
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 399 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
1686

11 januari 1686     399/1-1v

Hendrick Weijten van IJerssel
verkoopt aan Adriaen Laureijs Peter vande Wouw
1. de helft oostwaarts in een aanstede, 8 lopen, te Udenhout bij de Creijtenmolen
e.z. Adriaen Martens vande Wouw, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. Niclaus Rijmlant
2. 1/4 deel oostwaarts in een weiveld, 9 lopen, als voor
e.z. Adriaen Marten vande Wouw (daer dit van gespleten wort), a.z. de Creijtenheij, b.e. de 
gemeint
3. 1/4 deel westwaarts in de voorschreven wei
4. akkerland, 3,5 lopen, als voor in de Molenstraet, 
e.z. kinderen Cornelis Cauwenberch, a.z. kinderen Jan Mulders, e.e. de gemene straat, a.e. 
Willem Anthonis Jans
5. 1/4 deel oostwaarts in een erf genaamd Schouttenvelt, als voor in de Creijtenheije, 28 lopen
6. 1/4 deel zuidwaarts in het voorschreven Schouttenvelt

belast met jaarlijks de helft van 15 stuivers 10 denieren in de hertogen grondcijns

voor de som van 700 gulden
verkoper aangekomen door koop van de kinderen van Hendrick Peeter Weijten van IJerssel

11 januari 1686     399/1v-2

Hendrick Weijten van IJerssel
verkoopt aan Adriaen Marten vande Wouw
1. de westwaartse helft in erf of aanstede, 8 lopen, te Udenhout bij de Creijtenmolen
e.z. Adriaen Peter vande Wouw, a.z. kinderen Cornelis Adriaen Scheijven, e.e. de straat, a.e. 
Claes Rijmland
2. de middelste helft in een weiveld, 9 lopen, als voor
b.z. Adriaen Peter vande Wouw (daer dese helft van gespleten wort), b.e. de gemeint
3. land en weiland, als voor, 4 lopen,
e.z. en e.e. de gemeint, a.z. Adriaen Jan vande Wouw, a.e. prins van Auvergne
4. 1/4 deel zuidoostwaarts in een weiveld, genaamd Schouttenvelt, als voor in de Creijten heije, 
28 lopen
5. 1/4 deel zuidwestwaarts in het voorschreven veld

de schuur die op de aanstede staat wordt gedeeld met Adriaen Laureijs Peter van de Wouw

voor de som van 700 gulden
verkoper aangekomen door koop van de kinderen van Hendrik Peter Wijten van Iersel

19 januari 1686     399/4v-5
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Willemke weduwe Jan Laureijs Schapendonk
verkoopt aan Adriaan Aerdt Marcelis
akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout in den Cuijl
e.z. Aert Jan Marcelis, a.z. Jan Peter van Abeelen,e.e. een weg, a.e. Jan Cornelis Joosten
belast met jaarlijks 0,5 lopen rogge aan het Bacx koorcken te sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan de heer Slingelant
belast met jaarlijks 1.3 deel in 35 stuivers aan het Meemans gasthuis te sBosch

voor de som van 255 gulden

30 januari 1686     399/6-6v

Marten Jan van Abeelen als man van Cornelia Cornelis Jan Cauwenbergh
verkoopt aan Bastiaen Thomas Maes
weiland of broekveld, 3,5 lopen, oftewel de helft van 7 lopen onbedeeld te Udenhout in den 
Verlooren Brant
e.z. Hendrick Willems vande Plas, a.z. Sijmon (niet ingevuld) e.a., e.e. kinderen Cornelis 
Lamberts, a.e. kinderen Adriaen Martens de Cort

voor de som van 95 gulden

22 februari 1686     399/11-11v

Peter Robbert Cornelis Gerrits, moeder was Jenneke Emmers Laureijse en Jan Vendicx als man 
van Maijcken Robbert Cornelis Gerrits, doen afstand en handlichting
van o.a. 2/3deel in 1/5 deel van een heiveld, 5 lopen, te Udenhout in den Rietdonck
t.b.v. Robbert Gerit Robben

de openstaande lasten op deze percelen bedragen 233 gulden

1 maart 1686     399/13-13v

Peter Cock, wonende te Baardwijk
vernadert
o.a. een heiveld, 4 lopen, te Loon aan de Placken
e.z. Jan Ariens vande Hove, a.z. Hendrick Hoevenaers, e.e. de gemene baan, a.e. een water

door Dorothea Jacob van de Sande verkocht aan Aert Cornelis Franssen op 3 maart 1685

1maart 1686     399/14-15

Taxatie van de nagelaten goederen van Heijltie Ariens van Ierssel die op 30 juni 1686 te Helvoirt 
is begraven
1/ 1/4 deel in akkerland, 2 lopen, te Udenhout
e.z. de heer van Eijndhoven, a.z. Peter Jan Willems
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getaxeerd op 17 gulden

2. 1/4 deel in akkerland, 1 lopen, als voor in de Biesmortel acker
e.z. de weduwe Teunis Jan Goijaerts, a.z. Adriaen Claes Willems
getaxeerd op 36 gulden

7 maart 1686      399/17v-18v

Adriaan Aerts van Laerhoven en Willem Willem de Cort als man van Adriana Aerts van 
Laerhoven, voor henzelf en voor Henrica weduwe Aert van Laerhoven, en Goijart, Geertruijt, 
Jenneke en Peerken, kinderen van Aert Aert van Laerhoven en Marten Handricx als man van 
Mechtelt Aert Aert van Laerhoven
verkopen aan Jacob, Embert en Jan, kinderen van Adriaen Embert Jacobs, mede t.b.v. hun 
zuster Maria
1. de helft van akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout op Winckel in den Hoeck
b.z. Adriaen Emberts van Rijswijck, e.e. kinderen Peter Willems, a.z. Adriaen Jan van 
Giersbergen
2. de onbedeelde helft in akkerland, 1 lopen, op de Hooch houtse acker
e.z. kinderen Michiel Jan Peter Wouters, a.z. Gerrit vande Graeff, e.e. de heilige geest van 
sBosch, a.e. kinderen Adriaen Jacob van Rijswijck

belast met jaarlijks de helft in  2 gulden 5 stuivers aan de heilige geest van sBosch

voor de som van 46 gulden
verkopers aangekomen van Maijken Aerts van Laerhoven weduwe van Adriaen Embert Jacobs

25 maart 1686     399/22v-23

Cornelis Adriaen Cruijssen, eerder weduwnaar van Berbel Eijmert vande Schoor
verkoopt aan Peter en Maria zijn kinderen (het erfrecht)
akkerland, 05, lopen, te Berkel in de Seshoeven en de gerechtigheid in een hei en moerveld te 
Udenhout en Loon

op deze percelen (of tenminste op één) rusten lasten aan de heer Slingelant
Den coop wert aengenomen voor xiiii loopen rogge en tien gulden van verloop aen de heer 
Slingelant...

verkoper aangekomen van Jan Cornelis Adriaan Cruijssen zijn zoon

2 mei 1686     399/30v

Teunis Joost Claes als man van Maijcke Arien Gommerts de Cort
verkoopt aan Jan Jan Vermeer
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. en e.e. Jan Jan Vermeer, a.z. Thomas Maes, a.e. kinderen Adriaen Gommerts 

voor de som van 92 gulden 10 stuivers
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8 mei 1686     399/31v-32

Marten Jan van Abeelen als man van Cornelia Cornelis Cauwenbergh
verkoopt aan Adriaen Huijbert Piggen
houtveld, 2,5 lopen, te Udenhout ten einde de twee steegden op de Houtse straet
e.z. kinderen Denis Laureijse Schapendonck, a.z. Leentie Hendrick Jan Schapendonck, e.e. 
Adriaen Wouter Schapendonck, a.e. Peter Jan Willems c.s.

voor de som van 270 gulden

17 mei 1686     399/32v-33

Niclaes Jan vande Put en Anneke Jan van Grevenbroeck zijn huisvrouw
verkopen aan Laureijs Wijtman en Aert Jan van Grevenbroeck als voogden over het kind van 
Claes Peter de Cock
1. akkerland, 4 lopen, te Udenhout genaamd Helairs Bosch
e.z. Aert Jan van Grevenbroeck, a.z. Jan Huijbert Piggen, e.e. erfgenamen van Achelen, a.e. Jan 
Jan van Vugt
2. broekveld, 8 lopen, als voor in de Cuijl, genaamd Leijse weij
e.z. Adriaen Huijbert Piggen, a.z. weduwe Cornelis Jacobs e.a., e.e. de Cuijlsteech, a.e. de heer 
van Wittenhorst

voor de som van 750 gulden

21 mei 1686     399/34-34v

Adriaen Aert van Laerhoven
verkoopt aan Huijbert Arien Lamberts van Hees
1. 1/7 deel in huis, schuur, weiland en land, 15 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraet
e.z. en e.e. de heer van Loon, a.z. Adriaen Cornelis Joosten, a.e. kinderen Willem Weijten
2. 1/7 deel in akkerland, 2lopen, als voor
e.z. Jan Schoenen, a.z. Peter Jan van Broechoven, e.e. Hendrick Dolcken, a.e. de verkoper
3. 1/7 deel in heide en weiland, 4,5 lopen, als voor
e.z. Jan Cleijnen,a.z. Hendrick Dolcken, e.e. Jan Cornelis Joosten, a.e. Adriaen Cornelis Joosten 
c.s.

belast met jaarlijks 1/7 deel van 13 gulden aan jonker Cannaert, te lossen met 600 gulden 
kapitaal

voor de som van 105 gulden

24 mei 1686     399/36v-38

Jan Matthijs Ariens
doneert inter vivos aan Adriaen Jan Hamers
1. huisje en grond en erf, 1 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat
e.z. Peter Peter Vermeer, a.z. de gemene straat
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2. land, genaamd de Schijff, 11 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jan Hamers, a.z. Adriaen Adriaen Hamers
3. broekveld, genaamd Kerckweij, 3 lopen, als voor bij de Cuijl
e.z. de heer baron van Wittenhorst, a.z. de graaf van Auvergne
belast met jaarlijks 1,5 stuiver cijns aan het bisdom van sBosch
4. land, 0,5 open in een akker van 4 lopen, bij de Cruijsstraet
5. een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 lopen rogge OM ten laste van de onderpanden van Peter 
Cornelis van Doesborgh en de weduwe Adriaen Jan van Son, gelegen te Udenhout
6. zijn meubele goederen

Adriaen Jan Hamers beloofd de donateur "sijn leven lanck te onderhouden in cost, dranck, linden 
en wollen gesondt en sieck, mitsgaders woonplaets te moeten verschaffen"
De donateur verklaart "dat de huijsvrou vande voorn: Adriaen Jan Hamers aen hem een 
merckelijcke somme van penningen heeft geleent en dat de voors: huijsvrou vande voorn: 
Adriaen hem veele jaeren heeft gedient, waer van sij geen huere heeft gehadt nochte genoten"

28 mei 1686     399/38v-39

Aert Jan van Grevenbroeck
verkoopt aan Claes van der Putten
5/6 deel onbedeeld in een broekveld, 10 lopen, te Udenhout in den Brand
e.z. kinderen Jan Peter Wouters, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. de Brandse steeg, a.e. 
jonker Jeger
belast met jaarlijks 34 stuivers cijns in twee texten aan de heer van Deursen

voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn vader Jan Dirck van Grevenbroeck

26 mei 1686     399/39-39v

Geerit Peter Teulincx
vernadert 
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op het Gommeler
e.z. weduwe Adriaen Hensen, a.z. Adriaen Aerts, e.e. Peter Gerits a.e. de gemene straat

voor de som van 62 gulden
eerder verkocht door Adriaen Claes Arien Jacobs en Engeltie zijn zuster aan Hendrick Huijberts 
van Laerhoven

30 mei 1686     399/39v

Aert Jan van Grevenbroeck als vader en voogd van zijn dochter Jenneke, verwekt uit Maria Aert 
Hamers
vernadert
5/6 deel onbedeeld in een broekveld, 10 lopen, te Udenhout in den Brand
e.z. kinderen Jan Peter Wouters, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. de Brandse steeg, a.e. 
jonker Jeger
belast met jaarlijks 34 stuivers cijns in twee texten aan de heer van Deursen
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voor de som van 50 gulden
eerder door de Aert Jan van Grevenbroeck verkocht aan Claes van der Putten

10 juni 1686     399/40v-41

Willem Ariens de Cort
verkoopt aan Thomas Bastiaen Thomas Maes
broekveld, 3 lopen, te Udenhout in den Brandt
e.z. Hendrick Willem vande Plas, a.z. (niet ingevuld), e.e. kinderen Jan Peter Wouters, a.e. 
kinderen Jan Cornelis

voor de som van 100 gulden

11 juni 1686     399/40v-41v

Jan Stevens vanden Bosch (de tocht) en Anneken Peter Cornelis de Weert zijn huisvrouw
verkopen aan Adriaen Huijbert van Laerhoven
1. een weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broeck in de Osse weije
e.z. Adriaen Jan Wouters, a.z. kinderen Peter Wouters, e.e. de Hemelrijckse hoeve "het hool tot 
dese erffenis behoorende", a.e. Adriaen Huijbert van Laerhoven
2. broekveld, genaamd de Koeweije, 4 lopen, als voor
e.z. Wouter Peters, a.z. Cornelis Jan van Abeelen, e.e. Cornelia Peter de Weert, a.e. de lei

voor de som van 78 gulden

19 juni 1686     399/41v-43

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Peter Huijben die op 3 juni 1686 in Tilburg is 
overleden

1. 1/4 deel in een broekveld, te Udenhout, 5 lopen
e.z. Peter Peters, a.z. weduwe Claes Joosten
belast met jaarlijks de helft in 8 stuivers 3 oort cijns aan de heer van Deursen
getaxeerd op 10 gulden

2. 1/4 deel in akkerland, 3 lopen, als voor
belast met jaarlijks de helft in 5 lopen rogge aan zeker convent te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 30 stuivers in een meerdere pacht aan de procureur Rotterdam
getaxeerd op 15 gulden

verderop:
de helft in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoirstraet
belast met jaarlijks 13 stuivers cijns aan het bisdom van sBosch
getaxeerd op 18 gulden

de helft in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout
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de helft in een weiveld, 3lopen, te Loon
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns aan de heer van Loon

19 juli 1686     399/45v-46

Peter Steven van Gorcum en Teunis Jan van Roij als voogden van de 2 kinderen van Peter 
Mathijs de Jongh en Lijsken Jan van Roij
verkopen aan Leendert Stockvis
akkerland, 2,25 lopen, te Udenhout bij de Creijtemolen
e.z. Willem Teunis, a.z. Adriaan vande Wouw, e.e. Aert Couwenbergh, a.e. Marcelis Corsten van 
Hees

voor de som van 137 gulden

16 augustus 1686     399/47v-48

Taxatie van de nagelaten goederen van Marten van Abeelen overleden in Oisterwijk op ... juli 
1686
o.a.
1/3 deel in 2 percelen land, 4 lopen, te Udenhout in den groote Biesmortel
getaxeerd op 40 gulden

1/3 deel in akkerland, 2,5 lopen als voor
getaxeerd op 25 gulden

1/3 deel in een heiveld, 4,5 lopen, als voor
getaxeerd op 10 gulden

24 oktober 1686     399/50v-51

Engeltie Adriaen Claes met haar voogd
verkoopt aan Jan Jan Peter Vermeer
1. de onbedeelde helft in akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. Peter Gerrit Teulincx, a.z. het kind van Adriaen Jan van Heck, e.e. Jan Jan Vermeer, a.e. Jan 
Peter Vermeer
2. de onbedeelde helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peter Teulinghs, a.z. Daniel Hendricx, de einden als voren

voor de som van 120 gulden

17 mei 1686     399/56v-57

Aerdt, Cornelis en Elisabeth, kinderen van Jan Dirck van Grevenbroeck, Niclaes Jan vande Puth 
als man van Anneke, Adriaen Adriaen van Hemert als man van Maria en Jan Deonijs Roijmans 
als man van Josina, allen dochters van Jan Dirck van Grevenbroeck
verkopen aan Adriaen Laureijs Colen
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houtveld, genaamd den Alart, 4 lopen, te Udenhout in het Broeck
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. Adriaen Laureijs Colen, e.e. jonker van Balen, a.e. Aert Jan Vermeer
belast met jaarlijks 10 stuivers aan de heer van Deursen

voor de som van 87 gulden

17 mei 1686     399/57

Cornelis en Elisabeth, kinderen van Jan Dirck van Grevenbroeck, Niclaes Jan vande Puth als 
man van Anneke, Adriaen Adriaen van Hemert als man van Maria en Jan Deonijs Roijmans als 
man van Josina, allen dochters van Jan Dirck van Grevenbroeck
verkopen aan Aert Jan van Grevenbroeck
moerveld, deels uitgeturfd, 2,5 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. Joost Jan Joordens, a.z. Hendrick Peter op het Slot, e.e. Wouter Jan van Laerhoven, a.e. 
Peter Lambert Vuchts

voor de som van 85 gulden
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