Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 364 ("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.)
1670
24 januari 1670 | 364/I-3-3v
Mechiltie dochter Jan Peter de Groot, weduwe van Willem zoon Peter van Rijswijck, met een voogd aan de
ene zijde en Cornelia dochter Marten Gerrits de Cort, weduwe Peter Willems van Rijswijck met een voogd
ter andere zijde
regelen de verdeling van de goederen

4 februari 1670 | 365/I-7v-15v
Peter en Jan, broers, kinderen van Hendrick Aert Hendricx, moeder was Maijken dochter Hendrick Jan
Anthonis Emkens, Hendrick Willem Claessen als man van Anthonisken, dochter van Aert en Maijken, Jan
Cornelis Laureijs en Peter Hendrick Aerts als voogden van de 8 kinderen van Adriaen Andriessen vande
Voort en Lijsken dochter Hendrick en Maijken, Jan Cornelis Laureijs en Cornelis Hendrick Jans als voogden
van de 3 kinderen van wijlen Aert Hendrick Jans en Jenneke dochter Hendrick en Maijken, Adriaen Adriaen
Vuchts voor zijn onmondige zoon verwekt uit Jenneken dochter Hendrick Aerts in haar tweede huwelijk
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders
3de lot 3 kinderen Aert Hendrick Jans en het onmondige kind van Adriaen Vuchts
1. de zuidelijke helft in een aanstede, bestaande uit huis, hof, land, wei en erf daaraan gelegen, 12 lopen, te
Udenhout aan de Santcant
e.z. Hendrick Willems, a.z. Vrancken c.s., e.e. weduwe heer Snel met de lei tussenbeide, a.e. de straat
2. de oostelijke helft in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Hendrick Willems, a.z. Willem vande Ven, e.e. de gemene straat, a.e. Hendrick Willems
3. 2 percelen weiveld, te Udenhout in het Broeck
e.z. Jan Peter Weijters, a.z. weduwe Snel en de heilige geest van sBosch, e.e. weduwe Joost Jan Gijsberts,
a.e. Hendrick Willems en Huijbert Cornelis
4. de helft in een heiveld te Helvoirt
5. akkerland te Haaren
belast met jaarlijks 6 gulden aan rentmeester Bocholt
4de lot Hendrick Willem Claessen
1. de noordoostelijke helft in een aanstede, bestaande uit verschillende percelen, de materialen van een
schuur, bakhuis, staande op het erf van de kinderen Aert Hendrick Jans en het onmondige kind van Adriaen
Vuchts, het bakhuis te ruimen als het Hendrick Willem Claessen gelieven zal, en zo lang de oude staat,
samen te bakken, en de schuur te ruimen voor mei 1671, en erf, akkerland en hof, samen 3 lopen, te
Udenhout aan de Santcant
b.z. kinderen Aert Hendrik Jans en Adriaen Vuchts, e.e. de gemene straat, a.e. de Geer acker
2. akkerland, genaamd den Geer, als voor
e.z. kinderen Aert Hendrik Jans, a.z. Willem Sepers, e.e. Willem Adriaen Witlocx en Willem Gerrits vande
Ven, a.e. Daniel van Euphen en de kinderen Jan Francken
3. het voorste weiveld, als voor
e.z. kinderen Aert Adriaen Damen, a.z. heilige geest te sBosch, e.e. kinderen Adriaen vs., a.e. kinderen Aert
Hendrick Jans
4. weiveld, 3 hont, genaamd den Wolffs beempt, als voor
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. kinderen Anthonis vanden Hovel, e.e. Cauwaters hoffken, a.e. erf Versteeghden
5. weiveld, over de straat te Helvoirt
6. heiveld te Helvoirt
7. erf te Haaren
belast met jaarlijks 1/3 deel in een mud rogge aan jonker van Eijck
belast met jaarlijks 3,5 stuivers in hertogcijns
belast met jaarlijks 0,5 stuiver aan de gemeint van Helvoirt
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1 maart 1670 | 365/I-21
Cornelis zoon Peter Priems als pachter van een stede lands te Udenhout in de Meulenstraet, toebehoort
hebbende Hendrick Peter Loeff en nu zijn weduwe, die verklaart handlichting te doen van de voorschreven
stede "met den aencleven vandien".

8 maart 1670 | 364/I-22-22v
Hendrick Lambert Aertssen, waar moeder van was Heesken dochter (niet ingevuld), mede als voogd voor
Hester dochter Aert Lambert Aertssen, aan de ene zijde
Hendrick Gerrit Vercuijlen als voogd van de kinderen Anthonis Jan Jan Hendricx en Jan zoon Jan Jansen
Hendricx de oude, aan de andere zijde
zijn overeengekomen dat Hendrick Lambert Aertsen zijn deel zal hebben in akkerland genaamd den
Huijsacker, te Udenhout op tWinckel, in het geheel 11 lopen, en wel een deel, groot 2,5 lopen, aan de
oostelijk zijde van dat perceel
e.z. het andere deel van het perceel, a.z. Jan Jan Gerritsen, zuid Peter Willem van Rijswijck, noord Peter
Jan Willems
belast met jaarlijks 30 stuivers in een meerdere pacht aan Claes de Moij te sBosch

17 maart 1670 | 364/I-23-26
Lambert, Zeger en Heijliger, broers, zonen van wijlen Elias Jan Brocken en Maijken Jacob van Rund, dochter
van Jacob en Anna dochter Lambert de Meijer in zijn eerst huwelijk, Peter Goijaerts Vermeer als man van
Cathalijn dochter Elias en Maijken, Lambert met Hendrick Peter Vuchts als voogden over Jan en Jenneken,
zijn onmondige broer en zus, aan de ene zijde en Peter en Jan, broers, zonen van Goijaert Peter Ariens
verwekt uit Adriaentie dochter Jan Leendert Heunen, Peter alsnog met Joost Janssen Schaependonck als
voogden over de 2 kinderen van Peter Cornelis de Lepper, verwekt uit wijlen Jenneken Goijaert Peters vs.,
aan de andere zijde
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van de kinderen Pauwels Goijaerts en Anneke dochter Elis
Jan Brocken en Maijken
1ste lot Peter Goijaerts c.s.
1. de oostelijke helft in een aanstede, 2,5 lopen, dit deel 2 roeden minder, te Udenhout in de Houtse straet,
met de materialen van een schuur staande op het tweede lot, te ruimen mei eerstkomende
e.z. Laureijs Janssen, a.z. Peter Cornelis, e.e. Lambert Elissen c.s., a.e. de steeg
2. de oostelijke helft in een weiveld, genaamd het Willich broeck, 4 lopen, als voor bij de Schoorstraet
e.z. Lambert Elissen c.s., a.z. weduwe Peter Sijmon Priems e.a., e.e. Jan Adriaen Laureijssen, a.e. Adriaen
Laureijssen Janssen
3. de oostelijke helft in akkerland, genaamd den Verlooren cost, 5-6 lopen, als voor
e.z. Adriaen Peter Willems, a.z. Lambert Elissen c.s., e.e. een steeg, a.e. prinses van Hoochsolder
4. land, genaamd Achter inden Grooten Acker, 2 lopen, als voor
e.z. Jan Goijaertss, a.z. Jan Adriaen Laureijssen, e.e. Peter Cornelis, a.e. Laureijs Janssen
5. de oostelijke helft in akkerland, genaamd den Cleijnen Acker, 3 lopen, als voor
e.z. Lambert Elissen c.s., a.z. Laureijs Cornelissen, e.e. een steeg, a.e. Laureijs Cornelissen
6. de westelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Tilburg
7. heiveld onder Tilburg
belast met jaarlijks 15 stuivers in reductierogge en de helft in 10 lopen rogge in een meerdere pacht aan
bacxkoorken te sBosch
2de lot Lambert Elissen c.s.
1. de westelijke helft in een aanstede met het huis daarop, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. een steeg, a.z. Laureijs Janssen, e.e. de straat, a.e. Peter Goijaerts c.s.
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2. de westelijke helft in een weiveld, genaamd Willich broeck, 4 lopen, als voor, bij de Schoorstraet
e.z. Peter Goijaerts c.s., a.z. Adriaen Aert Nauwen, e.e. Adriaen Laureijs Janssen, a.e. Jan Adriaen
Laureijssen
3. de westelijke helft in akkerland, genaamd den Verloren Cost, 5-6 lopen, als voor
e.z. Peter Goijaerts c.s., a.z. Peter Elissen, e.e. prinses van Hoochsolder, a.e. een steeg
4. akkerland, voor in de Grooten Acker, als voor, 2 lopen
e.z. Laureijs Janssen, a.z. Adriaen Jan Peter Willems, e.e. Cornelis Cauwenberch, a.e. een steeg
5. de westelijke helft in akkerland, genaamd den Cleenen Acker, 3 lopen, als voor
e.z. Peter Goijaerts c.s., a.z. Peter Cornelissen, e.e. Laureijs Cornelissen, a.e. een steeg
6. helft in akkerland te Tilburg
7. heiveld te Tilburg
8. heiveld te Tilburg
belast met jaarlijks 10 lopen rogge in een meerdere pacht aan bacxkoorken te sBosch
belast met jaarlijks 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 4 stuivers 1 oort cijns aan de domeinen van Brabant uit de hei

27 mei 1670 | 364/I-32v-36v
Jan Jan Peter Adams als man van Anneken, Jan Huijbert Piggen als man van Hendrickxken, dochters van
Jacob Marcelis en Joostken dochter Willem Adriaen Breckels, Corstiaen Lambert van Hees als voogd van
Marcelis zoon Jacob Marcelis, innocent, Laureijs en Jacob broers, zonen Jan Jacob Marcelis, mede voor
Peter Janssen Vermeer als man van Anneken hun zuster, Laureijs ook nog met Aert Jan Marcelis als
voogden van de kinderen van Jan Jacob Marcelis, Laureijs en Jacob ook nog voor het kind van wijlen Evert
Adriaen van Deursen verwekt uit Anneken dochter Jan Jacob Marcelis, Adriaen Willem Breckelmans als
voogd van de 5 kinderen Cornelis Jacobs, Adriaen Joost Nauwen als man van Lijsken(?) en Denis Joost
Ariens als man van Maria, zusters, dochters Cornelis Jan Peter Spaendonck, Cornelis Jan Peter
Spaendonck en Hendrick Adriaens als voogden over 2 kinderen van Cornelis Janssen
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders
1ste lot kinderen Jan Jacob Marcelis
1. huis met de helft in een aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout
e.z. de heer van Wittenhorst, a.z. de straat, e.e. Hendrick Huijben, a.e. kinderen Jan Jacob Marcelis
2. land, 2,5 lopen, als voor, afgepaald van de Corte Ruggen
b.z. heer van Wittenhorst (tussen welke erve de heer van Wittenhorst geërfd is), b.e. verkrijger met 3 lopen
land
3. de westelijke helft in een broekveld, als voor, 4 lopen, genaamd den Horst
e.z. Willem Adriaen Berthens, a.z. jonker Jegers
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers reductie aan Eijcken van Donghen
dit lot moet onderhouden het hek en een post, en de achterste sloot moet onderhouden Hendrick Huijben
2de lot kinderen Cornelis Jacob Marcelis
1. schuur met de helft van de aanstede, 2 lopen, als voor
e.z. Cornelis Peter Willems, a.z. kinderen Jan Jacob Marcelis, e.e. de gemene straat, a.e. de heer van
Wittenhorst
2. akkerland, 2,5 lopen, gemeten van de Corte Ruggen
e.z. kinderen Jan Jacob Marcelis, a.z. kinderen Cornelis Jan Peter Spaendonck, b.e. de heer van
Wittenhorst
3. de achterste helft van een weiveld, genaamd den Hoorste, in het geheel 4 lopen
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers reductie aan de kinderen Eijcken van Donghen in een meerdere
rente
dit lot moet de schuur ruimen binnen een jaar
3de lot kinderen Cornelis Peter Spaendonck
1. een huisje met de helft van de aanstede, westelijk, 4 lopen 4 roeden
e.z. en e.e. heer van Wittenhorst, a.z. Maria dochter Jacob Marcelis, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 6 stuivers aan rentmeester Bocholt
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2. akkerland, 1,5 lopen, afgedeeld van de Corte Ruggen
e.z. Hendrick Huijben, a.z. Maria Jacob Marcelis, b.e. heer van Wittenhorst
3. voorste helft van een broekveld
e.z. Peter Janssen, a.z. Maria Jacob Marcelis, e.e. Willem Bertiens, a.e. een gemene steeg
4de lot Maria dochter Jacob Marcelis
1. de helft in een aanstede, te Tilburg
2. akkerland, 1,5 lopen, het voorste van de Corte Rugge
e.z. kinderen Cornelis Peter Spaendonck, a.z. Hendrick Huijben, b.e. de heer van Wittenhorst
3. de helft van het broekveld, het achterste deel met de gracht tussenbeide liggende
e.z. Jan Adriaens, a.z. kinderen Cornelis Jan Peter Spaendonck, e.e. Hendrick Jan Peter Willems, a.e. een
gemene steeg
4. een schop op het erf van de kinderen Jan Jacob Marcelis, bij het huis, te ruimen binnen het jaar.
belast met jaarlijks de helft in 6 stuivers aan rentmeester Bocholt
5de lot Jan Peter Adams
1. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Matheus Joosten, a.z. weduwe Peter Cornelis vande Pasch, e.e. het convent van Oisterwijk, a.e. de
gemene straat
2. akkerland, 1 lopen, gedeeld van de Corte Ruggen
e.z. Jan Jacob Marcelis, a.z. kinderen Anthonis Hensen, b.e. heer van Wittenhorst
3. 1/3 deel in een broekveld, genaamd de Reijt
e.z. Jan Adriaens, a.z. Marcelis Jacob Marcelis, e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest e.a.
belast met jaarlijks 9 stuivers cijns aan rentmeester van Deursen
6de lot Jan Huijbert Piggen
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Mortel
e.z. Hendrick Jan Peter Willems, a.z. erfgenamen Adriaen Jacobs, b.e. tafel heilige geest Oisterwijk
2. 1/3 deel in een broekveld, genaamd de Reijt, het achterste deel
e.z. Marcelis Jacob Marcelis, a.z. Adriaen Adriaen Heunen, e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest van sBosch
e.a.
7de lot Marcelis Jacob Marcelis
1. akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Martens e.a., a.z. Hendrik Jan Peter Willems, b.e. heilige geest van Oisterwijk
2. 1/3 deel in een weiveld genaamd de Reijt, het middelste deel
e.z. Jan Peter Adams en Jan Huijbert Piggen, e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest te sBosch

24 maart 1670 | 364/I-37v-40
Adriaen zoon Jan Ariens van Iersel verwekt uit Lijsken dochter Jan Peter Willems, Gerrit Jan Martens als
man van Lijsken, Peter Claes Willems, als man van Adriaena, Adriaen zoon Arien Arien Breckelmans als
man van Peercken, Jan Joost Claessen als man van Ariken, dochters van Jan Ariens van Iersel en Lijsken,
Adriaen voornoemd en Laureijs Jan Peter Willems als voogden van Jenneke de jongste, Jan en Denis
kinderen Jan Adriaens en Lijske
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van Jenneke de oudste hun zuster
1ste lot Adriaen Adriaen Breckelmans
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Adriaen Arien Breckelmans, a.z. Jan Joosten Claessen, e.e. Willem Adriaen Berthens, a.e. kinderen Jan
Peter Willems
met de gerechtigheid van de weg die daartoe behoord.
2de lot Jan Jan Ariens van Iersel
1. de voorste helft, zuidwaarts, in een hooiland te Baardwijk
3de lot Geerit Jan Martens de Cort
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1. de andere helft in het hooiland te Baardwijk
4de lot Denis Jan Ariens
1. een obligatie
5de lot Jan Joost Claes
1. 135 gulden
6de lot Jenneken Jan Ariens
1. 100 gulden
7de lot Peter Claes Willems
1. 50 gulden en nog wat

18 juni 1670 | 364/I-41v-42
Paulus Jan Paulussen als man van Maijke en Adriaen Huijbert Jan de Brouwer
schuldbekentenis voor Peter Jan Lodewijckx t.b.v. Maria dochter Jan Lodewijckx
23 gulden

5 mei 1670 | 364/I-45-48
Adriaen en Joost zonen Adriaen vande Pasch en Meriken dochter Cornelis Aerts, Anthonis Cornelis Raesen
als man van Maijken, en Jenneken weduwe van Embert Peters, met haar gekozen voogd, dochters van
Adriaen en Meriken vn., Handrick Anthonis Jan Joosten en Joost Aerts vande Pasch als voogden van de 11
kinderen (meerderjarig en minderjarig) van wijlen Aert Adriaen vande Pasch, Adriaen Adriaen vande Pasch
en Peter Gijsberts van Hulst als voogden over de 5 kinderen van Jan Cornelis Van Iersel, verwekt uit wijlen
Cornelia Adriaen vande Pasch en Meriken vn.
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot kinderen Aert Adriaen vande Pasch
1. huis, bakhuis en schop met aangelegen erf, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Gelsche straet
e.z. Jan Adriaen Laureijssen, a.z. weduwe Jan Wijten, e.e. Jenneke weduwe Jacob Adriaen Brocken, a.e. de
gemene straat
2de lot Adriaen Adriaen vande Pasch
1. de helft in akkerland, genaamd de Vorste Gesel Acker, 3,5 lopen, als voor
e.z. het derde lot, a.z. erfgenamen Cornelis Costers, e.e. Jan Thonis vande Laer e.a., a.z. de gemene
Geselstraet
2. broekveld, genaamd het Holbroeck, 1 lopen, als voor in den Biesmortel
e.z. tafel heilige geest van sBosch, a.z. kinderen Peeter Jan Goijaerts, e.e. Jan Adriaen Laureijssen, a.e.
erfgenamen Cornelis Costers
3. de helft in een heibodem te Helvoirt
dit lot moet jaarlijks uit het land betalen de helft in 8 lopen rogge in een meerdere pacht van 7 zakken rogge
aan weduwe Willem Jorissen te sBosch
3de lot Joost Adriaen vande Pasch
1. de helft in akkerland, genaamd de Vorste Gesel Acker, 3,5 lopen, te Udenhout in de Gesel straet
e.z. het tweede lot, a.z. Adriaen Handrick Andriessen, e.e. Jan Anthonis Stevens, a.e. de gemene straat
2. weiveld, 1 lopen, als voor in het Cruijsstraets broeck, genaamd de Kerckweije
e.z. de heer van Wittenhorst, a.z. prins van Hoochsolder, e.e. erfgenamen Peeter Mathijssen, a.e. Adriaen
Cornelis
met de weg over het erf van de erfgenamen Peter Mathijssen westwaarts naar de Hooghautschestraet
3. de helft in een heibodem te Helvoirt
4. de helft in een perceel kwaad erf, 3 lopen, te Udenhout op de Witting
west klooster van st. Geertruid te sBosch, a.z. Melchior Donckers
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belast met jaarlijks de helft in 8 lopen rogge aan weduwe Willem Joris te sBosch in een meerdere pacht van
7 zakken rogge
4de lot Jenneke weduwe Embert Peters
1. akkerland, 0,75 lopen, te Udenhout in den Biesmortel\e.z. kinderen Willem Joosten, a.z. Handrick Joost
Handricx, e.e. kinderen Wouter Joosten, a.z. weduwe Jan Aert Weijten
wegende noordwaarts over het erf van de kinderen Wouter Joosten
2. weiveld, als voor in de Deijckweije, 4 lopen
e.z. Peeter Wouter Coolen, a.z. Jan Adriaen Laureijssen, e.e. Jan Wouter Coolen, a.e. Cornelis Costers
wegende over het erf zuidwaarts over het erf van Jan Willems
3. heibodem te Helvoirt
5de lot Anthonis Cornelis Raesen
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Peeter Wouter Coolen, a.z. Joost Willems, e.e. Joostjen dochter Anthonis Rasen, a.e. erfgenamen Jan
Jan van Gorcum
de grachten en sloten oostwaarts geheel end e sloot westwaarts half bij dit perceel
wegende noordwaarts over het erf van Joostjen dochter Antonis Rasen
2. moerveld te Helvoirt
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de heer Becx(?) te Leuven, te leveren te sBosch in een meerdere pacht
van 10.5 mud
6de lot kinderen Jan Cornelis van Iersel
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Jan Jan Jordens, a.z. Joostjen dochter Anthonis Rasen, e.e. erfgenamen Jan Jan van Gorcum, a.e. de
gemene straat
2. heibodem te Helvoirt
belast met jaarlijks 1 lopen 8 kannen rogge aan de heer Becx(?) te Leuven, te leveren te sBosch in een
meerdere pacht van 10.5 lopen rogge

19 juli 1670 | 364/I-67v-69v
Joost en Jan, zonen Willem Joosten, verwekt uit Willemke dochter Dirck Danckloffs, Gerit Anthonis Coen als
man van Maria, Hendrick Joost Hendricx als voogd over Peterken, en voor Dirck Willem Joosten
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Dirck
de noordelijke helft in een aanstede, 1 lopen
de zuidelijke helft in de Middelacker, 3,5 lopen
een broekveld onder Helvoirt in het Helvoirts broeck
de helft van de materialen van het huis op het tweede lot, te ruimen voor mei aanstaande of 50 gulden in
plaats daarvan
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
2de lot Joost
de helft van een huis, met de helft ... in de aanstede, 1 lopen,
de noordelijke helft in de Middelacker, 3, 5 lopen
een weiveld daarnaast gelegen, 2 lopen
de oostelijke helft in een heiveld te Helvoirt
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
3de lot Gerit Anthonis Coenen
de zuidelijke helft in 3 lopen akkerland
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nog een stukje akkerland genaamd het anderhalf lopen
nog een weiveld, 1 sestersaet aan de Geselse straet
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
4de lot Peerken onmondige dochter Willem Joosten
de noordelijke helft in akkerland, 3 lopen
een weiveld, genaamd het Achterste weijken, 1 lopen
land, 1 lopen, genaamd het Runsel
hooiland te Waalwijk, samen met Joost Aert Lamberts en Rochus Aerts c.s.
de zuidelijke helft in een heiveld te Helvoirt
5de lot Jan
akkerland, genaamd de Streep, 1,5 lopen
akkerland, genaamd den Groten Acker, 2 lopen
wei of broekveld, genaamd Boonen beempt, 3 lopen
broekveld, genaamd den Rijt, 2 lopen
moerveld, genaamd den Brant, 12 roeden
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns in het Helvoirts broeck

18 juli 1670 | 364/I-69v-75
Cornelis, Arien, Hendrick, Gerit en Gevert, zonen wijlen Jan Gerrits de Cort de jonge, verwekt uit Maijken
dochter Cornelis Berthens, Jan Cornelis van IJersel als man van Maijken, Cornelis vn. samen met Wouter
Steven Span als voogden van de 2 kinderen van Jan Steven Span en wijlen Anneken
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Hendrick Jan de Cort
1. aanstede, bestaande uit een schuur, boomgaard en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout aan de
Gruenstraet
e.z. het tweede lot, a.z. een steeg "die den h. geest vanden bosch eerstdaegs sal moeten helpen graven",
e.e. de straat, a.e. heilige geest armen te sBosch
2. de westelijke helft in akkerland, genaamd het Gelut, 6 lopen, als voor
e.z. het tweede lot, a.z. heilige geest sBosch, b.e. tweede lot
3. de oostelijke helft in een weiveld, genaamd t'Lath bosch, 6 lopen, als voor
e.z. tweede lot, a.z. heilige geest sBosch, e.e. aan de nieuwe steeg, a.e. ... Emmen
4. middelste 1/4 deel, westwaarts, in een heibodem genaamd den Eijsscher, 11 lopen, als voor bij de
Gomelaerse straet
e.z. tweede lot, a.z. het derde en vierde lot, e.e. de gemene straat, a.e. heilige geest sBosch
5. land te Baardwijk
het tweede lot mag de materialen van het huis te ruimen mei eerstkomend
de bomen die in de weg staan voor het ruimen moet dit lot laten kappen
2de lot Arien de Cort
1. de materialen van een huis op het eerste lot, te ruimen voor mei eerstkomend en de oostelijke helft in de
aanstede, een groes dries, 2 lopen te Udenhout aan de Gruenstraet
e.z. eerste lot, a.z. en e.e. heilige geest sBosch, a.e. aan de Gruenstraet,
2. de oostelijke helft in akkerland, genaamd t'Geluth, 6 lopen, als voor
e.z. eerste lot, a.z. ... Emmen, e.e. heilige geest sBosch, a.e. volgende erf
3. de westelijke helft in een weiveld, genaamd t'Lath bosch, 6 lopen, als voor
e.z. het eerste lot, a.z. heilige geest sBosch, e.e. de nieuwe steeg, a.e. ... Emmen
4. 1/4 deel in westwaarts in een heibodem genaamd den Eijsser, 11 lopen, als voor aan de Gommelerse
straet
e.z. heilige geest sBosch, a.z. het eerste lot, e.e. de Gommelerse straet, a.e. de lei
5. land in Baardwijk
3de lot Cornelis de Cort
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1. 1/3 westwaarts in akkerland genaamd de Wouwer, 7 lopen, als voor bij de Gruenstraet
e.z. 4de lot, a.z. en e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e. de nieuwe steeg
2. akkerland, 2 lopen 18 roeden, genaamd den Nieuwen Acker, als voor
e.z. Hendrick Jan Peter Willems, a.z. Joost Arien Brekels, e.e. convent van Orthen, a.e. Jacob Peter Vennicx
3. de helft oostwaarts in een weiveld, genaamd de Bunder, 5 lopen
e.z. Jan Peter Wouters e.a., a.z. de Brantse steegde, e.e. Jacob van Bael, a.e. vierde lot
4. het middelste 1/4 deel in een heiveld, genaamd den Eijsser, 11 lopen, bij de Gommelaerse straet
e.z. tweede lot, a.z. 6de en 7de lot, e.e. de lei, a.e. de Gommelaerse straet
5. weiveld, genaamd de Horst, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Anthonis Cruijssen e.a., a.z. erfgenamen Andries Daniels, e.e. Laureijs Hendricx Verhoeven,
a.e. een steeg
belast met jaarlijks 5 stuivers i oort aan het convent van Uijlenborgh
6. hooiland te Baardwijk
4de lot Jan van IJersel
1. akkerland, genaamd de Wouwer, 7 lopen, te Udenhout bij de Gruenstraet
e.z. derde lot, a.z. 5de lot, e.e. heilige geest Oisterwijk, a.e. de nieuwe steeg
2. de westelijke helft in een weiveld, genaamd de Bunder, 6 lopen, als voor
e.z. Willem Adriaen Borgmans en Laureijs Hendricx Verhoeven, a.z. de Brantse steegde, e.e. derde lot, a.e.
heilige geest te sBosch
3. de helft in in een middelste 1/4 deel oostwaarts in een heiveld genaamd den Eijsser, 11 lopen, als voor bij
de Gommelerse straet
e.z. tweede lot, a.z. 6de en 7de lot, e.e. de lei, a.e. de Gommelerse straet
4. weiveld, genaamd den Rijt, 5 lopen, als voor
e.z. convent van Orten, a.z. heilige geest te sBosch, e.e. Jan Adriaen Laureijssen, a.e. de Brantse steegde
5. heibodem te Drunen
5de lot kinderen Jan Steven Span
1. 1/3 deel oostwaarts in akkerland genaamd de Wouwer, 7 lopen, te Udenhout bij de Gruenstraet
e.z. 4de lot, a.z. heilige geest sBosch, e.e. heilige geest Oisterwijk, a.e. de nieuwe steeg
2. weiveld, genaamd t'Berckvelt, 8 lopen, als voor
e.z. Willem Ariens van Hees, a.z. Wouter Jan Wouters, e.e. Cornelis Peter(?) de Lepper, a.e. de
Schoorstraet
3. hooiland te Baardwijk
6de lot Gevert de Cort
1. de middelste helft in een erf, land en wei, genaamd den Winckelacker, 10 lopen
b.z. zevende lot, e.e. de Mortelse steegde, a.e. Peter Jan Rijswijcx e.a.
2. de helft in een vierde part oostwaarts in een heiveld genaamd den Eijsser, 11 lopen, als voor bij de
Gommelerse straet
e.z. derde en vierde lot, a.z. heilige geest sBosch, e.e. Gommelerse straet, a.e. de lei
3. hooiland te Baardwijk
7de lot Gerrit de Cort
1. de helft in de Winckelacker, land en wei, 11,75 lopen, te Udenhout bij de Gruenstraet
e.z. zesde lot, a.z. en e.e. de Mortelse steegde, a.e. Gijsbert Martens de Cort
tweede perceel: e.z. zesde lot, a.z. heilige geest sBosch, e.e. Mortelse steegde, a.e. Peter Jan van Rijswijck
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Peter van Gorcum, a.z. de Mortelse steegde, e.e. Winckelse gemeint, a.e. Jan Martens de
Cort
3. de onbedeeld helft oostwaarts in een heiveld genaamd den Eijsser, 11 lopen, als voor
e.z. derde en vierde lot,, a.z. heilige geest sBosch, e.e. Gommelerse straet, a.e. de lei

28 augustus 1670 | 364/I-75-78v
Jan, Peeter en Arien, zonen wijlen Embert Peter vande Schoor, verwekt uit wijlen Maijken dochter Jan Peter
Adams, Cornelis Peter Priems als man van Dingna, Jan Peter Adams als voogd van de 3 kinderen van
Cornelis Adriaen Cruijssen, verwekt uit wijlen Barbara en in aanwezigheid van de vs. Cornelis Adriaen
Cruijssen
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maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Peter vande Schoor
1. te Berkel
2. heiveld, onbegraven, te Udenhout bij Brabantshouck
e.z. Peter Peter Vermeer, a.z. Adriaen Martens de Cort, e.e. Adriaentie weduwe Hendrick Peter van IJersel,
a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan Agnees weduwe Hendrick van Schijndel te sBosch
belast met jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer Vloots te sBosch
belast met jaarlijks 25 stuivers aan rentmeester Bouckholt
2de lot Arien vande Schoor
1. te Berkel
2. weiveld, 1 lopen 31 roeden, te Udenhout in den Ruijt(?)
e.z. en e.e. Aert Jan Marcelis, a.z. een steeg, a.e. Willem Gerrits
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heer Vloots te sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 1,5 lopen rogge aan Bacxkoor te sBosch in een eerdere pacht
3de lot Cornelis Peter Priems
1. land en wei, 4 lopen min 5 roeden, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Aert Jan Marcelis, a.z. Jan Peter van Abeelen, e.e. een erfsteeg, a.e. kinderen Peeter Adams
belast met jaarlijks 3,5 lopen rogge aan bacxkoorken te sBosch
2. 1/3 deel in een broekveld, in het geheel 9 lopen, genaamd Covels horst, als voor in de Horste bij de
Brantse steegde
belast met jaarlijks 8 stuivers cijns aan rentmeester Leeffdael
3. een straaiselveld genaamd Wolfsbosch, te Udenhout
4. twee heibodems onder Venloon de eene genaamd de Langhoeff in de Placke, de andere den
Muijsenringe
uit de langhoef gelden 1 duit cijns aan de heer van Venloon
belast met jaarlijks 35 stuivers aan den boerendans te sBosch
4de lot kinderen Cornelis Adriaen Cruijssen
1. te Berkel
2. te Berkel
3. te Berkel
4. heihoef te Venloon
5de lot Jan vande Schoor
1. te Berkel in de Seshoeven
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer Vloots te sBosch
belast met jaarlijks 1,5 lopen rogge aan bacxkoorken te sBosch

16 september 1670 | 364/I-80-80v
Huwelijkse voorwaarden tussen Adriaen Jan van Gorcum, weduwe Cornelia Jan Schoenmaeckers en
Maijken Peter Cruijssen, weduwe Adriaen Hendricx Mal, beiden wonende in Udenhout
geassisteerd door Peter Peter Cruijssen haar broeder
handmerken van het echtpaar en handtekeningen van de getuige

17 september 1670 | 364/I-81-86v
Jan en heer Guilljam, zonen Laureijs Ariens van Abeelen en Jenneken dochter Jan Franck Brocken, Jan
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Ariens van Besauwen als man van Maijken en Willemken dochter Jan Arien Brekelmans, weduwe van Peter
Laureijs van Abeelen
maken een erfdeling van de nagelaten goederen hun ouders. Willemke alleen de tocht, het erfrecht komt aan
de drie andere comparanten
1ste lot heer Guiljam van Abeelen
1. te Berkel
2. akkerland, 4 lopen 37 roeden, te Udenhout in de Cuijl
e.z. weduwe Jan Peijnenburgh, a.z. Wouter van Achelen e.a., e.e. Jan Jan Vuchts, a.e. heer van Wittenhorst
3. weiveld, 3 lopen 22 roeden 12 voet, als voor
e.z. kinderen Adriaen Gommaerts, a.z. Jan Jan Adams, e.e. weduwe Cornelis Jansen, a.e. Joost Lamberts
4. akkerland, 3 lopen 17 roeden 6 voet, als voor in de Slimstraat
e.z. Jan Jan Vuchts, a.z. Jan Laureijs van Abeelen (hiervan afgedeeld), e.e. de Slimstraat, a.e. Jan Jan
Vuchts en het voorschreven tochtgoed
5. de zuidelijke helft in een broekveld, 2 lopen 1,5 roeden, als voor in de Cuijl
e.z. Willem Heese, a.z. het vs. tochtgoed, e.e. weduwe Cornelis Jacob Marcelis, a.e. weduwe Lambert van
Bree
6. 1/4 deel westelijk in een heiveld, 2 lopen, te Tilburg
7. heiveld onder Tilburg bij de Houtse straat
8. heiveld te Tilburg
2de lot Jan Laureijs van Abeelen
1. huis, schuur, schop, varkenskooi en landerijen te Berkel in de Kraan
2. de westelijke helft in de Berkelsen beempt, te Udenhout in den Brant, 1,5 lopen
e.z. Jan van Besauwen, a.z. Peter Hamers, e.e. de heer van Tilborgh, a.e. de heer vander Meijden
3. akkerland, oostelijk deel van een groter perceel, als voor in de Slimstraat, 49 roeden
e.z. heer Guiljam van Abeelen, daarvan afgedeeld, a.z. Willem Heese, e.e. de gemene straat, a.e. Jan van
Besauwen
belast met het onderhoud voor de helft van een hek met posten
4. hei te Tilburg
5. de zuidelijke helft in een broekveld, te Udenhout int Gommelaer, 1 lopen 36 roeden 11 voet
e.z. Jan van Besauwen, a.z. weduwe Cornelis Jacob Marcelis, e.e. Arien Ariens Brekelmans e.a., a.e. Jacob
Peter Vennix
belast met jaarlijks 9 stuivers 2 oort cijns aan het convent vanden Ulenborch
6. heiveld te Tilburg
7. heiveld te Tilburg
8. heiveld te Tilburg
3de lot Jan Ariens van Besauwen
1. aanstede bestaande uit huis, schuur, schop en grond te Berkel in de Kraan
2. akkerland te Berkel
3. akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Slimstraat
e.z. Willem Heese, a.z. het tochtgoed, e.e. Hendrick Wijtmans van IJersel, a.e. Jan Laureijs van Abeelen
belast met het onderhoud voor de helft van een hek met posten
4. land te Tilburg
5. de oostelijke helft in een beemd genaamd den Berkelsen beempt, te Udenhout in den Brant
e.z. Jan Abeelen, a.z. weduwe Elis Aert Matthijsen, e.e. de heer van Tilburg, a.e. de heer vander Meijden
6. de noordelijke helft in een broekveld, te Udenhout int Gommelaer, 1 lopen, 36 roeden 11 voet
e.z. Jan Abeelen, a.z. (niet ingevuld), e.e. Arien Ariens Brekels e.a., a.e. Jacob Peter Vennicx
7. heiveld te Tilburg
8. heiveld te Tilburg
9. heiveld te Tilburg
10. heibodem te Venloon
belast met jaarlijks 4 penningen cijns aan de heer van Venloon
belast met jaarlijks 6 stuivers 10 penningen cijns aan het bisdom van sBosch
4de lot Willemken weduwe Peter van Abeelen de tocht en de overige erfgenamen het erfrecht
1. aanstede, bestaande uit huis, schuur en schop met de grond, hof en land daaraan gelegen, 2 lopen, 44
roeden 12 voeten, te Udenhout in Calis hoeck
e.z. Peter Peter Simon Priems, a.z. en e.e. weduwe Reijndert Dirck, a.e. gemene straat
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2. land en wei, daarachter gelegen, 8 lopen 44 roeden 12 voet, als voor
e.z. weduwe Reijndert Dircks, a.z. Jan Jan Heunen e.a., e.e. Aert Arien Hamers, a.e. de gemeint
3. erf, westelijk van de Corte Rugge, 1 lopen, 18 roeden 16 voeten, als voor in de Slimstraat
e.z. Jan van Besauw, a.z. Jan Jan Vuchts, e.e. weduwe mr. Jan Peijnenborgh e.a., a.e. heer Guiljam van
Abeelen
4. hei te Tilburg
5. noordelijke helft in een broekveld, 2 lopen 1,5 roeden, te Udenhout in de Cuijl
e.z. heer Guiljam van Abeelen, a.z. Gerrit Stevens, e.e. weduwe Cornelis Jacob Marcelis, a.e. Arien Jan
Verhoeven
6. heiveld te Tilburg
7. heiveld te Tilburg
8. heiveld te Tilburg
9. heibodem te Venloon
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers in reductie rogge aan de armen van Oisterwijk

27 mei 1670 | 364/I-103-105
Elisabet en Adriana, dochters van Robbert Jan Leijnen, Hendrick Aert Aerts als man van Maijken zijn
huisvrouw, Hendrick mede voor Anthoni Cornelis Bacx als man van Denisken, dochters van Robbert Jan
Lijnen voornoemd, Andries van Baest als man van Maria Ambrosius, dochter van Jenneke Robbert Jans,
Andries mede voor de vier kinderen van Peter Hoffmans verwekt aan Jenneke Robbert Jans in haar tweede
huwelijk, Willem Peijnenborgh als vader en voogd over de 4 kinderen verwekt door hem uit Catharina
Robbert Janssen, Jan Willem van Heest voor zich zelf en voor Huijbert zijn vader, verwekt uit de
voorschreven Catharina in haar eerste huwelijk, Jan Peeters vande Ven als man van de kinderen van
Cristina dochter Robbert Janssen Lijnen, voor de kinderen en voor Cristina die tegenwoordig in Duitsland
woont, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun broer Lambert door testament aan hen
aangekomen
1ste lot - Andries van Baest
1. 1/4 deel in een erf, te Udenhout in de Sesse hoven, 3,5 lopen, genaamd Piggen Acker, waarvan de ene
helft toebehoord aan Cristina Robbert Jans
e.z. 4 kinderen Willem Peijnenborgh, a.z. 2 kinderen Willem Janssen van Heest, e.e. kinderen Peeter van
Oudenhoven, a.e. een gemene mestweg
2de lot - 4 kinderen Willem Peijnenborgh en de 2 kinderen van Willem Janssen van Heest, allen verwekt uit
Catharina Robbert Jans
1. 1/4 deel in een erf, te Udenhout in de Sesse hoven, 3,5 lopen, genaamd Piggen Acker, waarvan de ene
helft toebehoord aan Cristina Robbert Jans
e.z. Andries van Baest, a.z. Gijsbert Janssen, e.e. kinderen Peeter van Oudenhoven, a.e. een gemene
mestweg
3de lot - Hendrick Aert Aertsen
1. het voorste deel akkerland, als voor in den Berckhoeck
e.z. de verkrijger, a.z. Claes Robbert Lijnen, e.e. de gemeint, a.e. een gemene waterloop
met de last te onderhouden het schoor naar de gemeint met het hek, ook het schoor over de loop en de helft
van de loop naast dit erf
de vier volgende loten mogen wegen over dit erf
4de lot - Cristina Robbert Jan Lijnen
1. 1/4 deel oostwaarts in akkerland, als voor aan de Berckhoeck, over de loop, 3,5 lopen
e.z. Handrick Aert Aertssen, a.z. Adriana Robert Janssen, e.e. het derde lot, a.e. Goijaert Janssen Olislagers
met de last te moeten "vaeghe" de loop voor zover die ligt voor het erf
recht van overweg "oijstwaerts"
5de lot - Adriana Robbert Jan Lijnen
1. het middelste 1/4 deel in akkerland, als voor
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e.z. 4de lot, a.z. zesde lot, e.e. Goijaert Janssen, a.e. derde lot
met de last te onderhouden de helft van de loop tegenover het erf
recht van overweg "oijstwaerts"
6de lot - Elisabeth Robbert Jan Lijnen
1. het middelste 1/4 deel in akkerland, als voor
e.z. vijfde lot, a.z. 7de lot, e.e. derde lot, a.e. Goijaert Janssen
met de last te onderhouden de helft van de loop
recht van overweg "oijstwaerts"
7de lot - Anthoni Bacx
1. 1/4 deel westwaarts in akkerland, als voor
e.z. zesde lot, a.z. Claes Robbert Lijnen, e.e. derde lot, a.e. Goijart Janssen

15 december 1670 | 364/I-108-108v
De kinderen Jan Willem Janssen, verwekt uit Joostken Aert Mathijssen in haar tweede huwelijk, en Jan Peter
van Abeelen en Jacob vande Voort als man van Jenneke, verwekt uit Joostken in haar eerste huwelijk, in
een deling voor schepenen van Oisterwijk van 3 september 1670, hadden laten stellen dat de 5 kinderen Jan
Willem Janssen ten behoeve van de voors. Jan Peter van Abelen en Jacob vander Voort, zeker 1/9 deel in
alle goederen die Jan Willems als man van Joostken Aert Mathijssen aangekomen waren door de dood van
Maijken dochter Peter Ariens van Abeelen, haar dochter, gelegen te Udenhout op het Winckel en dat het
moer verkregen in het huwelijk door Jan Willem Janssen en Joostken Aerts de 5 nakinderen de helft
onbedeeld vooraf zullen strekken en de andere helft door de voorschreven 5 voorkinderen en 2 nakinderen
in gelijke delen
Zo zijn verschenen Peter, Ariaen en Aert, zonen Jan Willem Janssen, mede namens Niclaes Cornelis
Scheijven als man van Maijken, aan de ene zijde, en Jan Peter van Abeelen en Jacob vande Voort aan de
andere zijde, en zij bevestigen deze afspraak

30 december 1670 | 364/I-109-110
Familierelaties
Adriaen Jan van Abeelen, Jan Laureijs van Abeelen, Jan Peter van Abeelen, Matheeus Willem Bergmans als
man van Maijken Jan Sterts alias Rijcken, Gerrit Peter Peijneborgh en Sijmon Peter Priems als voogden van
Peter onmondige zoon van Peter Priems verwekt uit Adriana dochter Cornelis Adriaens van Abeelen,
Matheeus Bergmans en Laurens Hendrix Verhoeven als voogden over Jan zoon wijlen Adriaen Jan Sterts
alias Rijcken, Adriaen Jan van Abeelen en Aert Arien Witlox als voogden over de twee kinderen van wijlen
Jan Jan van Abeelen, allen erfgenamen van heer Martinus van Abeelen, in leven pastoor van het markizaat
van Hede in Vlaanderen
zij machtigen Jacob vande Voort en Jan Jan Vuchts om namens hen, samen met de curatoren van de
boedel van Martinus van Abeelen, een inventaris op te stellen en de goederen publiek te verkopen.

3 april 1670 | 364/I-120
Maria Cornelis Adriaen Bertens, weduwe van Jan Gerrits de Kort, ligt ziek in bed en maakt haar testament.
Zij legateert aan haar zoon Cornelis de som van 150 gulden ineens en nog 137 gulden die haar zoon haar
had voorgeschoten.

11 mei 1663 | 364/I-122-122v
Jan Adriaan Laureijs bevestigt zijn testament van 4 november 1662.
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Hij legateert aan zijn broer Joost Ariaens 100 gulden

11 juli 1670 | 364/I-124
Heijltie dochter Willem Joost Schouten, weduwe van Aert Lombarts ligt ziek in bed en maakt haar testament
op.
Zij legateert aan haar zoon Anthonij Lombarts honderd zilveren ducatons.
Haar erfgenamen zijn haar zonen Adriaen, Willem, Anthonij en Joost
Met handtekeningen.

17 augustus 1670 | 364/I-125-125v
Hendrik Michiels vande Sande ligt ziek in bed en maakt zijn testament op.
maakt aan zijn broer Anthonij, wonende te Neerloon, hooiland te Zuidewijn Capelle
aan zijn zuster weduwe Jan van Besouwen, 1 hont
aan Claes Michiels, 3 hont en al zijn verdere goederen met bijen en stokken
aan broer Peter vande Zande, pastoor te Vremden, akkerland te Berkel, 1 1/4 vat
aan Michiel zoon Claes vande Sande

4 november 1662 | 364/I-128-128v
Testament van Jan Adriaen Laureijssen, wonende in Udenhout
Hij benoemd als executeur Jan Adriaen Cornelis en bij zijn overlijden zijn nabestaanden, voor 1/3 deel,
Lijntje dochter Arien Cornelis, huisvrouw van Arien Aert Weijten, voor 1/3 deel en de 4 kinderen van wijlen
Anneken dochter Ariaen Cornelis, voor 1/3 deel

29 december 1670 | 364/I-130-130v
Testament van Jan de Weer, schepen in Oisterwijk, en Jenneke van den Heuvel, zijn huisvrouw

5 mei 1670 | 364/I-131-132
Testament van Lambert Robbert Lijnen, jongeman, 72 jaar, ziek te bed liggend.
Hij legateert aan Andries Peter van Baest, getrouwd met zijn nicht Maria, 50 gulden en 1 mud rogge, en nog
wat roerende goederen
De rogge komt van Peeters Moesten
Hij legateert aan Denis Jan Peeter Willems 100 gulden
Hij legateert aan Cristina, zijn zuster die in Duitsland woont, de helft van de Piggen acker in de Sesse
hoeven naast de koijweij
met handtekening

14 april 1670 | 364/I-135-142
Lambert, Zeger en Heijliger, zonen van wijlen Elis Jan Franck Brocken en Maijken dochter Jacob Peters van
Runt, Peeter Goijaerts Vermeer als man van Cathalijn, Lambert en Hendrick Peter Vuchts als voogden van
Jan en Jenneken, kinderen van Elis en Maijken, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jenneke Brocken
1. helft in huis te Berkel
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2. akkerland te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. weiveld, genaamd de Leijweij, 3 lopen 37 roeden, te Udenhout in het Gommelaer
e.z. erfgenamen Jan Jan Emmen alias Rijcken, a.z. de gemene lei, e.e. de straat, a.e. het Giersbergs broeck
5. weiveld, genaamd de Mert Rijt, als voor aan de Gruenstraet, 3 lopen 3 roeden
e.z. Wouter Jan Wouters, a.z. Willem Adriaen Berthens, e.e. weduwe Jan Jacob Ceelen, a.e. de straat
6. 1/3 deel in 1 mud erfrogge jaarlijks uit onderpanden van Gerrit Colster te Loon op Zand
7. heiveld te Enschot
8. akkerland te Enschot
9. akkerland te Tilburg
10. akkerland te Hilvarenbeek
11. heibodem te Enschot
er zijn lasten maar niet gekoppeld aan een bepaald erf
2de lot Heijliger Brocken
1. helft in een aanstede te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. wei- of houtveld, te Udenhout in de Houtse straet in het Willighbroeck
e.z. Adriaen Peter Sijmon Priem c.s., a.z. Aert Dirck Nauwen en Cornelis Cauwenberch, e.e. Jan Adriaen
Laureijssen, a.e. Adriaen Laureijs Jans
5. weiveld, genaamd de Cleijne Leeghrijt, te Udenhout
e.z. Lambert Elis voornoemd, a.z. Jan Peters voorschreven, e.e. Wouter Jan Wouters, a.e. Jenneke
voorschreven zuidwaarts
6. weiveld, genaamd de Leijweij, als voor op het Gommelaer, 3 lopen 37 roeden
e.z. de gemene lei, a.z. erfgenamen Jan Jans Rijcken, e.e. Adriaen Jacobs van Rijswijck, a.e. kinderen
Lambert Peter Vuchts
7. 1/3 deel in 1 mud erfrogge jaarlijks uit onderpanden van Gerrit Colster te Loon op Zand
8. land en hei te Enschot
3de lot Jan Brocken
1. akkerland te Berkel
2. weiveld te Berkel
3. akkerland, 1 lopen 15,5 roeden, te Udenhout bij de Houtse straet
e.z. kinderen Goijaert Peeter Heeren, a.z. Peeter Cornelis de Lepper, e.e. een steeg, a.e. Laureijs Cornelis
Aerts
4. de westelijke helft in een wei- of houtveld, genaamd den Allert, 4 lopen 30,5 roeden, te Udenhout aan de
Gruenstraet
e.z. Zeger voornoemd, a.z. onmondige zoon van Adriaen Janssen Rijcken, e.e. Adriaen Gevers, a.e. Peeter
Cruijssen
5. de helft in een zak of 8 lopen erfrogge jaarlijks te gelden door Jan Robben c.s. te Berkel
6. 2/3 deel in hooiland te Waalwijk
7. de helft in akkerland te Hilvarenbeek
8. heiveld te Tilburg
9. heiveld te Enschot
4de lot Zeger Brocken
1. land en weiland in Berkel
2. land en weiland in Berkel
3. akkerland in Berkel
4. weiveld te Berkel
5. land en weiland, genaamd den Verloren cost, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. kinderen Goijaert Peeter Heeren, a.z. Peeter Elis Aerts, e.e. een gemene waterlaat, a.e. deze deler
6. broekveld, genaamd den Allert, te Udenhout in de Gruenstraet, 4 lopen 30 roeden
e.z. Jan Brocken, a.z. Arien Brekelmans, e.e. Adriaen Gevers, a.e. Peeter Cruijssen
7. de helft in een zak of 8 lopen erfrogge jaarlijks te gelden door Jan Robbert Lambert c.s. te Berkel
8. heiveld te Tilburg
5de lot Peter Goijaert Vermeer
1. stede te Heukelom
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2. akkerland te Heukelom
3. akkerland te Heukelom
4. akkerland te Heukelom
5. heiveld te Heukelom
6. broekveld, de oostelijke helft, te Udenhout bij de Cruijsstraet, genaamd de Voorste Leegrijten, 3 lopen
22,5 roeden
e.z. Lambert Brocken, a.z. het Hellemons broeck, e.e. Heijliger Brocken, a.e. Jan Joost Jan Emmen
7. heibodem te Tilburg
6de lot Lambert Brocken
1. huis in Heukelom
2. akkerland als voor
3. weiveld als voor
4. akkerland als voor
5. akkerland als voor
6. heiveld als voor
7. broekveld, de westelijke helft, te Udenhout bij de Cruijsstraet, genaamd de Voorste Leegrijten, 3 lopen
22,5 roeden
e.z. Peeter Brocken, a.z. Adriaen Jan Laureijssen, e.e. Heijliger Brocken, a.e. Jan Joost Jan Emmen
8. heibodem te Tilburg

3 september 1670 | 346/I-145-150
Peeter, Arien en Aert, zonen wijlen Jan Willem Janssen en wijlen Joostjen Aert Mathijssen in haar tweede
huwelijk verwekt, Claes Cornelis Scheijven als man van Maijken, Jan Laureijs Janssen als man van
Willemke, Jan wijlen Peeter Abeelen, verwekt uit Joostje in haar eerste huwelijk, Jacob Jan vander Voort als
man van Jenneke Peter Abeelen, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Peter Jan Willem Jansen
1. akkerland te Berkel
2. land en wei te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. weiveld te Berkel
5. heiveld te Tilburg
6. heiveld te Tilburg
7. hooiland te Waalwijk
2de lot Arien Jan Willem Janssen
1. huis etc te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. akkerland te Berkel
5. heiveld te Tilburg
6. hooiland te Waalwijk
3de lot Aert Jan Willem Janssen
1. huis etc. te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. heibodem te Tilburg
4de lot Claes Scheijven
1. akkerland te Helvoirt
2. akkerland te Helvoirt
3. heiveld te Helvoirt
4. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de hoochoutse Ackeren
e.z. Jan Peeter Wouters, a.z. Laureijs Janssen van Rijswijck, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. een weg
5. heiveld, te Udenhout in de Gommelaerse straet
e.z. weduwe Willem Martens de Cort, a.z. kinderen Gijsbert Ariens van IJerssel, e.e. de Gommesle straet,
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a.e. Jacob vande Voort
6. hooiland te Waalwijk
5de lot Jan Laureijss (sic)
1. akkerland te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. weiveld te Berkel
4. broekveld, te Udenhout 5 lopen
e.z. Hendrick Peeter Vuchts, a.z. (niet ingevuld), e.e. de Brantse steeghde, a.e. erfgenamen Van Baelen
5. heiveld te Tilburg
6. hooiland te Capelle
6de lot Jan Peter Abeelen
1. akkerland te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. akkerland te Berkel
5. heiveld te Tilburg
7de lot Jacob vande Voort
1. akkerland te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. broekveld, 3 lopen, parochie vs.
e.z. Cornelis Ariens van Iersel, a.z. kinderen Marten Gerrits de Cort, e.e. erfgenamen Thomas vanden
Heuvel, a.e. Claes Scheijven
4. heiveld te Tilburg

20 september 1670 | 346/I-150-150v
Jan en heer Willem, zonen van Laureijs van Abeelen en Jan van Besauwen als man van Maijken, aan de
ene kant en Willemken Jan Brekelmans, weduwe Peeter Laureijs van Abeelen met Adriaen Jan Brekelmans
aan de andere kant
sluiten een akkoord. De eerste comparanten zien af van hun aanspraak op de nalatenschap van Peter
Laureijs van Abbelen en de andere comparanten zien af van hun aanspraak op de nalatenschap van
Jenneke weduwe Laureijs van Abeelen.

9 juli 1670 | 364/I-155-156
Cornelis Lambert Willems en Joostie Peter Gerrit Francken, wonende in Udenhout, Joostie is ziek en ze
maken hun testament.

2 januari 1670 | 364/II-1-1v
Jan en Andriesken, kinderen van Jan Peeter Hendricx, mede voor Heijltie hun zuster
verkopen aan Peeter en Adriaen, zonen van Cornelis Arien Hoevenaers die al 1/4 deel hierin bezitten
1. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. weduwe Jan Peeters, a.z. Jan Laureijs Colen, e.e. weduwe Wouter Peeters van de Pasch, a.e. een
steeg
belast met jaarlijks 1/4 deel in 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan Daems gasthuis
2. 1/4 deel 3 lopen erfrogge die nu betaald worden door de kinderen van Claes Adriaen Scheijven uit
onderpanden in Udenhout
voor de som van 37 gulden 10 penningen
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22 februari 1670 | 364/II-7
Peter en Adriaen, zonen van Jan Ariens de Loos en Lijsken dochter wijlen Wouter Peeter Willems
verkopen aan Jenneke weduwe Jan Jacob Marcelis
akkerland, 6 lopen 27 roeden, te Udenhout bij de creijten molen
b.z. Jenneke weduwe Jan Jacob Marcelis, e.e. Adriaen Gevers van Deursen met een hoekje, a.e. de
gemeint
voor de som van 1030 gulden

22 februari 1670 | 364/II-7-7v
Peter en Adriaen, zonen van Jan Ariens de Loos en Lijsken dochter wijlen Wouter Peeter Willems
verkopen aan Jan Gommers de Cort
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Willem Adriaen Berthens, a.z. weduwe Adriaen Peeters, e.e. Adriaen Jan Brocken, a.e. Jan Janssen van
Iersel
voor de som van 48 gulden 10 penningen

22 februari 1670

364/II-7v

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Gerrit Mattheus, jongeman, die op 17 januari 1670 in
Tilburg is overleden.
1. 1/5 deel onbedeeld in akkerland, 5 lopen, te Udenhout bij de Houtse straet, bij de Hengst weije
2. 1/3 deel in een weiveld, 2 lopen, als voor
belast met 15 zakken rogge en 22 stuivers reductie aan de Bije te sBosch
getaxeerd op 50 gulden

24 februari 1670 | 364/II-7v-8
Taxatie van de nagelaten goederen van Peter Willems van Schie, jongeman, overleden op 31 januari 1670 te
Venloon
1. 1/3 deel onbedeeld in akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet bij het Boschpat
getaxeerd op 80 gulden

4 maart 1670 | 364/II-8-9
Taxatie van de nagelaten goederen van Peterken dochter Jan Hendricx Emmen, overleden te Udenhout op
18 februari 1670
1. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 5 lopen, te Udenhout op het Winckel
2. 3/4 lopen land als voor
getaxeerd op 110 gulden
3. akkerland, 2 lopen, genaamd de Hel, als voor
getaxeerd op 80 gulden
4. wei of broekveld, genaamd de halff bunder, als voor int broeck, 4 lopen
5. 1/4 deel westwaarts in een broekveld genaamd het latbosch, 2,5 lopen, als voor
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belast met jaarlijks 3 gulden aan Jan vande Graeff
belast met jaarlijks 9 stuivers 2 oort aan Versteegen
getaxeerd op 35 gulden
6. 1/3 deel in het weert weijke, 1 lopen, als voor
7. 40 roeden in de huijsacker
samen belast met 10 stuivers jaarlijks aan Jan Adriaen Wouter te Giersbergen
belast met jaarlijks 10 stuivers aan de erfgenamen Claes de Moij te sBosch
getaxeerd op 90 gulden

22 maart 1670 | 364/II-13-13v
Cornelis Lambert Willems
verkoopt aan heer Adriaen vander Meijden
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. de heer vander Meijde,m a.z. Hendrick Willems vanden Pasch, e.e. erfgenamen Thomas vanden Hovel,
a.e. onmondige kinderen Jan Huijbert Stevens(?)
voor de som van 72 gulden

29 maart 1670 | 364/II-14v
Claes Mischielssen vande Zande als man van Margriet Joost Claessen verkoopt aan
Jan Joost Claessen de jonge
weiveld, 3,25 lopen, te Udenhout in de Berckhoeck
e.z. Aert Joost Claes, a.z. Peter Claes Willems, e.e. Hendrick Joost Hendricx, a.e. Aert Joost Claessen
met het recht van overweg over het erf van Hendrick Joost Hendricx
voor de som van 400 gulden

29 maart 1670 | 364/II-15
Hendrick Joost Hendricx
verkoopt aan Jan Joost Claessen de jonge
nieuw heiveld, 2.25 lopen, te Udenhout in de Berck hoeck
e.z. Claes Joosten, a.z. heerbaan, e.e. Anthonis Joost Claes, a.e. Peeter Claes Willems
belast met jaarlijks hertogcijns
voor de som van 62 gulden

4 april 1670 | 364/II-15-15v
Taxatie van de nagelaten goederen van heer Marten van Abeelen, overleden Lede(?) in Vlaanderen op 18
maart 1670
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de hooch houtse ackeren
e.z. weduwe Jan Peters, a.z. Adriaen Janssen van Rijswijck
belast met jaarlijks 7 lopen rogge aan de heilige geest van sBosch
getaxeerd op 135 gulden
2. akkerland, 4 lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. weduwe Hendrick Peter Wijten
getaxeerd op 225 gulden
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3. land en wei, 2,5 lopen, als voor in de Mortel
e.z. heer Casteren, a.z. heilige geest van Oisterwijk
getaxeerd op 125 gulden

23 april 1670 | 364/II-18-18v
Hendrick Huijbert Bertens en Cornelis Lambert Willems als voogden over het kind van Lambert Jan Huijbert
Bertens
verkopen aan Cornelis Jan Martens t.b.v. de heer Adriaen vander Meijde
een huis met 2 gebinten en 33 roeden erf, te Udenhout aan de Santcant bij den Brant
e.z. de verkoper, a.z. heer vander Meijde, e.e. Jan Cornelis Witlocx, a.e. Cornelis Lamberts
voor de som van 46 gulden

23 april 1670 | 364/II-18v-19
Cornelis Lambert Willems
verkoopt aan Cornelis Jan Mertens
teulland, 34 roeden, te Udenhout bij den Brant
e.z. onmondige kind Lambert Jan Bertens, a.z. Jan Cornelis Witlocx e.a., e.e. de heer vander Meijden, a.e.
Jan Cornelis Witlocx
voor de som van 37 gulden

9 mei 1670 | 364/II-20v-21
Marten en Matheeus, zonen van Cornelis Martens en Jenneke hun zuster (23 jaar), verwekt uit Peerken
dochter Matheus Anthonissen, met Cornelis Jan Martens als voogd van Jenneke
verkopen aan heer Adriaen vander Meijde
1. hei en wei, 2 lopen, te Udenhout aan de Santcant, daer de leijde door loopt
e.z. (oost) de heer Van der Meijde, a.z. (west) kinderen Jan Jan Teeuwen, e.e. (noord) kinderen Cornelis
Aerts, a.e. (zuid) Jan Ariens van Rijswijck
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor
b.z. kinderen Cornelis Aerts, e.e. kinderen Jan van Ijle, a.z. de gemeint van Drunen
3. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. kinderen Cornelis Aerts, a.z. kinderen Jan Jan Mattheeussen, e.e. kinderen Jan van IJle, a.e. de
gemeint van Drunen
belast met jaarlijks 2 vaten rogge min twee kannen aan het groot begijnhof te sBosch
voor de som van 148 gulden

9 mei 1670 | 364/II-21v-22
Aert en Margriet, kinderen van Marten(?) Aertssen en Jenneke dochter Peter Jan Hendricx doe afstand van
de toch in de nabeschreven goederen
en is gecompareerd Joost zoon Aert Cornelis, mede voor Aert voorschreven zijn vader, en voor Jenneke en
Cathelijn dochter Aert Cornelis voorschreven, Aert Cornelis en Thomas Hendricx wonende in Vrijhoeve, als
bloedvoogden over de 3 kinderen van Corstiaen Hendricx verwekt uit de voorschreven Margreta, met
dezelfde Margreta
verkopen aan Adriaen vander Meijde
1.hei, wei en moer, genaamd Vrouwkens bempt, 4,5 lopen, te Udenhout aan de Sant cant
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e.z. Adriaen Janssen van Gorcum (west), a.z. kinderen Jan Jan Matheeussen (oost), e.e. Jan Ariens van
Rijswijck (zuid), a.e. de verkopers, perceel genaamd de Hooghe weij (noord)
2. hei en wei, 1 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Mattheeussen (west)< a.z. Jan Jan Jacobs (oost), e.e. de heer vander Meijde (zuid), a.e. de
gemeint van Drunen (noord)
Aert Cornelis is gerechtigd om nog 5 jaar uit het moer te turven en Margriet mag haar leven lang daar uit
blijven turven
voor de som van 90 gulden

9 mei 1670 | 364/II-22-22v
Jan Jan Jacob als man van Maeijken dochter Jan Janssen Teeuwen, en Jenneke huisvrouw Jan Jan
Janssen Teeuwen
verkopen aan Adriaen vander Meijde
1. hei en wei, genaamd Vrouwekens beempt, te Udenhout aan de Santcant, 2 lopen
b.z. en e.e. de heer vander Meijde (vandaag aan hem verkocht), a.z. a.e. Jan Ariens van Rijswijck
2. hei en land, genaamd den Heuvel, 2 lopen, als voor
e.z. de gemeint van Haaren, a.z. en e.e. heer vander Meijde met een steeg tussenbeide die bij dit perceel
hoort, a.e. de gemeint van Drunen
met het recht te wegen den langen beempt en de viercanten beempt van Peter Weijten
voor de som van 70 gulden

9 mei 1670 | 364/II-22v-23
Adriaen Ariens van Gorcum en met het Jan zijn zoon
verkopen aan Adriaen vander Meijde
heiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Peter Weijten c.s., a.z. heer vander Meijde, e.e. Jan Ariens van Rijswijck, a.e. kinderen Cornelis Aerts
voor de som van 20 gulden

27 mei 1670 | 364/II-23v
Taxatie van de nagelaten goederen van Lambert Robbert Lijnen, jongeman, overleden te Udenhout op 7 mei
1670
1. akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
getaxeerd op 140 gulden
2. weiland en hei, 4,5 lopen, als voor in den Berckhoeck
getaxeerd op 120 gulden

7 juni 1670 | 364/II-26
Meriken dochter Michiel Francken, nagelaten weduwe Bastiaen Jan Heesacker, doet afstand van haar tocht
ten behoeven van Michiel Bastiaen Janssen haar zoon, mede ten behoeve van haar andere kinderen
1. huis, schop, boomgaard, land en wei daar aan gelegen, 5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. kinderen Adriaen Peter Brekelmans, e.e. de straat, a.e. uitlopend in een spie
2. weiveld, genaamd den Beempt, 2 lopen, als voor
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e.z. kinderen Adriaen Peter Brekelmans, a.z. Jan Peter Wouters, e.e. Cornelis Lamberts, a.e. het vorige erf

7 juni 1670 | 364/II-26v
Michiel Bastiaen Jansen, Jan Jacob Heunen de oude als man van Ariken, Peter Martens als man van
Jenneke en Jan Jacob Heunen de jonge als man van Peerken, dochters van Bastiaen Jansen en Meriken
verkopen aan Wouter Jan Wouters mede ten behoeve van zijn broers en zusters
1. huis, schop, boomgaard, land en wei daar aan gelegen, 5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. kinderen Adriaen Peter Brekelmans, e.e. de straat, a.e. uitlopend in een spie
2. weiveld, genaamd den Beempt, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Adriaen Peter Brekelmans, a.z. Jan Peter Wouters, e.e. Cornelis Lamberts, a.e. het vorige erf
belast met jaarlijks 1/6 deel in 1 mud rogge aan de nonnen achter de Tolbrugge
belast met jaarlijks 24 stuivers in hertogcijns
belast met jaarlijks 3 carolus gulden
voor de som van 425 gulden

11 juni 1670 | 364/II-27-28v
Cornelis en Adriaen kinderen van Jan Adriaen van Abeelen, Adriaen Laureijs Jans als man van Lijsken, Joost
Jan vande Pasch als man van Adriana, Peter Jan Willems als man van Jenneke, dochters van Jan Adriaen
van Abeelen, Adriaen Jans en Aert Adriaen Laureijs als voogden van de kinderen van Jan Jan Adriaen van
Abeelen, Adriana dochter Cornelis Adriaen van Abeelen met haar voogd, Gerardt Peter Peijnenborgh als
man van Maijken Cornelis Adriaen van Abeelen, Geraert Peter Peijnenborgh en Sijmon Peter Priems als
voogden van de kinderen Peter Priems verwekt uit Adriana de jongste, dochter van Cornelis Adriaen van
Abeelen, Jan, Marten en Heijltie, kinderen van Wouter Adriaen van Abeelen, en Adriaen van der Voort, Dirck
Cornelis Wouters Adriaen van Abeelen, en Adriaen van der Voort als man van Jenneken dochter Cornelis
Wouters van Abeelen, Jan Laureijs Adriaens van Abeelen, mede voor Willem Laureijs van Abeelen, zijn
broer, en Jan Adriaens van Besauwen als man van Maijken Laureijs Adriaen van Abeelen, Peter Adriaen
Adriaen van Abeelen en Jan Jan Vuchts als man van Adriana dochter Adriaen Adriaen van Abeelen, Jan
Peter Adriaen van Abeelen en Jacob Jan vande Voort als man van Jenneken Peter Adriaen van Abeelen,
Matheeus Willem Bergmans als man van Maijken, Aert Jan de Ridder als man van Jenneken, dochters van
Jan Jan Sterts, verwekt uit Maria Adriaen van Abeelen, Mattheus Bergmans van voogd van de onmondige
zoon van Adriaen Jan Jan Sterts
verkopen aan monsieur Jacob van Casteren ten behoeve van heet Godefridus van Casteren raadsheer van
s'hertogenbosch
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in den cleijnen mortel
e.z. en e.e. de heer Godefridus Casteren met een wal tussenbeide die bij dit erf hoort, a.z. armen van
Oisterwijk wal en sloot tussenbeide die bij dit erf horen, a.e. het geefhuis van den Bosch en de kinderen Jan
Gerrits de Cort
voor de som van 390 gulden 10 stuivers

11 juni 1670 | 364/II-28v-29
Cornelis en Adriaen kinderen van Jan Adriaen van Abeelen, Adriaen Laureijs Jans als man van Lijsken, Joost
Jan vande Pasch als man van Adriana, Peter Jan Willems als man van Jenneke, dochters van Jan Adriaen
van Abeelen, Adriaen Jans en Aert Adriaen Laureijs als voogden van de kinderen van Jan Jan Adriaen van
Abeelen, Adriana dochter Cornelis Adriaen van Abeelen met haar voogd, Gerardt Peter Peijnenborgh als
man van Maijken Cornelis Adriaen van Abeelen, Geraert Peter Peijnenborgh en Sijmon Peter Priems als
voogden van de kinderen Peter Priems verwekt uit Adriana de jongste, dochter van Cornelis Adriaen van
Abeelen, Jan, Marten en Heijltie, kinderen van Wouter Adriaen van Abeelen, en Adriaen van der Voort, Dirck
Cornelis Wouters Adriaen van Abeelen, en Adriaen van der Voort als man van Jenneken dochter Cornelis
Wouters van Abeelen, Jan Laureijs Adriaens van Abeelen, mede voor Willem Laureijs van Abeelen, zijn
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broer, en Jan Adriaens van Besauwen als man van Maijken Laureijs Adriaen van Abeelen, Peter Adriaen
Adriaen van Abeelen en Jan Jan Vuchts als man van Adriana dochter Adriaen Adriaen van Abeelen, Jan
Peter Adriaen van Abeelen en Jacob Jan vande Voort als man van Jenneken Peter Adriaen van Abeelen,
Matheeus Willem Bergmans als man van Maijken, Aert Jan de Ridder als man van Jenneken, dochters van
Jan Jan Sterts, verwekt uit Maria Adriaen van Abeelen, Mattheus Bergmans van voogd van de onmondige
zoon van Adriaen Jan Jan Sterts
verkopen aan Hendrick Claes Willems ten behoeve van Maijken weduwe Claes Willems Jans
akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. weduwe Cornelis Matthijssen, a.z. en e.e. Jan Joosten vanden Broeck, a.e. weduwe Hendrick Peter van
IJersel
met de gerechtigheid van overweg over het erf van Jan vanden Broeck en de weduwe Jan Ceelen tot de
straat toe
voor de som van 591 gulden

11 juni 1670 | 364/II-29-29v
Cornelis en Adriaen kinderen van Jan Adriaen van Abeelen, Adriaen Laureijs Jans als man van Lijsken, Joost
Jan vande Pasch als man van Adriana, Peter Jan Willems als man van Jenneke, dochters van Jan Adriaen
van Abeelen, Adriaen Jans en Aert Adriaen Laureijs als voogden van de kinderen van Jan Jan Adriaen van
Abeelen, Adriana dochter Cornelis Adriaen van Abeelen met haar voogd, Gerardt Peter Peijnenborgh als
man van Maijken Cornelis Adriaen van Abeelen, Geraert Peter Peijnenborgh en Sijmon Peter Priems als
voogden van de kinderen Peter Priems verwekt uit Adriana de jongste, dochter van Cornelis Adriaen van
Abeelen, Jan, Marten en Heijltie, kinderen van Wouter Adriaen van Abeelen, en Adriaen van der Voort, Dirck
Cornelis Wouters Adriaen van Abeelen, en Adriaen van der Voort als man van Jenneken dochter Cornelis
Wouters van Abeelen, Jan Laureijs Adriaens van Abeelen, mede voor Willem Laureijs van Abeelen, zijn
broer, en Jan Adriaens van Besauwen als man van Maijken Laureijs Adriaen van Abeelen, Peter Adriaen
Adriaen van Abeelen en Jan Jan Vuchts als man van Adriana dochter Adriaen Adriaen van Abeelen, Jan
Peter Adriaen van Abeelen en Jacob Jan vande Voort als man van Jenneken Peter Adriaen van Abeelen,
Matheeus Willem Bergmans als man van Maijken, Aert Jan de Ridder als man van Jenneken, dochters van
Jan Jan Sterts, verwekt uit Maria Adriaen van Abeelen, Mattheus Bergmans van voogd van de onmondige
zoon van Adriaen Jan Jan Sterts
verkopen aan Jan Jan Gerrits de Cort
akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de hoochoutse ackeren
e.z. Adriaen Jacobs van Rijswijck, a.z. Geertruijt weduwe Jan Peter Hendricx, e.e. Arien Aerts, a.e. de
spijcker steegde
belast met jaarlijks 7 lopen rogge in een meerdere pacht aan het vrouwengasthuis te sBosch
voor de som van 348 gulden 10 stuivers

14 juni 1670 | 364/II-29v-30v
Herman en Maria, kinderen Aert Aert vande Pasch verwekt uit Jenneken Adriaen Jans, Aert Peter Aerts als
man van Jenneken, Hendrick Anthonis Jan Joosten als man van Maria, dochters van Aert Ariens van de
Pasch, mede voor Hendrick en Joost, zonen Aert Aerts voorschreven, Hendrick Anthonis Joosten als voogd
van de 5 kinderen Aert Aerts vande Pasch
verkopen aan Henrick Joost Hendricx voor een helft en Joost en Maria, kinderen Wouter Joost Hendricx voor
de andere helft
huis, hof, boomgaard, schop en bakhuis, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. weduwe Jan Aert Weijten, a.z. Jan Adriaen Laurijs, e.e. de straat, a.e. weduwe Jacob Ariens
met de gerechtigheid op de helvoirtse gemeint
belast met jaarlijks 1 oort aan de gezworenen van Helvoirt
gereserveerd is de woning in het bakhuis tot mei 1672 voor de weduwe Aert Adriaen vande Pasch met een
hoekje hof
de gebruikers van het huis mogen het bakhuis wel gebruiken om te bakken
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voor de som van 270 gulden

17 juni 1670 | 364/II-31v-33
Taxatie van de goederen van Peter Laurens Adriaens van Abeelen, overleden in de parochie Oisterwijk op
15 mei 1670 zonder kinderen na te laten
1. de onbedeelde helft in akkerland genaamd den Smisacker, 2 lopen, te Udenhout bij het herlaerbosch
getaxeerd op 100 gulden
2. de onbedeelde helft in een akkerland, 1,5 lopen, als voor
getaxeerd op 75 gulden
3. de onbedeelde helft in een broekveld genaamd de leegrijte, 3 lopen, te Udenhout
en de onbedeelde helft in een heiveld, 2 lopen, als voor
getaxeerd op 55 gulden
4. te Berkel
5. te Berkel
6. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 6 lopen, te Udenhout bij de Cuijl
getaxeerd op 15 gulden
7. te Tilburg
8. te Tilburg
9. te Berkel
10. 1/4 deel onbedeeld in een huis, schuur en aangelegen erf, 12 lopen, te Udenhout aan het herlaer bosch
belast met jaarlijks een vierdeel rogge aan de armen te Oisterwijk
getaxeerd op 190 gulden
11. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, genaamd den cuijlacker, te Udenhout, 5 lopen
getaxeerd op 10 gulden
12. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 3 lopen
nog een broekveld, 2, 5lopen, gelegen in de cuijl
1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 3 lopen, int gommeler
belast met jaarlijks 17 stuivers cijns
getaxeerd op 45 gulden
13. 1/28 deel in 3 stukjes akkerland, samen 12 lopen, te Udenhout
getaxeerd op 36 gulden

30 juni 1670 | 364/II-34v-35
Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Jan Vermeer, jongeman, overleden te Udenhout op 23 mei
1670
de helft onbedeeld in een lemen huisje met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout bij de Slimstraet
e.z. Claes Wouters, a.z. en e.e. erfgenamen Jan Pauwels, a.e. de straat
getaxeerd op 120 gulden

2 juli 1670 | 364/II-35-35v
Adriaen Jan vande Wouw
verkoopt aan Aert Jan de Ridder
akkerland, 1 lopen, te Udenhout, bij de creijten molen
e.z. Adriaen Jan vande Wouw, a.z. Aert Janssen de Ridder, e.e. Jan Peter Debus, a.e. Jan Gommers de
Cort
voor de som van 105 gulden
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17 juli 1670 | 364/II-38v-39
Jeroen Janssen vanden Bisenrijt en Johan Livens als voogden van de 2 kinderen Thomas Jan Goijaerts
verwekt uit Maria Jan Stevens vanden Biesenrijt, de voorschreven Jeroen Janssen van Jacob de voogd als
man van Anna Maria dochter Jan Stevens vanden Bisenrijt
verkopen aan Digna dochter Adriaen Cornelis weduwe Steven Janssen vanden Biesenrijt de tocht en Jan
Franssen als man van Emken(?) en Peter Cornelis Hovenaers als man van Adriaentje, dochters van Steven
Franssen
1. de helft in een woonhuis, schuur en schop, mede in de hof, boomgaard daaraan gelegen, 4 lopen, te
Udenhout bij de crijten moelen
e.z. kinderen Marten Peeters vande Wouw a,z, Laureijs Handricx Verhoven, e.e. de gemene straat, a.e.
volgend perceel
2. de onbedeelde helft in akkerland, 4 lopen, als voor
e.z. het vorige perceel
voor de som van 655 gulden

16 augustus 1670 | 364/II-45v-46v
Anneke dochter Handrick Peter Loeff, weduwe Wouter Dirck Nauwens
doet afstand van haar recht op tocht Albert Hendrick Vos en Gijsbert Wijtmans van Iersel, ten behoeve van
Albert Hendrick Vos als man van de dochter van Wouter Dirck Nauwen en de acht minderjarige kinderen van
Wouter Dirck Nauwen
1. een aanstede bestaande uit een huis, schuur, brouwhuis en klein huisje, met het land en weiland daaraan
gelegen, 13 lopen, te Udenhout in de Gruenstraet
e.z. Jenneke weduwe Handrick Janssen Deckers, a.z. kinderen Jan Pauwels, e.e. Jan Dircx van
Grevenbroeck, a.e. de straat
2. akkerland, 4 lopen, genaamd peer lemmens acker, als voor
e.z. Jan Jan Dries Cuijpers, a.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, e.e. Jan Cornelis Appels, a.e. Jan Janssen
Vuchts
Albert Hendrick Vos als man van Jenneken Wouter Dirck Nauwen en Anneke huisvrouw Wouter Dirck
Nauwen en Gijsbert Wijtmans van Iersel als voogd van de 8 kinderen van Wouter Dirck Nauwen
verkopen de bovenstaande goederen aan Jan Robbert Lamberts
Maijken weduwe Hendrick Loef en Anneke weduwe Wouter Dirck Nauwen mogen gedurende hun leven
blijven wonen in het kleine huisje en gebruiken 25 roeden erf. Zij moeten het huisje wel goed onderhouden
voor de som van 2440 gulden 10 stuivers

16 augustus 1670 | 364/II-47-47v
Anneke dochter Handrick Peter Loeff, weduwe Wouter Dirck Nauwens
doet afstand van haar recht op tocht Albert Hendrick Vos en Gijsbert Wijtmans van Iersel, ten behoeve van
Albert Hendrick Vos als man van de dochter van Wouter Dirck Nauwen en de acht minderjarige kinderen van
Wouter Dirck Nauwen
in de onbedeelde helft in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. weduwe Jan Jacob Marcelis, a.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. Wouter Jan Wouters, a.e. Maijken
weduwe Peter Jan Dal
De nieuwe eigenaren verkopen het goed aansluiten aan Gerrit Jan Robbert Gijsberts
belast met jaarlijks 3 lopen 6 kannen rogge aan het convent van de Clarissen te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 8 kannen rogge aan het convent van de Clarissen te sBosch
voor de som van 109 gulden
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16 augustus 1670 | 364/II-47v-48v
Maijken weduwe Hendrick Peter Loeff
doet afstand van haar tocht aan Anneke Peter Loeff haar dochter weduwe Wouter Dirck Nauwen
1. in een stede bestaande uit een huis, schuur, schop, land en erf daaraan gelegen, 36 lopen, te Udenhout
e.z. convent van Postel, a.z. erfgenamen Goijaert Sijmons, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Goijaert Sijmons
2. akkerland, 8 lopen, en een heiveld te Veenloon
Deze goederen dienen als onderpand voor de transactie die hiervoor heeft plaatsgevonden en voor een
schuld van 330 gulden aan Thomas Jans
Perijntie weduwe Reijnder Dirck Nauwen voor 200 gulden
ontslaat Jan Dircx van Grevenbroeck van een schuld van 300 gulden
en zo nog wat

29 augustus 1670 | 364/II-49v-50
Gerrit zoon wijlen Anthonis Aerts als man van Maria dochter Willem Joost Hendricx
verkoopt aan Hendrick Joost Hendricx voor de ene helft en de twee kinderen Wouter Joost Hendricx voor de
andere helft
weiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Geselse straet
e.z. de Biesmortelse straet, a.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, e.e. de Geselse straet, a.e. spits uitlopend
aan de Geselse straet
voor de som van 237 gulden

23 september 1670 | 364/II-51v-52
Frans Cornelis Baliaerts als man van Jenneken dochter Hendrick Emmen en Mericke dochter Adriaen
Heunen
verkoopt aan Wouter Hendrick Emmen
zijn kindsdeel in de erfenis van Hendrick Emmen en zijn deel in de erfenis van Adriaen Emmen, waar dan
ook gelegen
voor de som van 150 gulden

29 oktober 1670 | 364/II-56-56v
Gijsbert Gerrit Arien Teulinghs
verkoopt aan Cornelis van Giler(?) te Sprang
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 carolus gulden van 20 stuivers te betalen op st. Nicolaesdach bisschop
te sBosch uit:
1. akkerland, 3 lopen, genaamd den grooten acker, te Udenhout op t Winckel
e.z. Peter Wouters man van Aleijdt dochter Jan Willems (zuid), hiervan afgedeeld, a.z. Geraert de Cort
(noord), e.e. de steeg, a.e. Ariaen Wouters
2. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Jan Janssen (zuid), a.z. Peter Wouters (noord), hiervan afgedeeld, e.e. mr Arnt van Asperen, a.e. Jan
Jacobs van Rijswijck
deze cijns had Adriaen zoon wijlen Jan Ariens, man van Jenneke dochter wijlen Jan Willems, beloofd had
aan Jan van Dreijschoir ten behoeve van Peterken dochter wijlen Geraert Gerritss van Moergestel (?), en die
was Gijsbert aangekomen van Gerrit Adriaen Theulincx zijn vader
te lossen met 100 gulden
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gevest op 7 december 1634 te sBosch
Nu betaald door Anthonis Cornelis Witlocx en Willem Adriaen Stevens
voor de som van 100 gulden

18 november 1670 | 364/II-58-58v
Heijliger zoon wijlen Joost Ariens als man van Anneken dochter wijlen Adriaen Aert Weijters
verkoopt aan Hendrick Adriaen Aert Weijten en Adriaen Arien Aert Wijten, broers
1/3 deel in een huis, hof, boomgaard, land en wie, daaraan gelegen, 15,5 lopen, te Udenhout bij de creten
molen
e.z. Lijsken Peter Aert Wijten, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. Lijsken Peter Aert Weijten, a.e. de
gemene straat
voor de som van 900 gulden

5 december 1670 | 364/II-59-60
Engel zoon Reijnier Engelse als man van Maijken dochter Cornelis Jan Witlox
verkoopt aan Adriaen vander Meijde
1. 1/7 deel in een aanstede, bestaande uit een huis, hof, land, wei, hei 28 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. Hendrick Willem vande Plas e.a., a.z. de gemeint, e.e. het kind van Jan Huijbert Bertens, a.e. de straat
2. 1/7 deel onbedeeld in een heiveld te Helvoirt
belast met jaarlijks 1/7 deel in 12 lopen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/7 deel in 1 mud rogge aan iemand in Moergestel
belast met jaarlijks 1/7 deel in 6 gulden aan onze lieve vrouwe broederschap te sBosch
belast met jaarlijks 1/7 deel in 30 stuivers aan rentmeester Leeffdael
voor de som van 207 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonvader Cornelis Jan Witlocx

10 december 1670 | 364/II-61-61v
Taxatie van de nagelaten goederen van Maijken dochter Anthonis Cornelis die is overleden te Elshout op 6
november 1670
1. akkerland, 3/4 vat, te Udenhout bij de Creeten molen
e.z. Laureijs Hendricx, a.z. de weg, e.e. Adriaen Adriaen Berthens, a.e. prins van Hoochsolder
getaxeerd op 60 gulden

18 december 1670 | 364/II-63-63v
Aert Gerrits Peijnenborgh als man van Margreta dochter Gijsbert Wijtmans van Iersel
verkoopt aan Jan Janssen
1. 1/6 deel onbedeeld in akkerland, 4 lopen, 14 roeden, te Udenhout in de Smisacker
e.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.z. Peter Laureijs Custers en Adriana Breckelmans, e.e. de gemene
straat, a.e. Joost Adriaen Breeckels
belast met jaarlijks 1.6 deel in 1 stuiver aan de heer van Loon
2. 1/6 deel onbedeeld in broekveld, te Udenhout, 1,5 lopen
e.z. Adriaen Hendricx, a.z. Adriaen Heunen, e.e. (niet ingevuld), a.e. de gemene steeg
3. te Tilburg
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voor de som van 118 gulden

27 december 1670 | 364/II-65
Gerrit Anthonis Aert Kemps als man van Maria dochter Willem Joosten
verkoopt aan Mathijs Antonis Aert Kemps zijn broer
1. akkerland, 1,5 lopen, genaamd de Hel, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. weduwe Wijt Jan Aerts, a.z. Hendrick Joost Wouters, e.e. Wouter de Snijder, a.e. (niet ingevuld)
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Joost Wouters, a.z. Dirck Willem Joosten, e.e. de Geselse acker, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan iemand te sBosch
voor de som van 300 gulden
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