Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 372 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen
(waarin sedert de 16de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17de eeuw "allerhande akten")
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.)
1678
16 maart 1678 | 372/I-12-14v
Cornelis en Jan den Jonghe, zonen wijlen Jan Driesen, verwekt bij wijlen Maijken dochter Jan van
Reijswijck, Adriaen Jan van Reijswijck als voogd van Maijken, dochter van Jan Drisen en Maijken vs., Jan
Peeter van Abeelen als voogd van Jan zoon van Jan Jan Driessen den ouden verwekt uit Maria dochter Jan
Peter van Abeelen en men hem Jan Jan Driessen den ouden als vader en voogd van zijn zoon Jan
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Jan Jan Driesen de jonghe
1. akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Gommersche straet
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. tweede lot hiervan afgedeeld, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Jan Appels
2. land, 0,75 lopen, genaamd Meertacker, als voor bij de Gommelsche straet
e.z. weduwe Adriaen Jan van Gorcum, a.z. erf hiervan afgedeeld, e.e. Joost Jan Schapendonck, a.e. een
steeg
3. 1/4 deel noordelijk, in een broekveld, genaamd Blocken velt, 1 lopen, als voor
e.z. Willem Joost, a.z. tegendelers, e.e. meneer van Broeckhoven, a.e. de heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 15 stuivers in de Uijlenborgh cijns
belast met jaarlijks 1/4 deel in 2 gulden 5 stuivers aan de kinderen Baetie Vrancken
2de lot Cornelis Jan Driessen
1. akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Gommersche straet
e.z. eerste lot hiervan afgedeeld, a.z. het derde lot hiervan afgedeeld, e.e. Jan Jan Appels, a.e. een gemene
steeg
2. land, 0,75 lopen, als voor
e.z. het eerste lot hiervan afgedeeld, a.z. het derde lot hiervan afgedeeld, e.e. Joost Jan Schapendonck, a.e.
een gemene steeg
3. 1/4 deel noordelijk, in een broekveld, genaamd Blocken velt, 1 lopen, als voor
e.z. eerste lot hiervan afgedeeld, a.z. derde lot hiervan afgedeeld, e.e. meneer van Broeckhoven, a.e. de
heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks 1/4 deel in 15 stuivers in de Uijlenborgh cijns
belast met jaarlijks 1/4 deel in 2 gulden 5 stuivers aan de kinderen Baetie Vrancken
3de lot de zoon van Jan Jan Driessen de oude
1. huis met de grond en erf, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Gommersche straet
e.z. Jan Jan Passen, a.z. het tweede lot hiervan afgedeeld, e.e. de straat, a.e. Jan Jan Appels
2. 1/4 deel in een broekveld, genaamd het Blocken velt, 1 lopen,als voor
e.z. tweede lot hiervan afgedeeld, a.z. vierde lot hiervan afgedeeld, e.z. heilige geest van sBosch, a.e. de
heer van Broekhoven
belast met jaarlijks 1/4 deel in 15 stuivers in de Uijlenborgh cijns
belast met jaarlijks 1/4 deel in 2 gulden 5 stuivers aan de kinderen Baetie Vrancken
4de lot Maijken Jan Jan Driessen
1. weiveld, genaamd Biesweij, 1,75 lopen, te Udenhout
e.z. Peter van Doesborgh, a.z. Sijmon Marten Priems, e.e. Anthonis Driessen e.a., a.e. de gemene straat
2. 1/4 deel in een broekveld, genaamd het Blocken velt, 1 lopen, als voor
e.z. het derde lot hiervan afgedeeld, a.z. Peter Molders, e.e. Adriaen Breeckels, a.e. Gerit Peter Willems
3. weiveld, als voor, 1 lopen
e.z. Jan Adriaen Matheusen, a.z. Adriaen Jan van Gorcum, a.e. Robbert Peter Robben
4. de materialen van het schop op de grond van het derde lot staande om te ruimen voor mei, "... maer den
oven in het vs schopken staende moet blijven in zijn geheel tot behoeff van het drieden loth..."
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belast met jaarlijks 1/4 deel in 15 stuivers in de Uijlenborgh cijns
belast met jaarlijks 1/4 deel in 2 gulden 5 stuivers aan de kinderen Baetie Vrancken

16maart 1678

372/I-14v-15v

Jan Adriaen Vuchts voor 1/4 deel, Adriaen Lambert Maes voor 1/4 deel, Jan Jan Reijsweijcx voor 1/4 deel en
Adriaen en Claes zonen Jan Venmans en Marcus de ? als man van Maijken dochter Jan Venmans voor het
resterende 1/4 deel
maken een erfdeling van de nalatenschap van (niet genoemd)
1ste lot Jan Adriaen Vuchts
het oostelijke 1/4 deel in een broekveld 20 roeden, te Udenhout achter het Winckel
e.z. het tweede lot, a.z. erfgenamen Jan Adriaen Witlocx, e.e. Jan Thomas, a.e. het groot gasthuis te sBosch
2de lot Adriaen Lambert Maes
het middelste 1/4 deel in een broekveld 20 roeden, te Udenhout achter het Winckel
e.z. het eerste lot, a.z. het derde lot, e.e. Jan Thomas, a.e. het groot gasthuis te sBosch
3de lot Jan Jan Reijsweijcx
het noordelijke 1/4 deel in een broekveld 20 roeden, te Udenhout achter het Winckel
e.z. het vierde lot, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. Jan Thomas, a.e. het groot gasthuis te sBosch
4de lot kinderen Jan Venmans
een middelste 1/4 deel in een broekveld 20 roeden, te Udenhout achter het Winckel
e.z. het derde lot, a.z. het tweede lot, e.e. Jan Thomas, a.e. het groot gasthuis te sBosch

30 april 1678 | 372/I-21-26v
Jan, Aert, Willem, Anneke en Maria, kinderen wijlen Peeter Aert Weijten en wijlen Lijsken Willem Leendert
Joordens, Jacob Ariens van Rijswijck als man van Maijken Peeter Aert Weijten
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Willem Peeter Aert Weijten
1. huis en schop met de grond, en erf, 1,5 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen
e.z. Henrick Adriaens van IJersel, a.z. het tweede lot, e.e. de straat, a.e. weduwe Jan Jacob Marcelis
2. akkerland, 4,5 lopen, te Berkel
3. land en weiland, genaamd de Del, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Wouter Matheus, a.z. weduwe Aert Joosten, e.e. Adriaen Cornelis Passen, a.e. weduwe Steven Priem
4. weiveld, als voor, 4 lopen, aan Brabantsch hoeck
e.z. erfgenamen Cornelis Hoevenaers, a.z. de gemeint, e.e. Matheus Joost Jan Emmen, a.e. de gemeint
5. de onbedeelde helft in een moerveld, 3 lopen, te Loon
e.z. Peeter Stevens, a.z. (niet ingevuld)
Dit moerveld mag 30 jaar gebruikt worden en daarna vervalt het weer aan de heer van Loon. Het is gepacht.
belast met jaarlijks:
5 vaten rogge aan de heer van Deursen te sBosch in een meerdere pacht
1 vat rogge aan de heer Slingelant te sBosch
2 lopen rogge aan het gasthuis te Oisterwijk
2de lot Anneke Peter Aert Weijten
1. een schuur met de grond, en 5 lopen land, te Udenhout bij de kreitenmolen
e.z. Gevert van Deursen, a.z. het eerste lot, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Jan Jacob Marcelis
2. weiveld, genaamd de Leege weije, 1 lopen, als voor
e.z. Wouter Mathijssen, a.z. Dirck Jansen vanden Broeck, e.e. Cornelis Jan Couwenbergh, a.e. erf hiervan
afgedeeld
3. weiveld te Helvoirt
4. de onbedeelde helft in een moerveld, 3 lopen, te Loon
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e.z. Peeter Stevens, a.z. (niet ingevuld)
Dit moerveld mag 30 jaar gebruikt worden en daarna vervalt het weer aan de heer van Loon. Het is gepacht.
3de lot Jan Peeter Aert Weijten
1. akkerland te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. broekveld, 6 lopen, te Udenhout in het Broeck
e.z. weduwe Peeter Laureijssen, a.z. de Strijdhoeve, e.e. Henrick Adriaen Bertens, a.e. Jan Willem Teuwen
5. heiveld te Enschot
6. 1/4 deel in een moerveld, te Udenhout in den Brant, 8 roeden
4de lot Jacob Ariens van Rijswijck
1. weiveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Vreijs Henricx,a.z. de hoeve van den Uijlenborgh, e.e. de straat, a.e. Jenneke weduwe Jan Jacobs
2. akkerland, 2 lopen, als voor
b.z. Jenneke weduwe Jan Jacobs, e.e. Henrick Ariens, a.e. Laureijs Henricx
3. akkerland, 2,5 lopen, noordwaarts, als voor
e.z. de hoeve van den Uijlenborgh e.a., a.z. het vijfde lot hiervan afgedeeld, Vreijs Henricx, a.e. Adriaen
Vreijssen
belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan de heilige geest te Oisterwijk in een meerdere pacht
4. 1/4 deel in een moerveld, te Udenhout in den Brant, 8 roeden
5de lot Maria Peter Aert Weijten
1. akkerland, 4 lopen zuidwaarts, te Udenhout
e.z. de gemene straat, a.e. het vierde lot, e.e. weduwe Jan Aert Weijten, a.e. Adriaen Vreijssen
belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan de heilige geest te Oisterwijk in een meerdere pacht
2. weiveld, genaamd de Osseweij, 3 lopen, als voor
e.z. Dirck Jan Joost vanden Broeck, a.z. heilige geest van Oisterwijk,e.e. Willem Ariens de Cort, a.e. Goijaert
Peter Vermeer
3. heiveld, 4 lopen, als voor
e.z. Adriaen Laureijssen, a.z. erfgenamen Cornelis Ariens, e.e. Peter Embert vande Schoir, a.e. de gemeint
4. 1/4 deel in een moerveld, te Udenhout in den Brant, 8 roeden
6de lot Aert Peter Aert Weijten
1. akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. erfgenamen Jacob Willems, e.e. Dirck Jan vanden Broeck, a.e. Goijaert
Peter Vermeer
2. weiveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. Cornelis Jan Cauwenbergh, e.e. Dirck Jan vanden Broeck, a.e. de gemene
straat
3. broekveld, 6 lopen, als voor
e.z. Adriaen Ariens, a.z. Henrick van Eijnthoven, e.e. Jan Jan Passen, a.e. (niet ingevuld)
4. hei te Enschot
5. 1/4 deel in een moerveld, te Udenhout in den Brant, 8 roeden
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
belast met jaarlijks 13 stuivers aan juffrouw Versteeghde

20 mei 1678 | 372/I-27-27v
Genoemd worden Gerit Peter Wagemakers als man van Cornelia dochter van Jan Cornelis Claes Smits en
Maria dochter Herman de Steenbacker en zijn zwager Cornelis Jan Cornelis Claes Smits over een
onrechtmatig bezit van een deel van een pacht van 5 mud die op 4 juni 1421 is gevest voor schepenen van
Oisterwijk en waarvan Gerit en Cornelis de onderpanden in hun bezit hebben.

1 juni 1678 | 372/I-29v-32v
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Henrick zoon Jan van Doesborgh en Geertruijdt Jans, Aert Jan Claessen als man van Anneke Jan van
Doesborgh, Peeter Cornelis Hoevenaers en Peeter Jan vande Pasch als voogden over Anthonij en
Geertruijdt , kinderen van Jan en Geertruijdt voornoemd
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Anthonij Jan van Doesborgh
1. de onbedeelde helft in akkerland, noordelijk deel, 3 lopen, te Udenhout in de Hoevensche ackers
e.z. het tweede lot, a.z. kinderen Cornelis Ariens, e.e. Heijltie Wouter Grieten, a.e. een weg genaamd den
Speijckerkant
2. de onbedeelde helft westwaarts, in een weiveld, 3 lopen, als voor in het Udenhouts broeck
e.z. het tweede lot, a.z. mannen gasthuis te sBosch, e.e. Henrick Jan Geenen, a.e. weduwe Joost Jan
Geijsberts
3. pacht van 1,5 vat en 4,5 kannen rogge in een meerdere pacht op onderpanden van Adriaen Claes
Scheijven
belast met jaarlijks de helft van 6 vaten rogge aan het Brants gasthuis te sBosch in een meerdere pacht
2de lot Henrick Jan van Doesborgh
1. de onbedeelde helft zuidwaarts in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Hoevensche ackeren
e.z. het eerste lot hiervan afgedeeld, a.z. Jan Jan de Cort, e.e. Heijltie Wouter Grieten, a.e. een weg
genaamd den Speijckerkandt
2. de onbedeelde oostelijke helft in een weiland, 3 lopen, als voor in het Udenhouts broeck
e.z. het eerste lot hiervan afgedeeld, a.z. (niet ingevuld), e.e. Henrick Jan Geenen, a.e. weduwe Joost Jan
Gijsberts
met recht van overweg voor de weduwe van Joost Jan Gijsberts en Jan Dirck Raesen
3. pacht van 1,5 vat en 4,5 kannen rogge in een meerdere pacht op onderpanden van Adriaen Claes
Scheijven
belast met jaarlijks de helft van 6 vaten rogge aan het Brants gasthuis te sBosch in een meerdere pacht
3de lot Aert Jan Claessen
1. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, zuidwaarts, 5 lopen, te Udenhout
e.z. het vierde lot hiervan afgedeeld, a.z. Jan Laureijs Coolen, e.e. heilige geest hoeve van sBosch, a.e. een
weg genaamd Speijckerswecht
2. het middelste 1/4 deel in de voors. akker noordwaarts, 5 lopen, als voor
b.z. het eerste lot hiervan afgedeeld, e.e. heilige geesthoeve van sBosch, a.e. een gemene weg genaamd
den Speijckerwecht
belast met jaarlijks de helft in 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brants gasthuis te sBosch
4de lot Geertruijdt Jan van Doesborgh
1. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, noordwaarts, te Udenhout
e.z. het derde lot hiervan afgedeeld, a.z. Peter Jan vande Pasch, e.e. heilige geesthoeve van sBosch, a.e.
een weg genaamd den Speijckers
2. middelste 1/4 deel in dezelfde akker, 5 lopen, als voor
b.z. het derde lot hiervan afgedeeld, e.e. heilige geesthoeve te sBosch, a.e. een weg genaamd den
Speijcker
belast met jaarlijks de helft in 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brants gasthuis te sBosch

7 augustus 1678 | 372/I-39-39v
Er dreigt een proces tussen:
1. Adriaen Jacob Verhoeven,zoon van Jacob en Adriana Adriaen van Gorcum, Bastiaen Thomas Maes en
Adriaen Gerit Verheven als voogden over Willemken en Anneken dochter van dezelfde Jacob en Adriana
2. Wouter Jan Wouters en Peeter Willem Verhoeven als voogden over Willem en Adriana, kinderen van
Jacob en zijn tweede vrouw Joanna Lambert Jansen
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Zij regelen de verdeling van de goederen voor de kinderen uit beide huwelijken

10 september 1678 | 372/I-42-42v
Francois Strijbosch is schout te Arendoncq

30 september 1678 | 372/I-44-46
Franck (oud 22 jaar) zoon wijlen Lambert Elis Franck Brocken en wijlen Jenneken dochter Adriaen Jacob
van Reijswijck, Heijliger Elis Brocken en Jan Adriaen Jacob van Rijswijck als voogden van Maria en Adriaen,
en van de voornoemde Franck, allen kinderen van Lambert en Jenneken voornoemd.
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Maria Lambert Brocken
alles in Heukelom
2de lot Franck Lambert Brocken
alles in Heukelom
3de lot Adriaen Lambert Brocken
1. weiveld, 4 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
b.z. Matheus Willem Berghmans, e.e. Adriaen Vreijssen, a.e. de gemene straat
2. akkerland, 2 lopen, genaamd den Langen acker, als voor
e.z. Laureijs Henricx, a.z. Goijaert Martens e.a., e.e. Jan Adriaen Jacobs van Rijswijck, a.e. Aert Jan de
Ridder
3. akkerland te Berkel
4. broekveld, 3,5 lopen, te Udenhout in de Leegh Reijt
e.z. kinderen Adriaen Jan Verhoeven, a.z. Peeter Goijaert Vermeer, e.e. Heijliger Elis Brocken, a.e. Jan
Joost Jan Emmen
5. broekveld, als voor
e.z. Heijliger Elis Brocken, a.z. Adriaen Adriaen Heunen, e.e. Adriaen Vreijssen, a.e. volgende erf
6. 1/3 deel in een weiveld, als voor, genaamd den Runtsaert
7. heibodem van 5 lopen on de heerlijkheid van Venloon in het Leijken

23 december 1678 | 372/I-59vJenneken dochter wijlen Marten Jan van Beurden met een voogd, Jan Jacobs Verheijen als man van Josina,
Embert Wouters als man van Cornelia, dochters Marten van Beurden, Jenneken en Maria, dochters wijlen
Peter van Beurden, Jan en Embert voorschreven ook nog voor de andere kinderen van wijlen Peter van
Beurden, Thomas en Marten, zonen wijlen Jan Martens van Beurden, en Jan, Willem, Peter en Jenneken
kinderen wijlen Cornelis Jan vande Wiel en Jenneken dochter Marten van Beurden, de voorschreven Jan
vande Wiel ook namens zijn zuster Martina vande Wiel
maken een erfdeling van de nalatenschap van Maria dochter Marten Jan van Beurden
3de lot kinderen wijlen Cornelis Jan vande Wiel en Jenneken de oudste, dochter Marten van Beurden
o.a.
een jaarlijks en erfelijke rente van 8 gulden 5 stuivers te lossen met 100 gulden uit onderpanden die
toebehoren aan Hendrick Aert Aerts te Udenhout in den Berckhoecq, volgens schepenbrief van Oisterwijk
van 3 maart 1650

20 mei 1678 | 372/I-73
testament van Adriaen Jacob Willems en Jenneken Peeter Dal
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Met handtekening van Adriaen

28 november 1678 | 372/I-81-82
testament van Adriaen Servaas Hoofmans en Jenneken Marten van Beurden.
Adriaan is oud schepen van Oisterwijk

2 januari 1678 | 372/II-1
Taxatie van de nagelaten goederen van Adriana weduwe Gijsbert Jan Pauwels, overleden op 2 december
1677
1. een huisje met 4 lopen erf, land en wei, te Udenhout
e.z. Adriaen jan de Ridder,a.z. Cornelis Cauwenbergh
belast met 50 gulden aan het vrouwenhuis te Oisterwijk
belast met 50 gulden aan Gijsbert Vuchts
belast met jaarlijks 25 stuivers aan de erfgenamen Gerrit Wijtmans
belast met jaarlijks 1 stuiver hertog gewincijns
belast met jaarlijks 2 penningen aan de gezworenen van Haaren
getaxeerd op 106 gulden

13 januari 1678 | 372/II-1v-2
Anthonij Jan de Cort
verkoopt aan Henrick Adriaens de Meijer om bij de schuur in erfrecht te hebben
een nieuw aangetimmerde kamer,met de grond en 23 roeden hof, te Udenhout aan de Cruijsstraet
e.z. kinderen Andries Raedts, a.z. Jan Driessen, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Lambert van Heeze
voor de som van 100 gulden

31 januari 1678 | 372/II-2-2v
Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Adriaen Janssen, overleden te Tilburg op 26 december 1677
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Denis Jansen, a.z. Jan Goijaert Heeren
akkerland, 3 lopen, als voor, met nog 1 lopen nieuw erf gelegen op het scheiden van Udenhout en Tilburg
belast met jaarlijks10 lopen rogge in een meerdere pacht aan het Bacx coorken
belast met jaarlijks 25 stuivers aan het Bacx coorken
getaxeerd op 120 gulden

22 februari 1678 | 372/II-3v-4
Anneke dochter Cornelis Martens, weduwe Huijbert Laureijssen,met haar Peterken dochter Cornelis
Martens, zusters
verkopen aan Theodorus van Esch t.b.v. Jan Jan Vuchts
1/4 deel onbedeeld in een houtveld, 1,5 lopen, te Udenhout opt Winckel
e.z. Jan Thonis, a.z. heilige geest van sBosch, b.e. (niet ingevuld)
voor de som van 13 gulden
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24 februari 1678 | 372/II-4v
Jan Joost Wagemaeckers
verkoopt aan Jenneken Dirck jan Appels
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout aan Brabants hoeck
e.z. Adriaen Ariens de Jonge, a.z. Adriaen Willem Bertens, e.e. Andries bruer Scheijven, a.e. de gemene
straat
voor de som van 38 gulden

28 maart 1678 | 372/II-9
Anthonis Cornelis Witlocx
verkoopt aan Adriaen Jan Adriaen Wouters
moerveld en waterpoel, 18 roeden, te Udenhout in den Brant
e.z. weduwe Adriaen Cornelis Witlocx, a.z. kinderen Peter Daniels, e.e. Joost Thonis, a.e. Henrick Willems
vande Plas
voor de som van 60 gulden

5 april 1678 | 372/II-10v
Laureijs zoon Wijtman Jansen als man van Sijken Peter Claessen
verkoopt aan Adriaen Laureijs Jansen Schapendonck
broekveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Houtsche straet in het Broeck
e.z. Henrick Jansen e.a., a.z. Adriaen Laureijs, e.e. weduwe Willem Bertens, a.e. de twee steeghden
voor de som van 185 gulden

20 april 1678 | 372/II-12-13
Taxatie van de nagelaten goederen van Denisken Robbert Jansen, gewezen huisvrouw van Anthonij Bacx,
overleden te Helvoirt op 1 maart 1678
1. de helft in akkerland en weiland, 4lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
getaxeerd op 50 gulden
2. de helft in 2,5 lopen akkerland, te Udenhout aan de Sandtcant
e.z. Anthonis Roosen, a.z. kinderen Anthonis Lamberts
belast met jaarlijks de helft in 3 lopen rogge min 4 kannen in een meerdere pacht aan juffrouw Bacx te
sBosch
getaxeerd op 12 gulden
3. de helft in akkerland en weiland, 4 lopen, als voor aan de Santcant
e.z. Gijsbert Joordens, a.z. Anthonis Roosen
getaxeerd op 40 gulden
4. de helft in een cleijn hoofken, 0,75 lopen, aan de Sandtcant
getaxeerd op 13 gulden
5. de helft in huis, schuur en 1,5 lopen erf ingegraven te Helvoirt
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6. akkerland te Helvoirt

14april 1678 | 372/II-13-13v
Taxatie van de nagelaten goederen van Denis Jansen van Iersel, overleden te Oisterwijk op 13 maart 1678
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
getaxeerd op 150 gulden
2.broekveld, 4 lopen, in de Hassel beemt (plaats niet genoemd)
met 2 lopen hei te Helvoirt
belast met jaarlijks 12,5 stuivers aan het bisdom van sBosch
getaxeerd op 32 gulden

9 mei 1678 | 372/II-13v-14
Henrick zoon Henrick Verhoeven
verkoopt aan Henrick Daniel Jansen
weiveld, 2 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. Jasperke weduwe Reijnder Dircken, a.e. (niet ingevuld), e.e. Jan Jan Vreijsen, a.e. kinderen Jan
Willems van Abeelen
voor de som van 100 gulden

9 mei 1678 | 372/14-14v
Jan zoon Adriaen vande Pasch
verkoopt aan Maijken Adriaen vande Pasch zijn zuster
akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Loonsche Molenstraedt
e.z. Jan Hamers, a.z. Adriaen Hamers, e.e. Peter Jonckheer, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 275 gulden

17 mei 1678 | 372/II-15-16v
Taxatie van de nagelaten goederen van Willem Peter Appels, overleden op ... (niet ingevuld) mei 1678 te
Oisterwijk
o.a.
jaarlijkse cijns van 3 gulden gaande uit de onderpanden van Gerit Jan Steven Hessels te Udenhout
jaarlijkse cijns van 5 gulden gaande uit de onderpanden van Jacob Adriaen Jacobs te Udenhout en Berkel
jaarlijkse cijns van 7,5 gulden gaande uit onderpanden van Andries Teunis Andriesse te Udenhout
jaarlijkse cijns van 10 gulden gaande uit onderpanden van Aert Dirck Nouwen te Udenhout
jaarlijkse cijns van 5 gulden gaande uit onderpanden van Adriaen Embert Jacobs te Udenhout
jaarlijkse cijns van 5 gulden gaande uit onderpanden van Henrick Aert Aertsen te Udenhout
jaarlijkse cijns van 5 gulden gaande uit onderpanden van Cornelis Jan Gijben te Udenhout
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16 juni 1678 | 372/II-21-22
Taxatie van de nagelaten goederen van Willemke Jan Adriaen Breeckels, weduwe Peter Laureijssen van
Abeelen, overleden te Loon op Zand op 20 mei 1678
1. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in het Herlaer bosch
getaxeerd op 25 gulden
2. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor
getaxeerd op 25 gulden
3. de onbedeelde helft in akkerland, 3lopen, te Udenhout
belast met jaarlijks 4 stuivers 3 oort aan de abt van st. Gertrudis
getaxeerd op 48 gulden
4. de onbedeelde helft in weiveld, 4 lopen, te Udenhout
de onbedeelde helft in een heiveld, te Tilburg, 4 lopen
getaxeerd op 72 gulden
5. akkerland en weiland te Berkel
6. akkerland, 2 lopen, te Udenhout
getaxeerd op 80 gulden
7. broekveld, 3 lopen, in het Udenhouts broeck
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 duiten aan het bisdom van sBosch
getaxeerd op 24 gulden

16 juli 1678 | 372/II-22v-23
Gerit Peter van Dooren en Andries Lamberts als voogden van de 3 kinderen van wijlen Cornelis Lambert
Willems en wijlen Joostie Peeter Vrancken
verkopen aan Michiel Jan Peeter Wouters
huis, hof, boomgaard, land en wei, 2,5 open, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. groot gasthuis van sBosch, a.z. erfgenamen Margriet vanden Hovel, e.e. Michiel Jans, a.e. de gemene
straat
belast met jaarlijks 12 stuivers hertog grondcijns
voor de som van 388 gulden

16 juli 1678 | 372/II-23-23v
Gerit Peter van Dooren en Andries Lamberts als voogden van de 3 kinderen van wijlen Cornelis Lambert
Willems en wijlen Joostie Peeter Vrancken
verkopen aan Jan Jan Peeter Wouters
1. akkerland en weiland, 1,25 lopen te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Michiel Jansen, a.z. Jan Jansen, e.e. Jan Gerit de Cort, a.e. de gemene straat
2. weiveld, 0,75 lopen, als voor
e.z. Michiel Jansen, a.z. Wijnant Jansen, e.e. Jan Jansen, a.e. Gerit Peijnenborgh
voor de som van 256 gulden

3 augustus 1678 | 372/II-25
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Jan zoon Jan Dries Cuijpers als man van Barbara dochter Gijsbert van Iersel en Neeltie Dirck Aert Nouwen
verkoopt aan Aert Jan Dirck van Grevenbroeck
akkerland, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Adriaen Breeckels c.s., a.z. Willem Geenen, e.e. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.e. Jan Boeren
e.a.
belast met jaarlijks 2 stuivers 2 duiten aan de abt van st. Gertrudis te Leuven
voor de som van 175 gulden

24 augustus 1678 | 372/II-25v-26
Taxatie van de nagelaten goederen van Henrick Cornelis Stevens, jongeman, overleden te Udenhout op 21
juli 1678
1. de helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
getaxeerd op 50 gulden
2. de onbedeelde helft in 2 broekvelden, 6 lopen, als voor "seer slecht wesende"
belast met jaarlijks 6 stuivers 6 penningen in een hertogcijns
getaxeerd op 36 gulden

31 augustus 1678 | 372/II-26-27
Taxatie van de nagelaten goederen van Engeltien huisvrouw van Adriaen Breeckels, overleden te Udenhout
op 3 augustus 1678
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutsche ackeren
e.z. Maria Laureijs Colen, a.z. Jan Jan vande Pasch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan rentmeester van Deursen in een meerdere pacht
getaxeerd op 60 gulden
2. land, 0,5 lopen, in Brabantsch hoecken nog 1 lopen land en wei, als voor op het Winckel
belast met jaarlijks 27 stuivers in een meerdere pacht aan de heer van Deursen
getaxeerd op 25 gulden
3. weiveld, 1 lopen, als voor op het Winckel
getaxeerd op 20 gulden
4. weiveld, 1,5 lopen, als voor aan de Gommersche straedt
heiveld, 4 lopen, als voor in het Broeck
belast met jaarlijks 1/3 deel in 10 stuivers aan rentmeester van Deursen
belast met jaarlijks 1/3 deel in 8 stuivers aan N: Donckers te sBosch
getaxeerd op 40 gulden
5. de helft in weiveld, 7 lopen, te Udenhout aan de Gruenstraedt
belast met jaarlijks 13 stuivers 1 duit aan de heer van Deursen
getaxeerd op 100 gulden
6. de helft in een slecht broekveld, 6 lopen, als voor in het Broeck
belast met jaarlijks de helft in 10,5 stuivers in 2 verschillende texten aan de heer van Deursen
getaxeerd op 36 gulden
7. de helft in land, 1,5 lopen, als voor op het Herlaer bosch
getaxeerd op 30 gulden
8. de helft in land, 1,5 lopen, als voor
getaxeerd op 30 gulden
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1 september 1678 | 372/II/27-27v
Aert zoon Jan Robben als man van Jenneken Elis Jan Vrancken
verkoopt aan Cornelis Peter Wouters
1/4 deel, oostelijk, in een heiveld, 16 lopen, te Udenhout, genaamd de Leijweij
e.z. Matheus Willem Berghmans a.e. de Udenhoutsche leij, e.e. Cornelis Breeckels, a.e. de gemene straat
voor de som van 40 gulden

8 september 1678 | 372/II-27v-28
Gerrit zoon Anthonis Aert Kemp en jan Peeters Abeelen als voogden over Jan, zoon van Jan Jan Driessen
de oude verwekt uit Maria jan van Abeelen
verkopen aan Cornelis Jan Driessen
huis, met de boomgaard en aangelegen erf, land en wei, 1,75 lopen, te Udenhout in de Gommersche straet
e.z. Cornelis Jan Driessen, a.z. Jan Jan vande Pasch, e.e. de straat, a.e. Jan Gerrit Appels
voor de som van 277 gulden 10 stuivers

17 september 1678 | 372/II-28v-29
Jan Jan Timmermans
verkoopt aan Martinus Donckers
een jaarlijkse cijns van 5 gulden, te betalen op st. Barbara dag uit
1. een huis, schuur met oude en nieuw erf daaraan liggende, samen 4 lopen, te Udenhout aan het
Hooghoudt
e.z. Peeter Jan vande Pasch, a.z. en e.e. Embert Jacob van Reijswijck, a.e. de kreitenheide
2. akkerland, 3/4 vat zaads, als voor
e.z. Embert Jacob van Reijswijck,a.z. Teunis Jansen, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een gemene steeg
3. akkerland, 3/4 vat zaads, genaamd de Neghen loopen, als voor
e.z. Jan Peter Wouters, a.z. Wouter Peter vande Pasch, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een gemene steeg
belast met jaarlijks 9 lopen rogge aan het verbrandt gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 6 gulden 5 stuivers aan de kinderen Jan Peter Henricx
belast met jaarlijks 5 duiten in de hertogcijns
voor de som van 100 gulden
deze cijns had Wouter zoon Adriaen Wouters verkocht aan Jan Jan Timmermans volgens schepenbrief van
Oisterwijk van 4 december 1654

18 oktober 1678 | 372/II-32-32v
Taxatie van de nagelaten goederen van Seger zoon Leendert Peter Heunen, jongeman, overleden te
Moergestel op 18 oktober 1678
o.a. de helft in akkerland, te Udenhout aan de Slimstraet

3 december 1678 | 372/II-35v-36
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Laureijs Mathijs vander Merendonck
verkoopt aan Jan Dircx van Grevenbroeck
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de het Herlaers bosch
e.z. kinderen wijlen Reijnder Dirck Nouwen, a.z. Jan Adriaen Cruijssen, e.e. Peter Laureijs van Abeelen, a.e.
Jan Laureijs van Abeelen e.a.
voor de som van 125 gulden

10 september 1678 | 372/II-36v-37
Jan Jan Driessen den oude, weduwnaar van Maria Jan van Abeelen
doet afstand van zijn toch aan Jan Peter van Abeelen en Gerit Anthonis Kemps als voogden van Jan zoon
Jan Jan Driessen de oude
in huis, boomgaard, en erf, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Gommersche straet
e.z. Cornelis Jan Driessen, a.z. Jan Jan Passen, e.e. Jan Jan Gerit Appels, a.e. de straat

21 december 1678 | 372/II-37-37v
Jenneken, Petronella en Maria, dochters Jan Dries Jans en Willemken Ariens van de Pasch, mede voor
Adam hun broer
verkopen aan Jan Andries Cuijpers
weiveld, genaamd de Dooren weije, 4 lopen, te Udenhout op de Meulenstraet
e.z. en e.e. Jan Driessen Cuijpers, a.z. kinderen Peter Faessen, a.e. Adriaen van Spaendoncq
voor de som van 167 gulden 10 stuivers

1678 | 372/II-39v-40v
Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Servaes Hoofman, overleden op 1 december 1678 te
Oisterwijk

31 december 1678 | 372/II-42
Jan zoon wijlen Elis Franck Brocken
verkoopt aan Jan de ouden zoon Jan Peter Vermeer
broekveld, 4,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraet, genaamd d'Aelders
e.z. erfgenamen Adriaen Geverts van Deursen, a.z. Adriaen Adriaen Breeckels de jonge, e.e. Zeger Elias
Brocken hiervan afgedeeld, a.e. Jan Jan Vermeer
met recht van overweg over het erf van Seger Elis, en vervolgens door het steegje naar de straat
voor de som van 87 gulden 10 stuivers
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