
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 365 ("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.) 
1671

1671 | 365/I-1-1v

Maijken dochter Wouter Joosten, weduwe van Peter Jan Dal
doet handlichting t.b.v. de personen die daartoe gerechtigd zijn
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout, aan het eind van de Hoeffsteegde
e.z. Hendrick Jan Gerrits, a.z. Jan Pauwels, e.e. weduwe Jan Arien Lamberts, a.e. weduwe Reijndert 
Dircken e.a.

de eigenaren zijn de erfgenamen Adriaen Anthonisse van Baertwijck

10 januari 1671 | 365/I-1v-3v

Familierelaties

Wouter zoon wijlen Hendrick Emmen, verwekt uit Mariken dochter Adriaen Heunen, Vijver(?) Peter Jacobs 
als man van Adriana, en Beris Embert Laureijs als man van Emken

10 januari 1671 | 365/I-3v-5v

Embert en Arien, zonen van Antonis Emmen, verwekt uit Maijken dochter Adriaen Peter (...), en Jan Adriaen 
Anthonis Cruijssen als man van Peterken Antonis Emmen, maken een erfdeling van de nagelaten goederen 
van hun ouders

1ste lot Embert Antonis Emmen
1. te Berkel
2. akkerland, genaamd den Ouwen hoff, 1 lopen, te Udenhout ter plaatse genaamd t'Helder bosch
e.z. Goijaert Peter vande Schoor,a.z. Jan Arien Antonis Cruijssen, e.e. Jacob Jacob Molder, a.e. de gemene 
straat

belast met jaarlijks 1 sester rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 165 gulden en 14 stuivers kapitaal aan verschillende personen te sBosch

2de lot Arien Antonis Emmen
1. te Berkel

belast met jaarlijks 1 sester rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 204 gulden en 3 stuivers kapitaal aan verschillende personen te sBosch

3de lot Jan Adriaen Antonis Cruijssen
1. wei en hof, te Udenhout, 4 lopen, aan t'Helder bosch
e.z. Aert Arien Hamers, a.z. Jenneke weduwe Elias Aert Mathijs, b.e. de gemene straat
2. akkerland, genaamd den Ouwen hoff, 1 lopen, als voor
e.z. Embert tegendeler, a.z. Jenneke weduwe Elias Aert Mathijss, e.e. Jacob Jacob Molder, a.e. de gemene 
straat

belast met jaarlijks 1 sester rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 204 gulden en 3 stuivers kapitaal aan verschillende personen te sBosch

16 maart 1671 | 365/I-18-21
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Peer Jansen Jonckheer als man van Hendricken en Jan Adriaen Laureijs als man van Maijken, dochters van 
Jan Hendrick Gerrits en Peerken Willem Peter Gerrits
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Peter Jan Jonckheer
1. huis, schop en aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout op de Molenstraet
e.z. weduwe Cornelis Mathijs, a.z. Jan Adriaen Laureijs, hiervan afgedeeld, e.e. de straat, a.e. Jan Adriaen 
Laureijs hiervan afgedeeld
2. akkerland, genaamd de Wouwer, 1,25 lopen, te Udenhout
e.z. Gijsbert Ariens vande Hove en de heer vander Meijden, a.z. weduwe Cornelis Mathijs, e.e. een steeg 
van de heer van Wittenhorst, a.e. Aert Hamers
3. akkerland, genaamd de Nieuwen acker, 1 lopen, als voor
e.z. en e.e. heer vander Meijden, a.z. Peter Hamers, a.e. Adriaen Hamers
4. weiveld, zuidwaarts, iets groter dan de wederhelft, genaamd t'Hoogh, als voor
e.z. Aert Hamers, a.z. de heer van Loon, e.e. Jan Adriaens, met de sloot tussenbeide, a.e. abdij van Postel
5. de oostelijke helft in een weiveld, genaamd Dore weij, 3,5 lopen in het geheel, als voor
e.z. Jan Adriaen Laureijs, a.z. erfgenamen Peter Faessen
6. akkerland, 1,25 (?), als voor
e.z. heer vander Meijden, a.z. Jan ??
7. de zuidelijke helft in akkerland, genaamd de Seslopen, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Adriaen Laureijs, a.z. Francois Strijbosch, Adriaen Hamers e.a.
8. akkerland, genaamd Jen Wouters hoff, 1 lopen, als voor
e.z. weduwe Cornelis Mathijs, a.z. Adriaen Hamers
9. de oostelijke helft in akkerland, te Venloon, 3,5 lopen
e.z. Jan Adriaen Laureijs tegendeler, a.z. Peter Hamers
10. akkerland, 1 lopen, te Venloon
e.z. Adriaen Hamers,a.z. Jan Willems
11. de zuidelijke helft in een broekveld, te Udenhout in den Brant
e.z. Jan Adriaen Laureijs, a.z. Adriaen Ariens van Gorcum

belast met jaarlijks de helft in 10 lopen rogge aan juffrouw Donckers te sBosch

2de lot Jan Adriaen Laureijs
1. akkerland, achter het huislot, 1 lopen, genaamd het Kalver weijken, te Udenhout in de Molenstraet
e.z. Jan Willems, a.z. het onmondige kind van Peter Vermeer, e.e. Peter Jan Jonckheer, a.z. Francois 
Strijbosch
2. weiveld, genaamd het Leegh Bemdeken, 3 lopen, als voor
e.z. de heer van Loon, a.z. Adriaen Goijaerts, e.e. abdij van Postel, a.e. Peter de tegendeler
3. akkerland, genaamd de Wouwer, 1,25 lopen, als voor
b.z. heer vander Meijden, e.e. Aert Hamers, a.e. een steeg
4. akkerland, genaamd den Nieuwe acker, 0,75 lopen, als voor
e.z. en e.e. heer vander Meijden, a.e. Adriaen Hamers
5. de oostelijke helft in een weiveld, genaamd de Dore weij, in het geheel 3,5 lopen, als voor
a.z. Peter Jonckheer, a.z. Adriaen Goijaerts
6. akkerland, 1,25 lopen, als voor
e.z. heer vander Meijden, a.z. weduwe Cornelis Mathijs
7. de noordelijke helft in akkerland, genaamd de Ses lopen, als voor, 3 lopen
e.z. Adriaen Hamers, a.z. Peter Jonckheer
8. akkerland, genaamd de Bremweije, 1,5 lopen, als voor
e.z. Laureijs Jans, a.z. de gemene straat
9. de westelijke helft in akkerland, 3,5 lopen, te Venloon
e.z. heer vander Meijden, a.z. Peer Jonckheer
10. akkerland, 1 lopen, te Venloon
e.z. Jan Andries Cuijpers, a.z. Adriaen Hamers
11. de noordelijke helft in een broekveld, te Udenhout in den Brant
e.z. Peter Jonckheer, a.z. Jan Hendrick de Groot

belast met jaarlijks de helft in 10 lopen rogge aan juffrouw Donckers te sBosch
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27 juni 1671 | 365/I-28v-29v

Wouter Anthonis van Laerhoven voor 2/3 deel en Jan Peter Custer en Robbert Adriaen Brekelmans, 
voogden over de 5 kinderen van Adriaen Wilborts van Schie voor 1/3 deel,maken een erfdeling van een stuk 
akkerland

1ste lot Wouter Anthonis van Laerhoven
1/3 deel oostelijk in akkerland, het geheel 5 lopen groot, te Udenhout bij de Schoorstraet
e.z. de kinderen van de tegendeler  west, a.z. Jan Aert Wouter van Laerhoven, b.e. Hendrick Jansen,

1/3 deel westelijk in hetzelfde stuk akkerland, als voor
e.z. 5 onmondige kinderen, a.z. Jan Embert van Rijswijk, b.e. als boven

2de lot onmondige kinderen
het middelste 1/3 deel in akkerland, in het geheel 5 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraet
b.e. Wouter Anthonis van Laerhoven, b.e. Hendrick Janssen Dolck

29 juni 1671 | 365/I-29v-30

Jenneke Willem Berthens doet afstand van haar tocht 
aan Cornelis Willem Cornelis Berthens haar zoon
1. 1/6 deel onbedeeld in een woonhuis, schuur en erf, 9,5 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. en e.e. de gemene straat, a.z. Goijaert Peters Vermeer e.a., a.e. weduwe Hendrick Jan Laureijssen
2. 1/6 deel onbedeeld in al haar goederen gelegen onder Udenhout

29 juni 1671 | 365/I-30-30v

Cornelis Willem Berthens en Joanna zijn moeder dragen op aan
Adriaen van Bocholt, rentmeester van de geestelijke goederen t.b.v. de altaristen in de kerk van Oisterwijk
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 carlij (sic) guldens en 17 stuivers, de gulden gerekend voor 20 stuivers 
per stuk, te betalen op st. Lucasdag.
De eerste betaaldag is st. Lucasdag 1671.
Dit uit 1/6 deel van de goederen in de vorige akte genoemd
Deze cijns is te lossen met 117 gulden.

21 december 1671 | 365/I-47v-49v

Jan, Arien, Gerrit, Adriaen, Lucas, Peeter, Aert, Hendrick, Jan de jongste, Cornelis, Maria en Lijsken, 
kinderen van wijlen Gijsbert Ariens van IJersel en Cornelia Aert Arien Anthonis
Maria en Lijsken geassisteerd door Cornelis Ariens van IJersel en Arien Aert Aerts hun voogden, Lijsken is 
24 jaar
maken een erfdeling van de goederen van hun ouders, waarbij Lucas ook beschikt over het kindsdeel dat hij 
van zijn broer Joost heeft gekocht.

1ste lot Jan de oudste
1. het middelste 1/5 deel noordwaarts in een erf van 10 lopen, te Udenhout in Brabantshoeck
e.z. Lucas, a.z. Lijsken, e.e. Cornelis Adriaen Scheijven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 11,5 stuivers aan rentmeester Bouckholt
belast met jaarlijks de helft in 19 stuivers aan rentmeester Bouckholt

op lichtmis 5 gulden betalen aan Peter
en te halen met Lucas op het voorhoofd van Lijsken, Hendrick en Aert, over het ... weegsken het hout aldaar 
staande
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2de lot Arien van IJersel
1. de helft westwaarts in een aanstede, met de materialen van de schuur, bakhuis en schop, 2,5 lopen, te 
Udenhout op het Winckel
e.z. Cornelis, a.z. erfgenamen Bastiaan Claes van Engelant, e.e. Anthonis Andries Michiels c.s., a.e. de 
straat
belast met de helft in 6 lopen rogge aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 3,5 stuivers hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 5 guldens aan de kerk van Haaren

en zal dit lot met Cornelis ieder zijn huizing moeten ruimen op mei eerstkomende
en betalen op lichtmis eerstkomende ten behoeve van het gemeen 75 gulden

3de lot Gerrit
1. het middelste 1/3 deel in akkerland, in het geheel 4 lopen, te Udenhout in de Hoochoutse ackeren
e.z. Maijken, a.z. Jan de jongste, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Adriaen Hendrick Joosten

4de lot Adriaen
1. weiveld, genaamd de Hoochweij, te Udenhout op het Gommelaer
e.z. st. Jacobs gasthuis, a.z. Peter van IJersel, e.e. weduwe Jan Peeters, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3,5 stuiver cijns aan het convent van den Uuijlenborch
Hendrick Joost Hendricx mag wegen over dit weiveld
2. heiveld, 6 lopen, als voor
e.z. Claes Cornelis Scheijven, a.z. Jan van IJersel de oudste, e.e. Cornelis Ariens van IJersel, a.e. de straat

5de lot Lucas
1. weiveld, genaamd den Ris, 2 lopen, te Udenhout in de Gommelse straet
e.z. Cornelis Ariens van IJersel, a.z. Wouter Jan Wouters, e.e. st. Jacobs manhuijs, a.e. de gemene straat
2. 1/5 deel noordwaarts in een erf, in het geheel 10 lopen, als voor in Brabantshoeck
e.z. Jan de oudste, a.z. Hendrick Koost Hendricx, e.e. Andries Claes Scheijven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 lopen 8 kannen rogge aan het convent van Oisterwijk
te betalen aan Peter op lichtmis 5 gulden
te halen met Jan den oudste op het voorhoofd van de andere 3 loten in Brabants hoek over het 
doijweechsken het hout aldaar staande

6de lot Peter
1. weiveld, genaamd de Leeghweije, te Udenhout op het Gommelaer, 4 lopen
e.z. Jan Martens de Cort, a.z. Adriaen van IJersel, e.e. Hendrick Joost Hendricx, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan Uuijlenborch
2. de gerechtigheid of 1/4 deel in 7 kwartier in den Brant

7de lot Aert
1. 1/5 deel zuidwaarts in erf , 10 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Hendrick Joost Hendricx, a.z. Hendrick van IJersel, e.e. weduwe Andries Jan Stevens, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge op het begijnhof te sBosch
5 gulden op lichtmis aan Peter

8ste lot Hendrick
1. het middelste 1/5 deel zuidwaarts in een erf van 10 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Aert, a.z. Lijsken, e.e. weduwe Andries Jan Stevens, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge op het begijnhof te sBosch
5 gulden op lichtmis aan Peter

9de lot Jan de jongste
1. 1/3 deel westwaarts in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Hoochoutse ackeren
e.z. Gerrit, a.z. Adriaen Ariens Brekels, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Sijmon Marten Sijmons

10de lot Cornelis
1. een huis met de helft oostwaarts van de aanstede, 2,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Arien, a.z. Bastiaen Claes van Engelant, e.e. de straat, a.e. Willem Arien Stevens
belast met jaarlijks de helft in 6 lopen rogge aan de altaristen van Oisterwijk
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belast met jaarlijks de helft in 3,5 stuivers hertogcijns
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden aan de kerk van Haaren

de huizinge en de schuur staan op elkaars lot moeten zij beide geruimd worden voor mei eerstkomende

11de lot Maria
1. 1/3 deel oostwaarts in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Hoochoutse ackeren
e.z. Gerrit, a.z. Heijltie weduwe Wouter vande Pasch, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Arien Hendrick Joosten

12de lot Lijsken
1. middelste 1/5 deel in een erf van 10 lopen, te Udenhout, in Brabants hoeck
e.z. Hendrick, a.z. Jan de oudste, e.e. Andries Arien Scheijven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 11,5 stuivers aan rentmeester Bouckholt
belast met jaarlijks de helft in 19 stuivers aan rentmeester Bouckholt

9 maart 1671 | 365/I-50-51v

Peeter Goijaert Peters aan de ene zijde en Jan en Gerrit, zonen wijlen Jan Jansen Heunen, mede voor hun 
moeder en zuster
maken een erfdeling van de nabeschreven goederen

1ste lot Peeter Goijaert Peters
1. de noordelijke helft in een broekveld, genaamd de Leeghe Rijt, te Udenhout int broeck
e.z. weduwe Peter Laureijs Ceusters, a.z. kinderen Adriaen Breckels e.a., e.e. Adriaen Adriaen Heunen, a.e. 
Jan Joost vanden Broeck e.a.
belast met jaarlijks 10 stuivers 1 vat aan de heilige geest te Oisterwijk
2. de westelijke helft in een hei, 1,5 lopen, als voor in de Hessel donck
e.z. Jan Joost vanden Broeck, a.z. kinderen Jan Jansen Heunen, e.e. Peter Goijaert Peters, a.e. 
erfgenamen Cornelis Joosten

2de lot kinderen Jan Jansen Heunen
1. de oostelijke helft in een broekveld genaamd dAsschot, 1,5 lopen, te Udenhout int broeck
zuid Wouter Cornelis van Haren, noord Jan Joost Claessen, e.e. erfgenamen van de jongen rijcken (?), a.e. 
erfgenamen Michielsen
2. de oostelijke helft in een broekveld genaamd de Hesseldonck, 1,5 lopen, als voor
e.z. weduwe van de heer Snel, a.z. eter Goijaerts voors., e.e. kinderen Cornelis Joosten, a.e. Peter Goijaerts 
v.s.

belast met jaarlijks 3 stuivers 3 oort aan (niet ingevuld)

7 augustus 1671 | 365/I-52

Matheus Willem Berchmans en Aert Jan de Ridder aan de ene zijde en Jan Jan Vermeer aan de andere 
zijde, overleggen enkele landerijen en goederen gekomen van Jan Arian Jan Kierkens, jongeman die op 23 
januari 1671 in Udenhout is overleden
Matheus Willem Berchmans en Aert Jan de Ridder zullen bezitten alle erfgoederen die de v.s. Jan in Holland 
had liggen en geld ter waarde van 10 carolus gulden die door Jan Jan v.s. zijn voorgeschoten

Jan Jan Vermeer krijgt de erf- en erfhavelijke goederen in Brabant gelegen

17 juli 1671 | 365/I-54-54v

Er is een proces ontstaan tussen de 5 kinderen van Aert Dirck Nouwen
en nu compareert Adriaen zoon Aert Dirck Nauwen, verwekt uit Willemke dochter Adriaen Hessels, mede 
voor zijn broers en zusters, aan de ene zijde, en Willem en Adriaen, broers, zonen wijlen Jacob Adriaen 
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Hessels, verwekt uit Maria dochter Dirck Aert Nauwen, Jacob Jan Jacobs als man van Jenneke dochter 
Jacob Adriaen Hessels en Maria Dirck Nauwen, mede voor hun onmondige broer, Willem, Adriaen en Jacob 
ook voor de 2 onmondige kinderen van Adriaen vander Sterre, verwekt uit Maria Dirck Aert Nauwen, aan de 
andere zijde

De 5 kinderen van Aert Dirck Nauwen verkrijgen het 5/6 deel in het zesde lot dat de kinderen Jacob Adriaen 
Hessels ten deel is gevallen op 16 oktober 1667, voor schepenen van Oisterwijk, met de lasten

De 4 kinderen van Jacob Adriaen Hessels voor 4/6 deel en de twee kinderen van Adriaen Jan vander Sterre 
voor 2/6 deel verkrijgen het lot dat de kinderen van Aert Dirck Nauwen in dezelfde deling ten deel was 
gevallen.

De kinderen van Jacob Adriaen Hessels en Adriaen vander Sterre betalen nog 88 gulden aan de kinderen 
van Aert Dirck Nauwen voor het moer in den Brant
Er zijn nog reparaties gedaan aan het werkhuis van Aert Dirck Nauwen.

1 december 1671 | 365/I-62-64

Staat en inventaris van de erfhavelijke goederen van wijlen Joost Peter Lamberts Vuchts en Anneken zijn 
huisvrouw

een hele lange lijst met roerende goederen, niet bijzonder, wel heel uitgebreid.

2 december 1671 | 365/I-66-66v

Testament van Jan Melis en Lucia Peijnenborch. De laatste is ziek.

5 mei 1671 | 365/I-68-69v

Inventaris van de nagelaten goederen die Maijken dochter Jan Willems, weduwe van Jacob Embert Jacobs 
bezat ten tijde van haar huwelijk met Claes Cornelis Arien Scheijven

6 januari 1671 | 365/II-1

Peter Gerrit vande Pasch
verkoopt aan Gerrit Jan van Rijswijck
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in de Hoochoutse ackeren
e.z. Peeter Gerrit vande Pasch, a.z. Cornelis Adriaen van IJersel, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Adriaen Embert 
Jacob van Rijswijck

voor de som van 38 gulden

6 januari 1671 | 365/II-1-1v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan de onmondige zoon van wijlen Cornelis Janssen ... verwekt uit 
Maijken Francken, overleden te Cromvoirt op 30 november 1671

huisje en een dries van 1 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
een duinakker, 0.75 lopen, gelegen aan de rand van Udenhout
broekveld, 0,5 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
belast met jaarlijks 5 gulden aan Willem Appels te Oisterwijk
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belast met jaarlijks 5 gulden aan Jan Jansen Prims te Helvoirt

getaxeerd op 50 gulden

3 maart 1671 | 365/II-15-16

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan onmondige zoon van Adriaen Jansen, overleden op 23 januari 
1671 in Udenhout

huis, schuur, land en grond, 3 morgen 4 lopen, te Udenhout in de Gruenstraet
e.z. weduwe Joost Goijaerts, a.z. weduwe Jan Jan van Heck
belast met jaarlijks 1 mud rogge aan de heer van der Meulen
getaxeerd op 1200 gulden

land en wei, 5 lopen, als voor
getaxeerd op 170 gulden

straaiselveld of broekveld, genaamd den Aldert, 1 morgen, als voor
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de erfgenamen Zutphen
getaxeerd op 75 gulden

Broekveld, 4 lopen, als voor in d'Asschot
belast met jaarlijks 6 stuivers cijns aan de predikheren te sBosch
getaxeerd op 100 gulden

broekveld, 1 morgen, als voor in den koecamp
getaxeerd op 75 gulden

1/3 deel westelijk in een heiveld, 3,5 lopen, in de Hooge Heij
nog een heiveld van 3 lopen in de heijhoeff
getaxeerd op 20 gulden

de helft in 1/3 deel van 7 lopen erf in dat de moeder van de overledene in tocht bezit aan het huis gelegen
getaxeerd op 75 gulden

de helft in een erf, land en wei, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
dan staet het selve neffens meer persoonen goederen eerstdaegs opgewonnen te worden van een 
verswegen rente van de heer Merendonck over de 500 gulden
getaxeerd op nihil

9 maart 1671 | 365/II-16v-17

Adriaen Aert Dirck Nauwen
verkoopt aan Jacob Jan van de Voort en Peter Jan Willems
houtveld, 2,5 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. Laureijs Peter Willems, a.z. Jan Goijaert Heeren, e.e. Cornelis Cauwenbergh hiervan afgedeeld, a.e. 
Laureijs Peter Willems

voor de som van 160 gulden 13 stuivers

Cornelis Cauwenbergh moet de helft van de weg van het perceel onderhouden
verkoper aangekomen van Maijken dochter Aert Aert van Tilburgh zijn eerste huisvrouw

10 maart 1671 | 365/II-18v-19
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Jacob zoon Jan Peter Jacobs als man van Jenneken dochter wijlen Jacob Adriaen Hessels en wijlen Maria 
dochter Dirck Nauwen
verkoopt aan Adriaen Jan vander Sterre
1. 1/6 deel in een stede bestaande uit een huis, schuur en aangelegen erf, ... lopen, te Udenhout bij de 
Creijtenmolen
e.z. de molenhoff, verder rondom in de gemeint
2. 1/6 deel in akkerland, 4 lopen en enkele roeden, genaamd Sijke Maijs (?) acker, te Berkel
3. 1/6 deel in weiveld te Berkel
4. 1/6 deel in akkerland te Berkel
5. 1/6 deel in 4 lopen rogge gaande uit de kreitenmolen
6. 1/6 deel in 2/5 deel in een windmolen ten Creijten
7. 1/6 deel in de rosmolen bij de windmolen staande
8. 1/6 deel in de molenhoff

allen den ouden commer op de vs. porti staende, komt voor rekening van de koper

voor de som van 367 gulden 10 stuivers

12 maart 1671 | 365/II-19-19v

Jan zoon Elis Jansen Brock, 22 laar, geassisteerd door Hendrick Peter Vuchts
verkoopt aan Adriaen Huijbert Piggen
akkerland, 1 lopen 16 roeden, te Udenhout bij de Houtse straet
e.z. Peter Cornelis de Lepper, a.z. Jan Goijaerts c.s., e.e. Laureijs Cornelis de Lepper, a.e. Jan Goijaerts c.s.

voor de som van 130 gulden

20 maart 1671 | 365/II-20-20v

Taxatie van de nagelaten goederen van Gerit Jan Priems, overleden te Berkel op 16 maart 1671

o.a.
akkerland, 1 lopen, te Berkel in de Ses hoeven
belast met jaarlijks 9 lopen rogge aan N. Verstegen
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan het convent van Ulenborgh
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan rentmeester vande Wilde
belast met jaarlijks 4 stuivers hertogcijns
getaxeerd op 50 gulden

24 maart 1671 | 365/II-20v-21

Wouter zoon Andries Cornelis en Joris zoon Aelbert Stevens als man van Cornelis dochter Andries Cornelis
verkopen aan Jan Arien Wouters
1. broekveld in twee percelen, 1,5 lopen, te Udenhout in de ... 
e.z. de heer Grinsven, a.z. Jan Arien Wouters, e.e. Handrick Anthonissen, a.e. erfgenamen Thomas vanden 
Heuvel
2. broekveld genaamd d'Osse weij, 1 lopen, als voor
e.z. Jan Arien Wouters, a.z. en e.e. de heer Grinsven, a.e. kinderen Cornelis Breeckels
3. moerveld, 0,5 lopen, als voor
e.z. en e.e. kinderen Cornelis Breeckels, a.z. weduwe Steven Jans Priems, a.z. Cornelis Peters

voor de som van 250 gulden

Joris reserveert het moerveld dat hij in de eerste drie jaren zal uitturven
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21 maart 1671 | 365/II-21-22

Lambert, Seger, Heijliger en Jan, broers, zonen van Elis Jan Brocken en Maijken dochter Jacob Peter van 
Rund, Peter Goijaerts Vermeer als man van Catarina Elis Jans en Maijken, Lambert en Hendrick Peter 
Vuchts als voogden van Jenneken Elis Jans en Maijken
verkopen aan Jan Goijaert Heeren
1. huis en aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout in de Houtse straet
e.z. Laureijs Jan Peter Willems, a.z. Peter Cornelis de Lepper, met een steeg tussenbeide, e.e. Jan Goijaert 
Heeren, a.e. de Houtse straet
2. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Laureijs Jans vs. a.z. Adriaen Jan Peter Willems, e.e. Cornelis Jan Cauwenbergh, a.e. een erfsteeg

belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan baxkoorken te sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 8 kannen rogge aan de armen van Oisterwijk in een meerdere pacht

voor de som van 501 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen door erfdeling met de kinderen Goijaert Heeren

14 april 1671 | 365/II-23v

Aerdt zoon Cornelis Peters
verkoopt aan Adriaen Jansen vanden Plas
weiveld, 1 sestersaat, te Udenhout in den Biesmortel
oost Peter Wouter Kolen, west erf genaamd Adriaen van Iersels velden, noord Adriaen vanden Plas, zuid 
Handrick Danielssen

voor de som van 56 gulden

18 april 1671 | 365/II-24

Heijliger zoon Elis Jan Vrancken Brocken en Maijken dochter Jacob Peters van Rund
verkoopt aan Wouter Laureijssen
de zuidelijke helft in een broekveld, in het geheel 5 lopen, te Udenhout bij de Houtse straet
e.z. Jan Goijaert Heeren, a.z. Cornelis Cauwenbergh, e.e. Adriaen Laureijssen, a.e. Jan Adriaen Laureijssen

voor de som van 167 gulden

18 april 1671 | 365/II-24-24v

Peter en Jan, broers, zonen Jan Jan Vermeer
verkopen aan Heijliger Elis Jan Vranck Brocken
erf, hof, boomgaard en land, 2 lopen 9 roeden 1 voet, te Udenhout in de Slimstraat 
e.z. Handrick Jan de Cort, a.z. en e.e. kinderen Jan Vrancken, a.e. de gemene straat

voor de som van 223 gulden

6 juni 1671 | 365/II-29-30

Taxatie van de nagelaten goederen van Niclaes Martens, jongeman, overleden te Udenhout op 19 mei 1671
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1. 1/4 deel onbedeeld in een lemen huisje en de schuur met daaraan gelegen nieuw erf, 1 sestersaat, te 
Udenhout bij de creijtenmolen
e.z. Adriaen Adriaen Breekels
belast met jaarlijks 1/4 deel in 4 gulden aan Gerrit Wijtmans
getaxeerd op 35 gulden

2. 1/4 deel onbedeeld in 2 percelen akkerland, samen 3 lopen, als voor
getaxeerd op 36 gulden

3. 1/4 deel in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Brabants hoeck
e.z. Adrientie dochter Niclaes Scheijven, a.z. kinderen Andries Anthonis
1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 3 lopen, als voor, bij den Brant
getaxeerd op 44 gulden

4. 1/4 deel onbedeeld in 2 percelen akkerland, 4,5 lopen als voor
belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 lopen rogge aan het convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1.4 deel in 9(?) stuivers aan de gildebroeders van het Sacrament in Oisterwijk
getaxeerd op 30 gulden

20 mei 1671 | 365/II-31-31v

Taxatie van de nagelaten goederen van juffrouw Cornelia Donckers, overleden te 's-Hertogenbosch in mei

weiveld, 2 lopen, te Udenhout, bij de Loonse Molenstraat
e.z. heer vander Meijden, a.z. Denis Laureijssen
belast met jaarlijks 1 vat en 4,5 kannen rogge aan de armen van Oisterwijk
getaxeerd op 75 gulden

26 juni 1671 | 365/II-31v-32

Jan Cornelis Claessen de Kock
verkoopt aan Peeter Adriaens Hamers
1/5 deel in een beemd, 12 lopen in het geheel, te Udenhout bij de Schoorstraet
e.z. Aert Adriaen Hamers, a.z. Jan Willem Mattheus e.a., e.e. een gemene waterloop, a.e. Adriaen Jacobs

voor de som van 80 gulden

26 juni 1671 | 365/II-32-32v

Taxatie van de nagelaten goederen van Anthonisken dochter Anthonis Gijsbert Heesters, gewezen 
huisvrouw van Willen Ariens van Hees, overleden te Udenhout op 28 mei 1671

1. de helft in een huis, schop en aangelegen erf, wei en land, 6 lopen, te Udenhout
e.z. Maria Lamberts, a.z. Jan Laureijs Abeelen e.a.
getaxeerd op 240 gulden

2. de helft in een broekveld, 6 lopen, als voor in de Cuijlsteeghd
e.z. Denis Ariens, a.z. weduwe Marien Clompmackers
getaxeerd 66 gulden

12 augustus 1671 | 365/II-37-38

Taxatie van de nagelaten goederen van Peter onmondige zoon van Lambert Peters, overleden te Enschot op 
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6 juli 1671

o.a.
1/5 deel onbedeeld in een beemd van 5 lopen, te Udenhout
1/5 deel onbedeeld in een weiveld van 3,5 lopen te Udenhout
getaxeerd op 45 gulden

12 oktober 1671 | 365/II-42-42v

Taxatie van de nagelaten goederen van Anthonis Jacobs Verheijen in tocht heeft bezeten van Jenneke 
dochter Arien de Meijer zijn huisvrouw, overleden op 5 september 1671 te Haaren

o.a.
1,25 lopen akkerland, te Udenhout
e.z. Jan Thomas, a.z. erfgenamen Cornelis de Lepper
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan Jenneke Willen Joris te sBosch
getaxeerd op nihil

21 oktober 1671 | 365/II-45

Joost zoon wijlen Gijsbert van Iersel en Cornelia dochter Aert Adriaen Anthonis
verkoopt aan Luijcas Gijsbert van Iersel
zijn kindsdeel in huis, schuur, schop, land, hof, boomgaard en wei in verschillende percelen, te Udenhout op 
het Winckel

voor de som van 115 gulden

24 oktober 1671 | 365/II-46-46v

Adriana dochter wijlen Jacob Adriaen Hessels en Maria dochter wijlen Dirck Aert Nauwen, weduwe van Peter 
Willem Cornelis Berthens
volgens testament voor notaris Martinus van Hees op 29 maart 1669
verkoopt aan Adriaen Jans vander Sterre
1/6 deel in 2/5 deel in een "coren molen ten winde" genaamd de cretenmolen met het deel in de hofstad en 
erf daar van ouds toe behorend, te Udenhout

voor de som van 900 gulden

3 november 1671 | 365/II-47-47v

Aert zoon wijlen Cornelis Peeters,
verkoopt aan Anthonij Bacx
akkerland, 5/4 vat saets, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Joost Willems, a.z. en e.e. Anthonis Roosen, a.e. een erfsteeg

belast met jaarlijks 1 lopen rogge aan iemand in sBosch in een meerdere pacht
"... ende speurij daer op staende, bij den vercooper te mogen afstuijeren

voor de som van 133 gulden
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18 november 1671 | 365/II-48-48v

Handrick zoon Handrick Jan Emmen
verkoopt aan Gerrit Janssen Rijswijck
broekveld, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
oost Joost Janssen, west weduwe Anthonis Henssen, e.e. Gerrit Jan Rijswijcx, a.e. manhuis te sBosch

voor de som van 35 gulden

19 november 1671 | 365/II-50

Handrick zoon Jan Gerrits de Cort
verkoopt aan Heijliger Elias Brocken
land en wei, 4 lopen, te Udenhout aan de Slimstraet
e.z. Claes Wouters, a.z. Heijliger Elias Brocken, e.e. kinderen Jan Vrancken e.a., a.e. de Slimstraet

voor de som van 900 gulden

21 december 1671 | 365/II-53-53v

Adriaen en Lucas, zonen van Gijsbert Ariens van IJerssel
verkopen aan Cornelis Ariens van IJersel
1. weiveld, genaamd den Ris, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straet
e.z. Cornelis Ariens van Iersel, a.z. Wouter Jan Wouters, a.e. st. Jacobs manhuis, a.e. de gemene straat
2. heiveld, 6 lopen, als voor
e.z. Claes Cornelis Scheijven, a.z. Jan van IJersel den outsten, e.e. Cornelis Ariens van IJersel, a.e. de 
gemene straat

Adriaen krijgt het heiveld en Lucas het weiveld

voor de som van 200 gulden
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