
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 363 ("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.) 
1669

2 januari 1669 | 363/I-1-1v

familierelaties:
Sijmon en Jan, zonen van Peter Sijmon Priems en Catharina Cornelis Wouter Brocken

24 januari 1669 | 363/I-4v-5

Claes Joost Claessen heeft een onwettig kind verwekt bij Peterken dochter Jan Corst Gijsberts
Jan Joost Claessen regelt met Petronella en Jan Corsten het onderhoud van dit kind. Jan heeft een som 
geld betaald voor zijn broer en hiermee komt het verdere onderhoud voor rekening van de moeder en haar 
vader.

8 februari 1669 | 363/I-6-7

Peter Goijaerts Peters aan de ene zijde en Jan Goijaert Petersen met Maijken, huisvrouw van tegenwoordig 
Peter Cornelis de Lepper, en Elias Jan Vrancken
zij spreken af dat Peter Goijaert Peterssen zijn moeder zal onderhouden "soo in Cost bier wijne peperkoeck 
ende andere kostellijkcheijt..." 
de verdeling van de vergoeding aan Peter door de anderen is als volgt:
Jan 1/4 deel, Peter Cornelis de Lepper 1/4 deel, Jan Goijaert Peters 1/8 deel als curator van zijn moeder, en 
Elias Jan Vrancken als erfgenaam van de kinderen Pauels Goijaerts verwekt uit Anneke zijn dochter, ook 1/8 
deel, samen 100 carolus gulden jaarlijks, en 3 zakken rogge en 1 zak boekweit, en 100 pond spek of 
varkensvlees, en 80 pont "boeteren" 
Het loopt van St. Jan tot St. Jan vanaf 1667 en de achterstallige jaren worden ook vergoed.
Er staat precies vermeld wanneer wat geleverd moet worden: "... de Boeter in meij ofte spurie tijt..." en 
jaarlijks uit de boomgaard van "Peeter Cornelis de Lepper twee sacken vande Beeste appelen..."

Kosten voor dokter en medicijnen dragen ze gezamenlijk.

13 februari 1669 | 363/I-7-10

Jan zoon Peter Vermeer en Peter en Jan broers, zonen van Jan Jansen Vermeer maken een erfdeling van 
de goederen hen aangekomen door koop van Willem van Oudenhove

1ste lot Jan Peter Vermeer
1. de zuidelijke helft in een aanstede, 6 lopen min 8 roeden, met het huis daarop en twee gebinten van de 
schuur met het schop, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Peter Jan Vermeer c.s., a.z. Jan Adriaen Laureijssen met een steeg er tussen, e.e. weduwe Peter 
Sijmon Priems, a.e. de gemene straat
2. weiveld, 6 lopen 33 roeden, als voor
e.z. Jan Adriaen Laureijssen, a.z. weduwe Peter Sijmon Priems, e.e. Jan Goijaerts, a.e. de straat
3. westelijke helft in akkerland, 9 lopen, genaamd den Jegher Acker, het achterste eind
e.z. Jan Robben c.s., a.z. een steeg, e.e. Peter Jansen Vermeer, a.e. Adriaen Jan Peeters
4. de zuidelijke helft in een heibodem te Venloon bij het oudt Leijken, het achterste eind

belast met de helft in een mud rogge reductie, te betalen met 3 gulden aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 1 stuiver 2 oort cijns aan de heer van Loon.

2de lot Peter en Jan Jan Janssen Vermeer
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1. de noordelijke helft in een aanstede, 9 lopen en 6 roeden, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Jan Peters Vermeer, a.z. de heer van Venloon, e.e. weduwe Peter Sijmon Priems, a.e. de gemene straat
2. oostelijke helft in akkerland, 9 lopen, genaamd den Jegher Acker, het achterste eind
e.z. Laureijs Jan Peter Willems, a.z. een steeg, e.e. Joost Jacob Marcelis, a.e. Jan Peeters vs.
3. land en wei, genaamd het Busken, 3,5 lopen, als voor
e.z. Willem Adriaen van Hees, a.z. weduwe Peter Sijmon Priems, e.e. Adriaen Peter Sijmons, a.e. de 
gemene straat
4. de noordelijke helft in een heibodem te Venloon bij het out Leijken, het voorste eind
5. dit lot mag een gebint van de schuur pakken en drie gespan van de "kaep"
mag van het eerste lot halen het bakhuis en de oven en de schouw te ruimen voor St. Jan
dit lot en het eerste lot zijn gehouden om op dit lot een woonhuis te timmeren van drie gebinten en de 
"worm" 45 voeten lang met een eiken kap, de afgang van "klaeteren" en berk, en in de middelweg een 
schouw met een oven met een "vieren" zolder met eiken ribben alles te maken voor St. Jan eerstkomende
en zal van het eerste lot gehaald worden tot het opbouwen van dit huis de steenen en de vloer en 
deurgebinten kozijnen vensters en glazen van de kamer van het eerste lot. O het dak moet komen 18 
hondert steen recht stro en verder het nieuwe huis te maken in deuren vensters en wegen naar behoren
dit lot mag vier ooftbomen halen van het eerste lot
dit lot moet toestaan dat het eerste lot water mag halen uit de wouwer die is toebedeeld.

belast met de helft in een mud rogge reductie, te betalen met 3 gulden aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 2 blancken cijns aan de heer van Loon.
belast met het onderhoud van 1/4 deel van het steeghek

20 maart 1669 | 363/I-20-21v

Jeroen Janssen van Biesenrijt aan de ene kant en Handrick Adriaen Wauters als man van Merike dochter 
Cornelis Peter Gijsberts aan de andere kant maken een verdeling van akkerland

1ste lot Jeroen van Biesenrijt
de oostelijke helft van akkerland, 6 lopen, te Udenhout in de hooghautsche Ackeren
e.z. Wouter Eeltjens, a.z. Adriaen Joost Vrints, e.e. Jan Vrijssen, a.e. Maijken Jan Joordens
met een weg hierlangs lopende

2de lot Handrick Adriaen Wauters
de westelijke helft van akkerland, 6 lopen min 5 roeden, te Udenhout in de hooghautsche Ackeren

8 april 1669 | 363/I-32v-38

Jan en Laureijs zonen van Steven Ariens vanden Bosch verwekt uit Vrijsken dochter Adriaen Laureijs 
Wittlocx, Jan Janssen vande Voort als man van Adriana, Peter Peter Lambert Vuchts als man van Elisabeth, 
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Jan Steven Ariens vanden Bosch

o.a.
5. 1/3 deel onbedeeld met de kinderen Handrick Verhoeven, in 1 hond, te Udenhout, in de Cuijlweijde
6. nog een stuk daar, onbedeeld met dezelfde kinderen

2de lot Laureijs Steven Adriaen vanden Bosch
niets in Udenhout

3de lot Jan Jan Peters vande Voort
niets in Udenhout

4de lot Peter Peter Lambert Vuchts
niets in Udenhout
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6 april 1669 | 363/I-38-38v

Handrick en Maria, kinderen Jan Handricx van Iersel verwekt uit Elisabeth Willems Verdiesen, en Lunis 
Handirx van Megen en Willem Willems Verdiesen als voogden van de twee kinderen van Jan Handricx en 
Elisabeth op 13 april 1667 voor schepenen van Venloon opgedragen aan Gillijn de Colson
1. het huis en hof daaraan gelegen te Venloon in de Kerckstraet aan het oosteinde
oost de heer van Loon, west weduwe Claes Corstiaense vander Aa, noord aan de straat
2. perceel zaailand en weiland, 12 of 13 lopen, als voor, ter plaatse het huijs ten halven
oost Wijt Peters, west Handrick Handricx en de erfgenamen Gijsbert Claes Buenen, zuid, erfgenamen 
Adriaen Cornelis, noord de heere straete

Lonis Hendrick van Megen verklaart zich borg te stellen voor deze goederen t.b.v. de genoemde Colson

6 juli 1669 | 363/I-47v-52

Nicolaes, Jan de oude, Jan de jonge, Anthonis en Aert, kinderen van wijlen Joost Claes Janssen en Maria 
dochter Cornelis Jan Brocken, Aert geassisteerd met Jan Willems zijn oom, Jan Steven Span als man van 
Maijken, Jacob Gerit Cornelis als man van Cornelia, Nicolaes Michils vade Zande als man van Margriet en 
Hadnrcik joost Handricx als man van Joostjen, allen dochters van Joost Claes Joosten en Maria vs.
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Jan de jonge
1. een aanstede, bestaande uit een huis en bakhuis, met de grond en erf, 3 lopen, en nieuw erf, 2 lopen 16 
roeden, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. Adriaen Adriaen Bertens, a.z. derde en vierde lot met een steeg van 10 voeten stijf tussen beide, b.e. 
tweede lot
belast met jaarlijks 5 gulden aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 gulden reductie aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks hertogcijns

2de lot Anthonis
1. oud erf achter de aanstede, 3 lopen, te Udenhout aan de Berckhoeck
e.z. 1ste lot, a.z. Aert de tegendeler, e.e. Adriaen Geverts, a.e. 3de lot, met een steeg van 10 voet er tussen
2. nieuw erf, 2 lopen 16 roeden, als voor
e.z. 1ste lot, a.z. de gemene straat, e.e. Adriaen Adriaen Bertens, a.e. 3de lot, met dezelfde steeg 
tussenbeide
belast met jaarlijks de hertogcijns

3de lot Handrick Joosten
1. een gedeelte van de aanstede, oud erf, 3 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. 4de lot, a.z. 5de lot, e.e. 2de lot, a.e. Peter Claes Willems
2. nieuw erf voor aan de aanstede, 2 lopen 16 roeden, als voor
e.z. 4de lot, a.z. de gemene straat, e.e. 2de lot, a.e. Peter Claes vs.
belast met jaarlijks hertog grondcijns
3. de materialen van de paardenstal en het schop staande op het 1ste lot, rte reuimen binnen 3 maanden
4. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld in Venloon, achter de Commer

4de lot Nicolaes Joosten
1. schuur met de grond en 3 lopen oud erf en 2 lopen 16 roeden nieuw erf aan elkaar gelegen te Udenhout 
aan den Berckhoeck
e.z. 1ste lot met een steeg daartussen, a.z. Peter Claes Willems, b.e. 3de lot
belast met de gerechtigheid in de hertog grondcijns

5de lot Claes van Zand
1. weiveld, 3 lopen, westelijk van de aanstede, te Udenhout aan den Berckhoeck
e.z. 6de lot en Aert de tegendeler, a.z. Peter Claes Willems en Jenneken Jan van Iersel, e.e. 3de lot, a.e. 
een gemene loop
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2. akkerland, 1,75 lopen te Berkel bij de kreitenmolen

6de lot Aert Joost Claessen
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. 2de lot, a.z. volgende erf, e.e. Adriaen Geverts van Deuren, a.e. 5de lot
2. weiveld, 1 lopen 45 roeden, genaamd de Leegheweije, bij de aanstede als voor
e.z. vorige erf, a.z. een gemene loop, e.e. Adriaen Gevers van Deursen, a.e. 5de lot
3. akkerland, 3 lopen 13 roeden, als voor achter de leeghweije, genaamd 't Schoor
e.z. Adriaen Aert Wijten, a.z. kinderen Jan Adriaen van Iersel, e.e. Peter Claes Willems, a.e. de gemene loop

dit lot weegt over het wijken tot aan de steeg

7de lot Jan Steven Span
niets in Udenhout

8ste lot Jacob Gerits
1. nieuw erf, 4 lopen, te Udenhout bij de crijtenmolen
e.z. Jan Joost Jan Emmen, verder in de gemeint
2. de helft oostwaarts in akkerland, 3,5 lopen, als voor genaamd den Cruijsstraetsche Acker in de 
Achthoeven
e.z. 9de lot, a.z. Laureijs Handricx, e.e. weduwe Willem Cornelis Bertens, a.e. weduwe Peter Cornelis 
Passen (?)

9de lot Jan de oude
1. de westelijke helft in akkerland, genaamd de Cruijsstraetssen Acker, 3, 5lopen, te Udenhout in de 
Achthoeven
e.z. 8ste lot, a.z. Aert Jan Brekels, e.e. weduwe Willem Cornelis Bertens, a.e. weduwe Peter Cornelis 
Passen
2. broekveld, 4 lopen, , als voor in de Asschot
e.z. weduwe Denis Janssen, a.z. Jan Hunnen c.s., e.e. Aert Janssen, a.e. een gemene steeg
3. hooiland te Baardwijk

"... ende sal te langhs door de aensteede van het seste lot tot de straete toe moeten blijven een steeghd van 
thien voeten breet behoudelijkc day over het Schuer loth de Steeghd wat schuijns sal moeten loopen inden 
voeghen als de selfsde steeghde ende landerijen nu sijn affgepaelt

5 augustus 1669 | 363/I-58v-59

Verschenen voor schepenen van Oisterwijk de 3 erfgenamen van Daniel van Sutphen, in leven wijnkoper te 
's-Hertogenbosch aan de ene kant en Jan Joordens als pachter van een hoeve in Udenhout die toebehoorde 
aan Daniel van Sutphen.
Zij regelen de afrekening.
1. Jan Joordens moet betalen aan achterstallige huurpenningen 600 carolus gulden op 1 mei 1670. 
Daarmee is alle achterstal tot en met 1669 verrekend.
2. Jan Joordens blijft de hoeve nog cultiveren tot in 1670 wanneer hij de hoeve moet verlaten. Hij betaalt 
daarvoor 50 gulden, 12 mud rogge, 3 mud boekweit en 3 mud gerst, op lichtmis 1671 te betalen. Hij moet het 
huis blijven onderhouden zoals gebruikelijk etc.

28 september 1669 | 363/I-69-69v

Jenneken dochter Jan Vrancken, weduwe van Laureijs Adriaens van Abeelen met een voogd, heeft haar 
toch overgedragen in 1/4 deel onbedeeld in al haar goederen,
aan Maijken haar dochter, die deze goederen voor 500 carolus gulden mag verbinden door huwelijkse 
voorwaarden ten behoeve van Jan Ariens van Besouwen
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11 oktober 1669 | 363/I-69v-73

Anthonis zoon Jan Cornelis Laureijssen en Alet dochter Anthonis de Decker, Wouter Janssen van Laerhoven 
als man van Engeltie dochter Jan Cornelis Laureijssen en Alet vs., Peter Loureijssen als voogd over de 5 
kinderen van Jan zoon Jan Cornelis Laureijssen en Alet vs., verwekt uit Cornelia Wouter Aertssen van 
Laerhoven, Cornelia is ook present.
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Anthonis Jan Cornelis Laureijssen
1. schuur, schop met de grond, 1 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. en e.e. onmondige kinderen, a.z. en a.e. Wouter vs. 
hierbij hoort een stuk land aan de noordzijde van de Cleijnen hoff, 6 a 7 roeden, om daar met een "cruegen" 
op te wegen
2. 1/3 deel oostwaarts in akkerland, genaamd de groote acker 35 roeden groter als het westelijk deel, als 
voor
e.z. Wouter Janssen tegendeler, a.z. Cornelis Anthonis Joosten, e.e. Jan Laureijssen, a.e. de bezitters van 
Giersbergen
3. 1/3 deel westwaarts in de leeghweije, 2 lopen, als voor
e.z. onmondige kinderen, a.z. Wouter Driessen en Jan Peters, e.e. Jan Willem c.s., a.e. Jan Peters vs.
4. 1/9 deel aan de noordzijde in een moerbeempt, de hele beemd 4 lopen, als voor in den Brant
e.z. en e.e. Wouter Driessen e.a., a.z. (west) Goijaert Peeter Neelen e.a., a.e. heilige geest van sBosch
5. nog het 1/4 deel noord en zuidwaarts in de voorschreven beemd
6. nog 1/7 deel in dezelfde beemd
"... wel te verstaen dat inden voors. bempt ider sijn loth maer eens sal moghen uijtsteecken sonder bagger 
ende dat den selven daer naer weder int gemeen sal wesen ende maelcanderen van vooren tot achteren te 
laeten eenen wecht van vier en twintich voeten breet..."
7. 1/3 deel onbedeeld in enkele poelen en kuilen achter de palen van de leeghweije

2de lot Wouter Janssen
1. huis, grond en erf daaraan gelegen, 1,5 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. en b.e. Jan Peter Slots, a.e. Anthonis Janssen vs.
2. het middelste deel in de grooten Acker, 35 roeden groter dan het westelijk deel, als voor
e.z. Anthonis Janssen, a.z. onmondige kinderen, e.e. Jan Laureijs, a.e. de bezitters van Giersbergen
3. akkerland, genaamd den achtersten hoeck acker, 40 roeden, als voor
b.z. Jan Laureijssen, e.e. de grooten hoff, a.e. Jan Laureijssen 
4. het middelste deel in de leeghweije, als voor, 2 lopen
e.z. Anthonis Janssen, a.z. Wouter Janssen van Laerhoven, e.e. Jan Peter Slots, a.e. erf van de 
condividenten genaamd de Cuijlen
5. het 1/9 deel of 2de lot in een moerbeemd en zo nog wat delen

3de lot onmondige kinderen Jan Jan Cornelis Laureijssen
1. den grooten hoff met de voorsten hoeckakcer, samen 2 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. Jan Peter Slots, a.z. Anthonis Jans tegendeler en an laureijssen, e.e. Jan Laureijssen, a.e. Wouter Jans 
vs.
2. 1/3 deel westwaarts in de groote acker, 2 lopen, 35 roeden kleiner dan het ander deel, als voor,
e.z. Wouter Janssen vs., a.z. Jan Peters vant Slot, e.e. Jan Laureijssen, a.e. bezitters van Giersbergen
3. akkerland genaamd den achtersten hoeckacker, 40 roeden, als voor
b.z. Jan Laureijssen, e.e. den grooten hoff, a.e. Jan Laureijssen vs. en Peter Slots
4. middelste deel in de leeghweije, 2 lopen
e.z. Anthonis Janssen, a.z. Wouter Janssen van Laerhoven, e.e. Jan Peter Slots, a.e. de condividenten 
genaamd de Cuijlen
5. 1/9 deel of het tweede lot in een moerbeempt beginnend van het noorden zuidwaarts, met nog het 5de lot 
vervolgens, noch het 8ste lot in de vs. beemd. … wel te verstaen dan in den voors. bempt ider sijn loth maer 
eens sal moghen oversteecken sonder baggere ende dat den selven bempt daer naer weder int gemeen sal 
wesen, ende malcanderen van vooren tot achteren te laeten eenen wecht van vier ende twintich voeten 
breet...
6. 1/3 deel onbedeeld in enige kuilen achter de palen van de leeghweije

10 oktober 1669 | 363/I-79v-80
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Heden is verschenen voor schepenen van Oisterwijk Peeter Woestenberch, "zittende voor de deure van het 
huijs, hendrick francken dat besmet was met de pestelentiale sieckte"
maakt zijn testament op.

29 november 1669 | 363/I-81-82v

Goijaert Marten Priems, wonende in Udenhout, heeft onlangs een zware kwetsuur toegebracht aan het 
hoofd van Adriaen Stevenen waardoor een proces zou kunnen ontstaan.
Nu verschijnen Sijmon Marten Priems (wonende te Udenhout) en Jan Robben (te Berkel) aan de ene kant 
en Peter Stevenen en Maria huisvrouw van Adriaen Stevenen voor dezelfde Adriaen Stevenen die een 
akkoord hebben bereikt
1. Goijaert betaalt de onkosten voor de meester doctor en chirurgijn
2. andere onkosten, de salarissen van de drossaard, schepenen en secretaris van Loon op Zand, voor het 
visiteren van de wond en het verbinden
3. 80 carolus gulden voor gebruikte specerijen, verlet en smartengeld, in 3 termijnen, 20 gulden op 8 
december, 30 gulden op 1 januari en 30 gulden op 1 maart

4 december 1669 | 363/I-83v-85

De heer Adriaen van der Meijde en Gijsbert Adriaen vanden Hove, hebben vandaag gekocht van de voogden 
van de kinderen van Peter Ariens Vermeer, een huis, schop en landerijen. Zij spreken af dat deze goederen 
niet mogen worden verdeeld tussen hen of hun erfgenamen maar bij elkaar moeten blijven.
Als men wil verkopen dan krijgen de beide heren of hun erfgenamen het eerste recht. Er zijn reparaties 
nodig aan het huis en schop naar believen van de genoemde Gijsbert en wel: in het huis een zolder en 
est(?), en een bekwame kelder. Het schop moet zo opgeknapt worden dat er een brouwgetouw in kan staan 
en verdere noodzakelijke reparaties. De financiën hiervoor worden geregeld.
Verder bepalen ze dat de Van der Meijde, als hij een rechte weg wil aanleggen van zijn andere goederen 
naar de Schoorstraet, dat hij dan mag beschikken over de grond van deze hoeven voor zover hij die nodig 
heeft en daarvoor de normale prijs betalen.
Gijsbert vanden Hove mag na het aflopen van zijn huurperiode blijven huren voor een periode van 3 jaar. Hij 
mag 3 roeden moer uitturven maar moet er voor zorgen dat het daarna goed weiland wordt.

1 februari 1670 | 363/I-88-98v

Hendrick, Peeter, Joost en Arien, zonen wijlen Peter Lambert Vuchts en Cathalijn Jan Franck Brocken, Arien 
Adriaen Jacobs van Rijswijck als man van Jenneke, Jen en Lambert zonen van Wouter de Weert en Merike 
Peter Lambert Vuchts, Wouter Aert de Weert als gemachtigde van Goijaert Gijsberts als man van Jenneke 
en Peterke Wouters zijn dochter, Elias Jan Francken en Jan Wouters de Weert als voogden van de 2 
kinderen van Wouter Aerts en Maijken Peter Lambert Vuchts, Hendrick alsnog met Sijmon Peter Priems als 
voogden van de 5 kinderen van wijlen Lambert Peter Lambert Vuchts verwekt uit Lijsken dochter Peter 
Priems
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Hendrick Peter Vuchts
o.a.
een hooibeemd, te Udenhout aan de Brantse steeghd, 4 lopen 8 roeden 11 voet
e.z. Matheeus Joost Jan Emmen, a.z. de Brandse steeg, e.e. kinderen Jan Willems, a.e. erfgenamen 
Hendrick Jan Pauwels
een houtveld, als voor op de Schoorstraet, 3 lopen 13 roeden
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. de Schoorstraet, e.e. Laureijs Jan Spaendonck, a.e. Aert Janssen de Ridder
belast met jaarlijks 4 stuivers bisschopscijns

2de lot Adriaen Peter Vuchts
o.a.
een weiveld, genaamd den winckelsen beempt, te Udenhout bij de Asschotse steeg, 5 lopen 17 roeden 4 
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voeten
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. de Asschotse steeg, e.e. Jan Hunen, a.e. Francois Strijbosch
de onbedeelde helft in een weiveld, genaamd Papenbosch, te Udenhout, 4 lopen
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe van de heer Snel, a.e. convent van Uijlenborch

3de lot kinderen Lambert Peter Lambert Vuchts
een stuk land "gemeten aant oost eijnde vande steen ovens gelegen" te Berkel
o.a.
het middelste derde deel in een beemd, 5 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Ariaens van Rijswijck, a.z. kinderen Wouter Aerts de Weert, e.e. Aert Jan de Ridder, a.e. Wouter 
Jan Wouters en erfgenamen Jan Jacobs
1/4 deel in de leijweij in het achterste perceel, 3 lopen 41 roeden, te Udenhout aan de lei opt Gommelaer
een heibodem in Venloon in de westensen bodem

4de lot kinderen Wouter Aerts de Weert
o.a. 
de onbedeelde helft in een houtveld genaamd papenbosch, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Peter Wouters, e.e. weduwe van de heer Snel, a.e. convent van Uijlenborch
een hooibeemd, als voor 5 lopen
e.z. kinderen Lambert Peter Vuchts, a.z. een gemene straat, e.e. Wouter Jan Wouters, a.e. erfgenamen 
Denis jan Schaependonck
heibodem in Venloon gelegen tegen Jan Peters deel

5de lot Peter Peter Lambert Vuchts
o.a.
een beemd genaamd Marien beempt, te Udenhout bij de Brantsche steeghde, 5 lopen 33 roeden 9 voet
e.z. kinderen Aert Cornelis, a.z. weduwe Jan Gerrits de Cort c.s., e.e. een zeker armhuis, a.e. de Brantsche 
steeghde
de onbedeelde helft in een weiveld genaamd de Pierdts weije, 3 lopen 24 roeden 13 voet, te Udenhout bij de 
Cruijsstraet
e.z. Jan Jan Leenders, a.z. weduwe Johan Peijnenborch, e.e. erfgenamen jonker Ront(?), a.e. weduwe 
Willem Witthens (?),
met het recht te wegen over het erf van Jan Jan Leenders

6de lot Adriaen Ariens van Rijswijck
o.a.
1/4 deel in de leijweije, onbedeeld, naast de straat gelegen in Udenhout op het Gommelaer
1/3 deel noordwaarts in de grooten beempt, 5 lopen, in Udenhout in de Asschot
e.z. weduwe Jan Jacobs Ceelen, a.z. Aert Jan de Ridder, e.e. jonker Jeger, a.e. kinderen Lambert Peter 
Vuchts
belast met jaarlijks de helft in 16 stuivers in bisschopscijns

7de lot Joost Peter Lambert Vuchts
o.a.
de onbedeelde helft in een weiveld genaamd de Pierdtsweije, te Udenhout, 3 lopen 24 roeden 13 voet
e.z. weduwe Willem Cornelis Berthens, a.z. kinderen jonker Ront(?), e.e. weduwe Johan Peijnenborch, a.e. 
Jan Leenders
met het recht te wegen over het erf van Jan Jan Leenders

1 februari 1670 | 363/I-98v-99

Al de voorschreven delers (niet duidelijk welke, mogelijk die van Peter Lambert Vuchts) verklaren 
handlichting te doen van twee percelen aan de Schoorstraet
het ene tussen
e.z. Cornelis Jan Cauwenberch, a.z. heilige geest van Oisterwijk, e.e. de heer Broeckhoven, a.e. 
erfgenamen Wijtman Peter Wijten
het tweede
ook tussen erfenis in alder menieren
ten behoeve die de selve sal willen
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1 februari 1670 | 363/I-99

Al de voorschreven delers (niet duidelijk welke, mogelijk die van Peter Lambert Vuchts) aan de ene kant, en 
Peter Adriaen Joosten en met hem Lambert, Joost en Anthonis, ook namens Peter, Jenneke Maro en 
Lijsken, kinderen van Peter Adriaen Joosten en Adriana natuurlijke dochter Peter Lambert Vuchts
Zij regelen de uitvoering van een testament voor notaris Marten van Hees van 1 augustus 1652 waarin de 
onwettige dichter een legaat van 350 gulden kreeg toegewezen.

1 februari 1670 | 363/I-99v

Henrick Peter Lambert Vuchts en Sijmon Peter Priems als voogden van de kinderen van Lambert Peter 
Lambert Vuchts en Lijsken Peter Priems en Adriaen Ariens van Rijswijck als man van Jenneke Peter 
Lambert Vuchts aan de ene kant en Elis Jan Vrancken aan de andere kant hebben een erfdeling gemaakt 
ven aan stuk land

1ste lot Adriaen Ariens van Rijswijck
1. 1/4 deel zuidwaarts van een stuk erf, 15 lopen 13 roeden 12 voeten, te Udenhout aan het Gommelaer, 
genaamd de Leijweije
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. de gemene lei, e.e. het Giersbergs broeck, a.e. de gemene straat

2de lot Elis Jan Vrancken
het 2de lot in het veld van de straat te rekenen en het 4de lot naast het Giersberg Broeck aan de noordzijde

3de lot kinderen Lambert Peter Vuchts
het 3de lot of 1/4 deel van de straat te rekenen

29 januari 1669 | 363/I-102-102v

Testament van Laureijs Wouter Colen (ziek) en Jenneken Jan Jan Appels, wonende in Udenhout.
Zij legateren aan hun jongste zoon Anthonis 100 carolus gulden, aan Maria hun jongste dochter 50 gulden 
en aan Laureijs hun zoon het paard en deel in alle koeien die zijn samen bezitten

zij tekenen met een kenmerk

24 februari 1669 | 363/I-104-104v

Inventaris van de nalatenschap van Cornelis Abeelen
gemaakt door Sijmon Peter Sijmons en Gerrit Peijnenborch als voogden van de zoon van Peter Peter 
Sijmons en Adrina dochter Cornelis Abeelen die zich bevinden in de kist van de vader

16 februari 1669 | 363/I-105-105v

Huwelijkse voorwaarden voor Cornelis Aert Joosten, weduwnaar van Maijken Hendrick van Dijck en 
Geertruijt Lambert van Hees weduwe van Adriaen Laureijs Joosten, geassisteerd door Corstiaen haar broer.

Geertruijt en haar broer ondertekenen, Cornelis zet een kruis

28 september 1669 | 363/I-112-112v
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Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Ariens van Besouwen, geassisteerd door Arien Jan Laureijssen zijn 
oom, en Maijken dochter Laureijs van Abeelen, weduwe Leendert Peeter Heunen, meet Peter en Jan haar 
broeders

Jan zet een teken en Maijken ondertekent.

4 januari 363/II-4-5

Cornelis Gerrit Oirlemans als man van Maria dochter Jacob Adriaen Hessels en Maria Dirck Aert Nouwen
verkoopt aan Adriaen Adriaen Jan vander Sterre
1/6 deel onbedeeld in een stede bestaande uit huis, schuur en aangelegen erf, 0,5 lopen, te Udenhout bij de 
crijtenmolen
e.z. de molenhof, verder rondom in de gemeint
enkele andere percelen in Berkel
en zijn gerechtigheid in moer in den Brant en hei onder Venloon
1/6 deel in 4 lopen rogge uit de kreitenmolen
1/6 deel in 2/5 deel in een wond en rosmolen genaamd ten Crijten

voor de som van 225 gulden

1 januari 1669 | 363/II-8v-9

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen zoon Peter Vermeer, overleden te Tilburg op 8 december 
1668

1/5 deel in een huisje met erf, 4 lopen, te Udenhout aan de loonsche molenstraet
e.z. weduwe Mathijs Adriaen Peters, a.z. Jan Adriaen Hamers, e.e. erfgenamen Adam Martens van Hees, 
a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1.5 deel in 2 vaten rogge aan de heilige geest van Oisterwijk

19 januari 1669 | 363/II-9v-10v

Catharina weduwe Willem Wouters 
doet afstand van haar tocht aan Jan Willems van de Plas en Aert Embert Marcelissen ten behoeven van de 
kinderen van Willem Wouters en Catharina en Peeter en Wouter kinderen van Willem Wouters en Elisabet 
Willems en Herman Cornelis als man van Peternella dochter van Willem en Elisabet
in zaailand en weiland, 5 lopen, te Udenhout op de loonsche molenstraet in de Schijff
e.z. Cornelis Peter Gijsberts c.s. met de wal daartussen, a.e. Peter Jans alias Jonckheer en Peter Ariens 
Vermeer, e.e. Francois Strijbosch, a.e. kinderen Goijaert Pauels van Drongelen

19 januari 1669 | 363/II-10v-11

Jan Willems van de Plas en Aert Embert Marcelissen als voogden van de 5 kinderen van Willem en 
Catharina, Wouter en Peter zonen van Willem Wouters en Elisabeth Willems en Herman Jan Cornelis als 
man van Peternella
verkopen aan Aert Adriaen Hamers
in zaailand en weiland, 5 lopen, te Udenhout op de loonsche molenstraet in de Schijff
e.z. Cornelis Peter Gijsberts c.s. met de wal daartussen, a.e. Peter Jans alias Jonckheer en Peter Ariens 
Vermeer, e.e. Francois Strijbosch, a.e. kinderen Goijaert Pauels van Drongelen

voor de som van 322 gulden 1en 10 stuivers
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19 januari 1669 | 363/II-11-12

Catharina weduwe Willem Wouters 
doet afstand van haar tocht aan Jan Willems van de Plas en Aert Embert Marcelissen ten behoeven van de 
kinderen van Willem Wouters en Catharina en Peeter en Wouter kinderen van Willem Wouters en Elisabet 
Willems en Herman Cornelis als man van Peternella dochter van Willem en Elisabet
in akkerland, genaamd den niuwen acker, 1,25 lopen, te Udenhout op de loonsche molenstraet in de schijff
oost Jan Adriaen, west Cornelis Clijnen c.s., noord Peeter Adriaen Vermeer, zuid Gijsbert Peeters Clijn
zaailand genaamd den Peel, 1,25 lopen
zuid Servaes Cornelis, noord Adriaen Adriaen Hamers, oost de verkopers, west de straat

deze percelen worden verkocht aan Adriaen Adriaen Hamers
voor de som van 213 gulden

19 januari 1669 | 363/II-12-12v

Catharina weduwe Willem Wouters 
doet afstand van haar tocht aan Jan Willems van de Plas en Aert Embert Marcelissen ten behoeven van de 
kinderen van Willem Wouters en Catharina en Peeter en Wouter kinderen van Willem Wouters en Elisabet 
Willems en Herman Cornelis als man van Peternella dochter van Willem en Elisabet
in akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de loonsche molenstraet
oost Gijsbert Peeters Clijn, west de verkopers en Faes Cornelis Handrick Caessens(?), noord weduwe 
Mathijs Adriaen Peeters, zuid erfgenamen Jan Adriaen Hamers

dit perceel wordt verkocht aan Denis Laureijs Jans
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
voor de som van 176 gulden

 
19 januari 1669 | 363/II-12v-13

Catharina weduwe Willem Wouters 
doet afstand van haar tocht aan Jan Willems van de Plas en Aert Embert Marcelissen ten behoeven van de 
kinderen van Willem Wouters en Catharina en Peeter en Wouter kinderen van Willem Wouters en Elisabet 
Willems en Herman Cornelis als man van Peternella dochter van Willem en Elisabet
in een erf van 14 roeden, te Udenhout in de loonsche molenstraet
zuid weduwe Mathijs Adriaen Peeters, noord en oost Peeter Janssen Jonckheer, west de molenstraet

dit perceel wordt verkocht aan Claes vande Graeff
voor de som van 13 gulden

6 februari 1668 (sic) | 363/II-15a-15av

Handrick Jan Vrijsen
verkoopt aan Adriaen Laureijs Witlocx
een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. kinderen Adriaen Gijsberts, e.e. Adriaen Jansen vande Wouw, a.e. de 
gemene straat

voor de som van 285 gulden

14 februari 1669 | 363/II-18v-19
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Peter Ariens Vermeer
verkoopt aan Peter Elis Aert Mathijssen
akkerland, 4 lopen, te Udenhout op de houtse straet
e.z. erfgenamen Pauels Goijaert Peeters, a.z. de koper e.a., e.e. de prinses van hooghsolder, a.e. Adriaen 
Peeter Willems

voor de som van 357 gulden 10 stuivers

1 februari 1669 | 363/II-19-19v

Peeter Goijart Matheus
verkoopt aan Jan Robbert Gijsberts
weiveld, 2 lopen, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Peter Adriaen Vermeer, a.z. Michiel Pieren, e.e. prins van hooghsolder, a.e. Jan Goijart Heeren

voor de som van 67 gulden 10 stuivers

6 maart 1669 | 363/II-23v-24

Adriaen Jansen van Son
verkoopt aan Handrick Jan Laureijs Sijmons
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de moolenstraet
e.z. Willem Elis van Spaendonck, a.z. Joost Jan Vennix, e.e. weduwe Mathijs Adriaen Peeters, a.e. de 
gemene straat

voor de som van 48 gulden

20 maart 1669 | 363/II-24v-25

Jeroen Janssen van Biesenrijt
doet afstand van zijn tocht aan Adriaen Gerit Meuessen, man van Jenneken Jeroen Jan van Biesenrijt
de onbedeelde helft in een weiveld, 7 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. convent van Endhoven, a.z. Peter Jan Willems, e.e. Dries Janssen vande Pasch, a.e. de Biesmortelse 
straet

dit perceel wordt verkocht aan Hendrick Adriaen Wouters
voor de som van 229 gulden

20 maart 1669 | 363/II-26-26v

Adriaen Peter Peijnenborgh als man van Margriet dochter Gerit Peters vande Pasch
verkoopt aan Peter Gerit vande Pasch
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in de hooghhoutse Ackeren
e.z. Peter Gerit vande Pasch, a.z. Cornelis Ariaens van IJrsel, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Adriaen Embert 
Jacobs van Rijswijck

voor de som van 45 gulden

28 maart 1669 | 363/II-27-27v
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Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneke dochter Jan Adriaen van IJersel, overleden te Berkel op 13 
maart 1669

1. een rente van 6 gulden ten laste van Embert Jacobs te Udenhout
getaxeerd op 120 gulden

2. akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hoeven
e.z. Ariaen Adriaen Willems, a.e. Jan Joost Claes
getaxeerd op 60 gulden

30 maart 1669 | 363/II-28

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Jan Arien Cornelis, overleden te Udenhout op 17 maart 1669, 
door Willem Gerit Vennix en andere erfgenamen aangegeven

een jaarlijkse rente van 8 vaten rogge en 7 vaten boekweit uit onderpanden in Udenhout te lossen met 300 
carolus gulden
getaxeerd op 250 gulden

5 april 1669 | 363/II-30v

Willem Adriaen Stevens 
verkoopt aan Jan Peter Wouter
akkerland, 1 sesterzaad, te Udenhout in de hooghoutse acker
b.z. de koper, e.e. gasthuis van den Bosch, a.e. Cornelia weduwe Peter Peter vande Pasch

voor de som van 325 gulden

22 maart 1670 - vernaderd door Anthonis Cornelis Witlocx en Margareta dochter Adriaen Jan Stevens zijn 
huisvrouw

11 april 1669 | 363/II-31

Wouter Dirck Nouwen als vader en voogd van zijn kinderen verwekt uit Anneken dochter Handrick Peter Loff 
en dezelfde Handrick Peter Loff als mede voogd en Albert Hendrick Vos als man van Jenneken
verkopen aan Adriaen Jan vander Sterre en Jan Robbert Lamberts
een moerveld, 2,25 lopen, te Udenhout in den Brant genaamd de Rijte
e.z. erfgenamen Peter Peters Vermeer, a.z. kinderen Gijsbert Wijtmans van IJersel, e.e. jonker Johan de 
Jeger, a.e. heilige geest van sBosch

voor de som van 100 gulden

29 april 1669 | 363/II-33v-34

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Jan van Gorcum, overleden te Udenhout op 24 maart 1669

1. de helft in een weiveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. convent vanden Uuijlenborgh, a.z. Wijt Jan Aert Wijten, e.e. Peter Wouter Colen, a.e. Willem Adriaen 
Witlocx
getaxeerd op 11 gulden

2. de helft in een weiveld genaamd het Elsvelt, als voor
e.z. Joost Grieten, a.z. erfgenamen Jan Jansen, e.e. Jan Wouter Coolen, a.e. Antoni Bax
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met de plicht om het busken over de lei en de lei zelf te onderhouden
getaxeerd op 18 gulden 10 stuivers

3. heibodem te Helvoirt

1 juni 1669 | 363/II-36-36v

Adriaen Embert van Rijswijck doet afstand van zijn tocht
aan Jan Laureijs Colen en Jan Emberts van Rijswijck als voogden van de 4 kinderen van hem en Cathalijn 
Laureijs Colen
in akkerland, genaamd het Bochtjen, 1 lopen, te Udenhout in de hooghoutse Ackeren
e.z. Gijsbert Emberts van Rijswijck, a.z. Anthonis Janssen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de gemene 
Speekersteghd

dit perceel wordt doorverkocht aan Gijsbert Embert van Rijswijck
voor de som van 88 gulden 10 stuivers

1 juni 1669 | 363/II-36v-37

Jan Emberts van Rijswijk doet afstand van zijn tocht
aan (niet vermeld)
in akkerland, genaamd den langhen acker, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Jan van Rijswijck, a.z. Jan Peter Wauters, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. de gemene 
Spekersteghde

dit perceel wordt verkocht aan Wouter Jan Wouters
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest te sBosch

voor de som van 152 gulden

1 juni 1669 | 363/II-37

Adriaen Emberts van Rijswijck
doet afstand van zijn tocht aan (niet ingevuld)
in akkerland 1 lopen 40 roeden, te Udenhout
e.z. weduwe Peter Willems van Rijswijck, a.z. Anthonis Janssen, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. de 
Spijkersteeghd

dit perceel wordt verkocht aan Jan Laureijs Colen
belast met jaarlijks 20 kannen rogge in een meerdere pacht aan de tafel van de heilige geest te Oisterwijk

voor de som van 145 gulden

11 juni 1669 | 363/II-39v

Aert Lambert Ariaen Lamberts
verkoopt aan Jan Martens de Cort
1. 1/4 deel onbedeeld in een heiveld, 3,5 lopen, te Udenhout bij de gommerse straet
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Jan Willems, e.e. Willem Martens de Cort, a.e. erfgenamen Thomas van den 
Heuvel
2. 1/4 deel onbedeeld in een weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Gerits, a.z. kinderen Adriaen Emme van Rijswijck, e.e. Adriaen Arien Breckelmans, a.e. de 
gommerse straet
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belast met 1/4 deel van een cijns aan het convent van Uijlenborch

voor de som van 47 gulden

13 juli 1669 | 363/II-41v-42

Handrick Adriaen Laureijs Matheussen als man van Elisabet Cornelis Brocken
verkoopt aan Jan Tomas Maes
de onbedeelde helft 2 percelen akkerland, te Udenhout in de Biesmortel
een zuidwaarts, 2 lopen 13 roeden
e.z. Adriaen vande Wouw, a.z. kinderen Jacob Brocken, e.e. kinderen Jacob Peeters, a.e. Jan Jan Joordens
ander 1,5 lopen, als voor
e.z. Jan Peeter Wouters, a.z. kinderen Adriaen Peeters, e.e. erfgenamen de heer Boommerse, a.e. kinderen 
Cornelis Hendrickx

belast met jaarlijks 2,5 lopen rogge in een meerdere pacht te sBosch

voor de som van 276 gulden

28 juli 1669 | 363/II-43v-44

Marten Jansen vande Wouw
verkoopt aan Peeter Vrancken en Anthonij Bax
een moerbeemd, 1 lopen, te Udenhout in den brant
e.z. Michiel Vrancken, a.z. erfgenamen Gijsbert Hendricx, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. erfgenamen 
Peeter Sijmons Piren

voor de som van 47 gulden 10 stuivers

2 januari 1669 | 363/II-47v

Aert Adriaen Hamers
verkoopt aan Peter Adriaens Vermeer
9 roeden erf, 1 roede breed, van de zuidzijde af te meten van een groter stuk erf, te Udenhout
e.z. het resterende stuk, a.z. Peter Adriaen Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. Aert Adriaens vs.

voor de som van 33 gulden 15 stuivers

24 augustus 1669 | 363/II-49

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan onmondige zoon van wijlen Peter Adriaens Vermeer, overleden 
te Tilburg op 17 juli 1669

1/4 deel onbedeeld in een lemen huis, met 3 lopen erf, te Udenhout op de loonsche molenstraet
e.z. Peter Jonckheer, a.z. Adriaen Hamers
1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 2 lopen, als voor
belast met jaarlijks 50 gulden kapitaal aan Matheeus Willems
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
getaxeerd op 75 gulden
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24 augustus 1669 | 363/II-49v-50

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis onmondige zoon van wijlen Peter Adriaens Vermeer, 
overleden te Tilburg op 21 juli 1669

1/2 deel onbedeeld in een lemen huis, met 3 lopen erf, te Udenhout op de loonsche molenstraet
e.z. Peter Jonckheer, a.z. Adriaen Hamers
1/2 deel onbedeeld in een broekveld, 2 lopen, als voor
belast met jaarlijks 50 gulden kapitaal aan Matheeus Willems
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
getaxeerd op 150 gulden

26 augustus 1669 | 363/II-50-50v

Matheus zoon wijlen Willem Matheus Berchmans
verkoopt aan Jan Willem Berchmans
weiland en land, 9 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. en e.e. onmondige zoon Adriaen Janssen Rijcken, a.z. Jan Embert Jacobs en Jan Willem Berchmans,  
a.e. Handrick Wijtmans en de weduwe Aert Joosten
belast met jaarlijks 33 stuivers 12 penningen aan de predikheren te sBosch

voor de som van 500 gulden

19 oktober 1669 | 363/II-56v-57

Adriaen zoon wijlen Steven Daniels en Jan Jacob Vrients als man van Cornelis Steven Daniels, en Heijliger 
Jan Gerrits als man van Willemken Steven Daniels
verkopen aan Gerrit Robbert Gijben
de onbedeelde helft in akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. Wouter Cornelis Brocken, a.e. Jenneken weduwe Jan Jacobs, e.e. Maeijken Peter Jans, a.e. Aert Jan 
Vermeer
belast met jaarlijks 3 vaten 7,5 kannen rogge in een meerdere pacht aan de clarissen te sBosch

voor de som van 

1 november 1669 | 363/II-57-57v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan zoon Steven Daniels overleden te Veen op 28 september 1669

1/3 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet\getaxeerd op 45 gulden

1/3 deel in een rente van 13 gulden jaarlijks ten laste van Gerrit Maerten Sijmons in Udenhout
getaxeerd op 100 gulden

6 november 1669 | 363/II-59-59v

Wouter Andries Cuijpers voor de ene helft en Jan Dircx Grevenbroeck en Jasperijntje Dirck Raessen, 
weduwe Wouter Dirck Nauwen samen voor de andere helft
verkopen aan de heer Adriaen vander Meijde
een beemd, 14 a 15 lopen, te Udenhout in den brant
e.z. de heer vander Meijde, a.z. weduwe Adriaen Wouter Span, e.e. Adriaen Ariens van Rijswijck e.a., a.e. 
kinderen Jonker Wouter de Jeger
belast met jaarlijks 35 stuivers en 2 stuivers 2 oort cijns aan de bisschopscijns aan de heer van Deuren
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voor de som van 332 gulden 10 stuivers

18 november 1669 | 363/II-61

Jacob Willems Verhoeven
verkoopt aan Anthonis Lambert Janssen
de helft onbedeeld in land en wei, 4 lopen, te Udenhout in de molenstraet
e.z. Jacob de verkoper, a.z. weduwe Peter Aert Wijten, e.e. Adriaen Gevers van Deursen, a.e. Goijaert 
Peters Vermeer c.s.

belast met jaarlijks de helft in 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan het convent van den Wijmelenborch

voor de som van 60 gulden

2 december 1669 | 363/II-63v

Adriaen Adriaen van Gorcum
verkoopt aan Embert Corsten
1/6 deel onbedeeld in een jaarlijkse en erfelijke korenpacht hem aangekomen van Jan Adriaens van 
Gorcum, in een meerdere pacht in het geheel 15 vaten rogge te lossen met 300 gulden waar van Gelder Jan 
Willem Gerit Vennicx wonende te Helvoirt en uit onderpanden in Udenhout, volgens schepenbrief van 
sBosch

voor de som van 50 gulden

26 november 1669 | 363/II-66v-68v

Adriaen van der Sterre. molenaar op de molen ten crijten, heeft onder ander in bezit de tocht op 1/5 deel 
onbedeeld in een korenwindmolen met de gerechtigheid in de rosmolen. Dit bezit heeft hij in haar tweede 
huwelijk met Maria Dirck Aert Nouwen verworven. De opbrengsten zijn echter ontoereikend om de lasten te 
betalen. Hij wil er vanaf. 
Voor schepenen verschijnen Adriaen Jan vander Sterre aan de ene kant en Adriana dochter wijlen Jacob 
Adriaen Hessels en Maria Dirck Aert Nouwen, Cornelis Gerit Oirlemans als man van Maria, Jacob Jan Peter 
Jacobs als man van Jenneken, dochters van Jacob Hessels en Maria, Jacob Jansen met Aert Dirck Nauwen 
voor de 2 kinderen van Adriaen vander Sterre en Maria Dirck Aert Nauwen, aan de andere kant
Zij komen overeen dat Adriaen vander Sterre van zijn tochtdeel afziet t.b.v. de voorkinderen en nakinderen 
van Maria Dirck Aert Nauwen. Die dragen het meteen weer aan hem over op voorwaarde dat hij alle 
schulden op die goederen gaat aflossen. Er volgt een opsomming van al die schulden.

4 december 1669 | 363/II-68v-69

Jan Gerrits vande Ven had in leven verkocht aan Bartholomeus Jansen van Son een weiveld, 1,5 lopen, te 
Udenhout aan de Cruijsstraet
e.z. Jan Heunen, a.z. erfgenamen Jan Gerrits, a.z. een sloot, e.e. de straat, a.e. een spie uitlopende op erf 
van Matheeus Willems, voor 225 gulden
Nu verschijnen Peterke dochter Willem Ariens, weduwe Jan Peters vande Ven die afziet van haar recht van 
tocht in dit perceel ten behoeve van haar kinderen, Jan Jan Gerrits van de Ven, en Adriaen Gerit vande Ven 
en Wijtman Willems voor 3 kinderen van Jan Gerrits vande Ven die het vervolgens overdragen aan 
Bartholomeus van Son voor de genoemde 225 gulden
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4 december 1669 | 363/II-69v-70

Adriaen Ariens Vermeer en Jan Claessen van Iersel als voogden van de zoon van Peter Peter Vermeer en 
Maijken dochter Claes van Ierssel, Peter Elias Aert Mathijssen en Jan Ariens vande Loo als voogden van de 
2 kinderen van Peter Ariens Vermeer vs., in zijn tweede huwelijk met Maijken Ariens vande Loo
verkopen aan Hendrick Jan Peter Willems
weiveld, 2 lopen, te Udenhout op de houtse straet
e.z. Jan Robbert Deckers, a.z. Adriaen Jan Peter Willems, e.e. Jan Goijaert Heeren, a.e. prinses van 
hooghsolder

voor de som van 161 gulden

4 december 1669 | 363/II-70-72

Adriaen Ariens Vermeer en Jan Claessen van Iersel als voogden van de zoon van Peter Peter Vermeer en 
Maijken dochter Claes van Ierssel, Peter Elias Aert Mathijssen en Jan Ariens vande Loo als voogden van de 
2 kinderen van Peter Ariens Vermeer vs., in zijn tweede huwelijk met Maijken Ariens vande Loo
verkopen aan de heer Adriaen vander Meijden en Gijsbert Adriaen vanden Hove
1. een stede bestaande uit een huis, schop, land en erf daaraan gelegen, 2 lopen, te Udenhout op de 
molenstraet
e.z. Aert Arien Hamers, a.z. Ariaen 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 Ariaen Hamers, a.e. heer vander 
Meijden
3. land en wei, 1,5 lopen als voor
b.z. Peter Janssen Jonckheer, e.e. als voor
4. akkerland, als voor, 3,5 lopen
e.z. weduwe Matheeus Arien Peter Wouters, a.z. verkopers, e.e. Peter Janssen Jonckheer, a.e. weduwe 
Wouter Fouthengels
5. akkerland, als voor 3/4 vat
b.z. Peter Janssen Jonckheer, e.e. vorig perceel, a.e. Arien Arien Hamers
6. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Peter Ariaens Hamer c.s., a.z. Mathijs Jan Bernaerts, e.e. de half weije, a.e. Francois Strijbosch
7. akkerland, 21 roeden, als voor
e.z. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, a.z. Goijaert Aert Pauwels, b.e. Aert Adriaen Hamers
8. akkerland, 1,5 lopen, als voor
b.z. als boven, e.e. Francois Strijbosch, a.e. Aert Arien Hamers
10. akkerland, als voor, 26 roeden
e.z. weduwe Mathijs Bernaerts, a.z. en e.e. Goijaert Pauwels, a.e. Aert Adriaen Hamers
11. akkerland en wei, 1,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, a.z. heer vander Meijde, b.e. Aert Arien Hamers
12. akkerland, te Venloon, 1 lopen
e.z. weduwe Mathijs Jan Bernaerts, a.z. Adriaen Arien Hamers
13. weiveld, als voor, 1,5 lopen
e.z. de weduwe voorschreven, a.z. Peter Adriaen Hamers
14. weiveld, als voor
e.z. weduwe voorschreven, a.z. verkoper
15. heiveld, als voor
e.z. Jan Jansen Floren, a.z. Aert Adriaen Hamers

belast met jaarlijks 8,5 vaten rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan de weduwe Anthoni Donckers

voor de som van 1210 gulden

4 december 1669 | 363/II-72-73
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Adriaen Ariens Vermeer en Jan Claessen van Iersel als voogden van de zoon van Peter Peter Vermeer en 
Maijken dochter Claes van Ierssel, Jan Ariens vande Loo als voogd van de 2 kinderen van Peter Ariens 
Vermeer vs., in zijn tweede huwelijk met Maijken Ariens vande Loo
verkopen aan Peter Elias Aert Mathijssen
een moerveld 11 of 12 roeden, te Udenhout in den brant in de Rijte
e.z. Arien Peter Vermeer, a.z. kinderen Peter Peter Vermeer, e.e. erfgenamen jonker Jeger, a.e. heilige geest 
te sBosch

voor de som van 31 gulden 10 stuivers
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