
Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 366 ("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.) 
1672

8 maart 1672 | 366/I-18-19v

Joost, Jan en Peerken, kinderen van Willem Joosten en Willemke Dirck Danckloff, Peerken geassisteerd 
door Hendrick Joosten haar oom, maken een erfdeling van de nalatenschap van Dirk Willems, hun broer

1ste lot Joost Willem Joosten
1. de helft van de materialen van en huis, staande op een andere erf van Joost, en de noordelijke helft in hun 
aanstede, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Laureijssen, a.z. Joost, e.e. de straat, a.e. Adriaen Laureijssen
2. broekveld, 5 lopen, te Helvoirt

belast met jaarlijks 1 lopen rogge aan het groot gasthuis te sBosch

2de lot Jan Willem Joosten
1. de noordelijke helft in een akker, 1,75 lopen, te Udenhout
e.z. Joost tegendeler, a.z. Peerken tegendeler, e.e. Hendrick Joost Handricks, a.e. heilige geest te sBosch

3de lot Peerken Willem Joosten
1. de zuidelijke helft in de Middelacker, 1,75 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Aert Wijten, a.z. Jan tegendeler, a.z. Peerken tegendeler, e.e. Hendrick Joost Handricks, a.e. heilige 
geest te sBosch
2. achterste deel in de Hoogh heije

belast met jaarlijks 1 lopen rogge aan het groot gasthuis te sBosch

6 februari 1672 | 366/I-24v-26

Claes zoon wijlen Peeter Claes Francken aan de ene kant
Cornelis zoon wijlen Joost Claes Delien, wiens moeder was Elisabeth Peter Claes Francken, Sijmon Wouter 
Coolen als man van Willemke dochter wijlen Joost en Elisabeth, Adriaen Claes Delien als voogd over Wouter 
en Heijndrick, kinderen van Joost en Elisabeth, Wouter Wouter Coolen en Jan Janssen Reijnen als voogden 
van Cornelia, dochter Jan Wouter Coolen wier moeder was Elisabeth Joost Claes Delien, aan de andere 
kant
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van wijlen Adriaen Peter Claes Francken

1ste lot Claes Peeter Claes Francken
o.a. de helft in een heibodem onder Venloon bij de Clockenberch
belast met jaarlijks de helft in 1/3 deel in 2 denier cijns aan de heer van Loon

2de lot Joost Claessen
o.a. de helft in een heibodem onder Venloon bij de Clockenberch
belast met jaarlijks de helft in 1/3 deel in 2 denier cijns aan de heer van Loon

18 maart 1672 | 366/I-30v-36

Cornelis zoon wijlen Jan zoon wijlen Adriaen Couwenberch, door Adriaen verwekt bij wijlen Adriana dochter 
Peter de Lepper in haar eerste huwelijk, Hendrick Peter Vuchts als man van Adriana  en Adriaen zoon wijlen 
Peter Sijmon Prims als man van Elisabeth, zusters, dochters van wijlen Jan zoon wijlen Adriaen 
Couwenberch voor 1/3 deel
Floris en Jan, broers, zonen van wijlen Jan Floren, verwekt uit wijlen Anna dochter wijlen Adriaen 
Couwenberch en Adriana Peter de Lepper, Bastiaen Janssen de Groot als man van Adriana en Anthonis 
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Janssen Wolfss als man van Maria, zusters, dochters Jan Floren en Anna Cauwenberchs vs., voor 1/3 deel
Hendrick en Adriaen, broers, zonen wijlen Adriaen Aert Wijtmans van Iersel en wijlen Cathalijn Adriaen 
Cauwenberch, Heijliger Joost Ariens als man van Anneken Adriaen van Iersel, voor 1/3 deel
maken een erfdeling van de nagelaten goederen van Adriaen Cauwenberch en Adriana Peter de Lepper, en 
deels van Jan Adriaen Lauwereijssen als weduwnaar van Adriana Peter de Lepper, in hun huwelijk 
gezamenlijk bezeten, aangekomen voor schepenen van sBosch en van Labbegat, zoals beschreven in Jan 
Adriaen Lauwereijssens testament voor schepenen van Oisterwijk

1ste lot Cornelis Adriaen Cauwenberch (sic) en de zijnen
1. huis en waeghenschop, met de grond, en de westelijke helft van de aanstede en erf daartoe behorende, 
1,5 lopen, te Udenhout bij de Houtsen dreijboom
e.z. kinderen Adriaen Aert Wijten tegendeler, a.z. Houtse straet, e.e. (noord) een steeg, a.e. (zuid) Adriaen 
Peter Prims
met de gerechtigheid in de Tilburgse aard
2. de zuidelijke helft in akkerland, 4 lopen, genaamd den Vlas hoff, als voor
e.z. Elisabeth weduwe Adriaen Jan Nouwens,a.z. de steg, e.e. Corstiaen van Hees, a.e. weduwe Hendrick 
Greeler
3. de zuidelijke helft in een erf genaamd de Wappers weij, 4 lopen 20 roeden, als voor aan de Twee 
steeghden
e.z. kinderen Adriaen Aert Wijten, a.z. de Twee steeghden, e.e. kinderen Jan Denis Jan Peter 
Schapendonck, a.e. Laureijs Jan Peterss Schapendonck
4. de zuidelijke helft in akkerland, genaamd den Penninck acker, 4 lopen 10 roeden, als voor
e.z. kinderen Adriaen Aert Wijten, a.z. kinderen Denis vs., e.e. Peter Peter Sijmon Priems, a.e. Cathalijn 
weduwe Peter Prims vs.
5. weiveld, genaamd dOsse weije, 5 lopen 35 roeden, als voor
e.z. Lauwereijs Jan Peters (zuid), a.z. een steeg (noord), e.e. kinderen Adriaen Aert Wijten, a.e. Cornelis Jan 
Adriaen Cauwenberch
6. 1/3 deel oostelijk in een heiveld, 20 lopen 24 roeden, als voor aan de Schoorstraet
e.z. kinderen Adriaen Aert Wijten, a.z. de Schoorstraet, e.e. een steeg, a.e. Jan Peter Vermeer
7. beemd, 8 lopen, als voor aan de Schoorstraet
e.z. Geraert Aert Joosten, a.z. Jan Jan Peters Vermeer, e.e. Peter Adriaen Hamers, a.e. Geraert Aerts vs.
8. weiveld, 2 lopen 8 roeden, genaamd Emkens veldeken, als voor aan de Houtse straet
e.z. heer van Wittenhorst, a.z. prins van Hooghsolder, e.e. Peeter Joost Aert Brabants, a.e. Peter Cornelis de 
Lepper
9. de oostelijke helft in een weiveld, genaamd de Nieuwe Weije, 5 lopen 49 roeden, als voor aan de Twee 
steeghden
e.z. kinderen Adriaen Aert Wijten, a.z. Jan Robberts, e.e. prins van Hooghsolder, a.e. de Twee steeghden

belast met jaarlijks de helft in 13 lopen roggen, met de helft van 30 stuivers aan de weduwe van jonker 
Pelgrom te sBosch
de materialen van de schuur komen aan de kinderen van Adriaen Aert Wijten

2de lot kinderen Adriaen Aert Wijten
1. de materialen van de schuur en varkenskooi staande op het lot van de kinderen van Jan Jan Adriaen 
Cauwenberch
2. de helft van de aanstede en erf, 1,5 lopen, te Udenhout op de Houtsestraet
e.z. kinderen Jan Adriaen Cauwenberch (west), a.z. Adriaen Peter Prims (oost) en e.e., a.e. een steeg
3. akkerland, 4 lopen 21 roeden 15 voeten, als voor in de Houtse straet
e.z. kinderen Jan Floren, a.z. en e.e. een steeg, a.e. Lijntie weduwe Peter Sijmons
4. de noordelijke helft in akkerland, genaamd Wappers weije, 4 lopen 20 roeden, als voor
e.z. Cornelis Cauwenberch (zuid), a.z. Lijntie weduwe Peter Sijmons, e.e. kinderen Denis Jan Peter Willems, 
a.e. Adriaen Peter Sijmons
5. de noordelijke helft in akkerland, genaamd den Penningh acker,als voor 4 lopen 10 roeden
e.z. Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch (zuid), a.z. een steeg, e.e. Peter Peter Sijmons, a.e. Lijntie weduwe 
Peter Sijmons
6. weiveld, genaamd de Achterste weije, 6 lopen 43 roeden 10 voeten, als voor
e.z. Jan Goijaert Heeren, a.z. een steeg, e.e. Adriaen Peter Simons,a.e. Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch
7. de westelijke helft in een weiveld, genaamd de Nieuwe Weije, 3 lopen, als voor
e.z. Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch, a.z. Adriaen Jan Denissen, e.e. prins van Hooghsolder, a.e. de 
Twee steeghden
8. de onbedeelde helft in een morgen hooiland op Labbegat onder Suijdewijn
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9. het middelste 1/3 deel in een heiveld, 6,75 lopen
oost Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch, zuid kinderen Jan Jan Floren, e.e. Lijntie weduwe Peter Sijmons, 
a.e. Jan Peter Vermeer

belast met jaarlijks de helft in 13lopen rogge en de helft in 30 stuivers aan de weduwe van jonker Pelgroms 
te sBosch

3de lot kinderen Jan Floren
1. te Tilburg
2. te Tilburg
3. te Tilburg
4. te Tilburg
5. te Tilburg
6. akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 3 lopen 35 roeden, te Udenhout
e.z. Laureijs Jan Peter Willems e.a., a.z. Peter Cornelis de Lepper, e.e. de heer van Wittenhorst, a.e. de 
straat
7. akkerland, in een groter perceel, genaamd de Vijff loopense, 1 lopen, als voor op de Houtse straet
e.z. Adriaen Peter Sijmons, a.z. kinderen Adriaen Aert Wijten (noord), e.e. weduwe Peter Sijmons, a.e. een 
steeg
8. helft in hooiland in Labbegat
9. 1/3 deel westelijke in een heiveld, te Udenhout, bij de Schoorstraet, 6,75 lopen
e.z. kinderen Adriaen Aert Weijten, a.z. Jan Goijaert Heeren e.a., e.e. Hendrick Jan Peter Willems e.a., a.e. 
een steeg

belast met jaarlijks 4 lopen rogge en 30 stuivers aan rentmeester Bocholt
belast met jaarlijks 2 lopen 3 kannen rogge aan de heilige geest van sBosch
belast met jaarlijks 7 stuivers aan de heer van Tilburg

deze delers houden onbedeeld en in gemeenschappelijk bezit de hooivelden en moerbodems onder Venloon
en een moerveld onder Udenhout in het Broeck, genaamd de Rijt, en nog een moerbeemd in de Brant met 
meer anderen onbedeeld

19 maart 1672 | 366/37-39v

Cornelis zoon wijlen Jan wijlen Adriaen Cauwenbergh, Hendrick Peter Vuchts als man van Adriana en 
Adriaen Peter Sijmon Priems als man van Elisabeth, zusters, dochters van wijlen Jan Adriaen Cauwenbergh, 
maken een smaldeling van de erfelijke goederen van Adriaen Cauwenbergh en Adriana Peter de Lepper die 
hen eerder zijn aangekomen, met dien verstande dat de aanstede en het schop onverdeeld blijven

1ste lot Hendrick Peter Vuchts
1. de zuidelijke helft in de zuidelijke helft van akkerland, genaamd den Vlashoff, 2 lopen 11 roeden, te 
Udenhout bij de Houtse straet
e.z. Adriaen Peter Sijmon Priems (noord), a.z. de steeg
2. de noordelijke helft in de zuidelijke helft in akkerland, genaamd den Penninck acker, 2 lopen  5 roeden, als 
voor
e.z. Adriaen Peter Sijmon Priems, a.z. kinderen Adriaen Aert Wijten
3. de noordelijke helft in een weiveld, genaamd d'Ossenweije, 5 lopen 35 roeden, als voor
e.z. Adriaen Peter Sijmon Prims, a.z. een steeg
4. 1/3 deel noordwaarts in 1/3 deel oostwaarts in een heiveld, in het geheel 20 lopen 24 roeden, als voor aan 
de Schoorstraet
e.z. een steeg, a.z. Adriaen Peter Sijmon
5. de onbedeelde helft in een beemd, 8 lopen in het geheel, als voor aan de Schoorstraet

belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht en de helft in 5 stuivers in de helft van 30 stuivers 
aan de weduwe van jonker Pelgrom

2de lot Adriaen Peter Sijmons
1. de noordelijke helft in de zuidelijke helft in akkerland, genaamd den Vlashoff, 2 lopen 11 roeden, te 
Udenhout bij de Houtse straet
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e.z. Hendrick Peter Vuchts, a.z. Adriaen Jan Adriaens
2. de zuidelijke helft in de zuidelijke helft in akkerland, genaamd den Penninck acker, 2 lopen 5 roeden, als 
voor
e.z. Hendrick Peter Vuchts, a.z. kinderen Denis Jan Spaendonck (sic)
3. de zuidelijke helft in een weiveld, genaamd d'Osseweije, 5 lopen 35 roeden, als voor
e.z. Hendrick Peter Vuchts, a.z. Laureijs Jan Spaendonck (sic)
4. 1/3 deel zuidwaarts in 1/3 deel oostwaarts in een heiveld, in het geheel 20 lopen 24 roeden
e.z. Cornelis Jan Cauwenberch, a.z. Jan Peter Vermeer
5. weiveld, genaamd Emkens veldeken, 2 lopen 8 roeden, als voor aan de Houtse straet
e.z. heer van Wittenhorst, a.z. heer prins van Hoghensolder

belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht met 5 stuivers in de helft van 30 stuivers aan de 
weduwe van jonker Pelgrom

3de lot Cornelis Jan Adriaen Cauwenbergh
1. de zuidelijke helft in een erf, genaamd de Wappers weije, 4 lopen 20 roeden, te Udenhout op de Houtse 
straet aan de twee steeghden
e.z. kinderen Adriaen Aert Wijten, a.z. de Twee steeghden
2. de oostelijke heft in een weiveld genaamd Nieuwe Weije, 5 lopen 49 roeden, als voor aan de Twee 
steeghden
e.z. kinderen Adriaen Aert Wijten, a.z. Jan Robberssen
3. het middelste 1/3 deel in 1/3 deel oostwaarts in een heiveld, 20 lopen 24 roeden, als voor aan de 
Schoirstraet
e.z. Hendrick Peter Vuchts, a.z. Adriaen Peter Sijmons
4. de onbedeelde helft in een beemd, 8 lopen in het geheel, als voor aan de oostzijde van de Schoorstraet

belast met jaarlijks 2,5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de weduwe jonker Pelgrom en 5 stuivers in 
30 stuivers aan dezelfde persoon

18 maart 1672 | 366/I-39v-42

Floris en Jan, zonen wijlen Jan Floren en verwekt uit Anneken Adriaen Cornelis Cauwenbergh, Bastiaen Jan 
de Groot als man van Adriaentie, Anthonis Jan Wolfs als man van Maijken, dochters Jan Floren de Jonghe 
en Anneken vs., maken een smaldeling van de erfgoederen die hen zijn aangekomen bij een erfdeling voor 
schepenen van Oisterwijk

1ste lot Floris Jan Floren
1. akkerland te Tilburg
2. het middelste 1/4 deel westwaarts in een heiveld, 1,75 lopen, gelegen bij de Schoorstraet
e.z. Bastiaen Janssen tegendeler, a.z. Anthonis Janssen Wolffs, e.e. Jan Goijaert Heeren, a.e. een steeg

2de lot Jan Jan Floren
1. huis etc. te Tilburg
2. akkerland, in de Vijff loopensaet, 1 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. Adriaen Peter Sijmons Prims, a.z. kinderen Adriaen Aert Wijten (hiervan afgedeeld), e.e. Lijntie weduwe 
Peter Sijmons, a.e. een steeg
3. akkerland, 1 lopen 18 roeden, te Tilburg
4. weiveld, in de Horck(?) Weije, 1 lopen, zuidwaarts daarvan afgedeeld (geen plaats genoemd)
e.z. Bastiaen Jansen, a.z. weduwe Adriaen Jan Ariens, e.e. de gemene straat, a.e. Cornelis Jan Peter 
Willems
Bastiaen Janssen de Groot en Jan Jan Floren moeten het hek en de "posten" onderhouden
5. 1/4 deel westwaarts in een heiveld, 1,75 lopen, gelegen bij de Schoorstraet
e.z. Anthonis Janssen tegendeler, a.z. Hendrick Jan Peter Willems, e.e. Cornelis Jan Cauwenbergh, a.e. een 
gemene steeg

belast met jaarlijks 2 lopen 3 kannen rogge aan de heilige geest van sBosch in een meerdere pacht

3de lot Bastiaen Jan de Groot
1. akkerland te Tilburg
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2. weiveld te Tilburg
3. 1/4 deel oostwaarts in een heiveld, 1,75 lopen, gelegen bij de Schoorstraet
e.z. Floris Janssen tegendeler (west), a.z. Heiliger (niet ingevuld), e.e. Lijntie weduwe Peter Sijmons, a.e. 
een steeg

4de lot Anthonis Janssen Wolfs
1. akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 3 lopen 35 roeden 14 voeten, te Udenhout in de Houtse straet
e.z. Peter Cornelis de Lepper, a.z. Laureijs Janssen e.a., e.e. de heer Wittenhorst, a.e. de gemene straat
2. hooiland te Zuidewijn, ter plaatse Labbegat
3. 1/4 deel westwaarts in 1/3 deel van een heiveld, te Udenhout
e.z. Jan Floren tegendeler, a.z. (niet ingevuld) Janssen tegendeler, e.e. Lijntie weduwe Peter Sijmons, a.e. 
een steeg

belast met jaarlijks 10 penningen aan jonker Mijssenbouck(?)

19 maart 1672 | 366/I-42-44v

Hendrick en Adriaen, zonen Adriaen Aert Wijten verwekt uit Catharina Adriaen Cornelis Cauwenbergh, 
Heijliger Joost Ariens als man van Anneken Adriaen Aert Wijten
maken een erfdeling van de erfgoederen van hun vader en van Adriaen Cauwenberch en Adriana Peter de 
Lepper

1ste lot Heijliger Joost Ariens
1. 1/3 deel in akkerland genaamd de Vijff Lopensaet acker, 4 lopen 21 roeden 15 voeten, dit deel 2 voeten 
breder dan de andere delen, te Udenhout in de Houtse straet
e.z. Hendrick en Adriaen vs., a.z. een steeg, e.e. weduwe Peter Sijmons, a.e. een steeg
2. 1/3 deel zuidwaarts in akkerland genaamd Wappers weije, als voor, 4 lopen 20 roeden
e.z. Hendrick en Adriaen vs., a.z. kinderen Jan Arien Cauwenbergh, e.e. Adriaen Peter Priems, a.e. kinderen 
Denis jan Peter Willems
3. 1/3 deel zuidwaarts in een weiveld genaamd dAchterste weije, 6 lopen 43 roeden 10 voeten, als voor
e.z. Handrick en Adriaen vs., a.z. Jan Goijaert Heeren, e.e. Adriaen Jan Peter Willems, a.e. kinderen Jan 
Ariens Cauwenbergh
4. 1/3 deel noordwaarts in een weiveld genaamd de Nieuwe weij, 3 lopen, als voor
e.z. Hendrick en Adriaen vs., a.z. Jan Cornelis Cauwenbergh, e.e. prins van HooghSolre, a.e. de twee 
steeghden
5. 1/3 deel westwaarts in een heiveld, 6,75 lopen, als voor
e.z. Cornelis Jan Cauwenbergh en zijn zwagers, a.z. kinderen Jan Jan Floren, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. 
Lijntie weduwe Peter Sijmons
6. de onbedeelde helft in hooiland op Labbegat

belast met jaarlijks 1/3 deel 6,5 lopen rogge in een meerdere pacht en 1/3 deel in 15 stuivers in een 
meerdere pacht aan weduwe jonker Pelgrom te sBosch

2de lot Hendrick en Adriaen van Iersel
1. de materialen van een schuur en varkenskooi staande op het erf van de kinderen Jan Adriaen 
Cauwenbergh, te ruimen voor 1 mei over een jaar en de helft van de aanstede en erf daaraan gelegen, 1,5 
lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. kinderen Jan Adriaen Cauwenbergh (west), a.z. (oost) en e.e. (zuid) Adriaen Peter Prims, a.e. (noord) 
een steeg
2. akkerland, 4 lopen 21 roeden 15 voeten, als voor in de Houtse straet
e.z. kinderen jan Floren (zuid), a.z. en e.e. een steeg, a.e. Lijntie weduwe Peter Sijmons
3. de noordelijke helft in akkerland, genaamd de Wappers weije, 4 lopen 20 roeden, als voor
e.z. Cornelis Cauwenbergh en zijn zwagers (zuid), a.z. Lijntie weduwe Peter Sijmons, e.e. kinderen Jan 
Peter Willems, a.e. Adriaen Peter Sijmons
4. de noordelijke helft in akkerland genaamd den Penninck acker, als voor 4 lopen 10 roeden,
e.z. Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch en zijn zwagers (zuid), a.z. een steeg, e.e. Peter Sijmons, a.e. Lijntie 
weduwe Peter Sijmons
5. weiveld, genaamd dAchterste weije, 6 lopen 43 roeden 10 voeten, als voor
e.z. Jan Goijaert Heeren, a.z. een steeg, e.e. Adriaen Peter Sijmons, a.e. Cornelis Jan Adriaen 
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Cauwenberch en zijn zwagers
6. de westelijke helft in een weiveld, genaamd de Nieuwe Weije, 3 lopen, als voor
e.z. Cornelis Jan Adriaen Cauwenbergh, a.z. Adriaen Jan Denissen, e.e. prins van Hooghsolre, a.e. Twee 
steeghden
7. de onbedeelde helft in hooiland in Labbegat
8. het middelste 1/3 deel in een heiveld, 6,75 lopen als voor
e.z. Cornelis Adriaen Cauwenbergh, a.z. Jan Jan Floren, e.e. Lijntie weduwe Peter Sijmons, a.e. Jan Peter 
Vermeer

belast met jaarlijks 2/3 deel in 6 lopen 6 kannen rogge en 2/3 deel in 15 stuivers in een meerdere pacht een 
juffrouw Pelgrom te sBosch

19 maart 1672 | 366/I-44v-47v

Hendrick en Adriaen zonen wijlen Adriaen Aert Wijten en wijlen Catharina Adriaen Cornelis Cauwenbergh 
maken een smaldeling van de erfgoederen die hen zijn aangekomen op 19 maart 1672 en andere 
erfgoederen

1ste lot Adriaen Arien Aert Wijten
1. de materialen van een schuur en varkenskooi staande op het erf van de kinderen Jan Adriaen 
Cauwenbergh, te ruimen voor 1 mei over een jaar en de oostelijke helft van de aanstede en erf daaraan 
gelegen, 1,5 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. kinderen Jan Adriaen Cauwenbergh (west), a.z. (oost) en e.e. (zuid) Adriaen Peter Prims, a.e. (noord) 
een steeg
2. 2/3 deel zuidwaarts in akkerland, 4 lopen 21 roeden 15 voeten, als voor in de Houtse straet
e.z. kinderen jan Floren (1 lopen) (zuid), a.z. Heijliger Joost Ariens, e.e. een steeg, a.e. Lijntie weduwe Peter 
Sijmons
3. 2/3 deel noordwaarts in akkerland, genaamd de Wappers weije, 4 lopen 20 roeden, als voor
e.z. Lijntie weduwe Peter Sijmons, a.z. Heijliger Joost Ariens, e.e. Denis Jan Peter Willems, a.e. Adriaen 
Peter Sijmons
4. akkerland genaamd den Penninck acker, als voor 4 lopen 10 roeden,
e.z. Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch en zijn zwagers, a.z. een steeg, e.e. Peter Peter Sijmons, a.e. Lijntie 
weduwe Peter Sijmon Priems
5. 2/3 deel noordwaarts in een weiveld, genaamd dAchterste weije, 6 lopen 43 roeden 10 voeten, als voor
e.z. Heijliger Joosten, a.z. een steeg, e.e. Adriaen Peter Sijmons, a.e. Cornelis Jan Adriaen Cauwenberch en 
zijn zwagers
6. 2/3 deel zuidwaarts in een weiveld, genaamd de Nieuwe Weije, 3 lopen, als voor
e.z. Heijliger Joost, a.z. Cornelis Jan Cauwenbergh, e.e. prins van Hooghsolre, a.e. Twee steeghden
7. 2/3 deel in 1/3 deel in de heibodems zoals gisteren gepasseerd

de moerbodems en moerbanken blijven gemeenschappelijk bezit

belast met jaarlijks 2/3 deel in 6 lopen 6 kannen rogge en 2/3 deel in 15 stuivers in een meerdere pacht een 
juffrouw Pelgrom te sBosch
 
2de lot Hendrick Adriaen Aert Wijten
1. huis, schuur en de grond, hof en land daaraan gelegen, 4lopen 37,5 roeden, te Udenhout bij de 
Creijtenmolen
e.z. weduwe Peter Aert Wijten, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. weduwe Peter Aert Wijten en de 
weduwe Jacob Marcelis, a.e. de gemene straat
2. akkerland, 2,5 lopen, te Berkel in de Houtse straet
3. akkerland te Berkel
4. akkerland te Berkel
5. akkerland te Berkel
6. weiveld, 4 lopen 9 roeden, te Udenhout, genaamd den Mussennest
e.z. Adriaen Berthens, a.z. Adriaen Geverts, .e. kinderen Joost Claes, a.e. Aert de Ridder
7. broekveld, te Udenhout, in de Leeghreijt, 3,5 lopen
e.z. baron van Hollesfelt, a.z. weduwe Peter Laureijs van Abeelen, e.e. weduwe Peter Aert Wijten, a.e. 
weduwe Jan van Heck
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8. 2/3 deel oostwaarts in een heiveld, 6,75 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Heijliger Joost Ariens, a.z. Jan Ariens Cauwenbergh, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. weduwe Peter 
Sijmons Priem
9. 2/3 deel onbedeeld in een heibodem, 7 lopen en 2/3 deel in een heibodem, 1 lopen, beide te Venloon in 
de Placken
aangekomen van hun vader, waarvan Heijliger Joost Ariens het resterende deel bezit

6 mei 1672 | 366/I-48v

Jan Thomas Maes, Lambert Aert Maes zaliger en Jan Claes zaliger hebben een erfdeling gemaakt van een 
heesterbos, gelegen te Udenhout op het Winckel
e.z. groot gasthuis, a.z. kinderen Jan Adriaen Witlocx, e.e. groot gasthuis, a.e. erfgenamen Adriaen Ariens
Jan kreeg het westelijke 1/3 deel, gelegen naast het erf van Adriaen Ariens en de beide anderen kregen hun 
2/3 deel oostwaarts aan het erf van het groot gasthuis, met recht om over het andere deel te wegen
zo verschijnen nu Adriaen Lambert Aerts mede voor zijn zuster Peerken Lambert Aerts, en Marcus de Moij 
als man van Maijken dochter Jan Venmans, mede voor de erfgenamen van Jan Claes, en zijn verklaren de 
voornoemde erfdeling te respecteren

5 maart 1672 | 366/I-50-53

Adriaen Laureijs Colen als man van Jenneke dochter wijlen Cornelis Franssen, verwekt uit Catharina Elis 
Aerts in zijn eerste huwelijk, Jan Robbert Lamberts en Aert Jan Breckelmans als voogden van Aert en 
Adriaen kinderen van Cornelis Franssen en Catharina, Laureijs Andries Wouters en Embert Anthonis 
Emmen als voogden over de 4 kinderen van Cornelis Franssen verwekt uit wijlen Maijken Andries Wouters in 
zijn tweede huwelijk, maken een erfdeling van de erfgoederen van hun vader

1ste lot voorkinderen van Cornelis Franssen
o.a.
de oostelijke helft in een weiveld, te Udenhout in de Berckelsen Beempt, 2 lopen
e.z. tegendeler (west), e.e. Adriaen vander Mijden, a.e. Aert Jan Aerts

belast met de helft in 7 of 8 stuivers cijns aan de heer van Deursen (waarschijnlijk uit bovenstaande perceel)

2de lot nakinderen van Cornelis Franssen
o.a.
de westelijke helft in een weiveld genaamd den Berckelsen beempt, 2lopen, te Udenhout aan de Leij 
campen
e.z. tegendeler (oost), a.z. Handrick Adriaen Huijberts, e.e. Adriaen vander Mijden met een waterloop 
tussenbeide, a.e. Aert Jan Aerts

14 september 1672 | 366/I-54v-56v

Aert en Arien, zonen van Cornelis Fransen verwekt uit Cathalijn Elis Aert Mathijssen in zijn eerste huwelijk, 
Adriaen Laureijs Colen als man van Jenneke Cornelis Franssen
Jan Robbert Lamberts en Aert Jan Arien Brekels als voogden van Aert en Arien, maken een smaldeling van 
de erfgoederen van hun vader

1ste lot Aert Cornelis Franssen
niets in Udenhout

2de lot Adriaen Cornelis Franssen
niets in Udenhout

3de lot Adriaen Laureijs Colen
o.a.

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



broekveld, genaamd den Berckelsen beempt, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Joosten vanden Broeck, a.z. nakinderen van Cornelis Franssen, e.e. heer vander Meijde met de 
gemene lei daartussen, a.e. zeker geestelijk goed

belast met jaarlijks 3,5 stuivers in een meerdere cijns aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 2,5 stuivers in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier Oisterwijk
(één van de twee heeft betrekking op de Berkelse beemd)

28 11 1672 | 366/I-64-64v

Aangezien Jan onmondige zoon Adriaen Jan Sterts alias Rijcken, verwekt uit Claesken dochter Peter 
Claessen, is overleden, en zijn nalatenschap grond voor geschillen kan zijn, verschijnen voor schepenen van 
Oisterwijk Matheus Willem Bergmans als man van Maria, en Aert Jan de Ridder als man van Jenneken, 
dochters van Jan Jan Sterts alias Rijcken, aan de ene kant
Jan Janssen Vermeer als man van Claesken dochter Peter Claessen, weduwe van Adriaen Jan Sterts alias 
Rijcken, aan de andere kant
De eerste twee comparanten krijgen uit de nalatenschap de goederen die Jan zijn aangekomen van zijn 
vader en gelegen zijn in de heerlijkheid Outheusden en Bezooien, en beloofd de tweede comparant te 
betalen aan de eerste 2 comparanten een bedrag van 110 gulden
de tweede comparant verkrijgt 1/3 deel in huis en erf, 7 lopen 7 roeden in de Groenstraat in Udenhout, door 
de kinderen van Jan Jan Sterts gekocht van de kinderen Jan Piggen, welke 1/3 deel na zijn dood aan de 
kinderen zal vervallen. Verder zal Jan Vermeer bezitten de verdere Brabantse goederen

21 maart 1672 | 366/I-69v-76

Willem, Hendrick, Peeter, Loureijs, Arien en Aert, zonen wijlen Claes Willems Jansse, verwekt uit wijlen 
Maijken dochter Hendrick Peeters Verhoeven, Adriaen van Iersel als man van Maijken, Gerit Willem Ariens 
als man van Jenneke, dochters van Claes en Maijken, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun 
ouders

1ste lot Willem Claes Willem Jansse
1. akkerland te Berkel
2. hooiland in de ban van Engelen
3. de onbedeelde helft in een broekveld, te Udenhout int Asschot, 6 lopen
e.z. de armen van Oisterwijk, a.z. weduwe Peter Peter Vermeer, e.e. jonker Jeger, a.e. een steeg
belast met de helft van 14 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch

2de lot Arien Claes Willem Jansse
1. de materialen van een schuur, staande op het erf van Hendrick Claessen, met de noordelijke helft in een 
aanstede en erf daaraan gelegen, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. Hendrick Claesse, a.z. Loureijs Henricx, e.e. convent van Oisterwijk, a.e. de straat
2. de onbedeelde helft in hooiland te Waalwijk
3. broekveld, 4 lopen, genaamd den Roest (?), te Udenhout aan de Brantsche steeghde
e.z. Lourijs Hendricx, a.z. weduwe Peeter Jan Coenen, e.e. de Brantse steegde, a.e. Adriaen Jan van 
Abeelen

belast met jaarlijks de helft in 21 lopen rogge aan het bisdom van sBosch
belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan de predikheren te sBosch

3de lot Peeter Claes Willem Jansse
1. akkerland te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld, in Udenhout in de Cuijl, 4 lopen
e.z. Jan Gerit Steven Servaesse, a.z. Joost Adriaen Breeckels, e.e. Henrick Wijtmans van Iersel, a.e. baron 
van Wittenhorst
belast met jaarlijks 1/3 deel in 5 stuivers aan het bisdom van sBosch
4. weiveld te Tilburg
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5. hooiland te Vught

4de lot Loureijs Claes Willem Jansse
1. de noordelijke helft in land en dries, te Udenhout aan de Groenstraet
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Aert Claes Willem Jansse,e.e. jonker Jeger, a.z. convent van Oisterwijk
2. weiveld te Waalwijk
3. weiveld te Helvoirt

belast met jaarlijks 12 penningen aan de domeinen van Brabant

5de lot Henrick Claes Willem Jansse
1. huis, schop en de helft zuidwaarts in de aanstede, in het geheel 8 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. Loureijs Henricx, a.z. Adriaen Claessen tegendeler, e.e. jonker Jeger, a.e. convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 21 lopen rogge aan het bisdom van sBosch
2. hooiland te Waalwijk
3. broekveld, genaamd den Tilborchsen Beempt, 4 lopen, te Udenhout bij de Brantse steegde
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Adriaen Adriaen Heunen, e.e. Jacob Peters, a.e. jonker de Jeger
belast met jaarlijks 12 stuivers cijns aan de predikheren

6de lot Aert Claes Willem Jansse
1. de zuidelijke helft in land en wei, 3, 5lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. Loureis Hendricx, a.z. Loureijs Claessen tegendeler, e.e. erfgenamen jonker Jegers, a.e. convent van 
Oisterwijk
2. broekveld, genaamd den Schoorstraetsen beempt, 5 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Embert Jacobs, a.z. Cornelis Jan Martens, e.e. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.e. de lei
3. hooiland te Waalwijk

7de lot Adriaen van Iersel
1. akkerland, genaamd den Ven acker, 3 lopen, te Udenhout achter den Mortel
e.z. Loureijs Hendricx, a.z. Willem Willems, e.e. erfgenamen Adriaen Martens de Cort, a.e. heilige geest van 
Oisterwijk
2. akkerland, 2 lopen, als voor in de Geselse straet
e.z. Loureijs Henricx Verhoeven, a.z. Adriaen Henrick Driessen, e.e. weduwe Jacob Ariens, a.e. de Geselse 
straet
3. hooiland te Vught
4. broekveld te Helvoirt

8ste lot Gerit Willem Ariens
1. akkerland, 5 lopen, genaamd Costers acker, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. Jan Joosten vanden (niet ingevuld), a.z. Gerit Claessen e,e, Jan Joosten vs., a.e. Arien Jans vande 
Wouw
2. hooiland in de ban van Engelen
3. hooiland in de ban van Engelen
4. de onbedeelde helft in een broekveld, 7 lopen, genaamd de Asschot, te Udenhout
e.z. armen van Oisterwijk, a.z. weduwe Peter Peter Vermeer, e.e. jonker Jan de Jeger, a.e. de Asschotse 
steegde
belast met jaarlijks 14 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
onderhoud van de zomerdijk (waar is niet genoemd)

29 oktober 1672 | 366/I-88

Cornelis Peter Sijmon Priems, man van Digna Embert vander Schoor, neemt het op zich om een cijns van 2 
gulden 10 stuivers (uit een meerdere pacht van 150 gulden kapitaal) jaarlijks te betalen aan de altaristen van 
Oisterwijk, die Peter Embert Peter vander Schoor moest betalen uit goederen die hem bij een erfdeling zijn 
toegekomen.

23 november 1672 | 366/I-89
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Catharina dochter Claes Scheijven, verwekt uit Maijken dochter Claes Ariens, doet afstand van haar recht in 
de erfelijke goederen met verschillende pachten die haar van haar vaderlijke grootvader zijn aangekomen 
t.b.v. haar moeder Maria

6 februari 1672 | 366/I-96-96v

Testament van Jan Cornelis van Iersel en Deliana dochter Cornelis Aert de Lepper.
Jan is eerder getrouwd geweest met Maijken Jan Gerit de Cort en heeft daar 2 kinderen bij

met handtekening van Jan van Iersel en teken van Deliana

13 februari 1672 | 366/I-97

Huwelijkscontract tussen Jan Cornelis Jan Damen, weduwnaar van Joostie Gerits van Broeckhoven, met 
Cornelis Cornelis Jan Damen zijn broer, en Anneke dochter Hendrick Peter Loeff, weduwe van Wouter Dirck 
Nauwen, geassisteerd door Aelbert Hendrick Vos en Gijsbert Wijtmans van Iersel

met handtekening van Jan Cornelis Jan Damen en Anneken Hendrick Loeff

6 februari 1672 | 366/I-98-99

Inventaris door Jan Cornelis van Iersel, weduwnaar van Maijken Jan Gerit de Cort, van de goederen die zij 
gezamenlijk hebben bezeten

Niet spectaculair. Gewoon gedoentje!

21 maart 1672 | 366/I-100-100v

Testament van Peter zoon Peter Peter Sijmons.
Zijn goederen komen toe aan Peter Peter Priems zijn vader en na zijn dood aan zijn broers en zusters.

1 april 1672 | 366/I-108-109

Inventaris van de nagelaten goederen van Niclaes Cornelis Scheijven, weduwnaar van Maijken Jan Willems, 
eerder getrouwd met Jacob Emberts van Rijswijck. Uit haar eerste huwelijk 3 kinderen en uit het tweede ook 
3 kinderen.

In een volgende akte verschijnen Peter Jan Willems en Gerit Emberts van Rijswijck als voogden van de 
kinderen van Jacob en Arien Jan Willems en Sijmon Jan van Esch als voogden van de kinderen van Niclaes.

16 januari 1672 | 366/II-4v-5

Gerrit, Jan de jongste en Maijken, kinderen Gijsbert van Iersel
verkopen aan Jan Jan vande Pasch
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Hooghhoutse ackeren
e.z. Adriaen Arien Breeckels, a.z. Heijltie weduwe Wouter vande Pasch, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Ariaen 
Hendrick Joost Theuwen
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voor de som van 490 gulden

16 januari 1672 | 366/II-5

Jan Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Lucas Gijsbert van Iersel zijn broer
broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Gommerse straet
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Cornelis Arien van Iersel, e.e. de straat, a.e. Cornelis Ariaens vs.

voor de som van 38 gulden

16 januari 1672 | 366/II-5v

Lucas Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Jan Gijsbert van Iersel zijn broer
land en wei, 2 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Jan Gijsberts van Iersel, a.z. Hendrick Joost Hendricx, e.e. Dries Ariaen Claes, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge aan het convent van Oisterwijk

voor de som van 48 gulden

16 januari 1672 | 366/II-6

Adriaen zoon wijlen Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Hendrick Jan de Cort
broekveld, 4 lopen, te Udenhout op het Gommelaer
e.z. Peter Gijsberts van Iersel, a.z. zeker gasthuis te sbosch, e.e. weduwe Jan Peter Peters, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen aan rentmeester van Deursen

voor de som van 135 gulden

16 januari 1672 | 366/II-6v

Aert zoon Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Hendrick Joost Hendricx
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Hendrick Joost Hendricx, a.z. Hendrick Gijsbert van Iersel, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Andries 
Jan Stevens
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan het groot begijnhof te sBosch

voor de som van 220 gulden

18 januari 1672 | 366/II-6v-7

Taxatie van de nagelaten goederen van Steven Cornelis, jongeman, overleden te Udenhout op 19 december 
1671

akkerland, te Udenhout op het Winckel
e.z. de Langh steegde, a.z. Jan Peter Wouters
getaxeerd op 40 gulden
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18 januari 1672 | 366/II-7-7v

Taxatie van de nagelaten goederen van Leonaert Ariens de Cort, overleden te Udenhout op 24 december 
1671 zonder kinderen na te laten

1/6 deel onbedeeld in een lemen huisje en erf, 12 lopen, land, wei en hei, te Udenhout bij de kreitenmolen
e.z. armen in Oisterwijk, a.z. weduwe Steven Jan vanden Biesenreijt
belast met jaarlijks 21lopen rogge 2 kannen erfrog aan de heer van Deursen
getaxeerd op 80 gulden

1/6 deel onbedeeld in land, 1 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan Jacob Marcelis, a.z. weduwe Peter Aert Wijten
1/6 deel onbedeeld in een broekveld, 1,5 lopen
1/6 deel onbedeeld in akkerland te Berkel
getaxeerd op 26 gulden

19 januari 1672 | 366/II-8

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Adriaens, overleden te Oisterwijk op 21 december 1671

akkerland, 3 lopen 25 roeden, te Udenhout in de Houtse straet
weiveld, 3 lopen 30 roeden, nieuw ingenomen, op het scheiden van Tilburg en Udenhout
heibodem , 7,5 lopen te Loon

getaxeerd op 442 gulden

1 februari 1672 | 366/II-8v-9v

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Cornelis Stoeldraijers, overleden te Helvoirt op 6 januari 
1672

1/8 deel onbedeeld in een aanstede, bestaande uit huis, schuur en aangelegen erf, 2,5 lopen, te Udenhout in 
de Cuijl
1/8 deel in akkerland, 5 lopen
1/8 deel in akkerland, 4 lopen
1/8 deel onbedeeld in 2 broekvelden
getaxeerd op 125 gulden

1/10 deel onbedeeld in een korenwindmolen, te Udenhout, genaamd den molen ten Creijten
belast met jaarlijks 1/10 deel in
2 mud rogge aan Jan Kuijten, Jan de Bruijn, Maijken Stricke ende erfgenamen Jacob den Mulder
4 lopen rogge aan de armen van Oisterwijk
10 gulden aan de abdij van Tongerlo
5 gulden 8 stuivers aan de armen van Oisterwijk
6 gulden 11 stuivers aan rentmeester Brucholt
20 stuivers aan juffrou (??)
35 stuivers 8 penningen cijns aan de domeinen

getaxeerd op 225 gulden

3 februari 1672 | 366/II-10-10v
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Jan Aerts van Laerhoven
verkoopt aan Jan Aerts van Laerhoven (SIC!) die de rest al bezit
1/6 deel onbedeeld in akkerland, 7 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Hendrick Aerts van Laerhoven en Peter Jan Wolffswinckel, a.z. Bunt steegde, e.e. Schoorstraet, a.e. 
Wouter Anthonis van Laerhoven

voor de som van 90 gulden

4 februari 1672 | 366/II-10v-

Engel Reijner Engels als man van Maijken dochter Cornelis Jan Witlocx
verkoopt aan Joost Jan vande Pasch
zijn gerechtigheid en kindsdeel van 1/7 deel onbedeeld in erf, moer en wei, 20 lopen, te Udenhout in den 
Brant
e.z. kinderen Hendrick Joost Thonis (oost), a.z. Hendrick Willems van Plas (west), e.e. Cornelis Lambert 
Willems (noord), a.e. Joost Jan Joordens (zuid)
belast met jaarlijks 1.7 deel in 13 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant

voor de som van 142,50 gulden

12 februari 1672 | 366/II-12-13

Peeter, Adriaen en Gommert, zonen Aert Adriaen van Helvoort, verwekt uit Hendricxke dochter Cornelis 
Willem van Laerhoven, Adriaen Hendrick van Woensel als man van Adriaentie
verkopen aan Andries Cornelis Vermeer die het resterende deel bezit
4/5 deel onbedeeld in
1. schuur, hoofken en in de halve hoge heij westwaarts, en de halve hoge akker zuidwaarts bij elkaar 
gelegen te Udenhout aan de Zantcant
e.z. Huijbert Cornelis, a.z. de gemene straat, b.e. convent van Cauwater
2. in de helft van een dries, 28 roeden, als voor
b.z. convent vs., b.e. Huijbert Cornelis
3. in de helft van wei van 6 lopen, als voor
e.z. convent vs., a.z. en e.e. de verkoper, a.e. Huijbert Cornelis
hier hoort de halve steeg bij
4. land, genaamd de Calverweij, 1 lopen
e.z. de voornoemde steeg en Huijbert Cornelis, a.e. en e.e. de verkoper, a.e. Huijbert Cornelis
5. land naast de Calverweij, 4 lopen, als voor
b.z. convent vs., e.e. Huijbert Cornelis, a.e. verkoper
6. in de zuidelijke helft in land, genaamd de Hooge Weije, 3 lopen, als voor
e.z. het convent vs., a.z. en e.e. Huijbert Cornelis, a.e. verkoper
7. in de helft van een beemd, 8 lopen, als voor
e.z. en e.e. Huibert Cornelis, a.z. heilige geest van sBosch, a.e. Hendrick Aert Martens
8. in de helft van een beemd daaraan gelegen, 2,5 lopen, als voor
e.z. en e.e. Huijbert Cornelis, a.z. en a.e. Hendrick Aert Martens 
9. 3 heivelden op verschillende plaatsen gelegen, waarvan Huijbert Cornelis de andere helft bezit

belast met jaarlijks 13 lopen 4 kannen rogge aan jonker van Eijck(?) te Blaarthem
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk

verkopers aangekomen van hun ouders door deling van 19 augustus 1655 voor schepenen van Oisterwijk 
en van hun oudste broer na deling voor schepenen van Baardwijk

13 februari 1672 | 366/II-13-13v

Cornelis zoon wijlen Gijsbert van Iersel
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verkoopt aan Embert Dirck Appels
huis met de grond en erf, 2,5 lopen te Udenhout op het Winckel
e.z. Adriaen Gijsbert van Iersel, a.z. kinderen Bastiaen Claessen van Engelant, e.e. Willem Adriaen Stevens, 
a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft van 6 lopen rogge aan de altaristen van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft van 3 stuivers 2 oort in hertogcijns
belast met jaarlijks de helft van de rente van 100 gulden kapitaal aan de kerk van Haaren

voor de som van 375 gulden

22 februari 1672 | 366/II-16

Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneke dochter Andries Anthonis Woestenborgh, overleden te 
Udenhout op 15 februari 1672

1/5 deel onbedeeld in een huis met 5,5 lopen erf, te Udenhout
e.z. Matheus Willems, a.z. Jenneke weduwe Anthonis de Cuijper
getaxeerd op 70 gulden

22 februari 1672 | 366/II-16

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelia dochter Andries Anthonis Woestenborgh, overleden te 
Udenhout op 27 januari 1672

1/4 deel onbedeeld in een huis met 5,5 lopen erf, te Udenhout
e.z. Matheus Willems, a.z. Jenneke weduwe Anthonis de Cuijper
getaxeerd op 90 gulden

4 maart 1672 | 366/II-17v-18

Hendrick Joost Hendrickx als man van Joostken dochter Joost Claes Jansen verwekt uit Maria dochter 
Cornelis Jan Brocken
verkoopt aan Jan Joost Claessen
akkerland met sloten en kant of wallen rondom, 3 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. Peter Claes Willems, a.z. Aert Joost Claessen, e.e. Claes Joost Claes, a.e. Niclaes Michiel vande Sande

voor de som van 248 gulden

verkoper aangekomen door erfdeling van 6 juli 1669 voor schepenen van Oisterwijk

4 maart 1672 | 366/II-18-18v

Taxatie van de nagelaten goederen van Agneta weduwe Jan Claessen, overleden te Haaren op 31 januari 
1672

1/3 deel onbedeeld in een heiveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straet
e.z. en e.e. groot gasthuis
getaxeerd op 20 gulden

8 maart 1672 | 366/II-19-19v
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Taxatie van de nagelaten goederen van Dirck Wille Joosten, jongeman,overleden te Udenhout op 29 januari 
1672

de noordelijke helft in erf, 1 lopen
de zuidelijke helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
broekveld te Helvoirt

getaxeerd op 150 gulden

12 maart 1672 | 366/II-22v-23

Jan Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Hendrick Daniel Janssen
land en wei, 4,75 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Hendrick Joost Hendricx, a.z. Lijsbet Gijsbert van Iersel (hiervan afgedeeld), e.e. de gemene straat, a.e. 
Cornelis Adriaen Scheijven
belast met jaarlijks 2 lopen 8 kannen rogge aan het convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 18 stuivers 12 penningen aan de altaristen van Oisterwijk 
belast met jaarlijks 1/6 deel in 10 gulden 15 stuivers aan de altaristen van Oisterwijk

voor de som van 412 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen door deling van de kinderen Gijsbert van Iersel en voor de helft door koop van Lucas 
Gijsbert van Iersel

19 april 1672 | 366/II-29v-30

Jan Anthonis Deckers als man van Anneke dochter Jan Joost Thonis
verkoopt aan Jan Adriaen Wouters
broekveld, 3,5 lopen, te Udenhout op de Winckel
e.z. Jan Arien Wouters, a.z. Ariaen Aerts e.a., e.e. Jan Peter van Abeelen, a.e. Jan Jan Hendrick Sneijers

voor de som van 225 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders door deling

16 mei 1672 | 366/II-30-30v

Andries Adriaen Scheijven
verkoopt aan Wouter Jan Wouters
weiveld, genaamd de Rouwbosch, 5 lopen, te Udenhout bij het Gommelaer
e.z. gasthuis van sBosch, a.z. Jan Joost Jan Emmen, e.e. Cornelis Jan Martens, a.e. Adriaen Aerts en Peter 
Jansen
belast met jaarlijks 8 stuivers 3 oort cijns aan de heer van Deurne
met de gerechtigheid van wegen oer het erf van Peter Peter Jan Gijben

voor de som van 148 gulden

2 juni 1672 | 366/II-30v

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Laureijs, overleden te Udenhout op 25 april 1672

akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout bij de Gruenstraet
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e.z. kinderen Willem Goijaerts, a.z. Adriaen Laureijssen
akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. Adriaen Anthonis Cruijssen, a.z. Aert Joost Aert Hendricx
kwaad broekveld, 1 lopen, als voor in het Udenhoutse broeck bij de Strijthoeven
e.z. de leeghrijtse steeght, a.z. Hans Marten van Holsvelt
samen getaxeerd op 100 gulden

8 november 1672 | 366/II-31v-32

Franck Jan Pauwels
verkoopt aan Heijliger Elias Brocken
weiveld, genaamd de Hoeffsteeghde(?), 1 lopen, (te Udenhout) in de Slimstraet
e.z. Jan Robbert Leijnen (noord), a.z. Heijliger Elis Brocken (zuid), west de Slimstraet, oost (niet ingevuld)

voor de som van 30 gulden

31 augustus 1672 | 366/II-35-35v

Taxatie van de nagelaten goederen van Petronella van Broeckhoven, weduwe van de heer Aertse, overleden 
te 's-Hertogenbosch op 23 juli 1672

huis, hof en aangelegen velden, broek en hei, 4 morgen, te Udenhout in de Groen straedt
belast met jaarlijks 2,5 payment aan het convent Uijlenborch
belast met jaarlijks 1 kapoen aan het convent Uijlenborch
belast met jaarlijks 3 oort buurcijns aan de gezworenen van Haaren
getaxeerd op 550 gulden

akkerland, 8 lopen, als voor
e.z. (niet ingevuld), a.z. jonker Jeger
getaxeerd op 250 gulden

akkerland en wei, 8 lopen, als voor
getaxeerd op 225 gulden
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