosten
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weiveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. kinderen Wouter Joosten, a.z. Adriaen Laureijs Witlocx, e.e. Peter Jan Rijswijck, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1/5 deel in 12 lopen rogge aan het gasthuis van sBosch
belast met jaarlijks 6 stuivers aan (niet ingevuld) te sBosch
voor de som van 170 gulden

3 april 1668 | 362/II-21-21v
Maijcken dochter Wouter Jans, met een voogd
verkoopt de zuidelijk helft aan Adriana weduwe Wouter Joosten end e noordelijke helft aan Maijcken
weduwe Jan Aert Wijten
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. kinderen Peter Jan Goijaerts, a.z. weduwe Jan Aert Wijten, e.e. kinderen Wouter Joosten, a.e. kinderen
Jan Jan van Besauwen
belast met jaarlijks 1.5 deel in 12 lopen rogge aan het gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 6 stuivers aan (niet ingevuld) te sBosch
voor de som van 170 gulden

6 april 1668 | 362/II-22-22v
Cornelis zoon Peter Jans als man van Anneken dochter Adriaen Emberts
verkoopt aan Heijliger Joost Ariens
een huis met de noordelijke helft van de grond van het huis, 2 lopen, te Udenhout bj de houtse straet
e.z. Adriana dochter Adriaen Emberts, a.z. Corstiaen Ariens van Hees, e.e. Aeltje dochter Adriaen Peter
Vermeer, a.e. Jan Adriaen Laureijssen
voor de som van 350 gulden
vernaderd op 9 april 1668 door Adriana dochter Adriaen Emberts met een voogd

1 mei 1668 | 362/II-23-23v
Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Jan de Cort, overleden te Geel op 3 april 1668
1. 1/8 deel onbedeeld in de helft van een aanstede, bestaande uit een huis, land, wei en hei, 45 lopen, te
Udenhout in de gruenstraat
getaxeerd op 165 gulden

18 april 1668 | 362/II-23v
Jan zoon Hendrick Jan Corsten de oude
verkoopt aan Jan zoon Hendrick Jan Corsten de jonge
de helft in een aanstede, en erf daaraan gelegen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. kinderen Hendrick Joost Teunis, e.e. Jan Anthonissen, a.z. de gemene straat
voor de som van 900 gulden

15 mei 1668 | 362/II-24-24v

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2009

Taxatie van de nagelaten goederen van Eijcken Jan van Son, overleden op 28 april 1668 te Udenhout
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. Lambert Jans, a.z. weduwe Hendrick Peter Wijten
getaxeerd op 175 gulden
2. de onbedeelde helft in broekveld, 4 lopen, als voor
belast met jaarlijks 14 stuivers
getaxeerd op 60 gulden
3. de onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, als vor
getaxeerd op 75 gulden
4. akkerland, 1 lopen, als voor in de Cuijl
e.z. weduwe Jan Peijnenborch, a.z. Arien Gerrit Cornelis
getaxeerd op 75 gulden

15 mei 1668 | 362/II-24v-26
Taxatie van de nagelaten goederen van de heer Nicolaes van Broeckhoven, kanunnik graduaat in sBosch,
overleden op 25 april 1668 in sBosch
1. een woonhuis, stalling en hof, 8,5 lopen, te Udenhout bij de groenstraet
e.z. de gemene straat, a.z. een gemene steeg genaamd de Brandt steeghde, e.e. erfgenamen N. Balen, a.e.
de koijweije
getaxeerd op 1025 gulden
2. akkerland, aan elkaar gelegen, 9 lopen, als voor
e.z. kinderen jonker Goijaert de Jeger, a.z. erfgenamen N. Balen, e.e. de gemene straat, a.e. erfgenamen N.
Balen
getaxeerd op 750 gulden
3. akkerland, aan elkaar gelegen, genaamd de twaelf lopen
e.z. de koijweije, a.z. den Achtersten acker, b.e. erfgenamen N. Balen
getaxeerd "vermits de slechtigheijt" op 725 gulden
4. weiveld, genaamd de pries beempt, als voor, 6 lopen
e.z. erfgenamen N. Balen, a.z. Adriaen Breeckels de jonge, e.e. de Brandtse steeghde, a.e. weduwe Jan
Driessen
belast met jaarlijks 8 stuivers aan convent van Ulenborgh te sBosch
getaxeerd "vermits de groote slechticheijt" op 190 gulden
5. erf, wei en heiveld, aan elkaar gelegen achter het huis, 39 lopen
e.z. de steeg, a.z. erfgenamen M. Balen, e.e. Jan Willem Jan Wouters, a.e. voorgaande erf
getaxeerd op 719 gulden

9 april 1668 | 362/II-28v-29v
Cornelia Jacob Cornelis weduwe Marten Willems, geassisteerd door Henrick Martens haar zoon, Laureijs
Jan Jacob, mede voor zijn zoon Jan, en voor Willem Jacob Cornelis en voor Jenneken, Engeltie, en Willem
zijn zusters en broer, Willem Cornelis Joosten wiens moeder was Peerken Jacobs, Adriaen Huijbert Ariens
als man van Hendricxke, Crijn Ariens als man van Adriaentie, dochter Cornelis Joosten, Adriaen Cornelis
Joosten als voogd van de 4 kinderen van Joost Cornelis verwekt uit Maijken Laureijssen
verkopen aan Jan Jan van Vucht
1. de onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
e.z. Jan Dirckx van Grevenbroeck, a.z. Jan Jan Vuchts, e.e. Wouter Dirck Nauwen, a.e. (niet ingevuld)
2. de onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, als voor bij de gruenstraet
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e.z. (niet ingevuld), a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan Jan van Vucht, a.e. (niet ingevuld)
3. Haaren
voor de som van 245 gulden
verkopers aangekomen na het overlijden van Meriken Jacob Cornelis

13 april 1668 | 362/II-29v-30
Adriaen Hendricks de Meijer
verkoopt aan Aert Reijnders ten behoeve van de heer vander Meijde
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. Cornelis Lamberts, a.z. Jan Cornelis Witlocx, e.e. erfgenamen Margriet vanden Heuvel, a.e. Jan
Huijberts
voor de som van 60 gulden
verkoper verkregen van de voogden van het onmondige kind van Jan Huijberts

31 mei 1668 | 362/II-32-32v
Peeter Ariens Vermeer
verkoopt aan Jan Jan Vermeer
broekveld, 3 lopen, te Udenhout int broeck
e.z. erfgenamen Lijsken Peter Gerrits, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. Arien Jan Laureijssen, a.e. Arien
Breeckels
voor de som van 85 gulden

4 juni 1668 | 362/II-32v-33
Adriaen zoon Steven Daniels als man van Maijken dochter Lambert Arien Lamberts
verkoopt aan Wouter Jan Wouters
1. 1/4 deel onbedeeld in een heiveld, 3,5 lopen, te Udenhout bij de gommelse straet
e.z. Jan Peter Wouter, a.z. Jan Willems, e.e. Willem Martens, a.e. erfgenamen Thomas vanden Heuvel
2. 1/4 deel onbedeeld in een weiveld, 3 lopen als voor
e.z. Adriaen Jan Gerrits, a.z. kinderen Adriaen Emmen van Rijswijck, e.e. Adriaen Arien Brekelmans, a.e. de
gommelse straet
belast met jaarlijks 1/4 deel in een cijns aan het bisdom van sBosch
voor de som van 47 gulden
17 april 1669 - vernaderd door Jan Martens de Cort

7 juni 1668 | 362/II-33v
Aert Joost Brabants als man van Alegonda dochter Huijbert Jacobs
verkoopt aan Hendrick Jan Peter Willems
akkerland, 3,5 lopen en 9 roeden, te Udenhout op de houtse straet
e.z. baron van Wittenhorst, a.z. weduwe Marten Hendricx, e.e. dezelfde weduwe, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 24 stuivers aan de kinderen Eijcken van Dongen te sBosch
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voor de som van 580 gulden

7 juni 1668 | 362/II-34
Aert Joost Brabants als man van Alegonda dochter Huijbert Jacobs
verkoopt aan Hendrick Huijbert Ariens als voogd van de 2 kinderen van Marten Hendrick Thomas en
Anneke Huijbert Jacobs
akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de houtse straet
e.z. Hendrick Jan Peter Willems, a.z. weduwe Marten Hendrick Thomas, b.e. baron van Wittenhorst
belast met jaarlijks 6 stuivers aan Eijcken van Dingen te sBosch
voor de som van 100 gulden

3 mei 1668 | 362/II-35-35v
Cornelis Lambert Willems als man van Joostie dochter Peter Gerrit Vrancken
verkoopt aan Gerrit Peter Vrancken
de helft in weiland en moet, genaamd den Reit, 1,5 lopen, te Udenhout aan de santcant
e.z. Joost Willems Joosten, a.z. Jan Peter Wouters, e.e. de gemene lei, a.e. Hendrick Aert Martens
voor de som van 16 gulden

15 juni 1668 | 362/II-36-36v
Adriaen Adriaen Berthens en Claes Adriaen Woestenborgh als voogden van de 6 kinderen van wijlen
Andries Anthonis Woestenborgh
verkopen aan Adriana dochter Peter Goijaerts vander Schoor weduwe Jan Ariens van Henck
land en wei aan elkaar gelegen, te Udenhout in de gruenstraet, 5 lopen
e.z. Sijmon Peter Priems, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Peter Vermeer
belast met jaarlijks 6 lopen aan de heilige geest van Oisterwijk
voor de som van 578 gulden

20 juni 1668 | 362/II-37v-38
IJffken dochter Wouter Adriaens van Heck en Margriet Aert Ooms, Cornelis zoon Laureijs van Zeulen(?) als
man van Maria, Peter Adriaens van Esch als voogden van de 7 kinderen wijlen Anthonis Wouter Adriaen van
Heck en Maria dochter Adriaen van Esch
verkopen aan Francois Wouter van Heck
4/5 deel in een mud rogge, welke pacht Henrick zoon wijlen Peter Vannij heeft beloofd te betalen jaarlijks op
onze vrouwe purificatiedag door Gijsberden zoon wijlen Jan van Vucht uit land van 6 lopen te Udenhout
e.z. Embert Sterts, a.z. Henrick Peter Vannij, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Steven Priems
volgens schepenbrief van Oisterwijk van 25 november 1578

25 juni 1668 | 362/II-38v-38av
Taxatie van de nagelaten goederen van Laureijs Jan Wouters overleden te Udenhout op 5 juni 1668
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de cromstraet
met nog 1 lopen akkerland aan de meulenstraet
getaxeerd op 275 gulden
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2. akkerland, 3 lopen, als voor in de ses hoeven
getaxeerd op 300 gulden
3. nieuwe erf, 3,5 lopen, als voor bij de molen
getaxeerd op 200 gulden
4. weiveld, 3 lopen, als voor
getaxeerd op 150 gulden
5. Haaren
6. te Helvoirt en Tilburg

7 juli 1668 | 362/II-41-41v
Taxatie van de nagelaten goederen van Jan zoon Bastiaen Thomas, jongeman, overleden te Berkel op 28
mei 1668
o.a. 1/8 deel in 4,5 lopen land en weij in de Kuijl onder Udenhout

25 juli 1668 | 362/II-42-42v
Maijke dochter Hessel Joosten weduwe Gerrit Jan Hendrick Smolders
verkoopt aan Aert Huijbert Teurlings (die l 1/4 deel bezit)
1/4 deel onbedeeld in een weiveld, 6 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraet
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. Peter Hamers, e.e. Aert Rams, a.e. Joost Janssen vande Pasch
voor de som van 29 gulden

20 augustus 1668 | 362/II-44
Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Peter Vermeer, jongeman, overleden te Berkel op 17 juli
1668
o.a. 1/12 deel in een broekveld, te Udenhout, 2,5 morgen

22 augustus 1668 | 362/II-46v-47
Jan zoon Ariaen Jan Wouters, mede voor Henrick zijn broer, Wouter Cornelis van Haeren als man van
Ariken, Joost en Jan zonen Jan Jan vande Pasch en Vijverken dochter Arien Jan Wouters, mede voor
Andries haar broer, Peter Jan van Broeckhoven als man van Maijken Jan Jan vande Pasch, samen voor 1/6
deel
Jan Willem Wouters, Willem en Henrick zonen Claes Willem Wouters, Arien van IJersel als man van Maijken
Claes Willems, Henrick vs. en Laureijs Hendrick als voogden van de 2 kinderen van Claes Willems, mede
voor Peter, Jan, Laureijs en Jenneken, ook kinderen van Claes Willems, allen voor 1/6 deel
Heijman Bertthens als man van Cathalijn dochter Wouter Jan Wouters, Wouter en Laureijs zonen van Aert
Aerts wiens moeder was Jenneken Wouters, mede voor Aert hun broeder, Jan Peters vande Ven en Laureijs
Aerts vs. als voogden van de 4 kinderen van de vs. Jan vande Ven, verwekt uit Willemke Wouter Jans,
Adriaen Anthonis wiens moeder was Iken Wouters Jans, mede voor Maria Anthonis zijn zuster, de vs.
Heijman, Wouter en Laureijs Aerts, Jan Peters vande Ven en Adriaen Anthonis mede voor Jan zoon Wouter
Jan Wouters en de onmondige kinderen Willem Cornelis en de kinderen van Adriaen Wouters, samen voor
1/6 deel
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Wouter Jan en Jenneken kinderen Laureijs Wouters voor 1/6 deel
Peter Wouter Colen als man van Anneken dochter Jan Jan Wouters, Adriaen Gijsberts en Peter Wouter
Colen als voogden van de onmondige dochters Jan Jan Jan Wouters verwekt uit Adriaentie Wouter Colen,
Jan Ariens van Mierlo als man van Jenneken Jans, wier moeder was Jenneken Jan Jan Wouters, de vs. Jan
Ariens en Laureijs Jans als voogden van de 3 kinderen van Jan Jansen vs, Peter Wouter Colen en Aert
Huijberts als voogden van de 3 kinderen van Aert Huijberts verwekt uit Iken Jan Jan Wouters, samen voor
1/6 deel
Cornelis en Hendrick, zonen Peter Jan Wouters, mede voor hun zuster Maria, Jacob Gerrit Cornelis en de
vs. Hendrick Peters als voogden van de 5 kinderen van Ariaen Peter Jan Wouters verwekt uit Margriet Gerrit
Cornelis voor het resterende 1/6 deel
allen erfgenamen van Laureijs Jan Wouters
verkopen aan Laureijs Hendrick Verhoeven
akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. en e.e. Jan Ariens van Gorcum, a.z. Joost Claessen, a.e. weduwe Peter Cornelis Peters
voor de som van 360 gulden

22 augustus 1668 | 362/II-47-47v
Jan zoon Ariaen Jan Wouters, mede voor Henrick zijn broer, Wouter Cornelis van Haeren als man van
Ariken, Joost en Jan zonen Jan Jan vande Pasch en Vijverken dochter Arien Jan Wouters, mede voor
Andries haar broer, Peter Jan van Broeckhoven als man van Maijken Jan Jan vande Pasch, samen voor 1/6
deel
Jan Willem Wouters, Willem en Henrick zonen Claes Willem Wouters, Arien van IJersel als man van Maijken
Claes Willems, Henrick vs. en Laureijs Hendrick als voogden van de 2 kinderen van Claes Willems, mede
voor Peter, Jan, Laureijs en Jenneken, ook kinderen van Claes Willems, allen voor 1/6 deel
Heijman Bertthens als man van Cathalijn dochter Wouter Jan Wouters, Wouter en Laureijs zonen van Aert
Aerts wiens moeder was Jenneken Wouters, mede voor Aert hun broeder, Jan Peters vande Ven en Laureijs
Aerts vs. als voogden van de 4 kinderen van de vs. Jan vande Ven, verwekt uit Willemke Wouter Jans,
Adriaen Anthonis wiens moeder was Iken Wouters Jans, mede voor Maria Anthonis zijn zuster, de vs.
Heijman, Wouter en Laureijs Aerts, Jan Peters vande Ven en Adriaen Anthonis mede voor Jan zoon Wouter
Jan Wouters en de onmondige kinderen Willem Cornelis en de kinderen van Adriaen Wouters, samen voor
1/6 deel
Wouter Jan en Jenneken kinderen Laureijs Wouters voor 1/6 deel
Peter Wouter Colen als man van Anneken dochter Jan Jan Wouters, Adriaen Gijsberts en Peter Wouter
Colen als voogden van de onmondige dochters Jan Jan Jan Wouters verwekt uit Adriaentie Wouter Colen,
Jan Ariens van Mierlo als man van Jenneken Jans, wier moeder was Jenneken Jan Jan Wouters, de vs. Jan
Ariens en Laureijs Jans als voogden van de 3 kinderen van Jan Jansen vs, Peter Wouter Colen en Aert
Huijberts als voogden van de 3 kinderen van Aert Huijberts verwekt uit Iken Jan Jan Wouters, samen voor
1/6 deel
Cornelis en Hendrick, zonen Peter Jan Wouters, mede voor hun zuster Maria, Jacob Gerrit Cornelis en de
vs. Hendrick Peters als voogden van de 5 kinderen van Ariaen Peter Jan Wouters verwekt uit Margriet Gerrit
Cornelis voor het resterende 1/6 deel
allen erfgenamen van Laureijs Jan Wouters
verkopen aan Cornelis en Hendrick zonen van Peter Jan Wouters
akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Adriaen Cornelis, a.z. weduwe Peter Jan Wouters, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Aert Joost
Cornelis
voor de som van 150 gulden

22 augustus 1668 | 362/II-47v-48
Jan zoon Ariaen Jan Wouters, mede voor Henrick zijn broer, Wouter Cornelis van Haeren als man van
Ariken, Joost en Jan zonen Jan Jan vande Pasch en Vijverken dochter Arien Jan Wouters, mede voor
Andries haar broer, Peter Jan van Broeckhoven als man van Maijken Jan Jan vande Pasch, samen voor 1/6
deel
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Jan Willem Wouters, Willem en Henrick zonen Claes Willem Wouters, Arien van IJersel als man van Maijken
Claes Willems, Henrick vs. en Laureijs Hendrick als voogden van de 2 kinderen van Claes Willems, mede
voor Peter, Jan, Laureijs en Jenneken, ook kinderen van Claes Willems, allen voor 1/6 deel
Heijman Bertthens als man van Cathalijn dochter Wouter Jan Wouters, Wouter en Laureijs zonen van Aert
Aerts wiens moeder was Jenneken Wouters, mede voor Aert hun broeder, Jan Peters vande Ven en Laureijs
Aerts vs. als voogden van de 4 kinderen van de vs. Jan vande Ven, verwekt uit Willemke Wouter Jans,
Adriaen Anthonis wiens moeder was Iken Wouters Jans, mede voor Maria Anthonis zijn zuster, de vs.
Heijman, Wouter en Laureijs Aerts, Jan Peters vande Ven en Adriaen Anthonis mede voor Jan zoon Wouter
Jan Wouters en de onmondige kinderen Willem Cornelis en de kinderen van Adriaen Wouters, samen voor
1/6 deel
Wouter Jan en Jenneken kinderen Laureijs Wouters voor 1/6 deel
Peter Wouter Colen als man van Anneken dochter Jan Jan Wouters, Adriaen Gijsberts en Peter Wouter
Colen als voogden van de onmondige dochters Jan Jan Jan Wouters verwekt uit Adriaentie Wouter Colen,
Jan Ariens van Mierlo als man van Jenneken Jans, wier moeder was Jenneken Jan Jan Wouters, de vs. Jan
Ariens en Laureijs Jans als voogden van de 3 kinderen van Jan Jansen vs, Peter Wouter Colen en Aert
Huijberts als voogden van de 3 kinderen van Aert Huijberts verwekt uit Iken Jan Jan Wouters, samen voor
1/6 deel
Cornelis en Hendrick, zonen Peter Jan Wouters, mede voor hun zuster Maria, Jacob Gerrit Cornelis en de
vs. Hendrick Peters als voogden van de 5 kinderen van Ariaen Peter Jan Wouters verwekt uit Margriet Gerrit
Cornelis voor het resterende 1/6 deel
allen erfgenamen van Laureijs Jan Wouters
verkopen aan Jenneken weduwe Jan Jacob Marcelis
1. akkerland genaamd den hogen acker, 4 lopen 6 roeden, te Udenhout
e.z. weduwe Jan Jans Rijcken, a.z. Adriaen Jan vande Wouw, e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.e. Cornelis
Cauwenbergh
2. akkerland, genaamd t nieuvelt, 3 lopen 36 roeden, te Udenhout
e.z. Adriaen Martens de Cort, a.z. en e.e. kinderen Wouter Peter Willems, a.e de gemene straat
voor de som van 875 gulden

22 augustus 1668 | 362/II-48
Jan zoon Ariaen Jan Wouters, mede voor Henrick zijn broer, Wouter Cornelis van Haeren als man van
Ariken, Joost en Jan zonen Jan Jan vande Pasch en Vijverken dochter Arien Jan Wouters, mede voor
Andries haar broer, Peter Jan van Broeckhoven als man van Maijken Jan Jan vande Pasch, samen voor 1/6
deel
Jan Willem Wouters, Willem en Henrick zonen Claes Willem Wouters, Arien van IJersel als man van Maijken
Claes Willems, Henrick vs. en Laureijs Hendrick als voogden van de 2 kinderen van Claes Willems, mede
voor Peter, Jan, Laureijs en Jenneken, ook kinderen van Claes Willems, allen voor 1/6 deel
Heijman Bertthens als man van Cathalijn dochter Wouter Jan Wouters, Wouter en Laureijs zonen van Aert
Aerts wiens moeder was Jenneken Wouters, mede voor Aert hun broeder, Jan Peters vande Ven en Laureijs
Aerts vs. als voogden van de 4 kinderen van de vs. Jan vande Ven, verwekt uit Willemke Wouter Jans,
Adriaen Anthonis wiens moeder was Iken Wouters Jans, mede voor Maria Anthonis zijn zuster, de vs.
Heijman, Wouter en Laureijs Aerts, Jan Peters vande Ven en Adriaen Anthonis mede voor Jan zoon Wouter
Jan Wouters en de onmondige kinderen Willem Cornelis en de kinderen van Adriaen Wouters, samen voor
1/6 deel
Wouter, Jan en Jenneken kinderen Laureijs Wouters voor 1/6 deel
Peter Wouter Colen als man van Anneken dochter Jan Jan Wouters, Adriaen Gijsberts en Peter Wouter
Colen als voogden van de onmondige dochters Jan Jan Jan Wouters verwekt uit Adriaentie Wouter Colen,
Jan Ariens van Mierlo als man van Jenneken Jans, wier moeder was Jenneken Jan Jan Wouters, de vs. Jan
Ariens en Laureijs Jans als voogden van de 3 kinderen van Jan Jansen vs, Peter Wouter Colen en Aert
Huijberts als voogden van de 3 kinderen van Aert Huijberts verwekt uit Iken Jan Jan Wouters, samen voor
1/6 deel
Cornelis en Hendrick, zonen Peter Jan Wouters, mede voor hun zuster Maria, Jacob Gerrit Cornelis en de
vs. Hendrick Peters als voogden van de 5 kinderen van Ariaen Peter Jan Wouters verwekt uit Margriet Gerrit
Cornelis voor het resterende 1/6 deel
allen erfgenamen van Laureijs Jan Wouters
verkopen aan Cornelis Cauwenbergh
weiveld, 2 lopen 40 roeden, te Udenhout
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e.z. weduwe Peter Jan Wouters, a.z. en e.e. Arien Martens de Cort, a.e. de gemene straat
voor de som van 350 gulden

9 oktober 1668 | 362/II-51v
Taxatie van de nagelaten goederen van Willem Jan Aerts, overleden te Tilburg op 31 augustus 1668
land en dries, 3 lopen, te Udenhout in de meulenstrate
e.z. Adriaen Gevers van Deursen, a.z. Jan Joosten vanden Broeck
getaxeerd op 240 gulden

6 oktober 1668 | 362/II-52
Huijbert Aert Huijberts
verkoopt aan Gerart Peter Francken
1. land en wei, 4 lopen, te Udenhout aan de Sant cant
e.z. Peeter Willem Corsten en Anthonij Bacx, a.z. Jan Gerrit de Cort cs., e.e. de gemene straat genaamd de
Zantcantsche straet, a.e. erfgenamen Laureijs Hendricx
2. akkerland, gelegen over de Santcantsche straet
e.z. Peter Jan Willems, a.z. kinderen Joost Willems, e.e. de Santcantsche straet, a.e. de gemeint van
Helvoirt
belast met jaarlijks 1 lopen rogge aan de kapel te Berkel
voor de som van 300 gulden

18 oktober 1668 | 362/II-53v-54
Cornelis Franssen en Gossen Elias Gossens als voogden over de 3 kinderen van wijlen Goijaert Driessen
verkopen aan Jan Jan vande Pasch
3/5 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, 15 roeden, genaamd de hel, te Udenhout in de hoochoutse
Ackeren
e.z. weduwe Teunis Hensen, a.z. kinderen Adriaen Peeters cs., b.e. heilige geest van sBosch
voor de som van 124 gulden

362/II-54-54v
Dirken dochter Cornelis Joosten weduwe Jan Ariens van Gorcum
verkoopt aan Jan Joost vanden Broeck en Jacob Willem Verhoeven
land en wei, 4 lopen, te Udenhout bij de meulenstraet
e.z. en b.e. weduwe Peter Aert Weijten, a.z. Jacob Willems Verhoeven
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan het convent van den Wijmelenberch
voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen door de dood van Willem Janssen van Gorcum haar zoon

22 oktober 1668 | 362/II-56-56v
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Aert Janssen Vermeer aan de ene kant en Peeter zijn zoon aan de andere kant komen overeen over de
afstand van akkerlanden en de lasten hierna beschreven
Aert zal behouden 3/4 vaten zaad lands aan de oostzijde af te meten van een groter stuk van 3,5 lopen, te
Udenhout in de sesse hoeven
e.z. Joost Lamberts, a.z. erfgenamen weduwe Jan Jacops Marcelis Otte, e.e. Aert vs. en Adriaen Jan
Laureijssen, a.e. Hendrick Jan de Ridder en Jan Peeter Vermeer
het restant zal in erfrecht aan zoon Peter toekomen
Peter moet daaruit gelden 6 lopen rogge jaarlijks in een meerdere pacht aan de clarissen van sBosch met
twee jaar achterstal

22 november 1668 | 362/II-57
Achtergelaten erfgoederen van Jenneke dochter Cornelis Jan Gerits in het gehucht van Udenhout overleden
in oktober 1668 van de pestilentiale ziekte
1/6 deel onbedeeld in een slecht woonhuis, hof en aangelegen erf, 3,5 lopen, te Udenhout in de groenstraet
e.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.z. Jan van Vucht, e.e. de groenstraet, a.e. Jenneke weduwe Laurens
van Abeelen
getaxeerd op 200 gulden

27 november 1668 | 362/II-58-58v
Heijliger zoon Jan Geraertss als man van Willemken, en Jan Adriaen Vrients als man van Cornelia, dochters
wijlen Steven Daniels
verkopen aan Adriaen Geverts van Deursen
1/3 deel onbedeeld in akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de sesse hoeven, e.z. weduwe Peeter Aert
Weijten, a.z. en e.e. weduwe Jan Jacobs Marcelis Otten, a.e. de gemene straat
voor de som van 157 gulden

19 december 1668 | 362/II-61-61v
Taxatie van de nagelaten goederen van Cristoffel van Baelen, over leden in 1pril 1668 in het land van Luik
1. 1/3 in een halve hoeve te Udenhout in den Biesmortel met de gerechtigheid in een heiveld genaamd de
heijstrepen
getaxeerd op 1600 gulden

21 december 1668 | 362/II-61v-62
Willem Elias van Spaendonck als man van Cornelia, Joost Jan Vennix als man van Lijsken, Gerrit Claes
Jans al man an Geertruijt, dochters van Jan Ariens van Son en Adriana Adriaens
verkopen aan Adriaen Jan van Son, Anthonis Jan vande Pasch en Hendrick Jan Laureijssen die alle drie ook
1/4 deel bezitten
1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 8 lopen, te Udenhout bij de Gommetje straet, genaamd den Bussen(?)
e.z. kinderen Maerten Peeters, a.z. t. Anna gasthuis te sBosch, e.e. weduwe Anthonis Jans Emmen cs., a.e.
heilige geest van sBosch e.a.
belast met jaarlijks 1.4 deel in 24 stuivers 3 oort gewincijns aan jonker Verstegen

20 december 1668 | 362/II-62-63
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Taxatie van de nagelaten goederen van Arnoult Blommarts die tussen 9 en 10 november 1668 in Brussel is
overleden
Catharina vander Linden (?) is zijn weduwe
1. huis en aangelegen erf te Udenhout bij Giersbergen met een weiveld en heiveld, 4 a 5 lopen als voor
belast met jaarlijks 1/8 deel in 4 mud 2 sesters rogge aan de heer van Deursen in kwaliteit en aan ander
personen en gasthuizen
belast met jaarlijks 1/5 deel in 4 gulden 10 stuivers en nog in 6 groten grondcijns
getaxeerd op 500 gulden
1. een huisje en aangelegen erf, wei, land en hei, 15 lopen, als voor aan den duin
belast met jaarlijks 2/5 deel in 4 mud 2 sesteren rogge
belast met jaarlijks 4 gulden 2 stuivers en 6 oude groten grondcijns aan de personen als voor
getaxeerd op 750 gulden
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