Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 369 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
de

de

(waarin sedert de 16 eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 eeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
1675
5 februari 1675 | 369/I-2-3
Peter en Jan, zonen van Goijaert Peeter Heeren en Adriaentie Jan Leendert Heunen, Joost Jan
Schapendoncq als voogd over de kinderen van Peter Cornelis de Lepper en Jenneke Goijaert Heeren,
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot kinderen Peter Cornelis de Lepper
1. weiveld, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straet, genaamd den Verlooren Cost
e.z. Zeger Elis Brocken, a.z. kinderen Adriaen Jan Peter Willems, e.e. prins van Hoogsche, a.e. de twee
Steeghden, "... ende deene steeghde aende erffve aenleggende hier toebehorende..."
2. heiveld, 3 lopen, te Tilburg
2de lot Jan Goijaert Peter Heeren
1. akkerland, 1,25 lopen, te Tilburg
2. akkerland te Tilburg
3de lot Peeter Goijaert Peter Heeren
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Grooten acker op de Houtse straet
e.z. Jan Goijaert Heeren, a.z. Heiliger Joost Ariens, e.e. Lourijs Jan Peter Willems, a.e. Peeter Cornelis Aerts
2. broekveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. Laureijs Schapendonck, a.z. Peeter Sijmon Priems, e.e. Adriaen Jan Laureijssen, a.e. erfgenamen Jan
Adriaen Laureijssen

22 februari 1675 | 369/I-4-5v
Adriaen, Cornelis en Wouter, zonen van Adriaen Gijsberts en Jenneken Wouter Coolen, Jan Bastiaens van
Engelant als man van Jenneken, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Adriaen Adriaen Gijsberts
1. land en wei, 1,5 lopen, te Udenhout inde Biesmortel
e.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, a.z. Adriaen Laureijsse Witlocx, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de
Spijckersteegh
2. de onbedeelde helft in een broekveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. convent vanden Uijlenbosch, a.z. Jacob Gerits, b.e. Peeter Wouter Coolen
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan Johan Scheffers
2de lot Cornelis Adriaen Gijsberts
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. Aert Cornelis Peeters, a.z. Adriaentie weduwe Wouter Coolen, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. Anthonij
Bacx
2. akkerland te Helvoirt
3de lot Jan Bastiaens
1. een huisje met de grond en 3 lopen erf daarbij, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Adriaen Laureijs Witlocx, a.z. de Spijckersteeghd, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Cornelis vande
Wouw
4de lot Wouter Adriaen Gijsberts
1. akkerland, deels boomgaard, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. de heilige geest te sBosch, a.z. Adriaen Laureijs Witlocx, e.e. weduwe Jan Aert Wijten, a.e. Adriaen
Cornelis vande Wouw
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23 februari 1675 | 369/I-5v-6v
Adriaen den ouden, en Adriaen den jongen, zonen van Adriaen Breeckels, Wouter en Aert zonen van Jan
van Laerhoven en Engeltie Adriaen Breeckels, Willem Adriaen Stevens als man van Adriaentie en Jan Joost
Wagenmaeckers als man van Jenneke, Jan Jan Appels als man van Maijecken, dochters Jan van Laerhoven
en Engeltie Adriaen Breeckels, Aert Jan Adriaen Breeckels, Jan Andries Cuijpers als man van Adriaentie Jan
Adriaen Breeckels, dezelfde Aert ook nog voor Willemke zijn zuster, maken een erfdeling van de
nalatenschap van oom Aert Adriaen Breeckels
1ste lot Adriaen de jonge
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Achthoeven
e.z. de altaristen van Oisterwijk, a.z. Willem Adriaen Berthens, e.e. de altaristen van Oisterwijk, a.e. weduwe
Joost Goijaert Wagemaeckers
2de lot Adriaen de oude
1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Achthoeven
e.z. convent van Orthen, a.z. Cornelis Jan de Cort, e.e. convent van Orthen, a.e. Jacob Peter Vennicx
belast met jaarlijks 1 gulden 4 stuivers 12 penningen aan de armen van Oisterwijk
3de lot kinderen van Jan van Laerhoven
1. de noordelijke helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Adriaen Adriaen Breeckels de jonge, a.z. het tweede lot, e.e. Adriaen de oude en Adriaen de jonge, a.e.
kinderen Wouter Dirck Nauwen
4de lot kinderen Jan Adriaen Breeckels
1. de zuidelijke helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. het derde lot, a.z. Jan Dirck van Grevenbroeck, en Willem Jan Adriaen Breeckels e.a., e.e. Adriaen de
oude en Adriaen de jonge, a.e. kinderen Wouter Dirck Nauwen
2. akkerland, 0,5 lopen, als voor aan de Cruijsstraet
e.z. Adriaen Breeckels de jonge, a.z. Cornelis Hendrick Berthens, e.e. Goijaert Peter Vermeer, a.e. convent
van Uijlenburgh

25 maart 1675 | 369/I-9-10
Wouter en Adriaen zonen van Cornelis Janssen en Jenneke Wouters vande Pasch maken een erfdeling van
de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Wouter Cornelis Janssen
1. huis en grond en erf daaraan gelegen, 3,5 lopen, te Udenhout in de Groen straet
e.z. Jan Jan Vuchts, a.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, e.e. heer Willem van Abeelen, a.e. de straat
2. weiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Anthonis Jan Francken, a.z. Seijcken dochter Niclaes Wouters vande Pasch, e.e. de gemene
straat, a.e. Heiliger Elis Brocken
belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan het bacxkoorken
2de lot Adriaen Cornelis Janssen
1. land en wei, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Groen straet
e.z. Jan Peter van Abeelen, a.z. Corstiaen Lambert van Heeze e.a., e.e. heer Willem van Abeelen, a.e.
Cornelis Wouter van Abeelen
2. akkerland, genaamd den Pathacker, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jan Peter van Abeelen, a.z. Heijliger Elis Brocken, e.e. weduwe Anthonis Jan Francken, a.e. Adriaen
Aert Nauwen
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan het bacxkoorken
3. broekveld, 4,5 lopen, als voor in de Schoorstraet
e.z. weduwe Mathijs Peters, a.z. en e.e. Hendrick Weijtmans van IJersel, a.e. Jan Peter van Abeelen
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de armen van Oisterwijk

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

28 maart 1675 | 369/I-12v-15
Jan, Adriaen, Wijnant, Lijsken en Maria, kinderen van Denis Jan Peter Schapendonck en Margareta Wijtman
Peter van IJersel, Maria geassisteerd door haar voogden Hendrik Wijtman van IJerssel en Hendrick Jan
Schapendonk, Adriaen Goijaert Sijmons als man van Barbara, Jan Adriaen Geverts van Deursen als man
van Seijcke, dochters van Denis Jan Schapendonk en Margareta, maken een erfdeling van de nalatenschap
van hun ouders
1ste lot Jan Denissen
1. akkerland, aan de noordzijde van een groter stuk, 4 lopen, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. Gijsbert Wijtmans van Iersel, a.z. het 2de lot, e.e. erfgenamen Peter Wolffswinckel, a.e. de straat
2. weiveld, genaamd het Venweijcken, 4 lopen, als voor
e.z. en b.e. Jan Gerits van Broeckhoven, a.z. Gijsbert Wijtman van Iersel
3. broekveld, 2,5 lopen, als voor bij het Quaet gadt
e.z. Joost Jan Schapendonck, a.z. Goijaert Peter Vermeer,
met de materialen van het bakhuis staande op het tweede lot, te ruimen mei eerstkomende
2de lot Wijnant Denissen
1. woonhuis met de grond en erf daartoe behorende, 4 lopen, 33 roeden, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. het eerste lot, a.z. het derde lot en Jan Gerits van Broekhoven, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Peter
Wolfswinckel
2. wei en hei, 14 lopen, genaamd het Lath bosch, als voor
e.z. en e.e. erfgenamen Peter Wolffswinckel, a.z. het 4de en 5de lot, de waterloop tussenbeide, voor helft te
onderhouden door dit lot, a.e. Jan Gerit van Broeckhoven
3de lot Adriaen Goijaert Sijmons
1. akkerland, genaamd den Hoeck acker, 4,5 lopen, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. het tweede lot, a.z. Jan Gerit van Broekhoven, e.e. Jan Geeraert vs. met de gerechtigheid in de steeg
tussenbeide liggende, a.e. erfgenamen Peter Wolffswinckel
2. weiveld, genaamd den Leegen beempt, spiegewijs uitlopend, als voor
e.z. Jan Gerit van Broeckhoven, a.z. erfgenamen Peter Wolffswinckel, de waterlaat tussenbeide, e.e. het
4de lot, de gracht met twee voeten hools tussenbeide liggende behoort tot dit erf
3. met de materialen van de schuur op het erf van Jan Gerit van Broeckhoven
4. enkele perceeltjes moer onder Venloon in de heer van Iserens moer
4de lot Jan Adriaen van Deursen
1. de zuidelijke helft in akkerland genaamd de Streepacker, 5 lopen, te Udenhout
e.z. het 5de lot, a.z. Gijsbert Wijtman van Iersel en een volgend perceel, e.e. de straat, a.e. Gijsbert
Wijtmans
2. de zuidelijke helft in een weiveld genaamd de Haverweije, 3,5 lopen, als voor
e.z. het 5de lot, a.z. vorige perceel, e.e. de straat, a.e. Gijsbert Wijtman van Iersel
3. de zuidelijke helft in een heiveld, 7,5 lopen, als voor
e.z. het 5de lot, a.z. het 3de lot, e.e. Jan Gerit van Broeckhoven, a.e. erfgenamen Peter Wolffswinckel
5de lot Elisabeth Denissen
1. de noordelijke helft in akkerland genaamd de Streepacker, 5 lopen, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. het 4de lot, a.z. Jan Gerit van Broeckhoven, e.e. Gijsbert Wijtmans, a.e. de gemene straat
2. de noordelijke helft in een weiveld genaamd de Haverweije, 3,5 lopen, als voor
e.z. het 4de lot, a.z. en e.e. Gijsbert Wijtman van Iersel, a.e. de straat
3. de noordelijke helft in een heiveld, 7,5 lopen, als voor
e.z. het 4de lot, a.z. het 2de lot, e.e. Jan Gerit van Broeckhoven, a.e. erfgenamen Peter Wolffswinckel
6de lot Maria Denissen
1. akkerland, 4,5 lopen, genaamd den Nieuwen acker, te Udenhout in de Houtstraetsche steeghde
e.z. Jan Willem Teuwens, a.z. de steeg, b.e. Cornelis Peter Sijmons
2. broekveld, 4 lopen, als voor in Dasschot
e.z. kinderen Peter Lambert Vucht, a.z. Jan Joost Claes, e.e. de steeg, a.e. Aert Jan de Ridder
belast met jaarlijks 8 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
3. hooiland te Baardwijk
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7de lot Adriaen Denissen
1. woonhuis met de grond en erf, land en wei, 4 lopen, te Udenhout in de Houtse straet
e.z. Laureijs Jans c.s., a.z. Adriaen Laureijs Jans c.s., e.e. de straat, a.e. Cornelis Jan Cauwenberchs
2. akkerland, genaamd den Clijnen acker, 6 lopen, als voor
e.z. weduwe Adriaen Peter Sijmon Ariens, a.z. een gemene steeg, e.e. Cornelis Jan Cauwenberch, a.e.
kinderen Adriaen Jan Peter Willems
belast met jaarlijks 20 vaten rogge en 30 stuivers aan het Bacx coor
3. 2 stukken erf, land en hei achter elkaar gelegen, 4 lopen, te Tilburg

3 augustus 1675 | 369/I-31v-32
Willem Jacob Hessels, zoon van Jacob Hessels en Maria Dirck Nauwen (later getrouwd met Adriaen Jan van
der Sterren), Cornelis Gerits als man van Maria en Jacob Jan Peter Jacobs als man van Jenneke, dochters
van Jacob Hessels en Maria
zij machtigen Laurens Mathijs van Meerendonck om aan Petronella Jan Hamels, weduwe Adriaen Jan
vander Sterren, nu getrouwd met Nicolaes Cornelis Reijmlant, te transporteren 11 lopen land, volgens de
koopvoorwaarden tussen Peterken en haar mede erfgenamen afgesproken op 9 maart 1675 voor
schepenen van Oisterwijk

17 december 1675 | 369/I-67-70v
Er is onvrede tussen de twee kinderen van Joost Jan vanden Broeck en Dirck Jansen vanden Broeck, 22
jaar met zijn voogd Jacob Willem Gerrits
Het betreft de nagelaten goederen van Jan Joost vanden Broeck die eerst was getrouwd met Neesken Jan
Peeter Ariens en in tweede echt met Maria Adriaen van Gorcum
De voogden van de twee kinderen van Joost Jan vanden Broeck zijn Adriaen Adriaen Cornelis Berthens en
Gerrit Jan de Cort
De twee kinderen van Joost Jan vanden Broeck behouden
1. huis, schuur, schop, varkenskooi, hof, land en wei, aan elkaar gelegen, 14,5 lopen te Udenhout bij de
kreitenmolen
e.z. Adriaen Geverts, a.z. Hendrick Ariens van Iersel e.a., e.e. de straat, a.e. Hendrick Ariens vs.
belast met jaarlijks 6 stuivers hertogcijns
belast met jaarlijks 11 penningen hertogcijns
2. weiveld. genaamd de Koecamp, als voor in het Broeck
e.z. Jan Peeter van Abeelen, a.z. Adriaen Cornelis Joosten
3. heiveld te Tilburg, bij de Houtse straet
4. de gerechtigheid in enkele percelen moer in Venloon
Dit is "out stock goet vande onmondige kijnderen vaderlijcke moeder"
5. weiveld, 12 lopen, genaamd den Hoeck beempt, te Udenhout
e.z. de Brantse steeghde, a.z. Adriaen Jan van Abeelen e.a., e.e. Peeter Jacob, a.e. scherp uitlopende aan
de steeg
belast met jaarlijks 24 stuivers aan de predikheren te sBosch
dit is 1/3 oud stock goed en 2/3 verkregen bij het eerste huwelijk
6. weiveld, genaamd de Grintweij, 7 lopen, te Udenhout bij de Strijthoeve
e.z. weduwe Johan Peijnenborch, a.z. Adriaen Lamberts van Hees
belast met jaarlijks 40 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
7. heiveld, 8 lopen, te Heukelom
8. land en wei, 5 lopen, te Berkel aan de Ketsheuvel
9. akkerland te Berkel aan het Spoor
10. akkerland te Berkel
11. akkerland, 2,5 lopen, genaamd den Nieuwen acker, te Udenhout bij de kreitenmolen
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e.z. weduwe Jan Jacob Marcellis, a.z. Gerit Willems, e.e. het oud stock goed, a.e. Adriaen Jan vande Wouw
deze percelen zijn verworven tijdens het eerste huwelijk van Jan Joost vanden Broeck
uit de bovenstaande percelen gaan de volgende lasten:
jaarlijks 2 gulden 15 stuivers aan de armen van Oisterwijk
jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan de altaristen te Oisterwijk
12. hooiland, 4 lopen, te Zuidewijn Cappel, samen met de erfgenamen Jan Aert Weijten
13. hooiland, 1 hont, te Bezooien
14. akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de Houtse straet
b.z. en e.e. Peeter Cornelis Aert Leppers, a.e. de straat
Dirk Jan Joosten van de Broeck verkrijgt:
1. huis, schuur, hof en land, 4 lopen, oud stock goed van zijn moeder, te Udenhout in de Molenstraet
e.z. Adriaen Gevers van Deursen, a.z. Jan Jan Laureijssen
belast met jaarlijks 3 lopen rogge (uit de aanstede)
belast met jaarlijks 4 lopen rogge (uit de 4 lopen) aan den Wijmelenberch??
2. twee percelen hei te Tilburg
3. hooiland te Bezooien
4. moer van de heer van Iseren, 0,5 lopen, te Venloon
5. heiveld te Tilburg
6. 2 percelen heibodem, 1,5 lopen
7. erf, genaamd de Cleijne Hesseldonck, 3 lopen, te Udenhout
e.z. kinderen Jan Jan Gerits(?), a.z. Peter Goijaert Heeren
allen aangekomen tijdens het eerste huwelijk van Jan Joosten
8. beempt, genaamd den Berckelsen beempt, te Udenhout int Broeck, 6 lopen
e.z. Adriaen Laureijs Colen, a.z. jonker Jeger, e.e. de heer vanden Meijde, a.e. de heer van Tilborch
belast met jaarlijks 14 stuivers aan het bisdom van sBosch
9. weiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Jan Robben, a.z. kinderen Jan Jansen Heunen, e.e. Adriaen Lambert van Hees, a.e. Faesse weije
10. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Ses hoeve
e.z. Cornelis Hendrik Berthens, a.z. Aert Jan Arien Breeckels, e.e. Aert Jan de Ridder, a.e. de Ridder vs.
11. land en wei, te Udenhout bij de Meulenstraet, 4 lopen
e.z. Jacob Willem Gerrits, a.z. erfgenamen Peter Aert Weijten, e.e. erfgenamen Peeter Aerts vs., a.e.
Adriaen Geverts en Goijaert Vermeer

22 januari 1675 | 369/I-73-73v
handtekeningen van Huijbert Matheus Joost van Iersel, Cornelis de Cort en Jan Cornelis Ariens van Iersel

31 januari 1674 | 369/I-82-82v
huwelijkscontract tussen Adriaen Laureijs Peters en Adriaentie dochter Aerts Aerts van Tilborch, weduwe
van Jan Joost Jan Emmen, geassisteerd door Hendrick Aert van Tilburch en Huijbert Matheus Joosten als
voogden van haar kinderen uit het eerste huwelijk
met handtekeningen van Hendrik Aerts van Tilborch en Huijbert Matheus
de echtelieden zetten een teken

4 juni 1675 | 369/I-87-87v
testament van Hendrick Adriaen Hamers en Adriana Adriaen Huijberts, wonende te Udenhout aan de
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Zandkant.
Beiden zetten een kruis

9 januari 1672 | 369/I-91-92
[datum=sic]
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Antonis van den Boer, weduwnaar van Lijsken Leunis Hendricx van
Megen, geassisteerd door Leunis van Megen en Jan Arien Peters van Someren, zijn neef, en Maijken
dochter Jan Martens van Hove, geassisteerd door Adriaen en Hendrick haar broers

2 februari 1675 | 369/I-93-94v
Inventaris van de goederen van Marten Peter Sijmon Priems, weduwe van Geertruijt Ariens de Meijer
de gewone zaken. Duidt op een boerenbedrijf.

23 februari 1675 | 369/I-94-96
Regeling tussen Marij Jan Marten van Hove, weduwe van Jan Antonis vanden Boer en zijn kinderen uit
eerste huwelijk.
Zij tekent met een kruis.

9 april 1675 | 369/I-97-98
Inventaris van de goederen van Andries Henrick Adriaen Laureijssen wonende in Udenhout
"... ende verclaerde de man ende vroue niet weetende waer dat het roer gebleven is te sijn daer het kint
mede doot geschooten is..."
"... ende verclaerde Andries Adriaen Laureijssen ende Jenneke sijne huijs vrouwe egene erffgoederen te
hebben noch oock geen haeff noch erffhaeffelijcke goederen meer te hebben als hier boven staet."
2 februari 1675 | 369/II-1
Joost Adriaen Breeckels had verkocht aan Aert Jan Marcelis op 9 oktober 1674 iets (niet nader genoemd)
waarvan de vest nog niet heeft plaatsgevonden. De erfgenamen van Joost, Adriaen de oude, Adriaen de
jonge, zonen van Adriaen Adriaen Breeckels en Aert Jan Adriaen Breeckels, doen deze verkoop alsnog
gestand.
voor de som van 15 gulden

12 januari 1675 | 369/II-2v-3
Anthonis Lambert Janssen
verkoopt aan Dirck Jan vanden Broeck
land en wei, 2 lopen, te Udenhout op de Meulenstraet
e.z. Jacob Willems, a.z. Jan Joosten vanden Broeck, e.e. Adriaen Geverts van Deursen, a.e. Goijaert Peters
Vermeer
belast met jaarlijks 0,5 vat rogge in een meerdere pacht aan de Clarissen te sBosch
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voor de som van 250 gulden

12 januari 1675 | 369/II-3-3v
Anthonis Lambert Janssen voor 2/3 deel en Jacob Willems als man van Jenne Lambert Janssen voor 1/3
deel
verkopen aan Cornelis Jan Couwenberch
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Meulenstraet
noord convent van den Uijlenborgh, zuid Cornelis Jan Couwenberch, e.e. Adriaen Jan vande Wouw, a.e. de
Molenstraet
voor de som van 533 gulden 15 stuivers

16 januari 1675 | 369/II-3v
Laureijs Cornelis de Lepper
verkoopt aan Adriaen Laureijs Jan Schapendoncq
een aanstede, bestaande uit een huis, schop en erf daaraan gelegen, 6 lopen, te Udenhout op de Houtse
straet
e.z. Peeter Elis Brocken, a.z. Peeter Cornelis de Lepper, e.e. de straat, a.e. een weg genaamd de Twee
steegden
voor de som van 1175 gulden

1675 | 369/II-6Peeter Goijaert Heeren
verkoopt aan Jan Goijaert Heeren
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Grote acker op de Houtse straet
e.z. Jan Goijaert Heeren, a.z. Heijliger Joost Ariens, e.e. Laureijs Jan Peeters, a.e. Peeter Cornelis Aerts
2. broekveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jan Laureijs Schapendoncq, a.z. Peeter Sijmon Priems e.a., e.e. Adriaen Laureijs Jansen, a.e.
erfgenamen Adriaen Laureijssen
belast met jaarlijks 5 vaten rogge en 15 stuivers reductie aan het Bacxkoorken
voor de som van 240 gulden

16 februari 1675 | 369/II-7-7v
Anneken dochter Hendrick Loeff, weduwe Wouter Dirck Nauwen, nu huisvrouw van Jan Cornelis Damen
verkoopt aan Adriaen Jansen van Hemert
1. een stede met de rechten en toebehoren, bestaande uit een huis, hof, schuur en shop, land en wei, 32
lopen, te Udenhout in de Loonse Molestraet
e.z. kinderen Goijaert Sijmonts, a.z. kinderen Cornelis Hendrick Gosens, e.e. Heijliger Dirck Raessen en de
gemene straat, a.e. kinderen Goijaert Sijmons en de spie (op Loons gebied) die nieuw aangekocht is aan de
straat gelegen, oost de kinderen Cornelis Hendrick Goosens
2. akkerland, genaamd de Houtmeer, 7 lopen, gelegen bij den duin (waarschijnlijk in Loon op Zand)
e.z. convent van Postel, a.z. Jan Jansen Brouwer, e.e. de gemeint
3. heiveld, 9 lopen, met de gerechtigheid van de weg door de hei tegenover de genoemde aanstede gelegen
onder Loon (transport voor schepenen van Loon)
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belast met jaarlijks 2 gulden 2 stuivers aan het Vuchter blok te sBosch
voor de som van 2600 gulden
de aanstede is de vader van Anneke aangekomen door transport van 5 februari 1650 tegen Jan zoon Dirck
Raessen van Grevenbroeck

20 februari 1675 | 369/II-8
Aert Hendricxsen als man van Lijsken Aert Joosten
verkoopt aan Laureijs Jan Peter Willem Schapendoncq
1. de helft in een huis met de aanstede daaraan gelegen, 10 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Wouter Anthonis van Laerhoven, a.z. de steeg die behoort aan Laureijs Jan Peter Willems, e.e. Jan
Willem Matheus Berchmans, a.e. de straat
2. de helft onbedeeld in een weiveld of broekveld, 13 lopen, als voor
e.z. Wouter Anthonis van Laerhoven, a.z. Cornelis Jan Cauwenberch, e.e. (niet ingevuld), a.e. Peeter
Adriaen Hamers c.s., een lei tussenbeide liggende
dit broekveld strekt westwaarts met een vierkant stukje weiveld van 1 lopen
e.z. en e.e. Jan Matheus Berchmans c.s., a.e. Wouter Anthonis van Laerhoven
voor de som van 765 gulden
deze transactie maakt deel uit van een erfmangeling met een stuk hooiland in Baardwijk

27 februari 1675 | 369/II-9-9v
Melchior vander Linden als man van Cathalijn Nicolaes Adriaen Scheijven
verkoopt aan Tomas Jan van Beurden
akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. kinderen Marten Peeters vander Wouw, a.z. Adriaen Nicolaes Scheijven, e.e. Hendrick Joosten, a.e. de
straat
belast met jaarlijks de helft in 15 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk
voor de som van 139 gulden 10 stuivers
10 maart 1675 - vernadert door Adriaen Nicolaes Adriaen Scheijven, geassisteerd door Jan Scheijven en
Gerrit Vrancken zijn voogden

27 februari 1675 | 369/II-9v
Melchior vander Linden als man van Cathalijn Nicolaes Adriaen Scheijven
verkoopt aan Nicolaes Joost Nicolaes
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Adriaen Nicolaes Scheijven, a.z. Adriaen Adriaen Scheijven, e.e. de gemeint van Haaren, a.e. Andries
Adriaen Scheijven
voor de som van 18 gulden

27 februari 1675 | 369/II-9v
Melchior vander Linden als man van Cathalijn Nicolaes Adriaen Scheijven
verkoopt aan Wouter Ariens van Cappel
heiveld, 1,25 lopen, te Udenhout
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e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. Adriana Claes Scheijven, e.e. de gemeint van Haaren, a.e. Anthonis
Andriessen
voor de som van 22 gulden 5 stuivers

6 maart 1675 | 369/II-10-10v
Wouter en Aert zonen van Jan Aerts van Laerhoven en Engeltje Adriaen Breeckels, Willem Adriaen Stevens
als man van Adriaentje, Jan Joost Wagemaekers als man van Jenneken, Jan Jan Appels als man van
Maijken, dochters van Jan en Engeltje
verkopen aan Adriaen Laureijs Coolen
de noordelijke helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Adriaen Adriaen Breeckels de jonge, a.z. Aert Jan Adriaen Breeckels c.s., e.e. Adriaen Breeckels de
oude en Adriaen de jonge, a.e. kinderen Wouter Dirck Nauwen
voor de som van 170 gulden
13 maart 1675 - vernaderd door Adriaen Adriaen Breeckels de oude

6 maart 1675 | 369/II-10v-13
Taxatie van de nagelaten goederen van Wouter Jan Peeter Wouters (Jan?) die op 5 februari 1675 in
Udenhout is overleden
het betreft 1/12 delen onbedeeld
in een huis, schuur en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout op d'Winckel
belast met jaarlijks 9 lopen rogge aan het st. Anna gasthuis te sBosch
getaxeerd op 25 gulden
2 lopen akkerland, als voor
getaxeerd op 15 gulden
2 lopen akkerland, opt Winckel
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan Brants gasthuis
getaxeerd op 10 gulden
1 lopen akkerland, als voor
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan Brants gasthuis
getaxeerd op 4 gulden
akkerland, 2 lopen, als voor
belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan de heilige geest van sBosch
getaxeerd op 7 gulden 10 stuivers
akkerland, 3 lopen, als voor
getaxeerd op 20 gulden
akkerland, 3 lopen, als voor
getaxeerd op 15 gulden
akkerland, 3 lopen, als voor, in den Biesmortel
getaxeerd op 15 gulden
land en bos, 4 lopen, als voor in den Biesmortel
getaxeerd op 14 gulden
huis en erf, 3 lopen, in den Biesmortel
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getaxeerd op 18 gulden
akkerland te Berkel
weiveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straet
getaxeerd op 12 gulden
heiveld, te Udenhout, 4 lopen,
belast met jaarlijks 5 stuivers 2 penningen aan de rentmeester van Deursen
getaxeerd op 10 gulden
heiveld, 8 lopen, te Udenhout in de Heijvelden
getaxeerd op 7 gulden
weiveld en heiveld, 4 lopen, als voor
getaxeerd op 3 gulden
weiveld, 1 lopen als voor
getaxeerd op 3 gulden
weiveld, als voor, 1 lopen
getaxeerd op 4 gulden
weiveld, 4,5 lopen, als voor
getaxeerd op 16 gulden
weiveld, 1,5 lopen, als voor int Biesmortels broeck
getaxeerd op 6 gulden
houtveld en heiveld, 4 lopen, als voor
getaxeerd op 50 gulden
heiveld, 3 lopen, als voor
getaxeerd op 12 gulden
huis en erf daaraan gelegen, land, wei en hei, 18 lopen, als voor in de Gommerse straet
getaxeerd op 50 gulden
vanaf hier 1/6 deel
weiveld, 16 lopen, als voor, genaamd den Reijt
getaxeerd op 100 gulden
weiveld, 5 lopen, als voor in den Biesmortel
belast met jaarlijks 1 gulden 13 stuivers aan Melchior Donckers
getaxeerd op 30 gulden
akkerland, 3 lopen, als voor
getaxeerd op 30 gulden
akkerland, 2 lopen, in den Biesmortel
belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan Philibert van Beugen
getaxeerd op 8 gulden
akkerland, 1 lopen, als voor
getaxeerd op 8 gulden
akkerland, 1 lopen als voor
getaxeerd op 7 gulden
1/12 in 3 heibodems te Helvoirt en Tilburg
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1/6 deel in een kapitaal van 300 gulden op onderpanden van Gijsbert Wijtmans van Iersel c.s.
getaxeerd op 50 gulden
1/12 deel in een mud rogge uit onderpanden van Johan vander Meulen, gelegen onder Helvoirt

9 februari 1675 | 369/II-13v
Cornelis en Willem, zonen van Anthonis Jan Goijaerts en Lijsken Adriaen van Iersel, Willem met Jan Cornelis
Lucas als voogden over de 6 kinderen van Hendrick Cornelis Lucas en Maijken Antonis Jan Goijaerts, met
consent van de schepenen van Helvoirt
verkopen aan Laureijs Mathijs van Meerendoncq
de noordelijke helft in akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen
e.z. weduwe Cornelis Adriaen Claes, a.z. weduwe Jan Aert Wijten, e.e. de gemene straat, a.e. erfgenamen
Jacob Adriaen Hessels c.s.
voor de som van 380 gulden

11 maart 1675 | 369/II-14-14v
Hendrick Joost Hendricx
verkoopt aan Jan Jan Vermeer
broekveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Gruenstraet
e.z. Adriaen Adriaen Breeckels de jonge, a.z. weduwe Jan Peeters, e.e. Jan Dircks van Grevenbroeck, a.e.
Peter Gijsbert van Iersel
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen aan het convent van Uijlenborch
voor de som van 215 gulden

14 maart 1675 | 369/II-16v-17
Jan zoon wijlen Claes Adriaen Scheijven, 23 jaar oud, geassisteerd met Jan Scheijven en Gerrit Vrancken
zijn boogden
verkoopt (bij forme van mangelinge) aan Niclaes Joost Claes
weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straet
e.z. Claes Joost Claes, a.z. Adriaentie Adriaen Claes Scheijven, e.e. de Gommerse straet, a.e. Peeter Jan
van Rijswijck
voor de som van 175 gulden

14 maart 1675 | 369/II-17
Claes Joost Claes
verkoopt aan Adriaen Niclaes Scheijven
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Adriaen Claes Scheijven, a.z. en e.e. Andries Adriaen Scheijven, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1lopen 6 kannen rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen Heijltje Doesborghs
voor de som van 48 gulden

16 maart 1675 | 369/II-17v
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Reijnier en Wijnant, zonen van Gijsbert Wijtmans van Iersel en Cornelia Dirck Nauwen,mede voor Lijsken
hun zuster
verkopen aan Jan Adriaen Jan van Besauwen
akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout in de Smis acker
e.z. Jan Dircks van Grevenbroeck, a.z. Jan Jan Cuijpers, e.e. Joost Adriaen Breeckels, a.e. de straat
belast met jaarlijks 8 penningen aan de heer van Loon
voor de som van 245 gulden

19 maart 1675 | 369/II-17v-18
Erfmangeling tussen Anthonis Cornelis Witlocx en Claes Joost Claes
Anthonis Cornelis Witlocx krijgt
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. en e.e. Anthonis Cornelis Witlocx, a.z. Willem Adriaen Stevens, a.e. de gemene straat
getaxeerd op 36 gulden
Claes Joost Claes krijgt
weiveld, 0,5 lopen, te Udenhout in de Gommerse straet
e.z. Claes Joost Claes, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Willem Adriaen Stevens, a.e. de gemene straat
met recht van overweg van een weiveld van 6 lopen, in bezit van Anthonis Cornelis Witlocx, Willem Ariens en
de kinderen Bastiaen Claessen
getaxeerd op 36 gulden

19 maart 1675 | 369/II-18-18v
Jan Bastiaen van Engelen (sic) als man van Jenneken Adriaen Gijsberts
verkoopt aan Adriaen Claes Willems
weiveld, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Laureijs Witlocx, a.z. de Spijckersteegde, e.e. Adriaen Cornelis vande Wouw, a.e. de gemene
straat
voor de som van 355 gulden

29 maart 1675 | 369/II-20v-21
Adriaentje dochter Peeter Denis met een voogd
verkoopt aan Aert Jan de Ridder
akkerland, in een groter perceel, 2,5 lopen, aan de noordzijde, te Udenhout
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. Adriaentje vs., e.e. kinderen Cornelis Adriaen Goijaerts, a.e. de gemene straat
voor de som van 467 gulden

7 april 1675 | 369/II-21-21v
Joost Thomas van Breda als gemachtigde van Sijken Gerrits weduwe van Dilis Bruijnincx, erfgenaam van
Anneken Gerits,wonende te Breda
verkoopt aan Peeter Jan Poth
een jaarlijkse en erfelijke rente van zes carolus gulden, uit onderpanden van Wouter zoon wijlen Adriaen
Peeter Wouters, te betalen elk jaar op 23 april
uit 1/5 deel onbedeeld in
1. huis, hof en schuur met de grond, 5,5 lopen te Udenhout in de Groenstraet
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e.z. Gerrit Gerrit Raijmakers, a.z. Aert Jan Adriaen Cornelis Vermeer, e.e. de straat, a.e. Cornelis Adriaen
Vermeer
2. akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. Peeter Sijmon Priems, a.z. Peeter Goijaert Peeter Jacops,
welke rente Wouter zoon Adriaen Peeter Wouters (ook Mathijssen) verkocht had aan heer Everart Hendricx,
presbyter en altarist te Oisterwijk, zoals in schepenbrief van Oisterwijk van 23 april 1636 staat beschreven.
deze rente was Anneken Gerits aangekomen van Everart Henricx.
voor de som van 70 gulden

8 april 1675 | 369/II-21v-22
Taxatie van de nagelaten goederen van Maria dochter Wouter Aert de Weert, jongedochter, overleden op 2
maart 1675
o.a.
1/6 deel in broekveld, 1 lopen, te Udenhout
1/6 deel in broekveld, 1 lopen, te Udenhout
1/6 deel onbedeeld in een heiveld, 2 lopen, in de Loonse heije

1675 | 369/II-22-22v
Jan Jan Cuijpers als man van Barbara Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Wijnant Gijsbert Wijtmans van Iersel
1. het onbedeelde 1/5 deel in een aanstede bestaande uit huis, schuur en schop, land, 6 lopen, te Udenhout
bij de Slimstraet
e.z. Peeter Sijmon Priems, a.z. kinderen Jan Laureijs van Abeelen, e.e. de Slimstraet, a.e. erfgenamen
Ariken Marten Priems
1. onbedeelde 1/5 deel in een weiveld, 5 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan Jan Leenders, a.z. Hendrick Jan de Ridder, e.e. Adriaen Vermeer, a.e. weduwe Jan Jan
Leenders
belast met 1/5 deel in 1 mud rogge dat de afgelopen 15 jaar niet is betaald en de koper zal dat achterstel
moeten voldoen.
voor de som van 167 gulden 10 stuivers

19 april 1675 | 369/II-24v
Sijmon Peeter Priems
verkoopt aan Jan Laureijs Jan Schapendoncq
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. weduwe Lambert Peeter Vuchts, a.z. Adriaen Adriaen Aert Wijten c.s., e.e. een erfsteeg, a.e. Adriaen
Adriaen Aert Wijten
voor de som van 340 gulden

26 april 1675 | 360/II-25
Cornelis Peeter Sijmons als man van Dingen Emberts vande Schoor
verkoopt aan Adriaentje weduwe Jan Ariens van Heck
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1/3 deel onbedeeld in een broekveld, 6 lopen, te Udenhout in de Horste
e.z. Adriaen Elias Matthijssen c.s., a.z. de heer van Deursen, e.e. Naens(?) Heunen, a.e. Mathijs Joost Jan
Emmen
belast met jaarlijks 8 stuivers cijns aan de heer van Deursen
voor de som van 64 gulden

3 mei 1675 | 369/II-26
Jan Peeter Kuijpers als man van Maijken Aerts vande Pasch en Jenneken Adriaen de Weert, Cornelis
Cornelis Breekelmans en Adriaen Cornelis vande Pasch als voogden van de 3 kinderen van Aert Cornelis
van de Pasch en Jenneke Adriaen de Weert
verkopen aan Laureijs Hendrick Verhoeven
een beemd, genaamd den Marien beemt, 6 lopen, te Udenhout aan de Brantse steegh
e.z. Laureijs Hendrick Verhoeven, a.z. Peeter Peeter Lambert Vuchts, e.e. st. Eloij mannengasthuis te
sBosch, a.e. de Brantse steegh
voor de som van 243 gulden

4 mei 1675 | 369/II-27-27v
Cornelis Adriaen Molders
verkoopt aan Sijmon Marten Priems
1. land, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse acker
e.z. Adriaen Jan Emmen, a.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Jan Ariens
van Cappel
2. land en wei, 1,5 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Jan Jan Andriessen, a.z. Sijmon Peter Priems, e.e. de gemene straat, a.e. Willem Adriaen
Stevens
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan de erfgenamen van Barbara de Moij
voor de som van 38 gulden

21 mei 1675 | 369/II-30v
Gijsbert Gerit Theulings als man van Geertruijt dochter Corstiaen Ariens
verkoopt aan Adriaen Emberts van Rijswijck
akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout op d'Winckel in den Hoeck
b.z. Adriaen Embert van Rijswijck, e.e. Jan Adriaen Wouters, a.e. kinderen Peeter Willems van Rijswijck
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de heilige geest te sBosch in een meerdere pacht
voor de som van 120 gulden

1 juni 1675 | 369/II-31v-32
Joost Thomas van Breda als gemachtigde van Sijken Gerits weduwe Dilis Bruijnincx, enig erfgenamen van
Anneke Gerits,
verkoopt aan Johan Scholt
1. een jaarlijkse en erfelijke rente van 3 carolus gulden uit onderpanden van Joost zoon wijlen Aert Hendricx
Brabants, te betalen elk jaar op de hoogtijd van Allerheiligen
uit een huis, erf, hof en boomgaard, akkerland en weiland, aan elkaar gelegen, te Udenhout aan het Herlaer
bosch
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e.z. Adriaen Jan Martens, a.z. bisdom van sBosch, e.e. erfgenamen Willem Jan Bartholomeus, a.e. de straat
Door Joost Aert Hendrick Brabants verkocht aan Ida dochter wijlen Hendrick Everts, volgens schepenbrief
van sBosch van 3 november 1621
2. een jaarlijkse en erfelijke rente van 2 gulden 10 stuivers uit dezelfde onderpanden, verkocht door Joost
Aert Hendrick Brabants aan heer en meester Everart Hendricx als priester en altarist van Oisterwijk voor
schepenen van sBosch op 15 februari 1629
voor de som van 60 gulden 10 stuivers

12 juni 1675 | 369/II-32v
Willem Adriaen Martens en Claes Cornelis Claes
verkopen aan Lijsken weduwe Peeter Aert Wijten
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen
e.z. Adriaen Gevert van Deursen, a.z. weduwe Peeter Aert Wijten, e.e. weduwe Jacob Celen, a.e. de
gemene straat
voor de som van 200 gulden

13 juni 1675 | 369/II-32v
Jan Embert Jacob van Rijswijck
verkoopt aan Adriaen Embert Jacob van Rijswijck
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. kinderen jan Peeter Wouters, a.z. Willem Adriaen Stevens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de
gemene Spijckersteegde
voor de som van 40 gulden

13 juni 1675 | 369/II-33
Geerit en Bastiaen zonen van Gerit Willem Witlocx en Jenneken Aert van Laerhoven, Jan Adriaen Witlocx
als man van Maria, Peeter Vranck Michielsen als man van Anneken, dochter van Gerit en Jenneken vs.,
Adriaen jan van Rijswijck mede voor Jan Ariens van Rijswijck zijn zoon, verwekt uit Adriana Gerit Willem
Witlocx
verkopen aan Jan Embert Jacob van Rijswijk
de onbedeelde helft in een broekveld, 10 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraet
e.z. Aert Claes Willems, a.z. erfgenamen Peeter Jan Franssen, e.e. de heer vander Meijden, a.e. Jan Jan
Matheus
voor de som van 172 gulden 10 stuivers

1 juli 1675 | 369/II-33v-34
Taxatie van de nagelaten goederen van zuster Lijsken dochter Jan Geverts die op 27 mei in Duffelen is
overleden
op verzoek van zuster Anneke vanden Verierre(?) en zuster Martijntje vande Wiel
o.a.
3 gulden jaarlijks die betaald worden door Maijken weduwe Claes de Cock uit onderpanden in Udenhout
getaxeerd op 50 gulden
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12 augustus 1675 | 369/II-35v-36
Taxatie van de nagelaten goederen van juffrouw Judith van Berchem overleden te sBosch op 22 juli 1675
1 mud erfrogge jaarlijks uit onderpanden van (niet ingevuld) gelegen te Udenhout
getaxeerd op 245 gulden

15 augustus 1675 | 369/II-36
Peeter Adriaen Hamers als man van Margarita Gerit vande Ven
verkoopt aan Adriaen Laureijs Coolen
akkerland, 2 lopen 9 roeden, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Adriaen Laureijs Coolen, a.z. kinderen Jan Gerit de Cort, e.e. Jan Andries Kuijpers, a.e. kinderen Joost
Jan vanden Broeck
voor de som van 436 gulden

31 oktober 1675 | 369/II-40
Luijcas Gijsbert van Iersel
verkoopt aan Adriaen en Cornelis Gijsbert van Iersel
heiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Gommerse straet
e.z. erfgenamen Jan Peeter Wouters, a.z. en e.e. kinderen Cornelis Adriaen van Iersel, a.e. de gemene
straat
voor de som van 36 gulden

26 november 1675

369/II-40-40v

Grietje dochter Lambert Adriaen van Heeze, weduwe Adriaen Adriaen Bertens
doet afstand van de tocht aan haar kinderen
1. in huis, schuur, schop, boomgaard, land en wei aan elkaar gelegen, 6 lopen, te Udenhout in de
Schoorstraet
e.z. Jan Aerts van Laerhoven, a.z. de heer vander Meijde
2. akkerland, 4 lopen, als voor
e.z. Joost Jan Schapendonck, a.z. Jan Aerts van Laerhoven
3. erf, 8 lopen, als voor
e.z. Wouter Anthonis van Laerhoven, a.z. de heer vander Meijde

26 november 1675 | 369/II-40v-41
Lambert en Jan, zonen van Adriaen Adriaen Bertens en Grietje Lambert Ariens van Heeze, Peter Gerit
Theunis als man van Magdalena, Jan samen met Adriaen Lambert van Heeze als voogden over Adriaentje
Adriaen Adriaen Bertens, Lambert, Jan en Peeter , voor Peeter, Adriaen hun broer en zwager die in het leger
van zijne hoogheid zijn geweest en waarvan gezegd wordt dat ze dood zijn
verkopen aan Hendrik Adriaen Lamberts van Heeze
1. in huis, schuur, schop, boomgaard, land en wei aan elkaar gelegen, 6 lopen, te Udenhout in de
Schoorstraet
e.z. Adriaen Aerts van Laerhoven, a.z. en e.e. de heer vander Meijde, a.e. de straat
2. erf, land en wei, 8 lopen, als voor
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

e.z. Wouter Anthonis van Laerhoven, a.z. en e.e. de heer vander Meijde, e.e. Joost Jan Schapendoncq
belast met jaarlijks 10 vaten rogge aan Cornelis Dirck Fabrij te sBosch
belast met jaarlijks 2 gulden aan de heer van Deursen
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers 8 penningen cijns aan de heer van Deursen
belast met jaarlijks 14 penningen cijns aan de heer van Tilburg
belast met jaarlijks 15 gulden aan procureur Jacob de Bie te sBosch
belast met jaarlijks 10 gulden aan de weduwe Johan Beckers alias Quinten
voor de som van 200 gulden

26 november 1675 | 369/II-41v
Lambert en Jan, zonen van Adriaen Adriaen Bertens en Grietje Lambert Ariens van Heeze, Peter Gerit
Theunis als man van Magdalena, Jan samen met Adriaen Lambert van Heeze als voogden over Adriaentje
Adriaen Adriaen Bertens, Lambert, Jan en Peeter, voor Adriaen hun broer en zwager die in het leger van
zijne hoogheid zijn geweest en waarvan gezegd wordt dat ze dood zijn
verkopen aan Joost Jan Schapendonck
akkerland, 4 lopen, als voor
e.z. Joost Jan Schapendonck, a.z. en e.e. Jan Aerts van Laerhoven, a.e. de heer Adriaen vander Meijden
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan Jacob Pijnappel te sBosch
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers aan Cathalijn Vliegers te sBosch
voor de som van 37 gulden 10 stuivers

20 december 1675 | 369/II-49v-50
Nicolaes Cornelis Claes Voskens als man van Jenneken dochter Adriaen Marten de Cort
verkoopt aan Adriaen Laureijs Peeters
1. huis, schuur, schop met de gronden, 8 lopen, te Udenhout in de Kreijte molenstraet
e.z. weduwe Peeter Aert Wijten, a.z. weduwe Jan Aert Weijten, e.e. de molenstraat, a.e. weduwe Jan Aert
Weijten en aan Adriaen Marten vande Wouw c.s.
2. heiveld, 4 lopen, als voor in Brabants hoeck
e.z. weduwe Peeter Aert Weijten,a.z. weduwe Hendrick Peeter Wijten, e.e. de gemeint, a.e. Peeter Emberts
vande Schoor
belast met jaarlijks 14 lopen rogge en 1 kan in een meerdere pacht aan de rentmeester van Deursen
voor de som van 1212 gulden 10 stuivers

13 mei 1675 | 369/II-51v-52
Peterken dochter Adriaen Peeter Nauwens
vernaderd
akkerland, 0,5 lopen, gelegen in een groter perceel van 4 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
Door Wouter Adriaen Peeter Wouters verkocht aan Maijken weduwe Peeter Jansen
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