Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 370 ("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.)
1676
14 januari 1676 | 370/I-2-4
Sijmon, Peeter, Marten, Cornelis en Lijsken kinderen van Peeter Sijmon Priems en Cathalijn Cornelis Wouter
Brocken, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun broer Jan Peeter Sijmon Priems
1ste lot Cornelis Peter Sijmon Priems
1. akkerland, 60 roeden, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. kinderen Adriaen Peter Priems, a.z. Marten en Cornelis, met een slootje tussen beide, e.e. heer Adriaen
vander Meijden, a.e. volgende perceel
2. land, 40 roeden, het zuidoostelijk deel van een groter perceel, als voor
e.z. Cornelis Peter Priems, a.z. (niet ingevuld), e.e. vorig perceel, a.e. Jan Willem Berghmans
belast met een kapitaal van 100 gulden eens aan Matheus den molenmeester te sBosch
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan Willem van Bree te sBosch
2de lot Peeter Peeter Sijmon Priems
1. akkerland, het middelste derde deel in de voorschreven akker, 2 lopen, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. (niet ingevuld), a.z. (niet ingevuld), (beide tegendelers), e.e. een tegendeler, a.e. Jan Matheus
Berghmans
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers, te lossen met 150 gulden aan de weduwe Lambert van Esch
3de lot Marten Peeter Sijmon Priems
1. 1/3 deel, westwaarts, in akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. tegendeler, a.z. de heer vander Meijden, e.e. Jan Willem Berghmans, a.e. (niet ingevuld)
4de lot Lijsken Peeter Sijmon Priems
1. weiveld, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. kinderen Adriaen Peter Priems, a.z. kinderen Marten Peter Sijmons, e.e. een erfsteeg, a.e. de heer
vander Meijden
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers, te lossen met 150 gulden aan de weduwe Lambert van Esch
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers in een meerdere rente aan de weduwe Lambert van Esch
belast met 50 gulden, een schuld die Jan Peter Priems had gemaakt
5de lot Sijmon Peeter Simon Priems
1. akkerland, genaamd de Path weije, 3 lopen, te Udenhout op de Schoerstraet
e.z. Cornelis Peter Sijmons, tegendeler, a.z. een steeg, e.e. Cornelis Couwenbergh, a.e. kinderen Denis Jan
Peter Willems
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers te lossen met 150 gulden aan Joost Brocken te Tilburg

16 januari 1676 | 370/I-4-4v
Jan en Adriaen, zonen van Laureijs Jans Schapendonck, mede voor de genoemde Laureijs hun vader, aan
de ene zijde en Gerrit Aert Joosten aan de andere zijde, maken een erfdeling van de nalatenschap van
goederen die hen toekomen (onduidelijk van wie afkomstig)
1ste lot Laureijs Jan Schapendonck
1. de oostelijke helft van een aanstede, land en weiland, 11,5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraet
e.z. Laureijs Jans vs., a.z. Wouter Anthonis van Laerhoven,e.e. Jan Willem Berghmans, a.e. de straat
2. minder dan de helft, zuidwaarts, in wei of broek, 6 lopen
e.z. Jan Willem Berghmans c.s., a.z. Peter Jan van Broeckhoven e.a., e.e. Peeter Hamers c.s., a.e. Jan
Schonens
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dit lot is gehouden op de andere helft de materialen van een huis te ruimen voor mei aanstaande
belast met jaarlijks de helft in 15 gulden aan de kinderen Joris Verschueren
het tweede lot moet laten wegen Hendrick Peter Vuchts en Cornelis Cauwenbergh achter over het weiveld
dit lot moet laten wegen met minsten een hoogkar
het tweede lot zal de sloot aan de westkant van de aanstede opgeruimd houden
2de lot Adriaen Laureijs Schapendonck
de andere helft van bovengenoemde percelen

8 februari 1676 | 370/I-10-10v
Aert Dirck Nauwens, weduwnaar van Willemke dochter Adriaen Jacobs de Molder, machtigt Adriaen Aerts en
Michiel Pieren, zijn zoon en zwager, om voor schepenen van sBosch te verkopen aan ... van Achelen
akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan het Herlaerbosch, genaamd den Groote acker
noord Jan Dirck van Grevenbroeck, zuid Aert Hamers, e.e. de straat, a.e. ... van Achelen c.s.

28 februari 1676 | 370/I-19v-22v
Jan zoon Cornelis van Iersel verwekt uit Jenneke Aert Aerts, Jan Jan vande Pasch als man van Catharina,
Huijbert Matheus Joosten als man van Maria, dochters van Cornelis en Jenneke voornoemd, Adriaen Jan
van Iersel en Henrick Claes Willems als voogden over de 2 kinderen van Willem Claes Willems en Adriana
Cornelis van Iersel
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jan Jan vande Pasch
1. huis, schuur, schop met de grond, 2 lopen 20 roeden erf, boomgaard, groes en land, te Udenhout op het
Winckel
e.z. weduwe Helena Wouter Peeters, a.z. st. Anna gasthuis, e.e. de straat, a.e. Jan Adriaen Wouters
2. akkerland, 3 lopen 40 roeden, als voor in de Hooghhoutse ackeren
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Geerit Jan van Rijswijck, e.e. Laureijs Andries Wouters, a.e. st. Anna gasthuis
3. weiveld, 3,5 lopen, als voor aan de Gommersche straat
e.z. kinderen Jan Peeter Wouters, a.z. Jan Jan Appels, e.e. kinderen Jan Driessen, a.e. weduwe Adriaen
Aert Neuten
4. broekveld, 6 lopen, als voor
e.z. v.s. gasthuis, a.z. Willem Adriaen Steven Hessels, e.e. de straat, a.e. weduwe Peter Aert Weijten
5. heiveld, 4 lopen, te Helvoirt
belast met jaarlijks 8 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deursen
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan de heer Slingerland, beide gaande uit het huis en aangelegen erf
belast met jaarlijks 13,5 stuivers cijns aan jonker Versteeghde te Vught
2de lot Jan Cornelis van Iersel
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. kinderen Cornelis Adriaen van Ierssel de oude, a.z. en e.e. het convent van st. Geertruijd te sBosch, a.e.
Peter Wouter Coolen
2. de westelijke helft in een weiveld, 10 lopen 20 roeden, als voor bij de Gommersche straat, genaamd de
Reijt
e.z. en e.e. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.z. kinderen Jan Peeter Wouters, a.e. de gemene straat
3. de westelijke helft in een broekveld, 12 lopen, als voor
e.z. kinderen Claes Cornelis Schijven, a.z. Adriaen en Cornelis Gijsberts van Iersel, e.e. de straat, a.e.
Cornelis Jan van Abeelen
4. de onbedeelde helft in hooiland te Baardwijk
3de lot Huijbert Martens (sic)
1. akkerland, 3,5 lopen, genaamd de Geer, te Udenhout aan de Langh steeghde
e.z. Gerrit Stevens e.a., a.z. een erfsteeg van Anthonis Cornelis Witlocx, e.e. kinderen Jan Peeters, a.e.
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Wouter Cornelis van Haeren
2. weiveld, genaamd Deris(??), 4 lopen 12 roeden, als voor aan de Gommersche straet
e.z. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.z. Wouter Jan Wouters e.a., e.e. de straat, a.e. mannen gasthuis te
sBosch
3. de oostelijke helft in een weiveld, 10 lopen 20 roeden, als voor bij de Gommersche straat
e.z. kinderen Claes Cornelis Schijven en Jacob Jan Peeters, a.z. Adriaen Cornelis van Iersel en andere
erfgenamen, e.e. de straat, a.e. Cornelis Jan van Abeelen
4de lot kinderen Willem Claes
1. akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout op Hooghoudt aan de Hel
e.z. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.z. kinderen Peter Willem van Rijswijck, e.e. heilige geest te sBosch, a.e.
Speijckerscandt
2. de oostelijke helft in een broekveld, genaamd de Reijt, 10 lopen, 20 roeden, als voor aan de Gommersche
straet
e.z. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.z. kinderen Jan Peeter Wouters, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe
Adriaen Neuten
3. heiveld, 1,75 lopen, als voor
e.z. kinderen Jan Peeter Wouters, a.z. (niet ingevuld), e.e. Adriaen en Cornelis Gijsbert van Iersel, a.e. Jan
Gerrit de Cort
4. de onbedeelde helft in hooiland te Baardwijk
van het land bij het huis moeten 4 wilgenbomen gekapt worden en van het perceel de Reijt 12 eiken bomen
t.b.v. alle erfgenamen
allen krijgen ook het recht van overweg over elkaars percelen

28 februari 1676 | 370/I-23-27v
Jan zoon wijlen Willem Adriaen Borghmans en Luijtie dochter Peter Goijaerts vande Schoor, Jan Jacob
Cornelis Baesten als man van Maria en Jacob Jan Jacobs als man van Adriana, en Adriaen Emberts vander
Schoor en Jan Adriaens als voogden over Petronella, 22 jaar en Grietie, 20 jaar, kinderen van Willem en
Luijtie voornoemd,
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jacob Jan Jacobs
1. woonhuis met de grond en erf daaraan gelegen, 6 lopen, te Udenhout aan de Gruenstraet
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. de straat, a.e. de heilige geest van sBosch
2. weiveld, genaamd het Rauvelleken, 72 roeden, als voor
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. Goijaert Peter Vermeer, a.e. Grietie Willems
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan juffrouw Bax
belast met jaarlijks 2 gulden in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2,5 stuivers in de bisdomcijns
2de lot Margriet Willem Borghmans
1. akkerland, genaamd de Streep, met de helft van het voorhoofd, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Gruen
Straet
e.z. Adriaentie Jan van Heck, a.z. het convent van Oisterwijk, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. de gemene straat
2. akkerland, genaamd Moetiens acker, 1,75 lopen, als voor
e.z. kinderen Claes Jans, a.z. de heer Casteren, e.e. Jan Jan Vermeer, a.e. Jan Peter Vermeer
3. akkerland, genaamd de Geer, als voor, 2 lopen 8 roeden
e.z. Hendrick Huijbert, a.z. Jacob Willems e.a., b.e. een gemene akkerweg
4. de zuidelijke helft in akkerland genaamd den Leeghe acker, 2,5 lopen
e.z. Jan Robbert Lamberts, a.z. Peter Cornelis Aert Leppers e.a., e.e. Adriaen Adriaen van Rijswijck, a.e.
weduwe mr. Johan Peijnenborgh
5. de noordelijke helft in een weiveld, genaamd de Meuws weghen, 80 roeden, te Udenhout in de Gruen
Straet
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. Jacob Jansen tegendeler, a.e. Jan Jacob
Baesten
6. de noordelijke helft in een heiveld, bij de maliebaan in Loon, 2 lopen
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e.z. Adriaen Elias Aerts, a.z. Jan Willem Borghmans tegendeler, e.e. Wijnant Willem Jans, a.e. Hendrick
Weijten
7. van het eerste lot de materialen van twee schoppen en de materialen van het schop op het 4de lot, te
ruimen voor St. Jan eerstkomende
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan juffrouw Bex
3de lot Petronella Willem Borghmans
1. akkerland, 2 lopen 40 roeden, te Udenhout in de Achthoeven
b.z. Jan Willem Berghmans, e.e. Jenneke weduwe Adriaen Berthens,a.e. kinderen Willem Adriaens, alias
Sittert
2. de noordelijke helft in akkerland, 2,5 lopen, te Berkel
3. de noordelijke helft in akkerland, genaamd den Leeghe acker, 1,25 lopen, als voor (maar eerder te
Udenhout: zie 2de lot)
e.z. Peter Cornelis de Lepper e.a., a.z. (niet ingevuld) tegendeler, e.e. Adriaen Adriaen Heunen, a.e. weduwe
mr Johan Peijnenborgh
4. het achterste deel in Heeskens beemt, zoals ingegraven, 2,5 lopen, te Udenhout in het Broeck
e.z. Jan Dirck van Grevenbroeck, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. heilige geest, a.e. een tegendeler
de sloot ligt tussen beide delen en behoort voor de helft aan dit perceel
5. de gerechtigheid in 2 broekvelden, gelegen op de Groote Hesseldoncq, als voor, waarin ook delen de
erfgenamen de kinderen Adriaen Aert Aenen
belast met de gerechtigheid in een cijns van omtrent 2,5 stuivers, gaande uit de Hesseldoncq aan het
bisdom van sBosch
6. de gerechtigheid in een heiveld, te Tilburg, bij de Hemel
7. de gerechtigheid in een moerveld, gelegen bij het Loons gericht, waarin mede erfgenamen zijn de
kinderen Peter Goijaerts vander Schoor
belast met de gerechtigheid in de cijns aan de heer van Loon uit het moerbeemdeken
8. de materialen van een schuur die staat op het 4de lot, te ruimen voor 1 mei eerstkomende
belast met jaarlijks 4 lopen rogge in een meerdere pacht aan rentmeester Slingerlandt
4de lot Jan Willem Borghmans
1. huis met de grond, 3 lopen 4 roeden, te Udenhout aan de Cruijsstraet
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. Cornelis Aerts, e.e. Aert Jan Breeckelmans, a.e. de molenstraat
2. akkerland, 2,5 lopen, te Berkel aan de Heikant
3. weiveld, genaamd het Leegh Reijtie, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Wouter Cornelis Brocken, a.z. de Leeghreijtsche steegh, e.e. Adriaen Lambert van Heese, a.e. kinderen
Joost Jan vanden Broeck
4. de westelijke helft in een heiveld, 2 lopen, bij de maliebaan te Loon
e.z. weduwe Adriaen Frans van Heck, a.z. Grietie Willems tegendeler, e.e. Wijnant Willems, a.e. Hendrick
Weijten
5. 4 lopen rogge uit onderpanden van Adriaen Hendricx te Udenhout, bij de Gesel
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de erfgenamen (niet ingevuld), gewoond hebbende te sBosch
5de lot Jan Jacobs Baesten
1. akkerland, genaamd den Straedt acker, 3 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. Adriaen Lambert van Heeze, e.e. erfgenamen Willem van Oudenhoven, a.e.
Hendrick Peter Willems
met recht van overweg over het erf van Adriaen Lamberts voorschreven
2. de zuidelijke helft in akkerland, 2 lopen, te Berkel
3. de zuidelijke helft in een weiveld, genaamd de nieuwe Weije, afgegraven liggende, 80 roeden, te
Udenhout op de Gruen straet
e.z. en e.e. Jan Peter Vermeer, a.z. Wouter Cornelis Brocken, e.e. Grietie Willems tegendeler
4. de zuidelijke deel (of voorste deel) in een broekveld, genaamd Heeskens beemt, de sloot hoort hier voor
de helft bij, 2,5 lopen, te Udenhout in het Broeck
e.z. Jan Dirck van Grevenbroeck, a.z. Jan Cornelis van Iersel, e.e. Laureijs Hendrick Verhoeven, a.e.
Petronella tegendeler
5. heiveld, 1 sestersaet, te Loon bij de molen
e.z. weduwe Adriaen Jan van Heck, a.z. kinderen Cornelis Adriaen Cruijssen
6. de materialen van een schuur op het erf van het eerste lot, te ruimen voor mei eerstkomende
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de eigenaar van het eerste lot mag deze schuur houden voor de som van 50 gulden
7. 4 vaten rogge uit onderpanden van Hendrick Willem Jans wonende te Kerkhoven
belast met jaarlijks 5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer Slingerlandt

4 maart 1676 | 370/I-27v-31
Jan, Adriaen, Peeter en Lijsken, kinderen Claes Peeter Jacobs en Jenneke Joost Janssen, Willem Thomas
Cornelis als man van Maijken Claes Peeter Jacobs, Lijsken met een door haar gekozen voogd, maken een
erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
4de lot Willem Thomas Cornelis
o.a.
broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Brandtsche steeghde
e.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.z. (niet ingevuld)

17 maart 1676 | 370/I-33v-37
Jan, Maria en Petronella, kinderen Adriaen Jan van Besauwen en Maijken Jan Laureijs Sijmons, Peter Elis
Aert Teijsse als man van Laureijske, Willem Heijligers van Noort als man van Neeltie, Jan Jan Laureijssen en
Laureijs Adriaens als voogden van Peter en Adriaentie, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun
ouders
1ste lot Jan Adriaen Jan van Besauwen
niets in Udenhout
2de lot Maria Adriaen van Besauwen
niets in Udenhout
3de lot Adriaentie Adriaen van Besauwen
1. de westelijke helft in akkerland en hei, 5,5 lopen te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Adriaen Laureijs Witlocx, a.z. Peeter Elissen tegendeler, e.e. kinderen Adriaen Gijsberts, a.e. weduwe
Jan Aert Weijten
2. de helft in een moerveld te Helvoirt
4de lot Peter Elis
1. de westelijke helft in akkerland en hei, 5,5 lopen te Udenhout in den Biesmortel
e.z. kinderen Wouter Joosten, a.z. Jan Laurens tegendeler, e.e. kinderen Adriaen Gijsberts, a.e. weduwe Jan
Aert Weijten
5de lot Petronella Adriaen van Besauwen
1. akkerland, 1 lopen 14 roeden, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Peter Claes Peter Jacobs, a.z. weduwe Aert van Heck, e.e. erfgenamen Jacob Adriaen Hessels, a.e.
een gemene weg
6de lot Willem Heijligers
niets in Udenhout
7de lot Peterke
niets in Udenhout

15 juni 1676 | 370/I-47v-53
Michiel en Jan, zonen wijlen Jan Peeter Wouter en Peterken dochter Michiel Francken, Laureijs Bernaerts
Martens als man van Aeltie, Weijnant Jan Aert Weijten als man van Maria, Aert Peter Goijaert Heeren als
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man van Peterken, allen kinderen van Jan en Petra, maken een erfdeling van de nagelaten goederen van
hun ouders en deels van hun oom Cornelis Peter Wouters
1ste lot Aert Peter Goijaert Heeren
1. aanstede, bestaande uit een huis, schuur, schop en varkenskooi, met de gronden en toebehoren, 2 lopen,
te Udenhout op het Winckel
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Anthonis Cornelis Witlocx, e.e. de gemene straat, a.e. manhuis te sBosch
2. akkerland, genaamd den Voorsten acker, 2 lopen, als voor
e.z. en e.e. Peter Peter vande Pasch, a.z. Anthonis Cornelis Witlocx, a.e. st. Anna gasthuis
3. akkerland, 3 lopen, genaamd den Hoeck, als voor in de Hooghoutsche ackeren
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Anthonis Cornelis, e.e. Joost Jan Joordens, a.e. st. Anna gasthuis
4. akkerland, 3 lopen, als voor, ter plaatse genaamd de Spijcker
e.z. kinderen Peter Jan Joordens, a.z. Laureijs Andries, e.e. kinderen Peter Peters, a.e. Gerrit Embert Jacob
van Rijswijck
5. akkerland, 1 lopen, al voor
e.z. Peter Peters vande Pasch, a.z. Gerrit Embert Jacob van Rijswijck, e.e. de Spijckersteegh, a.e. heilige
geest te sBosch
6. weiveld, 4,5 lopen, genaamd den Risch, als voor bij de Gommersche straet
e.z. Jan Jan vande Pasch, a.z. de Gommersche steeghde, e.e. Cornelis Jan Driessen, a.e. kinderen Adriaen
Aert Neuten
7. 1/5 deel oostwaarts in een broekveld, genaamd de Reijt
e.z. (niet ingevuld), a.z. (niet ingevuld) beide tegendelers, e.e. Adriaen Aert Neuten, a.e. erfgenamen
Cornelis Adriaen van Iersel
8. de helft in een heiveld, 4 lopen, genaamd het Bosch, als voor
e.z. erfgenamen Peter Lambert Vuchts, a.z. (niet ingevuld) tegendeler, e.e. weduwe J. Snel, a.e. het
Cauwaeters clooster
de oude eiken en berken bomen op de noordzijde zijn gereserveerd voor allen
9. heiveld, 1 lopen, als voor
e.z. Gerrit Steven Servaes(?), a.z. de Rijdingh streep, e.e. Willem Dirck Hendricx, a.z. de Biesmortelsche
steeghde
10. broekveld, genaamd de Rodingh, als voor
e.z. Jacob Cornelis Witlox, a.z. weduwe Joost Jan Gijsberts, e.e. weduwe van de heer Snel, a.e. weduwe
Bastiaen Jans
11. een onbegraven heibodem, 2 lopen, in de gemeint van Helvoirt
12. de gerechtigheid in de Riedingh, gelegen in het Biesmortel broeck
13. de onbedeelde helft in een heiveld, in het geheel 1 morgen, gelegen in de banne van Baertwijck
belast met jaarlijks 9 stuivers rente in een meerdere rente aan rentmeester Colwijck te Heusden
14.een rente van 1 mudde jaarlijks uit goederen te Helvoirt
belast met jaarlijks 9 lopen rogge aan het st. Anna gasthuis
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de rentmeester heer van Deursen
2de lot Laureijs Bernaerts
1. land, genaamd Deckers acker, 3,5 lopen, te Udenhout in de Hooghoutsche ackeren
e.z. kinderen Claes Cornelis, a.z. Laureijs Laureijs Coolen, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. een steeg
2. akkerland, 2,5 lopen, als voor, genaamd den Truijman
e.z. Wouter Jan wouters, a.z. Wouter Jan van Capel, e.e. vrouwengasthuis, a.e. de Spijckersteeghde
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan zeker gasthuis te sBosch genaamd het Vierstael(?)
3. akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jenneken Jacob Brocken, a.z. Jan Cornelis de Lepper, e.e. Hendrick Cornelis Driesen, a.e. kinderen Jan
Jan Joordens
4. akkerland, 2 lopen, als voor in den Bismortel
b.z. Jenneken Jacob Brocken, e.e. Adriaen Jan vande Plas, a.e. Meriken weduwe Jan Aerts
5. akkerland, 2 lopen, als voor in de Langh Steeghde
e.z. kinderen Adriaen Laureijs, a.z. Huijbert Matheus Joosten, e.e. Jacob Cornelis Witlocx, a.e. de
Langhsteegh
6. broekveld, 12 lopen, genaamd Peertsweije, als voor
e.z. en a.z. convent van Cauwater, e.e. en a.e. mannen gasthuis
bij dit perceel hoort de helft van de steeg en van "het hecken daer voorhangende met twee oogen moeten
onderhouden"
7. 1/5 deel westwaarts, zijnde het tweede lot in een broekveld genaamd de Reijt, als voor
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e.z. en a.z. (niet ingevuld) tegendelers, e.e. Adriaen Aert Neuten, a.e. Adriaen Gijsbert van Iersel
8. de noordelijke helft in een heiveld genaamd de Heijstreep, al voor
e.z. Jenneke weduwe Willem Adriaen Bertens, a.z. tegendeler, e.e. het Giersbroeck (sic), a.e. de
Gommersche straet
"het hecken aende straet hangende sal dese lote moeten onderhouden voor de helft"
9. broekveld, genaamd het Streepken, 2 lopen, als voor
e.z. Laureijs Hendrick Gerrits, a.z. Hendrick Daendels
10. de gerechtigheid in het Verlooren velt, gelegen in den Brant
11. 1/4 deel noordwaarts in de Wolffbeemt, gelegen in het Biesmortels broeck
12. hei, genaamd het Couwvelt, 1 lopen, te Helvoirt
13. heiveld, 1 sestersaet, te Tilburg
14. 1/4 deel noordwaarts in een heiveld, 3 hond, te Waalwijk
3de lot Jan Jan Peter Wouters
1. aanstede, bestaande uit een huis, boomgaard, land en weiland, aan elkaar gelegen, te Udenhout in den
Biesmortel
e.z. Cornelis Lamberts, a.z. Jan Hendrick Snijers, e.e. Jan Jan Gerrits, a.e. de gemene straat
2. akkerland, genaamd den Grooten acker, 4 lopen, als voor
e.z. Cornelis Lamberts, a.z. Gerrit Gerrits Peijnenborgh e.a., e.e. Gerrit Steven Servaes, a.e. Michiel
Janssen van het vierde lot
een gracht en sloot tussenbeide liggende hoort bij dit perceel
3. akkerland, genaamd de Grooten acker aan Langhe Steeghde, 2 lopen, gelegen in den Biesmortel
e.z. Anthonis Cornelis Witlox, a.z. kinderen Antonis Henrick Emmen, e.e. Jan Adriaen Wouters, a.e. de
Langhe steeghde
4. land met heesters en berken bepoot, als voor
e.z. weduwe Adriaen Laureijs, a.z. Weijnant Jan Aerts, e.e. Gerrit Gerrit Peijnenborgh, a.e. weduwe Wouter
Peters vande Pasch
de sloot aan het eind van de Haverdries hoort bij die perceel
5. weiveld, 7 lopen, als voor
e.z. Willem Claes Willems, a.z. kinderen Dirck van Berckel, e.e. de straat, a.e. weduwe Steven Priems
6. het buitenste vijfde deel in een broekveld genaamd de Reijt, gelegen in het Biesmortelsbroeck
e.z. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.z. Aert Peter Goijaert Heeren tegendeler, e.e. erfgenamen Cornelis
Adriaen van Iersel, a.e. het Giersberghs broeck
7. de zuidelijke helft in een heiveld genaamd de Heijstreep
e.z. Jan Martens de Cort, a.z. tegendeler, e.e. erfgenamen Thomas van de Heuvel, a.e. de Gommersche
straet
de sloot tussenbeide hoort bij dit perceel
8. 1/4 deel zuidwaarts in een weiveld genaamd den Wolfsbeemt, als voor
9. heiveld, 4 lopen, onbegraven in de Hooghe Heije (Helvoirt)
10. 1/4 deel in een hooiveld in Waalwijk
11. de oostelijke helft in een heiveld, 18 lopen, in de Hooghe heije
12. de gerechtigheid in een hengh ven(?) in de Helvoirtse gemeint
13. de gerechtigheid in het Reijntie(?), gelegen aan het eind van de Rijdingh in Udenhout
14. de oostelijke helft in een heiveld, 4 lopen, te Udenhout in het Biesmortels broeck
e.z. Melchior Donckers, a.z. 1ste lot, e.e. convent van Cauwater, a.e. de Ridingh
belast met jaarlijks 33 stuivers cijns aan Melchior Donckers (Vosselaer)
belast met jaarlijks 2 gulden aan de armen van Waalwijk
4de lot Michiel Jan Peter Wouters
1. land en wei, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Cornelis Lamberts, a.z. de Leeghstede, e.e. Jan jan de Cort, a.e. de gemene straat
met de last om te onderhouden de halve steeg en het helft van het hecken
2. akkerland, 5 lopen, als voor, op het Winckel
b.z. het convent van Cauwater, e.e. Jan Cornelis van Iersel, a.e. kinderen Anthonis Jan Henrick Emmen
met de gerechtigheid van de weg over het erf van het convent van Couwater en de kinderen Antonis Jan
Henrick Emmen
3. akkerland, 1 lopen, gelegen aan de Spijcker steeghde, genaamd den Stop acker
e.z. Adriaen Embert van Rijswijck, a.z. Gerrit Embert van Rijswijck, e.e. de Spijckersteeghde, a.e. de heilige
geest van sBosch
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4. akkerland, 1,5 lopen, genaamd het Cleijn ackerken, gelegen in den Biesmortel
e.z. Adriaen Cornelis vande Wouw, a.z. Gijsbert Adriaens, e.e. heer Bonaerts, a.e. Joost Willem Joosten
5. akkerland, 1 lopen, te Berkel aan de Heikant
6. een beemd, 4 lopen, te Biesmortel
e.z. Anthonis Cornelis Witlox, a.z. Cornelis Lamberts, e.e. de straat, a.e. het derde lot
met de gerechtigheid van weg door de Leeghsteeghde
7. het middelste 1/5 deel in een broekveld, genaamd de Reijt, gelegen in het Biesmortelsbroeck
e.z. en a.z. tegendelers, e.e. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.e. kinderen Cornelis Adriaen van Iersel
8. heiveld, 2,5 lopen, als voor,
e.z. het erf genaamd de Riedingh streep, a.z. het 5de lot, e.e. Willem Dirck Hendricx, a.e. zeker
mannengasthuis te sBosch
9. broekveld, 3,5 lopen, gelegen in het Winckels Broeck
e.z. Claes Cornelis Claes Schijven, a.z. Willem Adriaen Steven Hessels, e.e. Jacob Willem Gerrits, a.e. de
Gommersche straet
10. de onbedeelde helft, westwaarts in een beemt genaamd de Wolfsbeemt, gelegen in het Giersbergh
Broeck
11. 1/4 deel noordwaarts, zijnde het middelste deel, in een heiveld, 12 lopen, te Waalwijk
12. heiveld, 4 lopen, in de Hooghe heije
belast met jaarlijks 4,5 lopen rogge in een meerdere pacht aan Philip van Breugel
belast met jaarlijks 5 stuivers 2 penningen cijns aan rentmeester van Deursen
belast met jaarlijks 2 gulden in een meerdere pacht aan de armen van Waalwijk
5de lot Wijnant Jan Aerts
1. huis, schop, boomgaard, land en weiland, 5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Gerrit Gerrit Peijnenborgh, a.z. het 4de lot, e.e. de straat, a.e. de steeg "sijnde spiesgewijs"
2. akkerland, genaamd den Groote acker, als voor
e.z. Cornelis Lamberts, a.z. Gerrit Gerrit Peijnenborgh, e.e. het volgende erf, a.e. Gerrit Gerrit Peijnenborgh
3. akkerland, genaamd den Haeverdries, 4 lopen, als voor
e.z. Jan Gerrit de Cort, a.z. het vorige erf, e.e. het 4de lot, a.e. het volgende erf
4. weiveld, genaamd het Beemdeken, als voor
e.z. Gerrit Gerrit Peijnenborgh, a.z. het vorige erf, e.e. Cornelis Lamberts, a.e. de steeg
de sloot tussen dit erf en het erf van Cornelis Lamberts hoort bij dit erf
5. weiveld, genaamd Snijers weije, "steijff" 1 lopen, als voor
e.z. Gerrit Gerrit Peijnenborgh, a.z. Anthonis Cornelis Witlox, e.e. 4de lot zijnde spiesgewijs
6. broekveld, 1 sestersaet, als voor
e.z. Meriken weduwen Jan Aert Weijten, a.z. het 4de lot, e.e. zeker mannen gasthuis, a.e. Gerit Steven
Servaes
7. broekveld, 3 lopen, genaamd Meus beemt, als voor in het Winckels broeck
e.z. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.z. Jan Jan Vermeer, e.e. Jan van Baelen, a.e. kinderen Adriaen Geverts
van Deursen
8. hooiland te Cromvoirt
9. 1/5 deel westwaarts in een broekveld genaamd de Reijt, gelegen aan de Gommersche straet
e.z. 2de lot, a.z. de straat, e.e. Adriaen Gijsberts van Iersel, a.e. Adriaen Aert Neuten
met de plicht om te onderhouden de straat
10. 1/3 deel onbedeeld in een broekveld, gelegen in het Broeck, genoemd Speckevelden
rondom jonker van Baelen
11. de westelijke helft in een heiveld, 18 lopen, in de Hooghe Heije
12. 1/4 deel noordwaarts in hooiland te Waalwijk
13. 1 zak rogge jaarlijks in een meerdere pacht van 16 lopen rogge gaande uit goederen te Helvoirt
belast met jaarlijks 10 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan rentmeester van Deursen
belast met jaarlijks 23 stuivers in de hertogcijns
er worden nogal wat bomen gereserveerd door de erfgenamen. Hier de integrale tekst:
"... de deijlderen reserveren allen het hout, ende boomen, gesmet wesende, wtgenomen de boomen op het
erffenis van het leegh huijs, ende op t'voorhoofd staende, mitsgaders dertich eijcken boomen, alle de kersse
boomen ende eene esch staende in het hoijvelt neffende de Reijt, mitsgaders drie eijcken boomen, ende
eene herenteer(?) staende inden beemt, noch reserveren sij deijlders drie eijcken boomen staende voor het
oude huijs onder hen besproken, mitsgaders noch eene berck ende drie essen achter de schuer staende,
alle welcke boomen sij deijlderen binnen den tijt van twee jaeren sullen moeten ruijmen, mitsgaeders een
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hoecken bercken over den wegh staende, noch reserveren zij deijlderen tot gelijcke behoeff de heesteren en
bercken pootsel op het derde loth staende om te ruijmen binnen drije jaeren eerstcomende, ..."
Ze reserveren nog wat meer verspreide bomen en heesters

27 augustus 1676 | 370/I-61v-63
Anneke dochter Cornelis Martens en Margriet Lambert Peijnenborgh, mede voor Petronella haar zuster, voor
1 staak
Jan Jan Vucht als voogd over de 5 kinderen van Adriaen Lambert Peijnenborgh en Catalijn, en Emken
Lambert Peijnenborgh (des onmundighens moetien) voor de andere staak
(volgens boek Van den Brekel zouden deze kinderen zijn van Embert Jan Lambert Peijnenborch, p. 412-414)
2de lot Anneke Cornelis Martens
o.a. 1/4 deel in een houtveld, onbedeeld, te Udenhout aan het eind van de Gommersche straet

21 september 1676 | 370/I-69v
Jenneke Jan Aerts,weduwe van Claes Adriaen Jacobs, geassisteerd met Jan Joosten haar man
doet afstand van haar recht van tocht aan Sijmon Claes Adriaens, haar zoon
1. in een huis, akker en weiland, aan elkaar gelegen, 7,5 lopen, te Udenhout op de Gruenstraet
e.z. Willem Adriaen Bertens, a.z. Peter Gerrit Teurlincx, e.e. de straat, a.e. jonker van Baelen
2. akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Peter Gerits, a.z. weduwe Jan Jan van Heck
3. akkerland, in het Gommelaer
e.z. Peter Gerit Teulincx, a.z. Adriaen Jan van Son
4. akkerland, 1,25 lopen, te Berkel bij het Herlaerbosch
5. akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
6. moerveld in den Brandt
e.z. Peter Gerit Teurlincx, a.z. heilige geest te sBosch, met de lei daartussen gelegen
7. heiveld, genaamd het Ven in de Helvoirtse hei

13 november 1676 | 370/I-71-74
Gevert en Jan, zonen van Adriaen Geverts van Deursen en Helena Anthonis Hendricx Marcelis van
Broeckhoven, Adriaen Jan vande Wouw als man van Cornelia, Jan Adriaens van Hoove als man van
Maijken, Gijsbert Adriaens van Hoove als man van Geertruijdt, Adriaen Aert Vuchts als man van Jenneken,
Jan Goijaert Olislagers als man van Anthonisken, allen kinderen van Adriaen en Helena voornoemd, maken
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Adriaen Aert Vuchts
1. woonhuis, schuur, brouwhuis met het brouwgetouw, met de grond, en schop, boomgaard en erf daaraan
gelegen, 2,5 lopen, te Udenhout bij de crijtenmoolen
e.z. Laureijs Hendrick Peters, a.z. de gemene Moolenstraet, e.e. Adriaen vande Wouw, a.e. de straat
2. weiveld, genaamd de Achterste nieuw weije, 3 lopen, als voor bij den Mortel, zoals afgegraven liggende
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. erfgenamen van de heer Godefroij van Casteren te sBosch, e.e. Adriaen
vande Wouw, a.e. Peter Brocken
3. heibodem, genaamd de Heijstrepen, als voor aan de Gommersche straet
e.z. jonker van Baelen, a.z. weduwe Willem Cornelis Bertens, e.e. de straat, a.e. het Giersberghs broeck
2de lot Jan Olislagers
1. aanstede, bestaande uit een huis, schuur, land en wei, aan elkaar gelegen, te Udenhout in de
Berckhoeck, 2,5 lopen
e.z. Adriaen Adriaen Berthens, a.z. kinderen Joost Jans vande Broeck, e.e. de straat, a.e. kinderen Joost
Jan van de Broeck
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

2. akkerland en weiland, 6 lopen, als voor
e.z. kinderen Joost Jan vande Broeck, a.z. Adriaen Adriaen Bertens, e.e. Aert Joost Claes, a.e. kinderen
Joost Jan vande Broeck
3. akkerland, 4 lopen, als voor over het Schoor
e.z. Hendrick Adriaen Aert Weijten, a.z. kinderen Jan Peter Willems, e.e. Aert Joost Claes, a.e. Aert Jan de
Ridder
4. heibodem te Tilburg
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan zeker armhuis te sBosch
3de lot Gijsbert Adriaen van Hove
1. land en wei, 5 morgen, te Elshout on het land van Heusden, genaamd de Gaersweije
2. broekveld, 4 lopen, te Udenhout aan d'Asschot
e.z. baron van Wittenhorst, a.z. Jan Willem Berghmans, e.e. Gijsbert Wijtmans van Iersel, a.e. weduwe Jan
Joost Jan Emmen
belast met jaarlijks 2 gulden in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
4de lot Jan Ariens van Deursen
1. land en wei, 5 lopen, te Udenhout, genaamd den Venacker
e.z. Matheus Joost Jan Emmen, a.z. Adriaen Adriaen Breeckels, e.e. weduwe Aert Joosten, a.e. heilige
geest van Oisterwijk
2. de zuidelijke helft in een weiveld, genaamd de Voorste nieuw weije, 5 lopen, als voor bij den Mortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. kinderen van de heer Godefroij van Casteren, e.e. een gemene weg, a.e.
Adriaen Jan vande Wouw
3. de noordelijke helft in een stuk ingegraven erf, akkerland, 5 lopen, als voor bij den Berckhoeck
e.z. Cornelis Cauwenbergh, a.z. Adriaen jan vande Wouw, b.e. de straat
4. de noordelijke helft in een heiveld, genaamd het Gommelaer, als voor
e.z. Heijliger Elis Jan Vrancken, a.z. Hendrick Daniels, e.e. Adriaen jan vande Wouw, a.e. (niet ingevuld)
met de gerechtigheid van weg over het erf van (niet ingevuld)
5. moerveld, gelegen in den brandt
e.z. kinderen Peter Lambert Vuchts, a.z. Joost Gielen
5de lot Adriaen vande Wouw
1. akkerland, genaamd Meriman(?) acker, 3,5 lopen, te Udenhout bij de crijte moolenstraet
e.z. weduwe Jan Aert Weijten, a.z. Matheus Joost Jan Emmen, e.e. weduwe Aert Joosten, a.e. kinderen
heer Godefroij van Casteren
2. de noordelijke helft in een weiveld, genaamd de Voorste nieuw weije, 5 lopen, als voor bij den Mortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. kinderen Godefroij van Casteren, e.e. Jan Adriaen Gevers, a.e. Adriaen
Aert Vuchts
3. akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. Goijaert Martens, a.z. (niet ingevuld)
4. oostelijke helft in akkerland, ingegraven erf, 5 lopen, als voor in den Berckhoeck
e.z. Jan Adriaen gevers, a.z. Thomas Jan van Beurden, b.e. de straat
5. de zuidelijke helft in een heiveld, genaamd het Gommelaer, als voor
e.z. Heijliger Elis Brocken, a.z. Hendrick Daniels, e.e. kinderen Jan Peter Wouters, a.e. Jan Adriaen Gevers
6. moerveld, genaamd het Seghveldeken, gelegen in den Brandt
7. 1/3 deel in een moerveld gelegen onder Loon in het Leijken
belast met jaarlijks 1/3 deel in 8 penningen aan de heer van Loon
6de lot Gevert Adriaens van Deursen
1. akkerland, genaamd het Driesken, 4 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. weduwe Willem Cornelis Bertens, a.z. de Leeghreijtse steegh, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Jan
Laureijssen
2. akkerland, 2,5 lopen, genaamd het Gelut, als voor
e.z. weduwe Jan Joost Jan Emmen, a.z. en e.e. Adriaen Willem Bertens, a.e. prins van Auvergne
3. akkerland, 1,25 lopen, als voor
e.z. weduwe Peter Aert Weijten, a.z. en e.e. weduwe Jan Jacob Coolen, a.e. de gemene straat
4. de noordelijke helft in hooiland te Bezooien
7de lot Jan Ariens van Hoove
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1. akkerland, 5 lopen, te Udenhout bij de creijte moolenstraet, genaamd Pegde(?) weij
e.z. Adriaen Adriaen Bertens, a.z. Adriaen Breeckels, e.e. Adriaen Adriaen Bertens, a.e. Jan Peter alias
Bosmans
2. akkerland, 1,75 lopen, als voor bij de Moolenstraet
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. en e.e. Dirck Jan vanden Broeck, a.e. de straat
3. de zuidelijke helft in een hooiveld te Bezooien

6 december 1676 | 370/I-75v-77v
Jan en Gerrit zonen wijlen Jan Leendert Heunen en Maijken Willem Henricx, Adriaen Cornelis Franssen als
man van Maria Jan Leendert Heunen, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jan Jan Leendert Heunen
1. huis etc. te Berkel in de Craen
2. heiveld, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Dirck van Grevenbroeck, a.z. en e.e. weduwe Peter Laureijs Custers, a.e. de straat
3. akkerland te Berkel
4. broekveld, 4 lopen, genaamd de Kuijel, gelegen in d'Udenhoudts broeck
e.z. Aert Jan Adriaen Breeckels, a.z. Aert Jan Marcelis, e.e. (niet ingevuld), a.e. (niet ingevuld) hiervan
gedeeld
5. heiveld, 1,5 lopen, als voor op de Hesseldoncq
e.z. Peter Goijaert Heeren, a.z. juffrouw Snel e.a.
6. 4 hont hooiland te Baardwijk
belast met jaarlijks 10 vaten rogge aan rentmeester van Deursen
belast met jaarlijks 1,5 aan jonker van Gerwen te Halder
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan rentmeester van Deursen
belast met jaarlijks 1 gulden aan de heilige geest van Oisterwijk
2de lot Adriaen Cornelis Fransen
1. land en wei te Berkel
2. akkerland, 4,5 lopen 13 roeden, te Udenhout
e.z. Gijsbert Weijtmans van Iersel, e.e. de heer van Wittenhorst, e.e. Peter Joost Brabants, a.e. Wouter van
Achelen te sBosch e.a.
3. wei en land te Berkel
4. akkerland te Berkel
5. weiveld in het Udenhoudts broeck, 2 lopen
e.z. Jan Joost Claes, a.z. Wouter Neel van Haeren, e.e. Maijken Jan Willems, a.e. de gemene lei
6. heiveld met houtwas, behalve tien van de beste eiken bomen die het derde lot mag ruimen voor st. Jan, 2
lopen
e.z. Adriaen Lamberts e.a., a.z. tegendeler, e.e. Aert Jan Adriaens, a.e. Hendrick Weijten
7. de noordelijke helft in hooiland te Bezooien
belast met jaarlijks 7 stuivers aan de heilige geest te sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 3 duiten cijns aan rentmeester Slingerlandt
belast met jaarlijks 5 stuivers bisschopscijns aan de heer van Deursen
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan het gasthuis van sBosch OM
3de lot Gerit Jan Heunen
o.a.
weiveld, genaamd Peerts weije, met het hout daarop, in het Udenhoudts broeck
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Matheus Willems e.a., e.e. kinderen Joost Peter Lamberts, a.e. de gemene
straat
weiveld, genaamd den Berkelsen beemt, als voor
e.z. Adriaen Peter Lambert Vuchts, a.z. het groot gasthuis te sBosch, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. de
gemene steeg
heiveld, als voor op de Hesseldoncq
e.z. Jan Willem Berghmans, a.z. Dirck Jan vanden Broeck
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dit lot
belast met jaarlijks 7 oort cijns aan de abt van st. Gertrudis te Leuven
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan het gasthuis van sBosch

25 november 1676 | 370/I-81-82
De kinderen van wijlen Adriaen vander Sterren verwekt uit Peterken Jan Haemels, als mede de twee
kinderen van Adriaen en Maria Dirck Aert Nauwen, bezitten de helft in 2/5 deel in de kreitenmolen in
Udenhout, de andere helft van dit 2/5 deel behoort toe aan Willem, Adriaen en Jacob, zonen van Jacob
Adriaen Hessels
deze helft is nu verkregen door Cornelis Stans van Beurden.
Uit dit 2/5 deel gaat jaarlijks een last van 22 gulden, te lossen met 400 gulden, volgens schepenbrief van
sBosch van 27 januari 1638 aan Wouter Adam Jans, nu laatst ontvangen door Sijken Claessen van Gerwen
Er worden nog een hele rij lasten genoemd, allen uit de 17de eeuw. Cornelis van Beurden wil deze lasten
lossen.
Genoemd nog Nicolaas Rijmlandt als man van Peterken Jan Haemels, en als voogden van de kinderen uit
haar 1ste huwelijk zijn genoemd Anthoni Prasers en Frans de Loos, voor de kinderen uit het huwelijk van
Adriaen van der Sterre met Maria Nauwen Jan Dircken en Laureijs van Merendonck

15 februari 1676 | 370/I-85-86
Inventaris van de roerende goederen van wijlen Jan Joost vanden Broeck
uitgebreide beschrijving van een boerenhuishouden, veel vee, koeien, varkens, kippen en allerlei
gereedschap en inboedel van het huis.

7 maart 1676 | 370/I-89-91v
Inventaris van de roerende goederen nagelaten door Cornelis Adriaen van Iersel
inboedel van een boer.
daarna volgt een beschrijving van de verdeling van deze roerende goederen

2 januari 1676 | 370/II-1
Hendrick Adriaen Lamberts Heeze als man van Willemken Adriaen Jan Schapendoncq
verkoopt aan Peeter Joosten Auwen
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straet
e.z. Jan Adriaen Janssen Schapendonq, a.z. Adriaen Laureijs Schapendonck, e.e. Jan Goijaert Heeren, a.e.
Adriaen Denis Jan Schapendonck
belast met jaarlijks 10 lopen rogge in een meerdere pacht aan het bacxkoorken te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuivers reductie aan het Bacxkoorken te sBosch
voor de som van 30 gulden

6 januari 1676 | 370/II-1-1v
Adriaentie dochter Thomas Jans, met haar voogd
verkoopt aan Jan Jan vande Pasch
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weiveld, 4 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straet
e.z. zeker gasthuis te sBosch, a.z. Claes Joost Claes, e.e. de Gommerse straat, a.e. Peter Jan van Rijswijck
voor de som van 350 gulden

6 januari 1676 | 370/II-2
(er staat 1677)
Cornelis, Adriaen, Henrick en Gerrit, zonen van Jan Gerits de Cort en Maijken Cornelis Bertens, Cornelis
alsnog voor Wouter Steven Wouters, voogd van de 2 kinderen van Jan Steven Wouters verwekt uit Anneke
Jan de Cort, en samen met Jan Cornelis van Iersel voogd over de twee kinderen van Gevert Jan de Cort,
Adriaen Jan de Cort en Jan Jan vande Pasch als voogden over de kinderen van Jan Cornelis van Iersel en
Maijken Jan de Cort
verkopen aan Gerit Jan de Cort en Adriaen Adriaen Bertens als voogden van de twee kinderen van Joost
Jan vanden Broeck
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in de Cruijsstraet
e.z. erfgenamen Willem Cornelis Bertens, a.z. kinderen Joost Jan vanden Broeck, e.e. de gemene straat,
a.e. erfgenamen Willem Cornelis Bertens
voor de som van 105 gulden

6 januari 1676 | 370/II-2v
(er staat 1677)
Cornelis, Adriaen, Henrick en Gerrit, zonen van Jan Gerits de Cort en Maijken Cornelis Bertens, Cornelis
alsnog voor Wouter Steven Wouters, voogd van de 2 kinderen van Jan Steven Wouters verwekt uit Anneke
Jan de Cort, en samen met Jan Cornelis van Iersel voogd over de twee kinderen van Gevert Jan de Cort,
Adriaen Jan de Cort en Jan Jan vande Pasch als voogden over de kinderen van Jan Cornelis van Iersel en
Maijken Jan de Cort
verkopen aan Adriaen Laureijs Coolen
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Adriaen Laureijs Coolen, a.z. erfgenamen Willem Cornelis Bertens, e.e. erfgenamen Adriaen Jan
Verhoeven, a.e. Jan Andries Cuijpers
voor de som van 64 gulden 3 stuivers

14 januari 1676 | 370/II-4
Peter zoon wijlen Peter Sijmon Priems
verkoopt aan Jan Laureijs van Abeelen
1. huis met de grond, genaamd den Boer, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraet
e.z. Jan Ariaens van Rijswijck, a.z. Gijsbert Weijtmans an Iersel, e.e. de Slimstraat, a.e. Marten Peter Priems
2. akkerland, 2 lopen, als voor bij het Herlaerbosch
e.z. weduwe Peter Laureijs van Abeelen, a.z. Embert Anthonis Emmen, e.e. de straat, a.e. Jacob Jacob
Hessels
voor de som van 805 gulden

14 januari 1676 | 370/II-4v
Lijsken dochter Peter Sijmon Priems, met haar voogd
verkoopt aan Marten Peter Sijmon Priems haar broer
weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Schoorstraet
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e.z. kinderen Adriaen Peter Sijmon Priems, a.z. kinderen Marten Peter Priems, e.e. een erfsteeg, a.e. de
heer vander Meijden
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers, te lossen met 50 gulden kapitaal, aan de weduwe Lambert van
Esch in een meerdere rente
voor de som van 55 gulden
verkoper aangekomen door erfdeling

16 januari 1676 | 370/II-4v-5
Adriaen Laureijs Schapendoncq
verkoopt aan Jan Laureijs Schapendonck, die de andere helft al bezit
de onbedeelde helft in een stede en vervallen huis en erf daaraan gelegen, 3,5 lopen, te Udenhout aan de
Houdtsche straet
e.z. Adriaen Denis Janssen Schapendonck, a.z. weduwe Adriaen Peter Sijmons, e.e. de gemene straat, a.e.
weduwe Adriaen Peter Priems
voor de som van 80 gulden

18 januari 1676 | 370/II-5-5v
Taxatie van de nagelaten goederen van Peter Willems, overleden op 13 december 1675, zonder kinderen na
te laten
o.a.
1/4 deel in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Brandtsche steeg
1/4 deel in een weiveld, 1 lopen, als voor bij de Meulenstraet
belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 mud rogge aan Bertholt Slingerlandt als rentmeester
belast met jaarlijks 15 gulden aan Metie(?) Adriaen den Bosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 gulden aan rentmeester van Deurne

20 januari 1676 | 370/II-5v-6
Henrick Adriaen Lambert van Heeze als man van Willemken Adriaen Schapendonck
verkoopt aan Adriaen Lambert van Heeze
broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. Laureijs Jan Schapendonck, a.z. Wouter Jan Wouters, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Jan vande
Wouw
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen aan het bisdom van sBosch met vier jaar achterstallig
voor de som van 100 gulden

3 februari 1676 | 370/II-8
Paulus zoon wijlen Franck Jansen
verkoopt aan Adriaen Jan Roelen
akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de Cuijl
e.z. Maijken Francken, a.z. Jan Dirck van Grevenbroeck, e.e. Henrick Wijtmans van Iersel, a.e. Corst
Lambert van Heeze
met recht van overweg over het erf van de weduwe Anthonis Jan Vrancken
voor de som van 135 gulden
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1676 | 370/II-11-11v
Aert Dirck Nauwen, weduwnaar van Willemken Adriaen Jacob Hessels
verkoopt aan Cornelis Stans Cornelis van Beurden
1/5 deel in de kreitenmolen, en de gerechtigheid in de rosmolen en molenhof, te Udenhout
de lasten heb ik niet meegenomen
voor de som van 122 gulden

10 april 1676 | 370/II-17-17v
Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Henrick Verhoeven, overleden op 9 maart 1676 te Udenhout
1. 5/6 deel in een lemen huisje, schuur en 7 lopen land, te Udenhout op de Cruijsstraet
belast met jaarlijks 5/6 deel in 3 zakken rogge aan de rentmeester van Deurne
getaxeerd op 250 gulden
2. de helft in een kwaad broekveld, 3 lopen, als voor in het Broeck
e.z. kinderen Jan Peter Wouters, a.z. Jan Dircx van Grevenbroeck
belast met jaarlijks de helft in 5 stuivers 3 oort aan Melchior Donckers
getaxeerd op 20 gulden
3. broekveld, 2 lopen, in een meerder veld, als voor
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan de heer van Deursen
getaxeerd op 25 gulden
4. broekveld, 4,5 lopen te Helvoirt
getaxeerd op 110 gulden
5. te Helvoirt

14 april 1676 | 370/II-18
Aert Aert van Laerhoven
verkoopt aan Peter Jan van Broeckhoven
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op het Hooghschoor
e.z. Willem Weijten, a.z. en e.e. Wouter Teunis van Laerhoven, a.e. de gemene straat
voor de som van 75 gulden

9 mei 1676 | 370/II-22-22v
Jan zoon wijlen Embert Peeters vander Schoor en Maijken dochter Jan Jans
verkoopt aan Peter Embert zijn broer
akkerland, 4,5 lopen, te Berkel in de Seshoeven
e.z. kinderen Cornelis Adriaen Cruijssen, a.z. Joost Lamberts, e.e. Jacob Willems Gerits, a.e. Joost
Lamberts
belast met jaarlijks 3,5 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Vloedt te sBosch
voor de som van 100 gulden
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verkoper aangekomen van zijn ouders

29 mei 1676 | 370/II-24v
Jan zoon wijlen Wouter Cuijpers en Adriaentie Aerts Verhoeven, Wouter Cornelis Breeckelmans als man van
Adriaentie, Gommert Peter Wouters als man van Petronella, Marcelis Cornelis Breeckelmans als man van
Dircken, dochters van Jan Wouter Cuijpers (sic) en Adriaentie, Jan ook als voogd van de twee kinderen van
Andries Wouter Cuijpers en voor Peeter Matheus Joosten mede voogd
verkopen aan Dirck Jan vanden Broeck en Jan Adriaen Geverse van Deursen, beiden voor de helft
1/4 deel onbedeeld in een moerveld, 6 lopen, te Udenhout in den Brant
b.z. kinderen Henrick Peter vande Sloth
voor de som van 315 gulden

4 juni 1676 | 370/II-24v-25
Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaentie Laureijs Adriaens die op 3 mei 1676 is overleden
akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Groenstraet
e.z. Corst Lambert van Heeze, a.z. erfgenamen Peter Laureijssen
belast met jaarlijks 90 gulden kapitaal aan Joost Thomas van Breda
getaxeerd op 15 gulden

16 juni 1676 | 370/II-25v-26
Cornelis zoon wijlen Peter Wouter Heesackers en Aeltie Jan Willems Vervloet
doet over aan Michiel zoon wijlen Jan Peter Wouters, mede voor zijn broer Jan, Laureijs Bernaert, Weijnant
Jan Aert Weijten en Aert Peter Goijaert zijn zwagers
alle zijn actie en gerechtigheden en kindsdeel in alle landerijen, weije en heije, rogpachten en hooivelden,
waar die ook gelegen zijn die hij samen met zijn broer Jan samen bezeten heeft
De nieuwe eigenaren betalen Cornelis ieder 40 gulden per jaar, zolang hij leeft.
Hij behoudt het recht voor om op enkele percelen te poten

22 juni 1676 | 370/II-26-26v
Taxatie van de nagelaten goederen van Daniel Steven van Gorcum, overleden op 29 mei 1676 in Aelborch in
het land van Heusden
de onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, gelegen in de Seshoeven
getaxeerd op 45 gulden

28 juni 1676 | 370/II-26v
Taxatie van de nagelaten goederen van Aert Claes Willems, overleden te Udenhout 26 mei 1676
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. Laureijs Claes Willems, a.z. Laureijs Henrick van Hoeven
getaxeerd op 135 gulden
2. broekveld, 4 lopen, als voor aan de Schoorstraet
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getaxeerd op 60 gulden
3. 1/6 deel in een broekveld, 2,5 lopen als voor
getaxeerd op 5 gulden
4. weiveld in Waalwijk

15 augustus 1676 | 370/II-29-29v
Willem en Jacob, zonen Jacob Hessels en Maria Dirck Nauwen, out 24 jaar, geassisteerd door Jacob Jan
Peters hun voogd, en als man van Jenneke, Laureijs van der Merendonck als man van Adriana, dochters
van Jacob Hessels, beide laatsten als voogden van de kinderen van Cornelis Oerlemans verwekt uit Maria,
Laureijs samen met Jan Dirck van Grevenbroeck als voogden over de 2 kinderen van Adriaen Jan vander
Sterre en Maria Dirck Nauwen in haar tweede echt
verkopen aan Cornelis Stans van Buerden
1/5 deel in hun rechten in de kreitenmolen en het recht om te zetten een rosmolen en molenhof etc., te
Udenhout
en een korenpacht van een vierdel rogge gaande uit deze molen
de lasten niet hier opgenomen

15 augustus 1676 | 370/II-29v-30
Willem en Jacob, zonen Jacob Hessels en Maria Dirck Nauwen, out 24 jaar, geassisteerd door Jacob Jan
Peters hun voogd, en als man van Jenneke, dochters van Jacob Hessels, beide laatsten als voogden van de
kinderen van Cornelis Oerlemans verwekt uit Maria, Laureijs samen met Jan Dirck van Grevenbroeck als
voogden over de 2 kinderen van Adriaen Jan vander Sterre en Maria Dirck Nauwen in haar tweede echt
verkopen aan Laurens van der Merendonck
1. 1/6 deel onbedeeld in de aanstede, bestaande uit een huis, schuur, hof en grond, 0,5 lopen, te Udenhout
aan de kreitenmolen
e.z. en e.e. de eigenaren van de kreitenmolen, a.z. de gemene straat, a.e. de kreitenheide
2. 1/6 deel in land en wei, te Berkel
3. 1/6 deel in akkerland, 4 lopen, als voor
voor de som van 165 gulden

13 september 1676 | 370/II-31v-32
Michiel Adriaen Pieren
doet afstand van zijn tochtrecht aan zijn 6 voorkinderen verwekt uit Maijken Ariens van Reijswijck en het
kindskind
o.a. houtveld, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Joost Jan Schapendonck, a.z. Jan Robben, e.e. prins van Opsolder, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 8 penningen aan de heer van Tilburg

13 september 1676 | 370/II-32
Adriaen Ariens van Rijswijck en Henrick Ariens de Meijer als voogden van de onmondige kinderen van
Michiel Adriaen Pieren, verwekt uit Anneken Adriaen van Rijswijck, Sijmon Peter Priems en Michiel Adriaen
Pieren als voogden van het kind Aert Michiel Pieren, verwekt uit Peterken Sijmon Priems
verkopen aan Adriaen Huijbert Piggen
hooiveld, 4 lopen, te Udenhout
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e.z. Joost Jan Schapendonck, a.z. Jan Robben, e.e. de prins van Hooghsolre, a.e. een steeg
voor de som van 259 gulden

26 oktober 1676 | 370/II-35-35v
Taxatie van de nagelaten goederen van Maria dochter Peter Cornelis de Lepper, overleden te Udenhout op
20 september 1676
1. de onbedeelde helft in een broekveld, genaamd den Verlooren kost, te Udenhout op de Houtse straet, 3
lopen
e.z. kinderen Adriaen Jan Peeter Willems, a.z. Zeger Elias Brocken
getaxeerd op 37 gulden 10 stuivers
2. de helft in een heiveld te Tilburg

28 oktober 1676 | 370/II-36
Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Gijsberts, overleden te Udenhout op 17 september 1676
weiveld, 3/4 deel saets, te Udenhout in den Biesmortel
getaxeerd op 22 gulden 10 stuivers

12 november 1676 | 370/II-39-39v
Taxatie van de nagelaten goederen van Paulijn Jans, overleden te Tilburg op 8 oktober 1676
broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Jan Dirck Roosen, a.z. Adriaen Peter van Abeelen
belast met een kapitaal van 100 gulden aan heer Johan Hamel te sBosch
getaxeerd op 7 gulden 10 stuivers

14 november 1676 | 370/II-39v-40v
Adriaen Aert Vuchts als man van Jenneke dochter Adriaen Geverts van Deursen en Helena Anthonij Henrick
Marcelis
verkoopt aan Jan Adriaen Geverts van Deursen
1. woonhuis, schuur, brouwhuis met brouwgetouw, met de grond, de materialen van het schop, boomgaard
en erf daaraan gelegen, 2,5 lopen, te Udenhout in de Creijtemoolenstraet
e.z. Laureijs Henricx Peeters, a.z de straat, e.e. Adriaen Jan vande Wouw, a.e. de straat
2. weiveld, genaamd d'Anderste nieuw weije, 3 lopen, als voor bij den Mortel, zoals afgegraven is
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. erfgenamen Godefroij van Casteren, e.e. Adriaen jan van de Wouw, a.e.
Peeter Brocken
3. heibodem, genaamd de Heijstreep, als voor aan de Gommersche straet
e.z. jonker van Baelen, a.z. Willem Cornelis Bertens, e.e. de straat, a.e. het Giersbergh broeck
er zijn enkele kapitaallasten genoemd
voor de som van 317 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders door erfdeling van 10 november 1676
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14 november 1676 | 370/II-40v-41
Jan Ariaens vanden Hove als man van Maijken dochter Adriaen Geverts van Deursen en Helene Anthonis
Henrick Marcellis
verkoopt aan Jan Adriaen Gevert van Deursen
1. akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout bij de Crijtemoolenstraet
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. en e.e. Dirck Jan vanden Broeck, a.e. de straat
2. akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Adriaen Bertens, a.z. Adriaen Adriaen Breeckels, e.e. Adriaen Adriaen Bertens, a.e. Adriaen
Peeter alias Bosmans
belast met een kapitaal van 300 gulden in een meerdere rente van 400 gulden aan het Loijmans gasthuis te
sBosch
voor de som van 315 gulden

19 november 1676 | 370/II-41-41v
Taxatie van de nagelaten goederen van Sijmon Claes Ariens, overleden te Tilburg op 9 oktober 1676
1. 1/3 deel in een huis, akker en weiland, aan elkaar gelegen, 7 lopen, te Udenhout aan de Gruenstraet
belast met jaarlijks 1/3 deel van 150 gulden aan Margriet Henrick Greelmaeckers te sBosch
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan de armen van Oisterwijk en Haaren
getaxeerd op 42 gulden
2. 1/3 deel in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Peter Gerrits, a.z. weduwe Jan Jan van Heck
getaxeerd op 45 gulden
3. 1/3 deel in akkerland, drie jaar geleden nog hei, 1,5 lopen, als voor op het Gommelaer
1/3 deel in akkerland, 1,25 lopen, te Berkel bij het Herlaerbosch
getaxeerd op 32 gulden 10 stuivers
4. 1/3 deel in akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
moerveld, 8 roeden in den Brant
1/3 deel in een heiveld, genaamd het Ven, 3 lopen, in de Helvoirtsche heij
getaxeerd op 25 gulden

18 december 1676 | 360/II-43-43v
Henrick Ariens de Meijer als man van Maria dochter wijlen Adriaen Aert Pieren
verkoopt aan Anthonis Jan de Cort
een nieuw getimmerde kamer met de grond, 0.5 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. Michiel Adriaen Pieren hiervan afgedeeld, a.z. kinderen Andries Anthonis Woestenburgh, e.e. de straat,
a.e. Adriaen Lambert van Hees
voor de som van 270 gulden

30 december 1676 | 370/II-43v-44
Michiel Adriaen Pieren
verkoopt aan Jan Jan Jan Driessen de oude
voorhuis en achterhuis met de grond, 1,75 lopen en 2 roeden, af te meten aan de zuidzijde van een stede
gelegen te Udenhout aan de Cruijsstraet
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e.z. kinderen Adriaen Jan Verhoeven, a.z. Henrick Adriaen de Meijer, e.e. de straat, a.e. Adriaen Lambert
van Heeze
belast met jaarlijks 3 lopen 8 kannen rogge aan het convent van Baeseldoncq
belast met een kapitaal van 2oo gulden aan de erfgenamen Adriaen Cornelis Jans c.s.
voor de som van nihil
verkoper aangekomen door deling met Henrick Adriaen de Meijer

21 december 1676

370/II-44-44v

Jan Peeter Cuijpers als man van Maijken, Jan Jan Jan van Vucht als man van Adriaentie, dochters Aert
Cornelis vande Pasch en Jenneken Adriaen Cornelis de Weert, Adriaen Cornelis vande Pasch en Cornelis
Cornelis Breeckelmans als voogden over Huijberken en Jenneken, Adriaen Cornelis de Weert vs. (sic)
verkopen aan Michiel Jan Peter Wouters
weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout bij het Giersbergh broeck
e.z. Gerit Stevens, a.z. weduwe Steven Jansen vande Biesenreijt, e.e. Cornelis Peter van Esch, a.e.
kinderen Cornelis Adriaens van Iersel
vrij van sheere houdtschat
voor de som van 167 gulden 10 stuivers

21 december 1676 | 370/II-44v-45
Cornelis Peter de Weert, wiens moeder was Heijltie Jan de Cort
verkoopt aan Adriaen Jan Adriaens
houtveld, 1,5 lopen, te Udenhout, bij het Giersbergh Broeck, genaamd de Osseweij
e.z. Jan Stevens vanden Bosch, a.z. erfgenamen Aert Cornelis vande Pasch e.a., e.e. Jan Peter Wouters,
a.e. de Hemelrijcxse hoeff
voor de som van 300 gulden

22 februari 1676 | 370/II-48-49
Taxatie van de nagelaten goederen van Peeter Leendert Heunen, overleden te Berkel op 16 januari 1676
o.a.
1/4 deel in akkerland, 1 lopen te Udenhout aan de Slimstraet
getaxeerd op 10 gulden
1/4 deel in een broekveld, 1,5 lopen, als voor
belast met jaarlijks 1/4 deel in 11 stuivers aan het bisdom van sBosch
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