
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 398 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
1685

3 januari 1685     398/2-2v

Heer en meester Victor van Beugen, advocaat te sBosch, getrouwd met joffrouw Cornelia 
Sonnemans
verkoopt aan Cornelis Peter Jan Dal t.b.v. Maijke weduwe Peeter Dal zijn moeder
akkerland, genaamd de Del, 6 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Jan Laureijs Sijmons, a.z. en e.e. erfgenamen Willem Cornelis Berthens, a.e. de gemene 
straat

voor de som van 775 gulden
gekomen uit "den boesem Willem Cornelis Berthens, welcke voors. goederen hem heere 
vercoopere bij coop aen richters roede ge(c?)nomen" op 27 april 1683

3 januari 1685     398/2v

Heer en meester Victor van Beugen, advocaat te sBosch, getrouwd met joffrouw Cornelia 
Sonnemans
verkoopt aan heer en meester Pieter van Swier, advocaat te sBosch, t.b.v. de verkoper
land en weide, genaamd de Peerde weije, 9 lopen, te Udenhout bij de Gruenstraat
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. weduwe en kinderen Wouter Custers, e.e. Peter Lamberts, a.e. 
Cornelis Adriaens
met recht van overweg die hier al van ouds toebehoort

voor de som van 420 gulden

3 januari 1685     398/3-3v

Adriaen, Joost en Jenneke, kinderen wijlen Hendrick Peeter Wijten van Ierssel, wiens moeder 
was Adriaentie Adriaen Jacob Hessels, Hendrick Cornelis vande Loo en Jenneke vande Loo zijn 
zuster, wiens moeder was Peeterke Hendrick Peeter Wijten, en de voornoemde Joost van 
Ijerssel en Jan Jan Cornelis als voogden van de 2 kinderen van Adriaen Jan Jonckers, verwekt 
uit Adriaentie Hendrick Peeter van IJerssel
verkopen aan Hendrik Wijten van IJerssel
1. een aanstede, bestaande uit een huis, schuur,land en weiland, 8 lopen, te Udenhout bij de 
Creijtenmolen
e.z. kinderen Cornelis Adriaen Scheijven, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. Claes Rijmlant
2. weiveld, 9 lopen, als voor,
rondom de gemeint
3. land en weide, als voor, 4 lopen,
e.z. en e.e. de gemeint, a.z. Adriaen vande Wouw, a.e. de prins van Auvergne
4. akkerland, 3,5 lopen, als voor, in de Molenstraet
e.z. Cornelis Cauwenberch, a.z. kinderen Jan Mulders, e.e. de gemene straat, a.e. Willem 
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Anthonis Jans
5. land en weide, 28 lopen, genaamd Schouttetten velt
rondom in de gemeint van de Creijtenheijde

belast met jaarlijks 15 stuivers 10 denier hertogcijns in 3 texten

voor de som van 1390 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders

13 januari 1685     398/1v vervolg op 4-4v

taxatie van de nagelaten goederen van Embert Adriaen Emmen die op 19 december 1684 is 
overleden in Hilvarenbeek
1. akkerland,2,5 lopen, te Udenhout bij de Houtse straet
e.z. Corstiaen Ariens van Heeze, a.z. erfgenamen Vander Meijde
geschat op 85 gulden
2. 1/5 deel onbedeeld in een wei of broekveld als voor, 2,5 lopen en nog 1/5 deel onbedeeld in 
een groes, gelegen over de straat onder Tilburg
geschat op 15 gulden

31 januari 1685     398/7-9

Taxatie van de nagelaten goederen van Handrick Joost Hendricx die overleden is op 2 januari 
1685, volgens biljet van de koster

1. de onbedeelde helft in een huis, schuur, schop, hof en wei,1lopen, te Udenhout in den 
Biesmortel
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3,5 gulden aan de heilige geest te sBosch
getaxeerd op 40 gulden

2. de helft in 4 lopen weiland en akkerland, als voor
belast met jaarlijks de helft in 25 stuivers aan N.N. te Leuven
getaxeerd op 45 gulden

3. 3 lopen dries en land, als voor
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan het groot gasthuis te sBosch
getaxeerd op 54 gulden

4. 1 lopen 40 roeden akkerland als voor
getaxeerd op 36 gulden

5. land en heide, 1,5 lopen, als voor
getaxeerd op 16 gulden

6. 3 lopen akkerland, als voor
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het groot gasthuis te sBosch
getaxeerd op 50 gulden

7. de onbedeelde helft in een weiveld, 2 lopen, als voor bij de Geselse straat
getaxeerd op 18 gulden
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8. de onbedeelde helft in een huisje en schuurtje en erf daar aan gelegen, 3 lopen, als voor
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden in een meerdere pacht aan de heer van Deursen
getaxeerd op 52 gulden

9. de helft in een weiveld, noordwaarts, 4 lopen, als voor
getaxeerd op 40 gulden

10. de onbedeelde helft in een broekveld, 4 lopen, als voor, in het Broeck
getaxeerd op 12 gulden

11. broekveld, 4 lopen, als voor int Broeck
getaxeerd op 25 gulden

12 akkerland, 3,5 lopen, waaronder 2 lopen wei
belast met jaarlijks 3,5 lopen rogge aan juffrouw van Erp
belast met 5 duiten cijns aan de heer van Helvoirt
getaxeerd op 60 gulden

13. de onbedeelde helft in een broekveld, 12 lopen, te Helvoirt

9 februari 1685     398/12-13

Taxatie van de nalatenschap van Franck Jan Pauwels jongeman. Hij was in dienst "vande Co: 
van Hispanie". Adriaen Jan Pauwels heeft omstreeks 14 dagen geleden gehoord dat zijn broer 
Franck is overleden.

akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout bij de Hoeffsteeght
e.z. Jan Jan van Vucht, a.z. ergenamen Adriaen Treckuijt (?)
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de abdij van st. Geertruij te Leuven
getaxeerd op 50 gulden

9 februari 1685     398/13-13v

Adriaen Jan Pauwels
verkoopt aan Aert Jan Dircx van Grevenbroeck
akkerland, 1lopen, te Udenhout bij de Hoeffsteeght
e.z. Jan Jan Vuchts,a.z. erfgenamen Adriaen Treckuijt(?), e.e. Aert Jan Grevenbroeck, a.e. 
Ariken weduwe Peeter Joosten
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de abdij van st. Geertruijde te Leuven

voor de som van 106 gulden
verkoper aangekomen van zijn broer Franck

12 februari 1685     398/15-16

Adriaen Beris Emmen, wiens moeder was Emmeke Hendrick Emmen
verkoopt aan Gerrit Ariaen Heunen
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o.a.
1/3 deel in een weiveld, onbedeeld, genaamd de Leege reijten, te Udenhout
e.z. Jan Laurens van Abeelen, a.z. Ariaen Lambert Delisse, e.e. de lei, a.e. Aert Peter Goijaerts
belast met jaarlijks 1/3 deel van 10 gulden aan de erfgenamen Willem Peter Appels

verkoper aangekomen tegen de kinderen Berens Emme en de kinderen Vijver Peeter Jacobs, te 
Oisterwijk op 30 augustus 1684

13 februari 1685     398/18-19

Adriaentje Cornelis Aert de Lapper, weduwe Joost Jan Schapendonck
doet afstand van haar recht van tocht t.b.v. Jan Willem Berckmans en Jan Cornelis de Lapper 
t.b.v. haar 2 kinderen 
1. akkerland, 1 lopen 17 roeden, te Udenhout op de Winckel
e.z. Jan Martens de Cort, a.z. kinderen Peter Jan Rijswijck, e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e. 
heer Casteren te sBosch
2. akkerland, 1,5 lopen als voor op de Winckel,
e.z. Jan Martens de Cort, a.z. kinderen Peter Jan Rijswijck, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. 
kinderen Jan Driensse de Jongh

De akte daarop volgend verkopen de voogden het namens de kinderen aan Jan Martens de Cort
voor de som van 300 gulden

23 februari 1685     398/21v-22

Peter zoon wijlen Jan Jan Vermeer
verkoopt aan Jan Jan Jan Vermeer
1. de onbedeelde helft in een huis en schop met erf, 8 lopen, te Udenhout in de Schoorstraet
e.z. de heer van Venloon, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. een spie aan de 
heer van Venloon
2. de onbedeelde helft akkerland, 4 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Laureijs Jans, a.z. een steeg, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. kinderen Willem Bertens
3. de onbedeelde helft broekveld, 3 lopen, als voor
e.z. Aert Jan Ariens, a.z. de heer van Bree, e.e. de straat, a.e. weduwe Adriaen Peter Priems

belast met jaarlijks de helft in 3 gulden aan het st. Anna gasthuis te sBosch
de koper moet ook betalen een schuld van 250 gulden met de verlopen rente aan het onze lieve 
vrouwe gilde te Oisterwijk

voor de som van 250 gulden

26 februari 1685     398/22-23

Taxatie van de nagelaten goederen van Gerrit Jan van Rijswijck, jongeman, overleden te 
Udenhout op 19 januari 1685
1. akkerland te Berkel
2. akkerland,36 roeden, te Udenhout in de Hoochoutse ackeren
e.z. Jan Jan vande Pasch, a.z. erfgenamen Peter Peter vande Pasch
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getaxeerd op 24 gulden

3. broekveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Groene straet
e.z. Wijtman Jans, a.z. weduwe Joost Jan Schapendonck
getaxeerd op 26 gulden

1 maart 1685     398/24-24v

Aert Cornelis Jan Cauwenbergs, moeder was Margriet Cornelis Peter Gijsberts, Peter Joost 
Vuchts als man van Maria, Marten Jan van Abeelen als man van Cornelia, dochters van Cornelis 
Jan Couwenbergh en Margriet, Cornelis Cornelis Breeckelmans en Laurens Hendrick Vuchts als 
voogden over de 3 kinderen van Cornelis Cauwenbergh en Margriet
verkopen aan Adriaen Cornelis Peeters
de materialen van een schuur die staan op het erf van Adriaen Cornelis Peeters te Udenhout op 
de Molenstraet
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Clara klooster te sBosch

geen verdere kosten dan de lasten

3 maart 1685     398/25v-26v

Dorothea Jacob van de Sande, moeder was Jenneke van Doren
verkoopt aan Aert Cornelis Francken
o.a. heiveld, 4 lopen, te Loon aan de Placken
e.z. Jan Ariens vanden Hove, a.z. Hendrick Houvenaers, e.e. de gemeint, a.e. een water

gemaild aan John op 11 februari 2007

8 maart 1685     398/29-29v

Sijmon Adriaen Sanders
verkoopt aan Eijmert Dirck Appels
land, 0,5 lopen, te Oisterwijk t.p. Brabans hoeck
e.z. Gerrit Appels, a.z. Soon Werties(?), e.e. de gemene straat, a.e. Dries Broeren Scheuwen

voor de som van 36 gulden

15 maart 1685     398/31-32

Robbert Handricx van Tilborgh als man van Cornelia Jan Willem Berthens, moeder was Maijcke 
Jan Denis,
Cornelis Gerit vande Hoof en Adriaen Laurens Peeters van Wouw, voogden van de 4 kinderen 
van Peter Cornelis en Peterke Jan Denis
verkopen aan Lambert Jan Denisse die het resterende 1/3 deel bezit
1. 2/3 deel onbedeeld in huis en schop met 7,5 lopen erf, te Udenhout op de Molenstraet
2. 2/3 deel in akkerland, 1,5 lopen als voor
3. 2/3 uitgedolven moer te Venloon
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belast met jaarlijks 2/3 deel in 6 stuivers hertogcijns
belast met jaarlijks 2/3 deel in 1 zak rogge aan Lambert Jan Denis
belast met jaarlijks 2/3 deel in 25 stuivers aan Embert Wijtmans
belast met jaarlijks 2/3 deel in 8 penningen cijns aan de heer van Loon
belast met jaarlijks 2/3 deel in 2 penningen gezworen cijns
belast met jaarlijks 2/3 deel in 313 gulden schuld die op deze percelen rust

met recht van overweg

voor de som van 416 gulden

6 april 1685     398/36v-37

Jenneke dochter Handrick Joosten, weduwe Adriaen Jan van Son
doet afstand van de tocht t.b.v. (kinderen) Adriaen Jan van Son
huis en erf, 3 lopen, te Udenhout op de Winckel
e.z. Marten Sijmons Martens, a.z. weduwe Willem Arien Stevens,e.e. de straat, a.e. weduwe 
Hendrik Jan

in de akte staat het rommelig dat de tocht gaat naar de kinderen van de genoemde Hendrik Jan 
van Son

6 april 1685     398/37-37v

Laureijs en Hendrick, broers, zonen van Adriaen Jan van Son, Jan Ariens van Rijswijck als man 
van Griettie en Anthonis Ariens de Cort als man van Maria, dochters van Hendrik en Jenneke 
voornoemd
verkopen aan Adriaen Jan Vermeer die het resterende 1/5 deel al bezit
4/5 deel in huis en erf
[e.z. Marten Sijmons Martens, a.z. weduwe Willem Arien Stevens,e.e. de straat, a.e. weduwe 
Hendrik Jan]
belast met jaarlijks 6 lopen rogge aan de rentmeester Slingelant

voor de som van 200 gulden

9 april 1685     398/40v-41v

Abraham Verster junior, rentmeester van het kwartier van Oisterwijk als curator van de verlaten 
boedel van Willem Cornelis Berthens
verkoopt aan Aert Jan Adriaen Breeckels
akkerland en weiveld, genaamd de Driesken, 4,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. juffrouw Bacx, a.z. Gevert Ariaense van DeurseDeurse, e.e. de straat, a.e. kinderen Jan 
Laureijssen

voor de som van 395 gulden
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9 april 1685     398/41v

Abraham Verster junior, rentmeester van het kwartier van Oisterwijk als curator van de verlaten 
boedel van Willem Cornelis Berthens
verkoopt aan Hendrick Goijaert Peter Vermeer
akkerland, genaamd den Path acker, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Jacob Janssen, a.z. Jan Willem Appels e.a., e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e. N. van 
Stockum te sBosch

voor de som van 217 gulden

9 april 1685     398/42

Abraham Verster junior, rentmeester van het kwartier van Oisterwijk als curator van de verlaten 
boedel van Willem Cornelis Berthens
verkoopt aan Johan Scholt, schepen van Oisterwijk
de oostwaartse helft in een weiveld en heiveld, genaamd de Heijstreepen, 12 lopen, te Udenhout 
int Broeck
e.z. kinderen Jan Ariens van Deurse, a.z. Laureijs Bernaerts, e.e. de gemene straat, a.e. het 
Giersbergs broek

voor de som van 112 gulden 10 stuivers

9 april 1685     398/42-42v

Abraham Verster junior, rentmeester van het kwartier van  Oisterwijk als curator van de verlaten 
boedel van Willem Cornelis Berthens
verkoopt aan Thomas Bastiaen Maes
akkerland, 0,75 lopen, te Udenhout
e.z. Thomas Bastiaen Maes, a.z. Goijaert Peter Vermeer, e.e. de straat, a.e. Cornelis Peter Dal

voor de som van 140 gulden

10 april 1685     398/44-44v

Maria Jacob Marcelis, weduwe Claes Jan van Gorop
verkoopt aan Jacob Jan Huijbert Piggen, mede t.b.v. zijn broer en zuster Willem en Maria
1. de onbedeelde helft in akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de Cleijne Mortel
e.z. Dirck vanden Broeck, a.z. Gerrit Adriaen Martens c.s., e.e. heilige geest van Oisterwijk
2. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Peter Adams, a.z. Laureijs Hendricx e.a., e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest van 
sBosch

voor de som van 250 gulden

10 april 1685     398/44v-45
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Jan Jan Peter Adams, weduwnaar Anneke Jacob Marcellis, Maria Jacob Marcelis weduwe Claes 
Jan van Gorop, Jacob, Willem en Maria kinderen Jan Huijbert Piggen en wijlen Henrica Jacob 
Marcelis
verkopen aan Jan Willem Berchmans
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Cleijne Mortel
e.z. Margriet weduwe Hendrick Jan Laureijssen, a.z. kinderen Jan Huijbert Piggen, b.e. heilige 
geest van Oisterwijk

voor de som van 130 gulden

13 april 1685     398/45v-46

Taxatie van de nagelaten goederen van Adam Jan Laureijsse, overleden te Loon op Zand op 11 
maart 1685
1/7 deel onbedeeld in een weiveld, 6 lopen, te Udenhout t.p. in den Brant
1/7 deel onbedeeld in een uitgestoken kwaad broekveld, 2,5 lopen als voor
getaxeerd op  27 gulden 10 stuivers

16 april 1685     398/47-47v

Jan en Joost zonen van Bastiaen Arien Vuchts
verkopen aan Sijcke Bernt Martens, weduwe Peeter Jan Willems
akkerland, te Udenhout in den Biesmortel, 4lopen
e.z. Handrick Jan Willems, a.z. Handrick Joosten, e.e. erfgenamen van (niet ingevuld) te Vught, 
a.e. Gijsbert Joordens

voor de som van 366 gulden

18 april 1685     398/47v-48v

Juffrouw Maria Meijlingh, weduwe Judocus Willigh, in leven predikant van Oisterwijk
verkoopt aan Abraham Verster, rentmeester van het kwartier van Oisterwijk t.b.v. Johanna van 
Daele
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 12 lopen rogge OM te leveren in Oisterwijk
deze pacht moet betaald worden uit onderpanden van Hendrick vanden Heuvel, te Udenhout op 
de Cruijsstraet

voor de som van 180 gulden
verkoper aangekomen door koop van Corstiaen Anthonis Adriaen Corsten Smits op 5 juni 1665
vestiging voor schepenen van sBosch in januari 1448

30 april 1685     398/49-50

Lucia Jan Gerrit van Broeckhoven, moeder was Maria Wijtman van Iersel, geassisteerd met Aert 
Jan Willems, haar man
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vernaderd van Aert Cornelis Franssen
akkerland te Berkel in de doode Craen
heiveld te Enschot
heiveld, 4 lopen, te Loon aan de Placken
e.z. Jan Ariens vanden Hove, a.z. Hendrick Hoevenaer, e.e. de gemene baan, a.e. een water

eerder verkocht door Dorothea Jacob vande Sande en Jenneke van Doore

voor de som van 100 gulden

[e-mail aan John op 12 februari 2007]

2 mei 1685     398/51

Peter Teunis Jan Handricks en Arien Handrick Verhoeven als man van Eijck Teunis Jan Handricx 
verwekt uit Geertruijt Teunis
verkoopt aan Adriana Willem Jan Willem, weduwe Jan Ariens van Cappel
erf, 17 roeden, te Udenhout op den Winckel
e.z. heer Donckers, a.z. Jan Peter van Rijswijk, e.e. de gemene straat, a.e. Adriana Jan Ariens 
van Cappel
belast met jaarlijks 10 stuivers aan de heer Slingelant

voor de som van 27 gulden

7 mei 1685     398/53v-54

Jan Aerdt Heijliger Rams
verkoopt aan Anthonij Corstiaen vande Kueris
een beemd, 24 lopen, te Udenhout op de Hooge Elsedonck
e.z. de Berckelse beempt, a.z. Adriaen Arien Hamers, e.e. de hoeve van Adriaen Breeckels, a.e. 
Goijaerts Penelen(?)
belast met jaarlijks 2 gulden 7 stuivers 8 penningen cijns aan de heer van Deursen in kwaliteit

voor de som van 300 gulden

15 mei 1685     398/54v-55v

Taxatie van de nagelaten goederen van Peterke Peter Brocken, gewezen huisvrouw van Adriaen 
Aerts van IJerssel,overleden te Udenhout op 1 mei 1685, zonder kinderen na te laten. Adriaen 
verklaart dat Peterke de volgende goederen bezat:
1. 1/5 deel onbedeeld in een huis en aangelegen erf,land en weiland, 10 lopen te Udenhout in de 
Cleijne Mortel
b.z. de armen van Oisterwijk, e.e. heilige geest te sBosch
2. 1/5 deel in akkerland, 5 lopen, en nog akkerland van 8 lopen waar een weg door loopt als voor
3. 3 lopen Ham(?) seer slecht en een heibodem
1/5 deel in een pacht van 600 gulden kapitaal aan de vrouw weduwe jonker Vladeracken
1/5 deel in 1100 gulden kapitaal aan Paijmans te sBosch
beiden gehypothekeerd voor het introduceren van de 20ste penning
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nog in 30 stuivers cijns aan Melchior Donckers
getaxeerd op nihil

16 mei 1685     398/55v-56

Juffrouw Alegonda van Berckel
verkoopt aan Cornelis van Esch
1. huis etc te Oisterwijk
2. de onbedeelde helft in erf genaamd de Seven Beunderen, te Udenhout inden Biesmortel
e.z. de straat, a.z. aan de rivier
3. akkerland te Oisterwijk

belast met jaarlijks 30 stuivers cijns aan de heilige geest van Oisterwijk (niet duidelijk uit welk van 
bovenstaande percelen)

voor de som van 200 gulden

23 mei 1685     398/64

Taxatie van de nagelaten goederen van Willemken dochter Jacob Willems, overleden op 15 april 
1685 inden gehuchte van Udenhout
1. akkerland te Berkel
2. akkerland, 1lopen, te Udenhout
e.z. Dirck vanden Broeck, a.z. Aert Peeters
getaxeerd op 28 gulden

26 mei 1685     398/64v

Cornelis Jan van Beurden
verkoopt aan Aert Jan van Grevenbroeck
akkerland, 4 lopen 13 roeden, te Udenhout bij tHerlaer bosch
e.z. Aert Hamers, a.z. Claes Jan vande Put, e.e. kinderen Wouter van Echelen,a.e. de heer 
Brugel c.s.

voor de som van 400 gulden

21 juni 1685     398/68v-69

Adriaen Claes Arien Jacobs, mede voor Engeltie zijn zuster
verkopen aan Gerrit Peter Teulinghs
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout aan de Groene straet,
e.z. en e.e. Peeter Gerrit, a.z. de gemene straat, a.e. de verkoper
de koper moet overweg gedogen van de wei van het schop van Peeter Gerrits af tot de gemene 
straat

voor de som van 210 gulden
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21 juni 1685     398/69-69v

Adriaen Claes Arien Jacobs, mede voor Engeltie zijn zuster
verkopen aan Laureijs Jan van Rijswijck
weiveld, 4 lopen, te Udenhout aan de Groene straet
e.z. Peeter Gerrit Tuelinghs, a.z. kinderen Willem Arien Bertens, e.e. jonker Balen, a.e. de 
verkoper

voor de som van 219 gulden

21 juni 1685     398/69v-70

Adriaen Claes Arien Jacobs, mede voor Engeltie zijn zuster
verkopen aan Handrick Huijberts van Laerhoven
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op het Gomerler
e.z. Adriaen Hensen, a.z. Adriaen Aertse, e.e. Peeter Gerrits, a.e. de gemene straat

voor de som van 62 gulden

9 juli 1685     398/71v

Johan Scholt als curator van de nagelaten boedel van Maria, weduwe Wouter Adriaen Peeters
verkoopt aan Heiliger Elis Brocken
een huis en akkerland daaraan gelegen, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. weduwe Jasper Backers, a.z. Goijaert Marten Priems, e.e. de straat, a.e. Jan Vermeer

voor de som van 260 gulden

9 juli 1685     398/72

Heiliger Elis Brocken
verkoopt aan Goijaert Marten Priems
akkerland waar een klein huisje op staat, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. weduwe Jasper Backers, a.z. Goijaert Marten Priems, e.e. de straat, a.e. Jan Vermeer

voor de som van 260 gulden

24 juli 1685     398/73-73v

Claes Jan vande Put als man van Anneke dochter Jan Dircx van Grevenbroeck
verkoopt aan Cornelis Jan van Grevenbroeck
de noordelijke helft in een broekveld, 8 lopen, te Udenhout bij de Brantse steeg
e.z. erfgenamen Willem Cornelis Borghmans, a.z. Adriaen Cornelis vande Pasch, e.e. een 
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gasthuis te sBosch, a.e. Cornelis Jan Grevenbroeck

verkoper aangekomen door deling van 29 januari 1685

15 augustus 1685     398/75v

Jan Cornelis de Weert, Jan Peeter Cuijpers als man van Maijcke Aerts vande Pasch
verkopen aan Adriaen Huijberts van Laerhoven
1. de gerechtigheid in 1/3 deel van een heiveld, genaamd de Heijdries, te Udenhout aan de 
Santcant
e.z. het convent van Quawaters clooster te sBosch, a.z. Cornelis Jan van Abeelen, e.e. de straat, 
a.e. het torffvelt
2. 1/3 deel in een heiveld genaamd de Heijdries, als voor
e.z. kinderen Griettie vanden Heuvel, a.z. Cornelis Jan van Abeelen, e.e. de straat, a.e. aan het 
turfveld
2. een stukske genaamd het Torffvelt, 4/5 deel (vijf vierendeel) hont, als voor
e.z. kinderen Peter Wouters, a.z. Dingentie Adriaens, e.e. Anneke Peeters de Weert, a.e. de 
Heijdries
ende sullen beide parcelen genieten de hol aen het torffvelt aen den Heijdries

met recht van overweg over de Osse weij

voor de som van 115 gulden

21 september 1685     398/79

Geerit Rob Gijsberts als man van Adriaentie dochter Joost Goijaerts en Laureijs Denisse als man 
van Maijcke, kinderen van Joost Goijaerts, moeder was Anneke Peter Cleijns
verkopen aan Jan Jan Vermeer
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Groenstraet
e.z.Jan Jan Vermeer, a.z. de drossaard van Boxtel, e.e. Daniel Daniels, a.e. Jan Jan Vermeer

voor de som van 150 gulden

398/80-80v

Cornelis Jan van Grevenbroeck
verkoopt aan Gerrit Jan Jan Heunen
akkerland, 4 lopen, in de parochie Oisterwijk genaamd in de Smis acker
e.z. Jan Ariens van Besauwen, a.z. Gerrit Jan Jans Heunen, e.e. Aert Breeckels, a.e. de gemene 
straat

voor de som van 400 gulden

15 oktober 1685     398/80v-81v
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Hendrixken dochter Hendrick Jan Hendricx cum tutore 
verkoopt aan Jan Hendrick Jans en Peeter Marcelis
akkerland en heiland, 3 morgen, te Udenhout aan de Santcant
hierin niet de 25 roeden erf waar het molenhuijs en de molen op staan
off wel soo groot ende kleijn als den eijgenaer gerecht is die het molenhuijs ende den molen 
geset heeft
e.z. Dirck Dircx, a.z. Maijken Jan Ariens, e.e. de gemene straat, a.e. heilige geest van sBosch en 
Jan Wouter Colen e.a.
belast met jaarlijks 5 gulden aan het bisdom van sBosch te betalen aan het kantoor van de heer 
van Deursen

verkoper aangekomen door koop aen richters roede door schepenen van Oisterwijk op 2 juni 
1682 samen met haar broer Jan en zwager Peter Marcelis
de brandende kaars op 30 augustus 1685 

voor de som van 225 gulden

15 oktober 1685     398/81v-82

Jan en Hendricxken, broer en zus, kinderen Hendrick Jan Hendricx en Peter Marcelis als man 
van Sijken Hendrick Jan Hendricx
verkopen aan
heiveld in een meerder stuk heiveld, 2 lopen, genaamd het Rouvelt, aan de Santcantse reijt te 
Helvoirt

17 oktober 1685     398/82v-84v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Joost Claes den Ouden die op ... (niet ingevuld) 
september 1685 is overleden in Udenhout

1. huis, schuur en land, 12,5 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck bij de Creijtenmolen
b.z. Adriaen Bertens
belast met 8 lopen rogge aan (niet ingevuld)
getaxeerd op 350 gulden

2. akkerland, 3 lopen, als voor
b.z. Jan Joost Claes de jongen
getaxeerd op 90 gulden

3. akkerland, 1,75 lopen als voor aan de Cruijsstraet
e.z. kinderen Jacob Gerit Cornelis, a.z. Aert Jan Arien Breeckels
getaxeerd op 65 gulden

4. weiveld, als voor int Broeck, 4lopen,
e.z.Jan Denisse,a.z. Arien Cornelis Fransen
belast met 8 stuivers cijns, genaamd st. Mattheus cijns
getaxeerd op 24 gulden

5. huis, schuur en land, 12 lopen te Berkel bij de Heulstraat
6-12. Berkel
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13. akkerland,1lopen 18 roeden, te Berkel in de Seshoeven
e.z. weduwe Peter Godert Heeren, a.z. weduwe Perijn Elis
belast met 4 lopen rogge aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht van 6 gulden aan de heer Slingelant
belast met jaarlijks 1,5 stuivers cijns in een meerdere cijns aan de prelaat van st. Geertruijd te 
Loven
getaxeerd op nihil

30 oktober 1685     398/85v-86

Bartholt van Slingelandt, als rentmeester van de geestelijke goederen over het kwartier van 
Oisterwijk
verkoopt aan Jan Jan Driessen den Ouden
een vervallen huis, grond en erf daaraan gelegen, 6 lopen, te Udenhout in de Molenstraet
e.z. convent van Uijlenborgh te sBosch, a.z. (en deel e.e.) Aert Jan de Ridder, e.e. deels 
Mattheus Berchmans, a.e. de gemene straat

gelovende den voors. heere rentmr Slingelant op verbant van alle de goederen gehoorende 
aende altaristen inde kercke van Oijsterw

voor de som van 439 gulden 10 stuivers

12 december 1685     398/93v-94

Marten Jan van Abeelen, moeder was Mariken dochter Arien Laureijs Witlox en Jan Anthonis de 
Cort als man van Lijsken Jan van Abeelen, Jan en Arien broers, kinderen Cornelis vande Pasch, 
voor hen zelf en voor hun broer Laureijs Cornelis vande Pasch, verwekt uit dezelfde Meriken 
verkopen aan Hendrick Jan Berckelmans
weiveld, 8 lopen, te Udenhout aan Roelties dijck
e.z. Peter Wouter Colen, a.z. Roeltiesdijck, b.e. Peter Jan Willems en de weduwe Adriaen 
Schapendonck

voor de som van 400 gulden
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