
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 373 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen 
(waarin sedert de 16deeeuw mede enige testamenten en sedert de 17deeeuw "allerhande akten")  
jaarprotocol lopende (tenzij anders vermeld) van gezworen Maandag tot gezworen Maandag.) 
1679

15 januari 1679373/I-2v-3

Joost Willem Joosten als weduwnaar van Maria Cornelisse
doet afstand van zijn tocht aan Willem zijn zoon uit zijn eerste huwelijk
1. 1/4 deel onbedeeld in huis en hof, 1 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. Adriaen Laureijssen, a.z. weduwe Jan Aert Weijten
2.  de helft in land en wei, 4 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan Aert Weijten, a.z. Peterken Willems
3. de helft in akkerland, 1 lopen, te Helvoirt
4. de helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout
e.z. Peterken Willems, a.z. Adriaen Claes Willems
5. de helft in een heiveld, te Helvoirt

den xve januarij naermiddaghs omtrent ten clocke twee uren 1679

18 januari 1679374/I-3-7v

Thomas Bastiaen Thomas Maes als man van Maijken dochter wijlen Joost Jan vanden Broeck en Anneke 
wijlen Adriaen Cornelis Berthens, Adriaen Adriaen Cornelis Berthens en Dirck Jan Joosten vanden Broeck 
als voogden over Adriana, dochter van genoemde Joost en Anneke, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders

1ste lot Thomas Bastiaen Thomas Maes
1. huis, schuur, hof, genaamd de Leuw, met de grond en toebehoren, 2,5 lopen, te Udenhout bij de 
Cruijsstraet
e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. en e.e. Henrick vande Heuvel, a.e. de gemene straat
2. akkerland, 1 lopen 8 roeden, als voor
e.z. kinderen Adriaen Jan Verhoeven, a.z. Matheus Willem Berghmans, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen 
Vreijs Coolen
3. akkerland, 2 lopen 37 roeden, als voor in de Seshoeven
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. weduwe Willem Adriaen Cornelis Berthens, e.e. Matheus Willem Berghmans, 
a.e. Adriaen Laureijs Peters
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deursen
4. akkerland, 1 lopen, als voor in de Snoije steegh
e.z. Adriaen Adriaen Cornelis Berthens, a.z. Jan Goijaert Olijslagers, e.e. Anthonis Joost Claes, a.e. het 
tweede lot
5. akkerland, 2,5 lopen, als voor, genaamd den Nieuwen acker
e.z. weduwe Jan Jacob Marcelis, a.z. Gerit Willem Ariens, e.e. Adriana tegendeler, a.e. Adriaen Jan vande 
Wouw
6. akkerland, 1 lopen, als voor bij de Houtsche straet
b.z. en e.e. erfgenamen Peter Cornelis, a.e. de gemene straat
7. de onbedeelde helft in hooiland gelegen op Labbegat, 8 hont
e.z. Heijliger Joost Ariens e.a., a.z. erfgenamen (niet ingevuld), e.e. de straat, a.e. Henrick Hendricx
8. weiveld, genaamd de Leeghe reijt, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Gommers, a.z. Jan Willems, e.e. Sijmon Peter Priems, a.e. de Leeghreijtsche steeghde
9. weiveld, genaamd de Grintweije, 7 lopen, als voor bij de Streijthoeve
e.z. Adriaen Lamberts van Heeze, a.z. weduwe Johan Peijnenborgh, e.e. Henrick Weijtmans van Iersel, a.e. 
Jan Jan Vermeer
belast met jaarlijks 2 gulden cijns aan de heer van Deursen
10. weiveld, genaamd de Koekamp, 4 lopen, als voor
e.z. Jan Peter van Abeelen, a.z. Adriaen Cornelis Joosten, e.e. Peter Gijsberts e.a., a.e. Dirck Jan Joost 
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vanden Broeck e.a.
11. de westwaartse helft in een heiveld, 8 lopen, te Tilburg
12. de zuidwaartse helft in een weiveld, genaamd den Hoeck beemt, 6 lopen, te Udenhout bij de Brantsche 
steeghde
e.z. Adriaen Adriaen Heunen cs., a.z. Adriaantie tegendeler, e.e. de Brantsche steeghde, a.e. Adriaen Jan 
van Abeelen
belast met jaarlijks 8 stuivers cijns aan de heer van Deursen
13. moerveld, 1 lopen, te Loon op Zand bij het Oude Leijken
e.z. Adriaen Leemis (?), a.z. Laureijs Weijten cs., e.e. de gemeint van Tilburg, a.e. erfgenamen Peter Jan 
Koenen
14. heiveld met enig moer daarin, 1 lopen, te Loon op Zand in de Kercke dellen

belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deursen gaande uit het land 
achter Lambert van Bree

2de lot Adriana Joost Jan vanden Broeck
1. aanstede, huis, schuur, schop, varkenskooi en of, met grond en toebehoren, akkerland en weiland, 15 
lopen, te Udenhout bij de Berckhoeck
e.z. Henrick Ariens van Iersel e.a., a.z. Jan Goijaert Olijslagers e.a., e.e. de gemene straat, a.e. Henrick 
Ariens van Iersel
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers aan de heilige geest van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan de heer Slingelant
belast met jaarlijks11 penningen hertogcijns
belast met jaarlijks 6 stuivers 10 penningen in de hertog grondcijns
2. akkerland en weiland, 5 lopen, te Berkel
3. akkerland, 3 lopen, te Berkel
4. akkerland, 1,25 lopen, te Berkel
5. heiveld van 8 lopen
6. hooiland te Bezooien
7. de noordelijke helft van een weiveld, genaamd de Hoeckbeemt, 6 lopen, te Udenhout
e.z. Thomas tegendeler, a.z. en e.e. een erfsteeg, a.e. Joost Jan Joordens
belast met jaarlijks 16 stuivers aan rentmeester van Deursen
8. de gerechtigheid in een half lopen moerveld te Loon op Zand, genaamd de Beer van Iserensmoer zoals 
dat tussen de vader van de kinderen en Adriaen Cornelis Berthens cs. is afgepaald
9. moerveld, deels uitgeturfd, 0,5 lopen, bij het Loons gericht
e.z. erfgenamen Peter Jan Koenen, a.z. genaamd Peeter Beijen banck

er zijn tien eikenbomen die staan voor het huis de Leeuw "gesmet" om binnen vier jaar geruimd te worden, 
en nog twee eiken bomen op het nieuwe veld, en 5 kersen bomen en een heesterbos in de huisakker

31 januari 1679373/I-8-10v

Jan zoon wijlen Laureijs Ariens van Abeelen, mede voor zijn broer heer Willem Laureijs Ariens van Abeelen, 
Aert zoon wijlen Jan Adriaen Breeckels, en Jan zoon wijlen Jan Andries Cuijpers, als man van Adriana 
dochter Jan Adriaen Breeckels, maken een erfdeling van de nalatenschap van Petrus Laureijs Adriaan van 
Abeelen en Willemke Jan Adriaen Breeckels hun broer en zuster

1ste lot Jan en Willem Laureijs van Abeelen
1. akkerland, 1 lopen 40 roeden, te Udenhout bij het Herlaer bosch in den Smisacker,
e.z. en e.e. Adriaen Adriaen Breeckels de jonge c.s., a.z. Aert Jan Breeckels c.s., a.e. Jan Adriaen van 
Besouwen
2. de westelijke helft in akkerland, als voor
e.z. het tweede lot, a.z. Adriaen Adriaen Breeckels de oude, e.e. an Jan Vuchts, a.e. Jan Jan Dircx van 
Grevenbroeck
met recht van overweg over het erf genaamd Jan Heunen
3. de noordelijke helft in een broekveld, als voor, bij de Leeghreijtsche steeghde, 3 lopen,
e.z. Jan Peter Aert Weijten, a.z. Matheus Willem Berghmans e.a., e.e. het tweede lot, a.e. de cleijn 
Hesseldonck, de gemene lei loopt langs dit erf, en voor de helft voor onderhoud bij dit perceel
4. gerechtigheid in hooiland, te Baardwijk
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5. heiveld te Tilburg

belast met de helft in 4 stuivers en 1 oort jaarlijks aan rentmeester Coole, gaande uit het land gekomen van 
de Appelman

2de lot Aert Jan Adriaen Breeckels en Jan Andries Cuijpers
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij het Herlaer bosch in den Smisacker
b.z. en e.e. Adriaen Adriaen Breeckels de jonge cs., a.e. Jan Adriaen van Besouwen
2. de oostelijke helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. het eerste lot, a.z. Adriaen Adriaen Breeckels de jonge cs., e.e. Jan Jan Vuchts, a.e. Jan Dircx van 
Grevenbroeck
met recht van overweg over het erf van Gerit Jan Heunen
3. de zuidelijke helft in een broekveld, als voor in de Leeghreijtsche steeghde, 3 lopen,
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Adriaen Aert Weijten, e.e. de Leeghreijtsche steeghde, a.e. het eerste lot
de gemene lei die langs dit perceel loopt moet voor de helft onderhouden worden

belast met de helft in 4 stuivers en 1 oort jaarlijks aan rentmeester Coole, gaande uit het land gekomen van 
de Appelman

belast met het onderhoud van de helft van het hek hangende voor de Smisacker

4 februari 1679373/I-12-12v

Jan en Adriaen, zonen van Laureijs Jan Schapendonck, doen handlichting
1. huis, schuur,boomgaard, land en wei, 3,5 lopen, te Udenhout in de Houtsche straet
e.z. kinderen Denis Jans, a.z. weduwe Adriaen Peter Sijmons
2. akkerland, 3 lopen, genaamd den Penningh acker, als voor
e.z. weduwe Adriaen Peters e.a., a.z. weduwe Lambert Vuchts

ten behoeve van degene die van rechtswege daartoe gerecht zijn

6 maart 1679373/I-15

Jenneken Cornelis Breeckels, weduwe Matheus Joosten,
doet afstand van haar recht van tocht dat haar toekomt in de volgende deling, t.b.v. haar kinderen en 
kindskinderen

6 maart 1679373/15-18v

Peter en Wouter, zonen wijlen Matheus Joost Jan Emmen en Jenneken dochter Cornelis Jan Breeckels, 
Laureijs Jan van Rijswijck als man van Anneke, de voornoemde Peter en Jan Wouter Andries Cuijpers als 
voogden van de 2 kinderen van Andries Wouter Cuijpers en Maria Matheus Joosten, Wouter en  Jan Jan 
van de Pasch als voogden van de 2 kinderen van Huijbert Mathias Joosten en Maria Cornelis van Iersel, 
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders, in acht nemende de afstand van tocht van hun 
moeder en grootmoeder

1ste lot Laureijs Jan van Reijswijck
1. huis, schuur, hof,boomgaard en land, 2,5 lopen, te Udenhout in de Groen straedt
e.z. Jan Peter Adams, a.z. en e.e. het convent van Oisterwijk, a.e. de straat 
2. broekveld, genaamd de Start, 0,5 lopen, als voor in het Winckels broeck
e.e. Jan Dircx van Grevenbroeck
3. broekveld, als voor, 8 lopen
e.z. Henrick Peter Vuchts, a.z. weduwe Willem Berthens, e.e. jonker van Baelen, a.e. weduwe Jan van Heck 
4. beemd, 4 lopen, als voor in de Gommersche straedt, genaamd den Langhen beemt
e.z. weduwe Adriaen Jan van Gorcum, a.e. Peter Peter Sijmons
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5. heiveld in de Hooghe heije, 4 lopen, als voor
e.z. couwater klooster,e.e. Adriaen Adriaen Breeckels

dit lot is belast met jaarlijks 2 gulden aan de heer van Deursen

2de lot kinderen van Huijbert Matheus Joosten
1. akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 3,5 lopen, te Udenhout
e.z. en e.e. het convent van Otten (sic), a.z. convent van Oisterwijk, a.e. erfgenamen Jacob Peter Vennicx
2. hooiland, 3,5 hont, te Waalwijk
3. akkerland te Berkel
4. heiveld te Berkel

3de lot Wouter Matheus Joosten
1. land en wei, 5 lopen, te Udenhout in de Cleijnen mortel
b.z. Jan Willem Borghmans, e.e. altaristen van Oisterwijk, a.e. Peter Adriaen Brocken
2. land te Berkel
3. cijns
4. heiveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Willem Berghmans, a.z. Jan Gerits de Cort
belast met jaarlijks 7 stuivers cijns aan de heer van Deursen (gaande uit het Streijthoefs veldeken)
5. weiveld, 4 lopen, als voor op de kreitenheide, bij het torfven

4de lot kinderen Andries Wouters
1. akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Ariens van Deursen, a.z. Jan Jan vande Wouw, e.e. de heer van Casteren, a.e. weduwe Aert 
Joosten
2. de onbedeelde helft in hooiland te Baardwijk
3. akkerland te Berkel
4. 2 stukken moerveld, de ene genaamd heer van IJserens Moer en de andere de Rouwbosch, de ene 
gelegen te Venloon en de andere onder Tilburg
belast met jaarlijks 1/3 deel in 8 penningen cijns aan de heer van Loon

5de lot Peter Matheus Joosten
geld van de vier andere loten

8 maart 1679373/I-18v-21v

Claes Robbert Lamberts en Aert Jan Breeckels als voogden over de 2 kinderen van wijlen Adriaen Elis Aerts 
en Adriana Claes Robberts, Adriaen Peeter Sijmons mede voor Goijaerts Peeters vander Schoor zijn 
grootvader, Adriaen Emberts vander Schoor en Cornelis Peter Sijmons, Jan Jansen Vermeer, mede voor 
Adriana Peter vander Schoir, Jan Willem Borghmans en Jacob Jan Jacobs, voor hen zelf, mede voor de 
kinderen en kindskinderen van Willem Borghmans verwekt uit Luijtie Peter vander Schoor, dezelfde kinderen 
Willem Borghmans ook als gemachtigde van Cornelia Peter vander Schoir, Peter Adriaen Weijgergans, voor 
hemzelf en voor zijn broer en zuster verwekt uit Adriana Aerts en Jenneken Peter vander Schoor, Laureijs 
Andriesen als man van Anna (Lucas) Jan Gerits, mede voor de andere kinderen van Luijcas Jan Gerits, 
Peeter Joost Lamberts als man van Cornelia Adriaen jan Gerits, mede voor de andere kinderen van Adriaen 
jan Gerits, Huijbert Jan Ariens als man van Geeritie Jan Jan Gerits, Wouter Cornelis Jan Gerits, mede voor 
het kind van Adriaen Cornelis Jan, ter andere zijde (de ene zijde is verder niet gespecificeerd in deze tekst)
maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Peeter vander Schoor, volgens testament van 22 juni 
1663 voor notaris van Heer

1ste lot Goijaert Peter vander Schoor en consorten
1. akkerland in de Zeshoeven te Berkel
2. weiveld te Berkel
3. akkerland te Berkel
4. akkerland te Berkel
5. akkerland te Berkel
6. broekveld te Berkel
7. heiveld, te Venloon, 6 lopen en nog een heiveld te Venloon van 2 lopen
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8. gerechtigheid in een moerveld in den Brandt

2de lot onmondige kinderen van Adriaen Elis Aerts
1. akkerland te Berkel
2. akkerland te Berkel

17 maart 1679373/I-22-23v

Cornelis Adriaen Gijsbert en Adriaen Jan Vosch als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Bastiaen van 
Engelandt en Jenneke dochter Adriaen Gijsberts, voor 2/3 deel
Gerit Adriaen Berthens en Jan Adriaen van Rijswijck als voogden over de kinderen van Claes Bastiaens van 
Engelandt, verwekt uit Jenneken vander Linden(?)
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders, en de goederen die de kinderen Jan Bastiaens 
van Engelandt hebben gekocht van hun vader tegen Maria Bastiaens van Engelandt, zijn zuster

1ste lot kinderen Jan Bastiaen van Engelandt
1. huis, hof, boomgaard en land, aan elkaar gelegen, 4 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. kinderen Adriaen Roose, a.z. (niet ingevuld), e.e. kinderen Peter Jansen van Reijswijck, a.e. de gemene 
straat
2. 2/3 deel aan de oostzijde, weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor
e.z. weduwe Adriaen Aert Neuten (sic), a.z. en e.e. Jan Peeters van Abeelen, a.e. Anthonis Cornelis Witlocx

dit lot is belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan de heer Singelandt
belast met driejaarlijks 2 duiten cijns aan de gezworenen van Tilburg

2de lot kinderen Claes Bastiaens
1. akkerland, genaamd Tuijl(?), 2 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Embert Dircx Appels, a.z. Adriaen Jan Joosten, e.e. de gemene straat, a.e. Willem Adriaen Steven 
Hessels
2. 1/3 deel aan de westzijde, weiveld, 6 lopen in het geheel, als voor
e.z. weduwe Aert Neuten (sic), a.z. en e.e. Adriaen Laureijssen cs., a.e. Anthonis Cornelis Witlocx

belast met jaarlijks 6 stuivers en een oortje aan de heer Van der Hooghe

8 mei 1679373/I-36v-37

Jan zoon Jan Driessen de oude, weduwnaar van Maria Jan van Abeelen aan de ene kant, en Jan Peter van 
Abeelen en Gerit Anthonis Kemps als voogden van de zoon van Jan en Maria voornoemd aan de andere 
kant, bespreken de opvoeding.
Jan mag de goederen behouden maar moet wel voldoen aan eisen ten aanzien van de opvoeding van de 
kinderen
"... der voors. onmundighe kinde wel moeten laeten leeren lesen, ende schrijven, ende het ambacht late leert 
dat hij eersten comparant is doende..."
Helaas staat zijn beroep er niet bij vermeld.

29 mei 1679373/I-44v

Thomas Bastiaen Thomas Maes vernaderd van Jan van Hoorn
een schuur te Udenhout op de Slimstraat
die Wouter Adriaens alias Troost verkocht had aan Jan van Hoorn

8 augustus 1679373/I-55-55v

Jan Wouters van Laerhoven als man van Maijken Henricx, weduwe van Adriaen Cornelis van de Wouw, aan 
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de ene kant
Peterken vande Wouw, weduwe van Anthonis Ariens, geassisteerd met haar zoon Adriaen, aan de andere 
kant
sluiten een akkoord. Peterken doet afstand van de tocht ten faveure van Jan Wouter van Laerhoven
o.a. akkerland van 0,75 lopen en een weiveld van 2,25 lopen in Udenhout
verder nog percelen in Helvoirt

Jan belooft een last van jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht in Den Bosch uit akkerland van 1,25 
lopen groot.

2 september 1679373/I-55v-56

Adriaen Adriaen Breeckels de jonge is komen te overlijden. Hij had procuratie gegeven aan Abraham Verster 
in een zaak tegen Jasper Backer in Den Bosch inzake een handlichting.
Nu verschijnen: 
Aert Jan Adriaen Breeckels en Jan Andries Cuijpers, Jan en Adriaen, zonen van Adriaen Adriaen Breeckels 
den ouden, mede voor hun vader, Wouter Jan van Laerhoven, Willem Adriaen Stevens, Jan Jan Appels, Jan 
Joosten Swagemaeckers, Jan Aerts van Laerhoven, allen als erfgenamen van de voorschreven Adriaen 
Adriaen Breeckels de jonge
Zij geven nu procuratie aan Jan Laureijs Coolen

2 september 1679373/I-56-57v

Jan zoon Adriaen den ouden, zoon wijlen Adriaen Breeckels in plaats van zijn vader, voor 1/3 deel
Aert zoon wijlen Jan Adriaen Breeckels, en Jan Andries Cuijpers als man van Adriaentie, samen voor 1/3 
deel
Wouter zoon wijlen Jan van Laerhoven en Engeltien Adriaen Breeckels, Willem Adriaen Stevens als man 
van Adriaentien, Jan Joost Swagemaeckers als man van Jenneken, dochters wijlen Jan Aert van Laerhoven, 
Jan Jan Appels als vader van zijn 7 kinderen verwekt bij Maijken Jan van Laerhoven, Jan Aert Jan van 
Laerhoven mede voor zijn broeders, samen voor 1/3 deel
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Breeckels de jonge en Engeltien Jan Appels

1ste lot Adriaen Adriaen Breeckels de oude
1. de onbedeelde helft  in een huis, schop, varkenskooi en grond en aangelegen erf, hof, land en wei, 6 
lopen, te Udenhout aan het Herlaerbosch
e.z. Digman Jan Willems, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. Aert Jan Breeckels e.a.
2. akkerland, genaamd den Smisacker, 2 lopen, als voor
e.z. Aert Jan Adriaen Breeckels, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Adriaen van Besouwen, a.e. Adriaen 
Breeckels de oude
met de last om de helft in het hek te onderhouden
3. akkerland, 0,5 lopen, als voor
e.z. de deler, a.z. Jan Andries Kuijpers, e.e. Jan Dircx van Grevenbroek, a.e. Jan Jan Vuchts

2de lot Wouter Jan van Laerhoven en de zijnen
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Jan en Adriaen Adriaan Adriaen Breeckels, a.z. Aert Jan Adriaen Breeckels (hiervan gedeeld), Adiaen 
Adriaen Breeckels de oude

3de lot Aert Jan Adriaen Breeckels
1. akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Adriaen Adriaen Breeckels de oude, a.z. Wouter Jan van Laerhoven, e.e. Jan en Adriaen Adriaen 
Adriaen Breeckels, a.e. Adriaen Adriaen Breeckels de oude
2. akkerland, 0,75 lopen, als voor
a.z. Aert Breeckels, a.z. Jan Jan Laureijssen, e.e. Goijaert Peter Vermeer, a.e. een hoeve ten Bosch
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2 september 1679373/I-57v-59

Jan Adriaen den ouden zoon wijlen Adriaen Breeckels in plaats van zijn vader, Aert zoon wijlen Jan Adriaen 
Breeckels, Jan Andries Cuijpers als man van Adriaentie, Wouter Jan van Laerhoven verwekt uit Engeltien 
Adriaen Breeckels, Willem Adriaen Stevens als man van Adriaentie, Jan Joost Swagemaeckers als man van 
Jenneke, dochters wijlen Jan Aerts van Laerhoven, Jan Jan Appels als man van zijn 7 kinderen, verwekt uit 
Maijken Jan van Laerhoven, Jan Aert van Laerhoven mede voor zijn broers en zusters aan de ene kant
Jan Jan Appels en Jan, Adriaen en Laureijs, zonen van wijlen Laureijs Wouter Coolen verwekt uit Jenneke 
Jan Appels, Adriaen Laureijs Coolen vs. als voogd van de 4 kinderen wijlen Laureijs Driessen verwekt uit 
Ariken Laureijs Coolen, Jan Laureijs Coolen vs. als voogd van de 4 kinderen wijlen Adriaen Emberts van 
Rijswijck, wiens moeder was Cathalijn Laureijs Coolen, de voornoemde Jan, Adriaen en Laureijs ook nog 
voor hun broer Antonis Coolen en Jan Hermans hun zwager
maken een erfdeling van de nalatenschap van de goederen die volgens testament van Adriaen Adriaen 
Breeckels de jonge en Engeltien Jan Appels

1ste lot Adriaen Adriaen Breeckels de ouden en de zijnen
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in het Hellaer Bosch
e.z. Aert Jan Adriaen Breeckels, a.z. de gemene straat

2de lot Jan Jan Appels en de zijnen
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan het Herlaer bosch
e.z. Aert Jan Breeckels, a.z. Jan Laureijs van Abeelen

2 september 1679373/I-59-

Jan zoon wijlen Jan Appels aan de ene kant,
Jan, Adriaen en Laureijs zonen wijlen Laureijs Wouter Coolen verwekt uit Jenneke Jan Appels, Adriaen 
Laureijs Coolen als voogd van de 4 kinderen wijlen Laureijs Driessen en Ariken Laureijs Coolen, en Jan 
Laurijs Coolen als voogd over de 4 kinderen wijlen Adriaen Emberts van Rijswijck en Cathalijn Laureijs 
Coolen, en Jan, Adriaen en Laureijs Coolen mede namens hun broer Antonis Colen en Jan Hermans hun 
zwager aan de andere kant
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Adriaen Breeckels de jong en Engeltien Jan Appels

1ste lot Adriaen Laureijs Colen cs
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jan Adriaen Appels, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. mannen gasthuis van den Bosch
2. akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutsche ackeren
e.z. Jan Jan vande Pasch, a.z. Jan Jan Appels, e.e. st. Anna Gasthuis, a.e. Sijmon Hendrik Joosten
3. weiveld, 2 lopen, als voor bij de Groenstraet
e.z. Peter Peter van Doesburgh, a.z. Jan Marten de Cort, e.e. Jan Jan Vermeer, a.e. Jan Jan Appels

belast met jaarlijks 28 stuivers aan de heer van Deursen
belast met jaarlijks 3 stuivers en 1 oortje in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deursen

2de lot Jan Jan Appels c.s.
1. weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Peeter Peter van Doesburgh, a.z. Maijken Henrick Emmen e.a., e.e. Adriaen Henrick Joosten, a.e. de 
gemene straat
2. akkerland, 0,5 lopen, als voor aan den Brabants hoeck
e.e. Jenneken Dirck Appels, a.z. Jan Adriaen Appels, e.e. Andries Adriaen Claes, a.e. de gemeint
3. akkerland, 1 lopen, als voor op de Hooghoutsche ackeren
e.z. Jan Laureijs Coolen, a.z. Jan Herman de Roij, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Sijmon Henrick Joosten
4. heiveld, 6 lopen, als voor
e.z. Adriaen Embert van Reijswijck, a.z. Adriaen Joost Vrients, e.a.

belast met jaarlijks 2,5 stuivers in een meerdere cijns aan Donckers te sBosch
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de heer van Deursen in een meerdere pacht
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4 november 1679373/I-71-74v

Laureijs zoon wijlen Adriaen Laureijssen, wiens moeder was Adriaentie Aert Aertsen, Adriaen zoon Wouter 
Joris Pullens als man van Maijken Adriaen Laureijssen, en Aert Jansen de Ridder, verwekt uit wijlen 
Adriaentie Aert Aertsen
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Laureijs Adriaen Laureijssen
1. akkerland en weiland, 4, 5 lopen, te Udenhout in de Slimstraet
e.z. Jenneke weduwe Elis Aert Theijs, a.z. Aert Jan de Ridder, e.e. de gemene straat, a.e. Gerit Gerit 
Peijnenborgh
2. weiveld, genaamd het Seghveldeken, als voor in de Leegh Reijte, 3 lopen
e.z. Adriaen Lambert Elissen, a.z. Goijaert Peter Vermeer, e.e. Wouter Jans, a.e. Jan Jan Vermeer
met de gerechtigheid van te wegen over het erf van Peter Goijaerts Vermeer en voorts de steeg uit
3. weiveld, genaamd de Achtersten Leeghe Reijt, als voor
e.z. Adriaen Lambert Elissen, a.z. Aert Jan de Ridder, e.e. kinderen Adriaen Jan Verhoeven, a.e. Adriaen 
Lambert Elissen
dit erf weegt over het perceel van de kinderen Adriaen jan Verhoeven en voorts de steeg uit
4. broekveld, 2 lopen, genaamd het Gommelaer, als voor
e.z. weduwe Adriaen Aert Wouters, a.e. Aert Jan de Ridder, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Laureijs 
Blauwens
dit erf weegt over het erf van Adriaen Laureijs Blauwens
5. heiveld, te Tilburg
6. moerveld te Helvoirt
7. 4 heivelden onder Loon op Zand aan de Oude Leijkens
belast met jaarlijks 7 duiten cijns aan de heer van Loon
8. moerveld onder Helvoirt

dit perceel is belast met:
jaarlijks de helft in 10 gulden in een meerdere rente aan Jenneke weduwe Willem Joris van Gulick

2de lot Adriaen Wouter Jooris Pullens
1. de westelijke helft onbedeeld in een akkerland genaamd den Huijsacker, 4,5 lopen, met de materialen van 
de schuur staande op het erf van Jan Laureijssen, te Udenhout op de Moelenstraet
e.z. Dirck Jan Joosten vanden Broeck, a.z. het convent van den Uijlenborgh te sBosch, e.e. de straat, a.e. 
Henrick Jan Peter Willems
2. akkerland, 2 lopen, als voor in de Ses hoeven
e.z. Henrick Jans, a.z. Jan Jan Laureijs, e.e. Jan Jan Vermeer, a.e. het convent van Uijlenborgh
3. moerveld te Helvoirt 

belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deursen
belast met jaarlijks de helft in 10 gulden in een meerdere pacht aan Jenneke weduwe Willem Joris van 
Gulick

3de lot Aert Jan de Ridder
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Peeter Smolders, a.z. weduwe Peeter Jan Dal, e.e. Joost Lamberts, a.e. Jan Cruijssen
2. akkerland, genaamd Cleijnen Heuvel, 1 lopen als voor in de Slimstraet
e.z. Laureijs de tegendeler, a.z. Joost Lamberts, e.e. de gemene straat, a.e. Neeltien weduwe Peter 
Vermeer
3. broekveld, 2 lopen, als voor op het Gommelaer
e.z. Laureijs tegendeler, a.z. Laureijs Coolen, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Aerts van Tilborgh
4. heiveld te Tilburg

6 november 1679373/I-74v-75

De kinderen en erfgenamen van wijlen Embert Peter vander Schoir hebben op 25 augustus 1679 een 
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erfdeling gemaakt maar zijn daarbij enkele renten vergeten te vermelden.

Adriaen Embert vander Schoor neemt tot last voor zijn lot:
de helft in 4 gulden 8 stuivers jaarlijks van een erfbrief aan de kinderen Joost Jan Emmen

Jan Embert vander Schoir neemt tot last voor zijn lot:
de andere helft in 4 gulden 8 stuivers jaarlijks van een erfbrief aan de kinderen Joost Jan Emmen

Cornelis Peter Sijmons neemt tot last voor zijn lot:
5 gulden jaarlijks aan rentmeester Slingerlant

Cornelis Adriaen Cruijssen als vader en Jan Adriaen Cruijssen als voogd over de kinderen van Cornelis en 
Barbara Embert vander Schoir nemen tot last voor hun lot:
jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan rentmeester Slingerlant

5 december 1679    373/I-78v-81

Adriaen zoon Jacob Willems, verwekt uit Adriaentie Adriaen van Gorcum, Adriaen Gerit Willems en Bastiaen 
Thomas Maes als voogden over Willemken en Anneken, dochters wijlen Jacob Willem en Adriana
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot Adriaen Jacob Willems
niets in Udenhout

2de lot Anneke Jacob Willems
o.a.
de noordelijke helft in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Gommersche straet
e.z. Adriaen Vreucke, a.z. Jan Cornelis Appels e.a., e.e. Michiel Jan Peter Wouters, a.e. spie aan een 
erfsteeg

uit dit lot:
jaarlijks 8 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deursen
jaarlijks 6 stuivers in een meerdere rente aan de oude schuts te Oisterwijk
jaarlijks 2 stuivers in een meerdere pacht aan rentmeester Slingerlant

3de lot Willemke Jacob Willems
o.a.
akkerland, 1 lopen 17 roeden, te Udenhout
e.z. Dirck Jan Joosten vanden Broeck, a.z. Aert Peter Aerts, e.e. Dirck Jan Joosten vanden Broeck, a.e. 
Goijaert Peter Vermeer

de westelijke helft in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Vreucken, a.z. Jan Cornelis Appels

uit dit lot:
jaarlijks 3,5 lopen rogge aan de abt van st. Gertrudis te Leuven in een meerdere pacht
jaarlijks 4 lopen rogge aan de heer van Deursen in een meerdere pacht

6 december 1679373/I-81v-83

Henrick Adriaen Hamers als man van Adriaentie wijlen Adriaen Huijberts, verwekt uit Jenneken Michiel 
Francken aan de ene kant
Jan Jan Nieulant als vader en voogd van zijn kind verwekt uit Maria Adriaen Huijberts, en Jan Anthonis de 
Decker als voogd van Jan, zoon van Adriaen Cornelis Deckers en Maria voornoemd.
Zij maken een erfdeling van de nalatenschap na overlijden van Jenneken Michiels

1ste lot de twee onmondige kinderen
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1. akkerland te Helvoirt
2. akkerland te Helvoirt
3. weiveld, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Roeltiens dijck, a.z. en e.e. Franck Michiels, a.e. de lei
4. gerechtigheid in de Hooghe heij te Helvoirt en in het Henghst ven

2de lot Henrick Adriaen Hamers
1. woonhuis, schuur, schop en erf daaraan gelegen, 1,25 lopen, te Udenhout aan de Zant Cant
e.z. Dirck Dircxen, a.z. Franck Michielsen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de gemene straat
2. weiland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jan Wouter Coolen, a.z. Roeltiens dijck, e.e. de gemene lei, a.e. Maijken weduwe Michiel Jan Gijsberts
3. akkerland, 2,5 lopen, te Helvoirt

9 december 1679373/I-83-84

Laureijs Henricx Verhoeven voor 5/6 deel en Adriaen Henricx de Meijer voor 1/6 deel maken een erfdeling 
van een huis en 12,5 lopen land daaraan gelegen

1ste lot: Laureijs Henrick Verhoeven
het huis en de schuur,met 3/6 deel zuidwaarts, en 2/6 deel noordwaarts in een erf van 12,5 lopen, te 
Udenhout
e.z. Jan Adriaen Jacobs van Reijswijck, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Andries Cuijpers, a.e. Aert Jan de 
Ridder

belast met jaarlijks 5/6 deel in 3 zakken rogge aan het bisdom van sBosch in een meerdere pacht

2de lot Adriaen Henricx de Meijer
een middelste 1/6 deel  noordwaarts in een erf van 12,5 lopen, dit deel 2 lopen 4 roeden, te Udenhout bij de 
Cruijsstraet
b.z. Laureijs Henricx Verhoeven, e.e. Aert Jan Breeckels, a.e. Jan Adriaen Jacobs van Reijswijck

belast met jaarlijks 1/6 deel in 3 zakken rogge aan het bisdom van sBosch

27 februari 1679373/I-94-95

Er dreigt een conflict tussen Adriaen Aert Hamers als man van Neeltie, dochter wijlen Cornelis Aerts aan de 
ene kant
Jan Cornelis Aerts de Lepper als voogd van de 5 kinderen wijlen Peter Cornelis Aerts, verwekt uit Maijken 
Jansen vande Pasch aan de andere kant
1. over hooiland te Baardwijk
2. weiland, genaamd den Verlooren cost, te Udenhout bij de Houtsche straet, 3 lopen
3. heiveld te Tilburg

de kinderen van Peter Cornelis Aerts en Maijken Jansen vande Pasch krijgen
1. huis, boomgaard en erf daaraan gelegen, 1 lopen, te Udenhout bij de Houtsche straet
e.z. Thomas Bastiaens Maes, a.z. heer van Wittenhorst, e.e. de gemene straat, a.e. volgende perceel
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de heilige geest van Oisterwijk
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen Vrijs Jansen, a.z. de vs. kinderen, e.e. gravin van Bergh, a.e. de heer van Wittenhorst,
belast met jaarlijks 4 gulden 10 stuivers aan de heilige geest van Tilburg
3. akkerland, 45 roeden, als voor
e.z. Thomas Bastiaen Maes, a.z. de gravin van Bergh, 
belast met jaarlijks 45 stuivers aan de heilige geest van Tilburg
4. weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen Laureijs Jans, a.z. weduwe Adriaen Peter Sijmons, e.e. gravin van Bergh, a.e. heer van 
Wittenhorst
5. akkerland te Berkel
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8 juni 1679373/I-96-97

Testament van Claes Joost Claes en Willemken Adriaen van Zon, echtgenoten.
Claes Joost Claes ligt ziek te bed. De langstlevende krijgt
1. akkerland en weiland, 3 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jan Steven Hessels, a.z. Wouter Jan Wouters, e.e. weduwe Adriaen Aert Neuten, a.e. kinderen Sijmon 
Marten Sijmons
2. akkerland, 2,5 lopen, als voor aan de Santcant
e.z. Peter Jan Teuwen, rondom in de gemeint

Claes Joost Claes ondertekent, Willemken zet een kruis

13 januari 1679373/II-2v-3

Jan zoon Jan Henricx de jonghe
verkoopt aan Jan Jan Peter Wouters
aanstede, bestaande uit een huis, boomgaard, akkerland en weiland, aan elkaar gelegen, 9 lopen, te 
Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Jan Peter Wouters en Jan Peter van Abeelen c.s., a.z. Adriaen Jan van Zon en Sijmon Marten 
Priems, e.e. Adriaen Jan Adriaen Wouters, a.e. de gemene straat

voor de som van 525 gulden

23 februari 1679373/II-10

Taxatie van de nagelaten goederen van Willem Joost Willems, overleden te Udenhout op 20 januari 1679

1. de onbedeelde helft in akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Peeter Willems, a.z. weduwe Jan Aert Weijten
belast met jaarlijks 5 lopen rogge aan het groot gasthuis
getaxeerd op 35 gulden

2. de helft in een schuur met 2 lopen erf, zowel gelegen onder Helvoirt als Udenhout
de helft in 1,5 lopen land te Udenhout
getaxeerd op 37 gulden

3 maart 1679373/II-10v-11

Jan en Maria, kinderen Lambert Peeter Vuchts en Lijsken Peeter Sijmon Priems, Gerrit Gerrit Teurlincx als 
man van Peeterken
verkopen aan Cornelis Peter Wouters
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Bismortelsbroeck, genaamd de Leijweij
e.z. Joost Jansen vande Pasch, a.z. de gemene lei, e.e. Henrick Willems, a.e. Cornelis Peeter Wouters
met recht van overweg over het perceel van Adriaen Arien van Rijswijck en Handrick Willems vande Plasch
gereserveerd zijn de opgaande eiken bomen die binnen een jaar geruimd moeten zijn

voor de som van 57 gulden

6 maart 1679373/II-11v-12
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Aert Dirck Nouwen, weduwnaar van Willemken Adriaen Hessels, Adriaen en Adriana zijn zoon en dochter, 
en Michiel Pieren als man van Jenneke, Jan Willem Cauwenbergh als man van Lijsken
verkopen aan Cornelis Stans van Beurden
o.a. akkerland, 4,25 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.z. Aert Hamers, b.e. Van Achelen

voor de som van 1300 gulden

18 maart 1679373/II-14v-15

Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneken Jan Wouters de Bont, overleden te Tilburg op 4 februari 
1679

1/4 deel in een broekveld, te Udenhout in de Cuijle
e.z. Jan Dirck Roosen, a.z. Adriaen Peter van Abeelen
belast met jaarlijks 1/4 deel in 100 gulden aan de rentmeester der beursen
getaxeerd op 3 gulden

19 maart 1679373/II-15v

Jacob zoon Adriaen van Rijswijck als man van Maria dochter Peter Aerts Weijten
verkoopt aan Laureijs Hendrick Verhoeven
weiveld, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Meulenstraet
e.z. Laureijs Henrick Verhoeven,a.z. zeker hoeve te sBosch, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Jan Jacob 
Ceelen

voor de som van 275 gulden

1679373/II-16v-17v

Wouter en Jan, zonen wijlen Adriaen Steven Span en Magdalena Willem Berghmans, Jan Joosten Swart als 
man van Jenneken, Hendrick Jan Gerits als man van Jenneke de jongste, Matheus Willem Berghmans en 
Peter Wijt Peters als voogden over Antonis zoon Gijsbert Adriaen Span en Anneke Wijten
verkopen aan Jan Laureijs Schapendonck
1. schuur en erf, 4 lopen 18 roeden, te Udenhout op de Schoorstraet
b.z. en e.e. Jan Willem Berghmans, a.e. de straat
2. weiland en heiveld, 3 lopen 6 roeden, 
e.z. en e.e. Jan Willem Berghmans, a.z. Jan Laureijs Schapendonck, a.e. Jan Emmen van Rijswijck
3. broekveld, genaamd het Honsvelt, als voor, 5 lopen
b.z. Jan Willem Berghmans, e.e. Jan Laureijs Schapendonck, a.e. Gerrit Aert Joosten
4. moerveld, als voor in de Brant, ten einde de Schoorstraet
e.z. kinderen van de heer van Arendonck, a.z. Peeter Jan van Broeckhoven, e.e. weduwe Mathijs Corsten

belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan de altaristen van Oisterwijk

voor de som van 720 gulden

verkopers aangekomen door erfdeling van Willem Berghmans

11 april 1679373/II-18v

Gerrit Jansen de Cort
verkoopt aan Jan Martens de Cort
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akkerland en weiland, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. heilige geest van Oisterwijk, a.z. de heer van Casteren, e.e. weduwe Adriaen Peters van Gorcum, a.e. 
Jan Martens de Cort

voor de som van 200 gulden

11 april 1679373/II-18v-19

Jenneken vander Linden, weduwe Nicolaes Bastiaens van Engelandt
doet afstand van de tocht aan Jan Adriaen van Rijswijck en Gerrit Adriaen Berthens, voogden over haar 4 
kinderen
1. akkerland, genaamd het ?endeken, te Udenhout op het Winckel, 2 lopen
e.z. Embert Dircx Appels, a.z. Jan Teunis Deckers c.s.
2. weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. ... gasthuis

24 april 1679373/II-21-21v

Lijsken Jan Cauwenbergh, weduwnaar van Adriaen Peeter Sijmons
verkoopt aan Jan Goijaert Heeren
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtsche straet
e.a. Adriaen Laureijssen Jan Schapendonck,a.z. Hendrick Peter Lambert Vuchts, e.e. Corstiaen Adriaen van 
Heeze, a.e. weduwe Hendrick Adriaens
met recht van overweg voor Adriaen Laureijs Schapendonck

voor de som van 205 gulden

30 november 1679 - vernaderd door Peterken dochter Arien Peeter Sijmons met haar man Willem Cornelis 
Gijsberts
 

26 april 1679373/II-22

Denis Jan Denis Leijten en Wouter Jan de Bont als voogden van de kinderen van Jan Jan Denis Leijten 
verwekt bij Jenneken Jan Wouters de Bont
verkopen aan Adriaen Huijbert Piggen
weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Jan Dircx van Grevenbroeck, a.z. Jan Peter van Abeelen, e.e. een gemene waterlaat, a.e. een erfweg

voor de som van 174 gulden

2 mei 1679373/II-22-22v

Claes Adriaen de Cock als man van Adriana dochter Jan Flooren de jonge
verkoopt aan Denis Laureijs Jan Schapendonck
akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Loonsche moolen straet
e.z. Peeter Jan Jonckheer, a.z. Aert Adriaen Hamers e.a., e.e. bisschopshoeve, a.e. Denis Laureijssen
belast met jaarlijks 6 kannen rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest van Oisterwijk

voor de som van 50 gulden

8 mei 1679373/II-24v-25
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Gerrit Adriaen Berthens en Jan Adriaen van Rijswijck voogden over de 4 kinderen van Nicolaas Bastiaens 
van Engelandt en Jenneken Aerts vander Linge
verkopen aan Embert Dirck Appels
akkerland, genaamd het Zendeken, te Udenhout op het Winckel, 2 lopen
e.z. Embert Dircx Appels, a.z. Jan Teunis Deckers c.s., e.e. Willem Adriaen Hessels, a.e. de gemene straat

voor de som van 163 gulden

8 mei 1679373/II-25

Gerrit Adriaen Berthens en Jan Adriaen van Rijswijck voogden over de 4 kinderen van Nicolaas Bastiaens 
van Engelandt en Jenneken Aerts vander Linge
verkopen aan Jan Jan vande Pasch
weiveld, 2 lopen, in een groter perceel, aan de westzijde, te Udenhout
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Aems gasthuis te sBosch, e.e. Anthonis Adriaen Witlocx, a.e. weduwe 
Bastiaen van Engelandt, hiervan afgedeeld 

voor de som van 87 gulden

2 juni 1679373/II-30v-31v

Taxatie van de nalatenschap van Maria Driessen die op 23 april 1679 is overleden te Udenhout

1. de onbedeelde helft in een aanstede, bestaande uit een huis, schuur en hof, en aangelegen erf, in 2 
verschillende percelen, samen 6 lopen te Udenhout op het Winckel
belast met jaarlijks 6 lopen gerst aan het convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks 4 gulden aan vande Bercht
getaxeerd op 155 gulden

2. de onbedeelde helft in akkerland en weiland, 2,5 lopen, als voor
belast met jaarlijks de helft n 7 stuivers aan de gezworenen van Tilburg
belast met jaarlijks de helft in 6 gulden 10 stuivers in een meerdere rente aan Vande Berckt
getaxeerd op 35 gulden

3. de onbedeelde helft in heiland, 3 lopen, als voor, en 1 lopen akkerland, gelegen in Brabants hoeck
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan het convent van Oisterwijk
niet taxabel

15 juni 1679373/II-32-32v

Hendrick Peeter Vuchts weduwnaar van Adriana Jan Adriaen Couwenbergh
verkoopt aan Adriaen Vreijs Jan Schapendonck
akkerland, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout aan de Houtsche straet
e.z. Jan Goijaert Heeren, a.z. de Groote steeghde, e.e. Corst Adriaens van Heeze, a.e. weduwe Hendrick 
Adriaens

voor de som van 200 gulden

26 juni 1679373/II-33-33v

Cornelis Peter van Esch als man van Elisabeth dochter Johan van Berckel
verkoopt aan Aligonda Johan van Berckel
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de onbedeelde helft in een erf genaamd de Seven Buenderen, te Udenhout inde Bismortel
e.z. de straat, a.z. het Giersbergh Broeck

voor de som van 120 gulden

1 augustus 1679373/II-35v

Peter zoon Joost Brabants
verkoopt aan Jan Huijbert Piggen
akkerland, 2 lopen 29 roeden, te Udenhout op de Houtsche straet
e.z. weduwe heer Wittenhorst, a.z. Handrick Joost Brabants, e.e. Adriaen Cornelis Frans, a.e. de gemene 
straat

voor de som van 155 gulden

8 augustus 1679373/II-39-39v

Peterke vande Wouw, weduwe Anthonis Ariens, geassisteerd door haar zoon Adriaen
verkopen aan Jan Wouter van Laerhoven
akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout in de Biesmortels ackers
e.z. Andriesken Hendricx, a.z. Jan Thomas Maes, e.e. Laureijs Hendricx, a.e. Joost Jan vande Pasch
belast met jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch

voor de som van 125 gulden

21 augustus 1679373/II-40-40v

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Adriaen Breeckels de jonge, overleden te Udenhout op 27 
juli 1679

1. de onbedeelde helft in een huisje met erf, hof, land en wei, aan elkaar gelegen, 6 lopen, te Udenhout op 
het Herlaer bosch
getaxeerd op 120 gulden

2. akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Adriaen Breeckels de oude, a.z. Jan en Adriaen Adriaen Breeckels
getaxeerd op 95 gulden

3. de onbedeelde helft in akkerland, 1 lopen, als voor
getaxeerd op 18 gulden

4. de onbedeelde helft in akkerland, 0,75 lopen, als voor
e.z. Aert Adriaen Breeckels, a.z. Jan Jan Laureijsse
getaxeerd op 27 gulden

5. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor
getaxeerd op 30 gulden

6. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor
getaxeerd op 30 gulden

7. de helft in een weiveld, 7 lopen, als voor aan de Gruen straedt
belast met jaarlijks de helft in 13 stuivers en 1 duit aan de heer van Deursen
getaxeerd op 100 gulden
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8. de helft in een kwaad broekveld, 6 lopen, als voor in het Broeck
belast met jaarlijks de helft in 10,5 stuivers in twee verschillende teksten aan de heer van Deursen
getaxeerd op 36 gulden

9. akkerland, 1,25 lopen, als voor in de Achthoeven
getaxeerd op 65 gulden

24 augustus 1679373/II-41v-42

Jan Jan de Cort en Andries Cornelis Vermeer als man van Heijltie Jan de Cort
verkopen aan Adriaen Adriaen Vermeer
akkerland, 2 lopen,, genaamd het Houts sestersaedt, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. Sijmon Marten Priems, a.z. Jan Pijen te sBosch, e.e. kinderen Peter Jan Dal, a.e. kinderen Lambert 
Elias Franck Brocken

voor de som van 285 gulden

Dit transport is het gevolg van een deling van goederen van de voorouders van Adriaen Adriaen Vermeer die 
hij door erfmangeling van Cornelis Vermeer had verkregen in een akkerland te Udenhout, 3,5 lopen, welk 
perceel rentmeester van Deursen door executie had verkocht voor een rente van 12 gulden 10 stuivers 
jaarlijks en die last had Cornelis Vermeer aan de ouders van Adriaen Adriaen Vermeer niet begroot.

30 augustus 1679373/II-43-43v

Jan Adriaen Theunis als man van Peterken dochter Teunis Emmen en Maijken Peter Willems
verkoopt aan Adriaen Theunis Emmen
akkerland, 1 lopen 5 roeden, te Udenhout bij het Herlaerbosch
e.z. Embert Teunis Emmen, a.z. Jenneken Elis Aert Theijs, e.e. Jan Dirck van Grevenbroeck, a.e. de 
gemene straat

voor de som van 75 gulden

2 september 1679373/II-44v-45

Wouter zoon Jan van Laerhoeven verwekt uit wijlen Engeltien Adriaen Breeckels, Willem Adriaen Stevens 
als man van Adriaentie, Jan Joost Swagemaeckers als man van Jenneke, dochters van Jan Aerts van 
Laerhoven en Engeltien, Jan Jan Appels als vader van zijn 7 kinderen van Maijken Jan van Laerhoven, Jan 
zoon wijlen Aert Jan van Laerhoven mede voor zijn 5 broers
verkopen aan Aert Jan Adriaen Breeckels en Jan Andries Cuijper
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout
e.z. en e.e. Jan en Adriaen Adriaen Adriaen Breeckels den ouden, a.z. Aert Jan Breeckels c.s., a.e. Adriaen 
Adriaen Breeckels de oude

voor de som van 145 gulden

aangekomen uit de nalatenschap van Adriaen Adriaen Breeckels de jonge, deling op deze datum

10 oktober 1679373/II-49-49v

Jan Goijaert Olislagers als man van Anthonia dochter Adriaen Gevert van Deursen
verkoopt aan Jan Ariens vande Hoeve
1. huis, schuur, hof, boomgaard, land en wei, 2,5 lopen, te Udenhout in de Berckhoeck
e.z. en e.e. Adriaen Adriaen Berthens, a.z. kinderen Joost Jan vande Brouck, a.z. de gemene straat
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2. weiland en akkerland, 6,5 lopen, als voor
e.z. en e.e. kinderen Joost Jan vande Broeck, a.z. Adriaen Adriaen Berthens, a.e. Aert Joost Claes
3.akkerland, 4 lopen, als voor, over het Schoor
e.z. Hendrick Adriaen Aert Leijten, a.z. kinderen Jan Peter Willems, e.e. Aert Joost Claes, a.e. Aert Jan de 
Ridder

belast met 1 zak rogge aan zeker armhuis te sBosch

voor de som van 575 gulden

2 november 1679373/II-53-53v

Adriaen zoon Claes Adriaen Scheijven
verkoopt aan Embert Anthonis Jans
akkerland, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Marten de Cort, a.z. en e.e. Andries Adriaen Scheijven, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan de kinderen Jan Doesburgh c.s.

voor de som van 48 gulden

2 december 1679373/II-54v-55

Taxatie van de nagelaten goederen van Goijaert Peter Priems, overleden te Udenhout op 26 oktober 1679

1. 1/4 deel in akkerland, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Jacob Jacobs, a.z. Anthonij Lomberts
getaxeerd op 36 gulden

2. 1/4 deel in akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Claes Willems,a.z. Maria weduwe Teunis Jan Goijaerts
1/4 deel in broekveld, als voor, 2 lopen
e.z. Adriaen Peters vande Pasch, a.z. Adriaen Handricx
belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 zal rogge aan (niet ingevuld)
getaxeerd op 20 gulden

13 december 1679373/II-58-59

Cornelis zoon Hendrik Brent verwekt uit Cathalijn dochter Gijsbert Peter Cleijne
verkoopt aan Adriaen Emberts vande Schoor
de helft in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Scheijff
e.z. Adriaen Adriaen Hamers, a.z. onmondige kind van Hendrick Brent, e.e. kinderen Jan Adriaen Laureijsse, 
a.e. Peter Jan Jonckheer
belast met jaarlijks 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk

voor de som van 135 gulden

11 mei 1679373/II-63e

Niclaes Rijmlandt en Cornelis van Beurden sluiten een overeenkomst waarbij Niclaes Rijmlandt de 
kreitenmolen voor een periode van 6 jaar huurt, met 3 jaar berouw.
Rijmlandt moet wel binnen 3 maanden voor een schriftelijke borg zorgen anders gaat de verhuur niet door.

met handtekening van beide contractanten
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16 april 1679373/II-63g-63h

Testament van Maria Andries Teunis, ziek te bed liggend, die al haar goederen nalaat aan de twee kinderen 
van haar broer Anthonis Andries Anthonis verwekt uit Maria Willem Martens
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