
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 401 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van belastingen, 
hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven mitsgaders taxaties van de 
collaterale successie.)
1689 - 1691 

20 januari 1689     401/1v-2v

Peter zoon wijlen Willem Adriaen Berthens, Gommert Jan de Cort als man van Jenneke, dochter Willem 
Adriaen Berthens, waarvan de moeder was Maijken Adriaens van Tilborch alias Weijgergans, voogden en 
toeziender over het onmondige kind van Willem en Maijken voornoemd
verkopen aan Wouter Marcelis Huijberts
een huis, schuur met 8 lopen land en weiland, te Udenhout in de Gruenstraet
e.z. Peter Gerrit Teulings e.a., a.z. de Brantse steeghde, e.e. de Groenstraet, a.e. Jacob van Balen
belast met jaarlijks 13 stuivers cijns aan de heer van Deurse
belast met jaarlijks 17 gulden 10 stuivers aan Elisabeth van Esch, weduwe van Vincent van Turnhout, te 
lossen met 350 gulden

voor de som van 690 gulden

14 februari 1689     401/7-7v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneken Cornelis, in tocht bezeten door Joris Jansse, begraven te 
Helvoirt op 17 januari 1689, zonder kinderen overleden, aangebracht door de erfgenamen

akkerland, 4 lopen, te Udenhout in Brabantse hoeck
e.z. Maijcke Teunis Drissen, a.z. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 gulden in een meerdere pacht aan de heer van Deurne
belast net jaarlijks 2 gulden 10 penningen aan de erfgenamen van Adriaen Cornelis Witlox
belast met jaarlijks een zester gerst in een meerdere pacht aan het convent van Oisterwijk
getaxeerd op 35 gulden

26 februari 1689     401/10-11

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Cornelis Gijsbert, op 27 januari 1689 te Oisterwijk 
begraven, aangebracht door de erfgenamen

1. een vervallen huis,schuur,schop en 8 lopen erf,land als weiland, in het geheel 10 lopen te Udenhout in de 
Molenstraet
e.z. Wouter Mattheus Joosten, a.z. de gemene straat, b.e. Frans Cornelis Couwenbergh
getaxeerd op 500 gulden

2. broekveld, 3 lopen, te Udenhout op de Gommerlaer
e.z. Cornelis Jan Dircke, a.z. Jan Ariens
getaxeerd op 20 gulden

28 maart 1689     401/14-14v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jacob Lamberts, begraven te Helvoirt op 20 februari 1689

1. de helft in akkerland en dries, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jan Thomas Maes, a.z. weduwe Adriaen Peters van Gorcum
getaxeerd op 16 gulden
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2. de helft in 3 lopen weiland, als voor, op het Gommelen
e.z. weduwe Adriaen Peter van Gorcum, a.z. Peter Gijsbert van Iersel
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan de heer van Deurne
getaxeerd op 18 gulden

3. de helft in 3 lopen heiveld, als voor in het Giersbergs broeck
e.z. erfgenamen Jacob Jan Peeters, a.z. Hendrick Jan Vermeer
getaxeerd op nihil

4 april 1689     401/16-17

Cornelis Cornelis Breeckelmans, mede voor zijn 7 kinderen verwekt uit Jenneke dochter Cornelis Peter 
Gijsberts
Cornelis Wouter Breeckelmans, voor zichzelf en samen met Cornelis Cornelis Breeckelmans voor zijn 2 
minderjarige zusters, verwekt uit wijlen Adriaentie Wouter Cuijpers
Adriaen Hendrick Ariens weduwe Maria Cornelis Peter Gijsberts, Wijnant Jan van Broechoven als man van 
Maria dochter Adriaen Hendrick Ariens verwekt uit Maria voornoemd, voor henzelf en voor Steven, Willemke, 
en Icken, kinderen van Adriaen en Maria voornoemd,
Jan Peter Cuijpers als man van Maijcke, Jan Jan Vuchts als man van Adriaentie en Claes Bastiaens de 
Groot als man van Jenneken, zusters, dochters van Aert Cornelis Peter Gijsberts
Jan Willem Berchmans als vader en voogd van zijn 4 kinderen verwekt uit Maria dochter Peter Cornelis 
Gijsberts
Jan Philips van Engelen als man van Cornelia, Govert vander Aa als man van Pieternella, Peter Joost 
Vuchts als man van Maria, dochters van Cornelis Jan Cauwenberch waar moeder van is Griettie Cornelis 
Peter Gijsberts
de voornoemde Peter Joost Vuchts ook voor Willem en Francis, zonen van Cornelis en Griettie voornoemd
verkopen aan Aert Cornelis Jan Cauwenberch
huis, schuur, schop, hof, boomgaard,akkerland en weiland, te Udenhout in de Meulenstraet, 10 lopen
e.z. Wouter Mattheus Joosten,a.z. de gemene straat, b.e. Francois Cauwenberch
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan de clarissen te sBosch
belast met jaarlijks 25 gulden te lossen met 500 gulden aan Maria van Doorn te sBosch
belast met jaarlijks(?) 60 gulden kapitaal aan Emmert Anthonis Jans

voor de som van 560 gulden of 14 gulden... 

verkoper aangekomen door het overlijden van Adriaen Cornelis Peter Gijsberts volgens testament voor 
schepenen van Oisterwijk op 2 maart 1685, waarin de koper ook al een deel bezit

9 mei 1689     401/22-22v

Gommert Jan Gommerts de Cort als man van Jenneken Willem Arien Berthens
verkoopt aan Hendrick Jan Vermeer
akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout in de Groenstraet
e.z. Adriaen Laureijs Colen, a.z. de heer van Deurne, e.e. Jan Willem Borghmans, a.e. het convent van 
Oisterwijk

voor de som van 147 gulden 10 stuivers

31 mei 1689     401/25v-26

Willem zoon Claes Jan van Gorp, mede als voogd naast Jan Cornelis Joosten van Iersel over de 4 kinderen 
van Peter Jan Adams verwekt uit Eijcke Peters
verkopen aan Hendrick Aert Hamers
heiveld, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat
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e.z. Jan Floren, a.z. Jan Cornelis de Lepper, e.e. de gemene steeg, a.e. Lijntie Peter Jan Willems

voor de som van 25 gulden

31 mei 1689     401/27-28v

Hendrick Paijmans, apotheker te sBosch, als gemachtigde van jonker Carel Constantin van Blitterswijck, 
licentiaat in de rechten, Jan Wilhelmus Francois van Blitterswijck als kinderen en erfgenamen van wijlen 
Willem van Blitterswijck, meester van requeste van het huis van de koning van Spanje en raad in de grote 
raad, mede voor de heer van Somerghem als man van vrouwe Isabella van Blitterswijck en hun broer jonker 
Justus van Blitterswijck, kapitein in het leger van de koning van Spanje, allen erfgenamen van de heer 
Haveren te Leuven, die testamentair erfgenaam was van juffrouw Aleidis dochter van Jan Thomas
verkopen aan Laurens Jan van Rijswijk en Peter Aert Stoeldraijers, ieder voor de helft
1. huis, schuur, erf, hof, boomgaard, akkerland en weiland, 10 lopen, te Udenhout in de Mortel
e.z. de heilige geest van Oisterwijk, a.z. een erfsteeg, b.e. Jacob Gerarts Doncken(?)
2. akkerland, 5 lopen, als voor
e.a. (hiervan afgedeeld) jonker Oomen(?) nu de heer Casteren, a.z. Cornelis Breeckelmans, e.e. Adriaen 
Ghenen, a.e. de gemene steeg
3. akkerland, 7,5 lopen, genaamd den Reijacker, rondom in de grachten, als voor
e.z. heilige geest van Oisterwijk, a.z. en e.e. jonker Oomen (?) nu de heer Casteren en Jacob Donck, a.e. de 
voornoemde gemene steeg 
4. weiveld, 3,5 lopen
e.z. de heer Jacob van Casteren, a.z. geefhuis van sBosch, e.e. erfgenamen Adriaen Ghenen, a.e. een 
steeg
5. het onbedeelde 1/4 deel in een weiveld, te Vught in den Ham
6. heiveld, 4,5 morgen, te Venloon

belast met jaarlijks 33 stuivers gewincijns aan N: Donckers
belast met jaarlijks 7 stuivers aan de gezworenen van Helvoirt
belast met jaarlijks 5 duiten gewincijns aan de heer van Venloon

met alle gerechtigdheden van houtwassen zoals die Peter Adriaen Brocken zijn aangekomen
"hem vercooper in qualitijt voornoemt bij coop aen richteren roede genomen mit vonnisse van heer 
schepenen deser vrijheijt voorneomt aangecoomen en daer naer bij uijtgangh der bernde kersse des 
verbuets op den 29e december 1688 aen denselve coop gebleven ende vervolgens wettelijck ende erffelijck 
vercocht opgedragen ende overgegeven...)

voor de som van 1425 gulden

24 juni 1689     401/31-31v

Jan Adriaen Jacob van Rijswijck de jonge
verkoopt aan Peter Jan Piggen
1. huis, schuur, bakhuis, hof, wei, hei en land, 15 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat
b.z. kinderen van de heer van Arendonck, e.e. abdij van Postel, a.e. de gemeint van Drunen
2. akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. en e.e. Adriaen Cornelis van Iersel, a.z. en a.e. de heer van Arendonck, 
3. weiveld, als voor, 6 lopen
e.z. kinderen van de heer van Arendonck, a.z. Thomas Ariens van Rijswijck, e.e. Jan Cleijnen, a.e. Jan 
Schapendonck
4. akkerland, 2,5 lopen, te Venloon
e.z. kinderen van de heer van Arendonck, a.z. en e.e. de gemeint van Venloon, a.e. Thomas Ariens van 
Rijswijck

voor de som van 1100 gulden
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30 juli 1689     401/35v

Jacob Jan Drossardts als man van Jenneke dochter Jan Cuijpers
verkoopt aan Laurens Jan van Abeelen
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraet
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. kinderen Jan Jan Freijssen, e.e. Cornelis Adriaen Cruijssen, a.e. de gemene 
straat

voor de som van 153 gulden

3 augustus 1689     401/36-36v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Baptist Donckers die zonder kinderen na te laten is overleden te 
sBosch op 25 juli 1689

1. 1/12 deel in een hoeve lands, bestaand uit een huis, schuur, boomgaard, land en weiland, broekvelden en 
heivelden, 88 lopen, te Udenhout in den Biesmortel, bij welke hoeve ook een cijnsboek hoort van 22 gulden 
jaarlijks, en deze hoeve is leenroerig
en 1/12 deel in een heiveld van 11 lopen te Helvoirt
getaxeerd op 246 gulden

10 augustus 1689     401/37-37v

Taxatie van de nagelaten goederen van Peter Peter van Rijswijck jongeman, overleden te Helvoirt op 8 juli 
1689

1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
b.z. Wijnant Wijnants, 
belast met jaarlijks 3 lopen rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
getaxeerd op 25 gulden

2. erf, heesterbos, 1 lopen, als voor
e.z. Maria van Rijswijck, a.z. Adriaen Claes
getaxeerd op 15 gulden

10 augustus 1689     401/37v-38v

Sijmon Jan Gommerts van Esch als man van Heijltie Claes Cornelis Scheven, voor de ene helft en Jacob en 
Josina, kinderen van Claes Cornelis Scheven, wiens moeder was Maijcke Jan Willems, Anthonis Anthonis 
Smolders als man van Maria Claes Cornelis Scheven en Maijcke, Jacob Jan Aerts als voogd met Adriaen 
Anthonis Dirck Matthijse over de dochter van Claes Cornelis Scheven, verwekt uit Peerke Anthonis Dirck 
Tijssen, en Jacob ook nog voor Adriaen zijn afwezige medevoogd, voor de andere helft
verkopen aan Cornelis en Jan Joost Jan vande Pas
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortelsen acker
noord kinderen Joost Jan vande Pasch, zuid Maria weduwe Joost Ariens vande Pas, b.e. convent van st. 
Geertruijt

voor de som van 290 gulden

29 oktober 1689     401/48-48v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Roeloff Kivits
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2percelen land, in het geheel 9.75 "gemeten lants", genaamd den Groote acker, gelegen te Udenhout, in 
gebruik door Jan Aert Marcelis
belast met jaarlijks 3 mud rogge en 7 vaten boekweit
deze landerijen hebben toebehoord aan Margreta Kivits

getaxeerd op 290 gulden

29 oktober 1689     401/49v-50v

Jacob Focanus,president-schepen, en Jan Leenderts van Granade als aangestelde curatoren over de 
verlate boedel van Wouter Ariens van Cappel, in zijn leven gewoond te Udenhout
verkopen aan Gijsbert Donckers, t.b.v. zijn vader Martinus Donckers
1. akkerland, 0,75 lopen, te Udenhout op het Hoochout
e.z. kinderen Theunis Jansen, a.z. weduwe Jan Laureijs Colen, e.e. de Spijckerkant,a.e. st. Anna gasthuis
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan het Brant gasthuis te sBosch
2. akkerland, 0,75 lopen, als voor
e.z. Jacob Arien Emmen c.s., a.z. Laureijs Bernts, e.e. de Spijckerkant, a.e. st. Anna Gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge in een meerdere pacht aan het Brants gasthuis te sBosch
3. dries of weiveld, 1 lopen, als voor
e.z. Peter Jan vande Pasch, a.z. en e.e. de gemeint van Udenhout, a.e. Martinus Donckers te sBosch
4. heiveld, 1,25 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Thomas Colijns, a.z. weduwe Gerit Ariens Martens, e.e. de kreitenheide, a.e. weduwe 
Thomas Driesse, genaamd het Schoutens velt

voor de som van 205 gulden

17 november 1689     401/55v-56

Taxatie van de nagelaten goederen van Anneke Jan Breeckelmans, begraven te Oisterwijk op 17 oktober 
1689

1. 1/3 deel onbedeeld in een weiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de ZantCant
e.z. weduwe Peter Wouters, a.z. Gijsbert Joordens

2. 1/3 deel in akkerland en weiland, als voor, 5 lopen
e.z. Peeter Francken,a.z. de gemene straat

beide percelen samen belast met jaarlijks 4 stuivers aan de armen van Helvoirt
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 gulden 10 stuivers aan de heer van Deurne
belast met jaarlijks 1/3 deel in 4 stuivers aan de heer van Deurne 
belast met jaarlijks 1/3 deel in 5 zakken rogge aan juffrouw Becx te sBosch
getaxeerd op 20 gulden

14 december 1689     401/59-60v

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaentie Jan Peeter Breeckelmans gewezen huisvrouw van Jan 
Jan Vermeer, begraven op 7 november 1689 in Oisterwijk

1. de helft onbedeeld in akkerland, 9 lopen, in de Groenstraet (in Oisterwijk, Udenhout niet genoemd)
e.z. Ariaen Gerrit Theulings, a.z. Gerrit Robben
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden aan de heer Slingelant
belast met jaarlijks de helft in 12 lopen rogge aan de heer van Deurne
getaxeerd op 90 gulden

2. de helft in een weiland en akkerland, 5 lopen, als voor
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e.z. kinderen van Jasper Quinten, a.z. Jan Peter Vermeer
getaxeerd op 70 gulden

3. de helft in akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Peter Gerrits, a.z. dezelfde
getaxeerd op 15 gulden

4. de helft in 2 stukken heiveld, 7 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
belast jaarlijks met 4 stuivers aan de heer van Deurne
getaxeerd op 20 gulden

5. de helft in een weiveld, 2 lopen, als voor aan de Santkant
e.z. weduwe Peeter Wouter Colen, a.z. Gijsbert Joordens
de helft in akkerland en weiland, als voor, 5 lopen
e.z. Peeter Francken, a.z. de gemene straat

belast met jaarlijks 4 stuivers aan de armen van Helvoirt
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan de heer van Deurne
belast met jaarlijks 4 stuivers aan de heer van Deurne
belast met jaarlijks de helft in 5 zakken rogge aan juffrouw Becx te sBosch
getaxeerd op 30 gulden

19 januari 1690     401/72v-73

Hendrick en Aert zonen van Adriaen Hendrick de Meijer, verwekt uit Anneke Jan Marcelis, Peterke Adriaen 
Hendrick de Meijer, weduwe van Marten van Buel, Adriaen Anthonisse als man van Anneke, Baltus Ariens 
als man van Jenneke, beide dochters van Adriaen en Anneke voorschreven, Cornelis Simon Priems en 
Marcelis Corsten van Hees als voogden over het kind van Marten Peter Priems en Gerrike (?) dochter van 
Adriaen en Anneke voorschreven, en Mattheus Willem Berghmans als gemachtigde van Jan Marten Peter 
Priems en Gerrike voorschreven, allen erfgenamen Adriaen en Anneken voornoemd
verkopen aan Elis Aert Jan Arien Breeckels
akkerland en weiland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. weduwe Aert Jan Arien Breeckels, a.z. erfgenamen Theunis Jan Francken, e.e. Corst Lamberts van 
Hees, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Joost van Heck

voor de som van 82 gulden 10 stuivers

19 januari 1690     401/73v

Hendrick en Aert zonen van Adriaen Hendrick de Meijer, verwekt uit Anneke Jan Marcelis, Peterke Adriaen 
Hendrick de Meijer, weduwe van Marten van Buel, Adriaen Anthonisse als man van Anneke, Baltus Ariens 
als man van Jenneke, beide dochters van Adriaen en Anneke voorschreven, Cornelis Simon Priems en 
Marcelis Corsten van Hees als voogden over het kind van Marten Peter Priems en Gerrike (?) dochter van 
Adriaen en Anneke voorschreven, en Mattheus Willem Berghmans als gemachtigde van Jan Marten Peter 
Priems en Gerrike voorschreven, allen erfgenamen Adriaen en Anneken voornoemd
verkopen aan Adriaen Hendrick de Meijer
akkerland en weiland, 2 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Aert Jan de Ridder c.s., a.z. Jan Adriaen Jacobs van Rijswijck, b.e. Laurens Hendrick Verhoeven
belast met jaarlijks 1 vierdel rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deurne

voor de som van 115 gulden

16 februari 1690     401/74-75
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Aert Jan Aertssen als man van Maria, dochter van Ariaen Janssen vande Wouw en Neeltie Arien Gevers van 
Deursen
Jenneke, dochter van Adriaen Jan van de Wouw en Neeltie voornoemd, en Gevert van Deurssen en Adriaen 
Jacob van de Wouw als voogden over Peter, zoon van Adriaen en Neeltie voornoemd,
verkopen aan Aert Anthonis van Horst
huis, schuur, boomgaard en akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Molenstraet
e.z. kinderen Jan Smolders, a.z. Jan Jan Matthijssen van Esch c.s., e.e. de gemene straat, a.e. Thomas 
Maes e.a.
met het hool die daartoe behoord

voor de som van 443 gulden 10 stuivers

16 februari 1690     401/75-75v

Aert Jan Aertssen als man van Maria, dochter van Ariaen Janssen vande Wouw en Neeltie Arien Gevers van 
Deursen
Jenneke, dochter van Adriaen Jan van de Wouw en Neeltie voornoemd, en Gevert van Deurssen en Adriaen 
Jacob van de Wouw als voogden over Peter, zoon van Adriaen en Neeltie voornoemd,
verkopen aan Joostie dochter van Jan Meulders
weiveld, 2 lopen, als voor, genaamd Dijckweij
e.z. Willem Mattheus Berghmans, a.z. kinderen Gijsbert Aert Joosten, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen 
Laureijs Peeters

voor de som van 170 gulden

16 februari 1690     401/75v-76

Aert Jan Aertssen als man van Maria, dochter van Ariaen Janssen vande Wouw en Neeltie Arien Gevers van 
Deursen
Jenneke, dochter van Adriaen Jan van de Wouw en Neeltie voornoemd, en Gevert van Deurssen en Adriaen 
Jacob van de Wouw als voogden over Peter, zoon van Adriaen en Neeltie voornoemd,
verkopen aan Willem Matheus Berghmans
weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout in de Mortel
e.z. de heer Casteren, a.z. heilige geest van sBosch, b.e. Willem Matheus Berghmans

voor de som van 140 gulden

16 februari 1690     401/76-76v

Aert Jan Aertssen als man van Maria, dochter van Ariaen Janssen vande Wouw en Neeltie Arien Gevers van 
Deursen
Jenneke, dochter van Adriaen Jan van de Wouw en Neeltie voornoemd, en Gevert van Deurssen en Adriaen 
Jacob van de Wouw als voogden over Peter, zoon van Adriaen en Neeltie voornoemd,
verkopen aan Weijtman Jan Aert Wijten
broekveld, met het hout daarop staande, 5 lopen, te Udenhout op Gommeren (sic)
e.z. Willem Mattheus Berghmans, a.z. Wijtman Jan Aert Weijten, e.e. Henrick Daniels, a.e. Henrick Jan 
Vermeer e.a.

voor de som van 107 gulden

16 februari 1690     401/76v-77

Aert Jan Aertssen als man van Maria, dochter van Ariaen Janssen vande Wouw en Neeltie Arien Gevers van 
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Deursen
Jenneke, dochter van Adriaen Jan van de Wouw en Neeltie voornoemd, en Gevert van Deurssen en Adriaen 
Jacob van de Wouw als voogden over Peter, zoon van Adriaen en Neeltie voornoemd,
verkopen aan Peter Adriaen Verhoeven
broekveld, met het hout daarop staande, 4 lopen, te Udenhout bij de groote Strijthoeffe, genaamd de Keel 
weijde
e.z. de prins de Auvergne, a.z. Godert Peters Vermeer, e.e. Jacob Jan Peters, a.e. Jan Henrick Vermeer 
e.a.

voor de som van 100 gulden

16 februari 1690     401/77

Aert Jan Aertssen als man van Maria, dochter van Ariaen Janssen vande Wouw en Neeltie Arien Gevers van 
Deursen
Jenneke, dochter van Adriaen Jan van de Wouw en Neeltie voornoemd, en Gevert van Deurssen en Adriaen 
Jacob van de Wouw als voogden over Peter, zoon van Adriaen en Neeltie voornoemd,
verkopen aan Aert Jan de Ridder
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Molenstraet
b.z. Aert Jan de Ridder, b.e. een mestweg

voor de som van 93 gulden

16 februari 1690     401/77v

Aert Jan Aertssen als man van Maria, dochter van Ariaen Janssen vande Wouw en Neeltie Arien Gevers van 
Deursen
Jenneke, dochter van Adriaen Jan van de Wouw en Neeltie voornoemd, en Gevert van Deurssen en Adriaen 
Jacob van de Wouw als voogden over Peter, zoon van Adriaen en Neeltie voornoemd,
verkopen aan Cornelis Peter van Dal
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Ses hoeve
e.z. Jan Peters Vermeer, a.z. Goijaert Marten Priems, b.e. een mestweg

voor de som van 76 gulden

16 februari 1690     401/77v-78

Jacob Jan van Iersel, wonende in Udenhout
verkoopt aan Cornelis Peter van Dal t.b.v. zijn moeder Maeijken Wouters, weduwe Peter van Dal
akkerland, 1 lopen 12 roeden, te Udenhout in de Ses hoeven
zuid Daniel Henricx, noord Geerit Aert Joosten, b.e. een mestweg

voor de som van 100 gulden

16 februari 1690     401/78-78v

Gijsbert Wouter Berghmans, vanwege de indispositie van Cornelis Cornelis Jacobs, wonende te Berkel
verkoopt aan Jacob Jan van Iersel
akkerland, 1 lopen, te Udenhout, aan de Houtsche straet
noord vrouw van Wittenhorst, zuid Claes Jan van Gorp, west de Houtse straat, 

voor de som van 100 gulden
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2 maart 1690     401/79-80v

Taxatie van de nagelaten goederen van Anneke Henricx weduwe van Huijbert Aert Huijberts, overleden te 
Udenhout

1. weiland en akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout
oost weduwe Adriaen Joost Vrients, zuid Cornelis Jan de With, west Embert Jan van Strijthoven, noord de 
gemene straat genaamd de Gommertsche straat
getaxeerd op 35 gulden

2. akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout, waar de achterste helft van en huis op staat "welckers affschijt in een 
balcke geteeckent is
zuid weduwe Adriaen Joost Vriens, noord Jan Jan Appels, oost Adriaen Henricx Joosten, west de gemene 
straat genaamd de Winkelsche straet
belast met jaarlijks 3 lopen rogge aan het groot begijnhof te sBosch
getaxeerd op 10 gulden

3. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Peter Willems van Rijswijck, a.z. Adriaen Jan Emmen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. 
de gemene weg
belast met 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan juffrouw de weduwe Rotterdam te sBosch
getaxeerd op 25 gulden

20 maart 1690     401/81v-82

Jacob Drossart als man van Jenneke Jan Andries Cuijpers en Adriaentje Jan Breeckelmans
verkoopt aan Aert Jan van Grevenbroeck
zaailand, 2,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Aert Jan van Grevenbroeck, a.z. Laurens van Abeelen, e.e. Aert Jan van Grevenbroeck, a.e. Jan Jan 
van Vucht

voor de som van 180 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

22 maart 1690     401/82v

Jacob Cornelis Jacobs, weduwnaar van Maria Lambert Elis Brocken, wonende te Heukelom
verkoopt aan Jacob Jan Huijbert Piggen
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Jan Jacobs, a.z. kinderen van Willem Adriaens Vos, e.e. heer van Wittenhorst, a.e. heer van 
Wittenhorst

voor de som van 256 gulden

6 april 1690     401/83v-84v

Taxatie van de nagelaten goederen van Aert Joost Claessen, overleden te Udenhout op 5 maart 1690

1. huis, schuur en akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck
e.z. kinderen Adriaen Berthens, a.z. Marcelis Corsten van Hees, e.e. de gemeint, a.e. kinderen Adriaen 
Berthens
getaxeerd op 100 gulden
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2. weiland en akkerland, 16 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
e.z. kinderen Peter Claes Wilms e.a., a.z. Marcelis Corsten van Hees e.a., e.e. kinderen Jan Wilm 
Berchmans, a.e. Theunis Joost Claessen e.a.
belast met jaarlijks 1 zak rog aan een armhuis te sBosch
belast met een last van 160 gulden aan Maijke weduwe Jan Stevens Pannen en Laurens Claes Wilms
getaxeerd op 90 gulden

3. 1/3 deel in 2 lopen land te Haaren

8 april 1690     401/85-86

Taxatie van de nagelaten goederen van Steven Peter Hoevenaers, overlijden te Giersbergen onder Drunen 
op 1 maart 1690

item 1/4 deel in akkerland in de Hoochoutse acker in Udenhout
west de Spijckercant, zuid Anthonij Jan
belast met jaarlijks 10 lopen rogge aan het Braendts gasthuis te sBosch
getaxeerd op 10 gulden

1/4 deel in twee heibodempjes
oost Jan Henrick Leijten, zuid jonker Versteege, west de kreitenhei
getaxeerd op 6 gulden

27 april 1690     401/88v-89v

Taxatie van de nagelaten goederen van Hendrick Aert Cornelis Berckman(?), overleden te Vught op 22 
maart 1690

1. heiveld, 7,5lopen, te Udenhout in het Giersbergs broeck
e.z. Cornelis van Esch, a.z. Willem Claes Willems, e.e. kinderen Peter Cornelis Ariens, a.e. kinderen 
Cornelis Jan Costers
getaxeerd op 6 gulden

2. broekveld, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Cornelis Jan Costers, a.z. Joost (niet ingevuld), e.e. weduwe Jan de Weert, a.e. de gemene 
waterloop
getaxeerd op 12 gulden

3. heiland en akkerland, 0,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan de Weer, a.z. Adriaen Huijberts, e.e. Cornelis Jan Breeckelmans c.s., a.e. de gemene 
straat
getaxeerd op 3 gulden

3 mei 1690     401/89v-90

Wouter Jan van Abeelen
verkoopt aan Anthonij Jan vande Boer
1. schuur en aangelegen erf, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstraet
e.z. Anthonis Jan vande Boer, a.z. Thomas Bastiaens Maes, e.e. Adriaen Laurens Coolen, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan (niet ingevuld)
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Jan Willems Timmermans, a.z. Anthonij Jan vande Boer, e.e. Hendrick Goijaerts Vermeer, a.e. de heer 
van Deurne
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan (niet ingevuld)
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voor de som van 285 gulden

5 mei 1690     401/90v-91

Taxatie van de nagelaten goederen van Marten Wouters, overleden te Venlo op 5 april 1690, volgens de 
verklaring van Cornelis Jan Martens de naaste bloedvriend

1. akkerland en weiland, 3lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. de  gemeint, a.z. Jan Jans, e.e. Marten Cornelis c.s., a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1 gulden aan de armen van Vught
getaxeerd op 30 gulden

2. weiveld, 4 lopen, in een weiveld van 6 lopen, als voor
e.z. Jan Claesz, a.z. Jan Jan Jacobs, e.e. de gemene lei, a.e. Marten Cornelis c.s.
belast met jaarlijks 6 duiten hertogcijns
getaxeerd op 60 gulden

6 mei 1690     401/91-91v

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelis Jan Martens, door Marten Wouters, overleden te Venloon 
op 5 april 1690

akkerland, t.p. de Zandtkant, 1,5 lopen
noord de duinen van Drunen, oost de gemeint, zuid kinderen Jan van Niel, west erfgenamen Jan Jan 
Teeuwen
getaxeerd op 18 gulden

8 mei 1690     401/91v-92

Peter en Wijnant Jan vanden Abeelen, en Jan Hendrick Jan Scapendonck als man van Cathalijn Jan vanden 
Abeelen, kinderen en erfgenamen van Jan Peter van Abeelen, verwekt uit Anneken Wijnant van Iersel, en 
Peter Jan Verhoeven en Henrick Wijnant van Iersel als voogden over Joost Jan vanden Abbelen, Jan Jan 
vanden Abeelen en Petronella Jan vanden Abeelen, kinderen van Jan Peter van Abeelen en Anneken 
voornoemd, en Adriaen Jan Verhoeven, mede voor Gerrit Anthonis Kemp als voogden van Jan Jan den 
Ouden verwekt uit Maria Jan Peter van Abeelen, dochter van Jan en Anneke voornoemd
verkopen aan Zeger Jacobs vande Voort
aanstede met aangelegen erf, 4 lopen 42 roeden, te Udenhout op het Winckel
e.z. Zeger Jacobs, a.z. Jan Peter Vermeer e.a., e.e. (niet ingevuld), a.e. de gemene straat

voor de som van 257 gulden

8 mei 1690     401/92v

Peter en Wijnant Jan vanden Abeelen, en Jan Hendrick Jan Scapendonck als man van Cathalijn Jan vanden 
Abeelen, kinderen en erfgenamen van Jan Peter van Abeelen, verwekt uit Anneken Wijnant van Iersel, en 
Peter Jan Verhoeven en Henrick Wijnant van Iersel als voogden over Joost Jan vanden Abbelen, Jan Jan 
vanden Abeelen en Petronella Jan vanden Abeelen, kinderen van Jan Peter van Abeelen en Anneken 
voornoemd, en Adriaen Jan Verhoeven, mede voor Gerrit Anthonis Kemp als voogden van Jan Jan den 
Ouden verwekt uit Maria Jan Peter van Abeelen, dochter van Jan en Anneke voornoemd
verkopen aan Jan Jan vande Pas
akkerland, genaamd de Corte steech acker, 3 lopen, te Udenhout
e.z. de verkopers, a.z. Jan Jan Appels, e.e. weduwe Jan Gerrits, a.e. Zeger Jacob van de Voort
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belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen cijns aan de gezworenen van Tilburg

voor de som van 145 gulden

8 mei 1690     401/92v-93

Peter en Wijnant Jan vanden Abeelen, en Jan Hendrick Jan Scapendonck als man van Cathalijn Jan vanden 
Abeelen, kinderen en erfgenamen van Jan Peter van Abeelen, verwekt uit Anneken Wijnant van Iersel, en 
Peter Jan Verhoeven en Henrick Wijnant van Iersel als voogden over Joost Jan vanden Abbelen, Jan Jan 
vanden Abeelen en Petronella Jan vanden Abeelen, kinderen van Jan Peter van Abeelen en Anneken 
voornoemd, en Adriaen Jan Verhoeven, mede voor Gerrit Anthonis Kemp als voogden van Jan Jan den 
Ouden verwekt uit Maria Jan Peter van Abeelen, dochter van Jan en Anneke voornoemd
verkopen aan Zeger Henrick Jan Vermeer
een beemd, 4 lopen 40 roeden, te Udenhout
e.z. Jan Gerrits de Cort, e.a., a.z. Henrick Jan Vermeer, e.e. (niet ingevuld), a.e. Adriaen Jan van 
Giersbergen e.a.

voor de som van 177 gulden

8 mei 1690     401/93

Peter en Wijnant Jan vanden Abeelen, en Jan Hendrick Jan Scapendonck als man van Cathalijn Jan vanden 
Abeelen, kinderen en erfgenamen van Jan Peter van Abeelen, verwekt uit Anneken Wijnant van Iersel, en 
Peter Jan Verhoeven en Henrick Wijnant van Iersel als voogden over Joost Jan vanden Abbelen, Jan Jan 
vanden Abeelen en Petronella Jan vanden Abeelen, kinderen van Jan Peter van Abeelen en Anneken 
voornoemd, en Adriaen Jan Verhoeven, mede voor Gerrit Anthonis Kemp als voogden van Jan Jan den 
Ouden verwekt uit Maria Jan Peter van Abeelen, dochter van Jan en Anneke voornoemd
verkopen aan Zeger Jacobs vande Voort
weiveld, genaamd Clever veldeken, met de halve steeg, 81 roeden, te Udenhout
e.z. weduwe Jan Bastiaan Deckers, a.z. Adriaen Jan Vos, e.e. Willem Aert Stevens, a.e. Seger Jacob vande 
Voort

voor de som van 65 gulden

2 juni 1690     401/96-96v

Anthonij vander Punten en Walraven vander Elst, schepenen van de heerlijkheid Venloon, als curatoren over 
de insolvente boedel van Bernaert Jan Bernaerts
verkopen aan Huijbert Ariens van Hees
land, 1,75 lopen, te Udenhout
e.z. Gijsbert Ariens vanden Hoven, a.z. Cornelis Jan Hamers, e.e. Aert Hamers, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks een rente van 50 gulden kapitaal te sBosch
belast met jaarlijks 2,25 lopen/vaten rogge aan de heilige geest te Oisterwijk

voor de som van 25 gulden 10 stuivers

30 juni 1690     401/97v-98

Aert Cornelis Fransen, wonende te Berkel
verkoopt aan Adriaen Cornelis Fransen en Jan Hendrickx Schapendonck als voogden over de kinderen van 
Aert Cornelis, genaamd Jan en Willem, verwekt uit IJcke Hendricxs Schapendonck
1. 1/9 deel in akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat
e.z. vrouw van Wittenhorst, a.z. Jacob Peter Adams
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belast met jaarlijks 1/9 deel 24 stuivers aan de erfgenamen van Elisabet van Dun, gaande uit een meerdere 
pacht
2. 1/9 deel in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Peter Joost Nouwen, a.z. Jan Robbert Gijsberts
3. 1/9 deel in de onbedeelde helft in een houtveld, 5 lopen, als voor
e.z. weduwe Laureijs Schapendonck, a.z. kinderen Cornelis Couwenberch e.a.

voor de som van 30 gulden

12 juli 1690     401/98v-99

Taxatie van de nagelaten goederen van Cornelia Verschuren, weduwe van Jan van Geldrop, begraven te 
Tilburg op 3 juni 1690

1/12 deel onbedeeld in een weiland en heide, 4 lopen, te Udenhout
e.z. Cornelis van Esch,a.z. Ariaen Jans, e.e. (niet ingevuld), a.e. Gevert Ariens van Deursen
getaxeerd op nihil

15 juli 1690     401/99-100

Taxatie van de nagelaten goederen van de weledele heer Guiliam Louis de Jegers, overleden te Delft op 24 
juni 1690
aangifte door Johan Charles de Jeger tot Lochtenborgh en Michiel Antonij de Jeger, broers van de 
overledene

1. aanstede met huis, schuur, schop en hof, te Udenhout in de Groene straat
e.z. Adriaen Laurens Coolen e.a., a.z. Laurens Hendricx Verhoeven e.a.,e.e. de gemene straat,a.e. de 
gemeint
getaxeerd op 225 gulden

2. daaraangelegen akkerland, 16,5 lopen
getaxeerd op 595 gulden

3. 25 lopen groes en heide, daaraangelegen
getaxeerd op 325 gulden

401/100-100v

Schuldbekentenis van Willem Robbert Breeckelmans, wonende te Udenhout

13 september 1690     401/100v-104

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaen Laurens Witlocx, overleden te Helvoirt op 14 augustus 
1690, aangebracht door Gerrit Adriaens vande Pas

o.a.
de helft in een huis, bakhuis en aangelegen akkerland, 2 lopen, te Udenhout
e.z. de heilige geest te sBosch, a.z. Joost Willems, e.e. Joost Willems, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 200 gulden

de helft in een heide, weiland en akkerland, 7 lopen, als voor
e.z. Cornelis Joosten, a.z. Gerrit Stevens, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 70 gulden
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de helft in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen Claes,, a.z. heilige geest te sBosch, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 40 gulden

de helft in heide, weiland en akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. de gemene lei, a.z. de gemeint van Helvoirt, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 45 gulden

30 oktober 1690     401/108

Peter Jan de Cocq
verkoopt aan Adriaen Adriaen van Iersel
heiveld, 2lopen, te Udenhout aan de Houtse straat
zuid Peter Joost Brabants, noord Cornelis Peter Priems, e.e. de heer van Wittenhorst, a.e. de prins van 
Auvergne
belast met jaarlijks 7 penningen cijns aan de heer van Deurne te sBosch

geen koopsom genoemd

5 januari 1691     401/117-117v

Robbert Hendricx van Tilborgh
verruilt aan Jan Willem Mijs de jonge voor een pacht van 40 gulden
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. Thomas Maes, a.z. Gijsbert Joris, e.e. Jan Jan van Iersel, a.e. de gemene lei

10 januari 1691     401/118v-119

Robbert Willem Pijnenburgh
verkoopt aan Laurens Jan vanden Abeelen
akkerland, 7/8 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven
a.z. Laurens Jan vanden Abeelen, a.z. erfgenamen Andries Gersten, b.e. een gemene weg
met recht van overweg over het erf van Maijcken Peter van Dal

voor de som van 38 gulden

5 februari 1691     401/122v-123

Paulus Jasper Nicols en Henrick Cornelis van Spaendonck, als gemachtigde voor Jacob, Peter en Geertruijt, 
ook kinderen van Cornelis van Spaendonck en Lijcke Jacob Peters
verkopen aan Jan, Peter en Petronella Jacob Peters en Cornelis Huijberts als man van Digna Jacob Peters
o.a.
1/6 deel onbedeeld in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. kinderen Jan Huijbert Piggen, e.e. de Brantsteeg, a.e. jonker Jeger
belast met jaarlijks 1/6 deel van 7 stuivers cijns aan de heer van Deurne

aangekomen van de vader van Lijcke Jacob Peters

20 februari 1691     401/123-125
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Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Gerrits vande Graaff, begraven te Helvoirt op 30 januari 1691

o.a.
1/4 deel in akkerland, 4 lopen, te Udenhout
e.z. heilige geest te sBosch, a.z. Jan Wouters van Laerhoven, e.e. weduwe Adriaen Peters, a.e. Jan Mulders
belast met jaarlijks 1,5 lopen rogge in een meerdere pacht van 6 lopen rogge aan de kinderen van Philips 
van Beughem
getaxeerd op 10 gulden

1/4 deel in akkerland, 1lopen, als voor in de Hooge Houts Acker
e.z. kinderen Arien Jacobs,a.z. heilige geest te sBosch, e.e. de Spijckerkant, a.e. Peter Jan vande Pas
belast met jaarlijks 0,5 lopen rogge in een meerdere pacht van 2 lopen rogge aan (niet ingevuld)
getaxeerd op nihil

1/4 deel in een weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Adriaen Claes, a.z. de gemene straat, e.e. kinderen Willem Dircken, a.e. Adriaen Claes
getaxeerd op 5 gulden

7 maart 1691     401/127-127v

Anthonij Stoormans en Cornelis Cornelis Jacobs als voogden over Dirckjen, Jenneken, Peter, Aert en 
Cornelia, kinderen van wijlen Aert Stoormans en Maijcken Jan Aert Wijten
verkopen aan Adriaen Claes Willems
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
b.z. Jacob Ariens, e.e. Peter Jan Rijswijck, a.e. kinderen Adriaen Peters
belast met jaarlijks 1 lopen rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch

voor de som van 144 gulden

7 maart 1691     401/128

Anthonij Stoormans en Cornelis Cornelis Jacobs als voogden over Dirckjen, Jenneken, Peter, Aert en 
Cornelia, kinderen van wijlen Aert Stoormans en Maijcken Jan Aert Wijten
verkopen aan Adriaen Claes Willems
de onbedeelde helft in een broekveld, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Melchior Donckers, a.z. kinderen Adriaen Peters e.a., e.e. het convent van st. Geertruijd, a.e. kinderen 
Jan Jan vanden Abeelen

voor de som van 36 gulden

7 maart 1691     401/128-128v

Anthonij Stoormans en Cornelis Cornelis Jacobs als voogden over Dirckjen, Jenneken, Peter, Aert en 
Cornelia, kinderen van wijlen Aert Stoormans en Maijcken Jan Aert Wijten
verkopen aan Maria Jan Peter Wouters weduwe Wijnant Jan van Iersel
broekveld, genaamd de Enninghe, 4,5 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. Wijnant Jan, a.z. Melchior Donckers, e.e. Aert Gijsberts, a.e. het convent van st. Geertruijt

voor de som van 120 gulden 10 stuivers

20 april 1691     401/132v-133v

Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneken van Hemert, begraven te Tilburg op 23 maart 1691, 
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aangebracht door Denis Adriaen van Hemert

1/3 deel onbedeeld in een aanstede, bestaande uit een huis, schop en schuur en aangelegen hof, weiland 
en akkerland, 32 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat
e.z. het convent van Postel, a.z. kinderen Goijaert Sijmense en de kinderen van Cornelis Goosens, e.e. 
Heijliger Dirck Raesen, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1/3 deel van 2 gulden 2 stuivers aan het Vuchter blok te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 200 gulden erfrente tegen 5 procent per jaar aan de heer Zutphen te sBosch
getaxeerd op 100 gulden

20 april 1691     401/133v-135 

Taxatie van de nagelaten goederen van Hendrick Joost Willems, begraven te Helvoirt op 2 april 1691, 
aangebracht door Bastiaen Witlocx

1. akkerland, 1.5 lopen, te Udenhout aan de Zantcant
e.z. weduwe Jan Willems,a.z. Adriaen Jacob Ariens vande Wou, e.e. Thomas Maas, a.e. Maria Philips
getaxeerd op 18 gulden

2. weiveld, 1 lopen, als voor
e.z. Adriaen Jacob Ariens vande Wou,a.z. kinderen Giel Francken, e.e. Peter Laurens, a.e. weduwe Peter 
Coolen
getaxeerd op 15 gulden

3. akkerland, 0,5 lopen, als voor
e.z. Bastiaen Witlox, a.z. Jan Bax, e.e. Peter Laurensen, a.e. kinderen Gerrit van Dooren
getaxeerd op 6 gulden

4. weiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peter Laurensen, a.z. Jan Bax, e.e. een gemene steeg, a.e. Peter Aert Huijberts
getaxeerd op 22 gulden

1 mei 1691     401/136-138

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Marten de Cort, begraven te Oisterwijk op 20 april 1691, 
aangebracht door Gijsbert Marten de Cort en Marten Jan Hessels

1. schuur en aangelegen akkerland, 4 lopen, te Udenhout op Winckel
e.z. het groot gasthuis te sBosch, a.z. de Morstelse steeg, e.e. Jan Peter van Rijswijck, a.e. de gemene 
straat
getaxeerd op 100 gulden

2. akkerland, genaamd den maert Acker, 3,5 lopen, als voor
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Adriaen Peter van Rijswijck, e.e. Cornelis Jan Driessen, a.e. heilige geest 
te sBosch
getaxeerd op 87 gulden 10 stuivers

3. akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooch houts Acker
e.z. Adriaen Jan Ariens, a.z. weduwe Adriaen Jan van Son, e.e. weduwe Gijsbert Emberts van Rijswijck, a.e. 
Jan Appels
belast met jaarlijks 3 gulden 2 stuivers aan het heilige geest van sBosch
getaxeerd op nihil

4. akkerland, als voor aan den Brabantsen hoeck
e.z. Dries Adriaens Schijven, a.z. en e.e. Peter Anthonis Hendricx, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 lopen rogge aan Dries Jans vande Pas te Udenhout
getaxeerd op nihil
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5. de helft in een onbedeeld broekveld, 3 lopen, als voor aan het Gommelaer
e.z. weduwe Adriaen Jan van Gorcum, a.z. de kinderen Gijsbert van Iersel, e.e. Adriaen Laurens Coolen, 
a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 stuivers 15 penningen cijns aan den Uijlenborgh te sBosch
getaxeerd op 10 gulden

6. de helft in een broekveld, onbedeeld, 3 lopen, als voor
e.z. kinderen Giel Jan Peters, a.z. Cornelis Joosten vande Pas, e.e. Giersbergs broeck, a.e. Adriaen Claes 
Willems
getaxeerd op 15 gulden

7 mei 1691     401/138v

Corstiaen Gerrit Bertens
verkoopt aan Jan Willem Burchmans
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Cleijne mortel
e.z. heer Jacob van Casteren en Laurens van Rijswijck, a.z. Jan Willem Burghmans, b.e. de armentafel van 
Oisterwijk

voor de som van 107 gulden

14 mei 1691     401/139-140

Taxatie van de nagelaten goederen van Laurens Huijberts van Laerhoven, begraven te Oisterwijk op 16 april 
1691, aangebracht door Hendrick Huijberts van Laerhoven

1. 1/6 deel in een huis en schop met aangelegen akkerlanden weiland, 20 lopen, te Udenhout aan de Sant 
Cant
b.z. convent van Coudewater, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Huijbert van Laerhoven
belast met jaarlijks 13 vaten 10 kannen rogge in een meerdere pacht aan Henrick Huijberts van Laerhoven
getaxeerd op 45 gulden

2. 1/6 deel in een weiveld, 2 lopen, te Haaren

22 mei 1691     401/140v-141v

Taxatie van de nagelaten goederen van Magdalena Gijsberts, begraven te Oisterwijk op 23 april 1691, 
aangebracht door Cornelis Cornelis Jacobs

1. akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Molenstraat
e.z. Wouter Mattheus, a.z. kinderen Adriaan Jans vande Wou,e.e. Adriaen Laurens Peters, a.e. heer 
Casteren
getaxeerd op 100 gulden

2. weiveld, 1 lopen, als voor
e.z. Wouter Matheus, a.z. (niet ingevuld), e.e. Willem Ariens de Cort, a.e. Aert Cornelis Couwenberch
getaxeerd op 25 gulden

28 mei 1691     401/141v-145

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaantje Theunis, weduwe van Adriaen Laurens Witlox, begraven 
te Helvoirt op 27 april 1691, aangebracht door Gerrit Adriaen vande Pas en Aert Cornelis Aerts
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o.a.
de helft in een huis, bakhuis en aangelegen akkerland, 2 lopen, te Udenhout
e.z. heilige geest te sBosch, a.z. Joost Willems, e.e. Joost Willems, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 130 gulden

de helft in heide, weiland en akkerland, 7 lopen, als voor
e.z. Cornelis Joosten, a.z. Gerrit Stevens, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 52 gulden 10 stuivers

de helft in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaen Claes, a.z. heilige geest te sBosch, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 35 gulden

de helft in heide, weiland, akkerland, 6 lopen, als voor
e.z. de gemene lei, a.z. de gemeint van Helvoirt, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 38 gulden

29 juni 1691     401/149-149v

Hendrick en Jenneke, kinderen van Willem Dircke en Adriaantje Jan Gijben
verkopen aan Adriaen Joost Smolders
weiveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Melchior Donckers,a.z. kinderen Cornelis Gijsberts, e.e. kinderen Michiel Jans, a.e. Aert Peter Heeren

voor de som van 40 gulden

12 juli 1691     401/150v-151v

Taxatie van de nagelaten goederen van Adriaantje Jan Berckelmans, weduwe van Aert Verhoeven, 
begraven te Helvoirt op 26 juni 1691, aangebracht door Hendrik Berckelmans en Zijcke Bernart Martens 
weduwe van Peter Berckelmans

1. weiland en akkerland, 6 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. de gemene dijk, a.z. en e.e. Zijcke Bernart Martens, a.e. de gemene weg
getaxeerd op 150 gulden

2. weiland en akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Sijcke Bernart Martens, a.z. weduwe Peter Coolen, e.e. Peter Schuurmans, a.e. de gemene straat
getaxeerd op 25 gulden

3. Oisterwijk
4. Haaren

10 augustus 1691     401/158v-160

Taxatie van de nagelaten goederen van Maria Jan Wouter Coolen, begraven te Helvoirt op 4 juni 1691, 
aangebracht door Peter Jan Wouter Coolen en Jan Peter Brocken

1. 1/5 deel in een weiveld genaamd Martens weijcke, 2 lopen, te Udenhout aan de Santcant
e.z. Franck Michiels, a.z. Arien Claes
belast met jaarlijks 7 penningen hertogcijns
getaxeerd op nihil

2. 1/5 deel in een heiveld, 1 lopen, als voor
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e.z. Arien Claes, a.z. weduwe Peter Wouters
getaxeerd op nihil

3. 1/5 deel in een heiveld, 3 lopen, als voor in den Biesmortel
e.z. Hendrick Daendels, a.z. Laurens Adriaens
belast met een kapitaal van 20 gulden tegen 5 percent jaarlijks aan de armen van Oisterwijk
belast met een kapitaal van 20 gulden tegen 5 procent jaarlijks aan de kerk van Oisterwijk
getaxeerd op nihil

4. 1/5 deel in akkerland, genaamd de Willich acker, 1 lopen, te Haaren
5. te Haaren

20 augustus 1691     401/161v

borgemeesters Aert Jan van Grevenbroeck en Emmert Dirck Appels
zetters Jan Willem Bergmans, Willem Claes Willems, Adriaen Peter Wouters en Jan Jan Vermeer

8 september 1691     401/165v-166

Jan Adriaen Cornelis Deckers
verkoopt aan Franck Jan Francken
broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de ZantCant
e.z. Gerrit Gerrits Pijnenburch, a.z. en e.e. Adriaan Huijbert Cornelis, a.e. Peter Cornelis Fransen

voor de som van 31 gulden

18 oktober 1691     401/170-170v

Govert vander Aa
verkoopt aan Adriaen Huijbert Piggen
1. akkerland, genaamd de Wappers, 4 lopen, te Udenhout aan de Houtsche straet
e.z. Adriaen Aerts van Iersel, a.z. een erfsteeg, e.e. Adriaen Denis Schapendonck, a.e. Adriaen Huijbert 
Piggen c.s.
2. akkerland, genaamd de Nieuwe weij, 3 lopen, als voor
e.z. Adriaen Aerts van Iersel, a.z. kinderen Jan Robben, e.e. prins van Auvergne, a.e. een erfsteeg

belast met jaarlijks 2 lopen 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan Jacob de Bije, procureur te sBosch
belast met jaarlijks een reductiepacht van 10 stuivers aan Jacob de Bije, procureur te sBosch

voor de som van 315 gulden

20 oktober 1691     401/170v-173v

Taxatie van de nagelaten goederen van jonker Anthonij van Dagvolandt(?) van Rhoon, begraven te Dessel 
(binnen dese provincie van Brabant) op 16 september 1691
aangebracht door Cornelis Franchois vander Hooch

o.a.
1/3 deel in een heiveld, 16 lopen, te Udenhout
e.z. Wouter Ridders, a.z. Jan Jan Emmen de jonge, e.e. Peter Lamberts, a.e. de gemene straat
getaxeerd op 15 gulden

1/3 deel in een heiveld, 8 lopen, te Udenhout op den Gommelaer
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e.z. Peter Jacobs, a.z. Willem Leenders,e.e. Jan Jan Piggen, a.e. Aert Adriaens
getaxeerd op nihil

21 november 1691     401/179-180

Taxatie van de nagelaten goederen van Jenneke Peters, begraven te Oisterwijk op 9 november 1691
aangebracht door DaendelPeters en Jan Ariens

1. 1/5 deel in akkerland en weiland, 0,75 lopen, te Udenhout in het Brabants hoeck
b.z. Maria Anthonis Driessen, e.e. Dries Bruren, a.z. de gemene straat
belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 gulden 16 stuivers aan de heer van Deurne
belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 vat gerst aan het convent van Oisterwijk
getaxeerd op nihil

2. 1/5 deel in een broekveld, 1,75 lopen, als voor in het Broeck
e.z. Cornelis Jan Geenen, a.z. kinderen Jenneke Emmen, e.e. kinderen Adriaen Em Jacobs, a.e. Peter 
Robben 
belast met jaarlijks 1/5 deel in 4 stuivers cijns aan S. Doncker te sBosch
getaxeerd op nihil

21 november 1691     401/180-182

Taxatie van de nagelaten goederen van Jan Adriaens van Rijswijck, begraven te Oisterwijk op 19 oktober 
1691
aangebracht door Jacob Adriaan Emmen en Emmert Adriaan Emmen

1. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Hoochhoutse ackere
e.z. de Spijker Camp (sic), a.z. heilige geest te sBosch, e.e. Gijsbert Embert Jacobs e.a., a.z. Hendrick 
Teunis Jans
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/4 deel in 2 lopen rogge aan de rentmeester Slingelandt
getaxeerd op nihil

2. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 8 lopen, als voor in het Udenhouts broeck
e.z. Jan Jan Appels,a.z. weduwe Jan Emmen, e.e. Cornelis Jan Dircken, a.e. Willem Mattheus Berchmans
belast met jaarlijks 1/4 deel in 7 stuivers cijns aan Sr. Donckers te sBosch
getaxeerd op nihil

3. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld en heiveld, 2 lopen, als voor bij het Gommelaer
e.z. Jan Jan Appel, a.z. de Gommertse straat, e.e. Digna Jan Laurens Coolen, a.e. Adriaen Hendrick 
Joosten
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 stuivers 6 penningen cijns aan de heer van Deurne
getaxeerd op nihil

4. 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 0,75 lopen, als voor
e.z. Laurens Bernarts, a.z. Hendrick Teunis Jans, e.e. de Spijcker camp (sic), a.e. st. Anna gasthuis te 
sBosch
belast met jaarlijks 2 lopen rogge aan het Brantgasthuis te sBosch
getaxeerd op nihil

5. 1/4 deel onbedeeld in een huis en aangelegen dries, 2,5 lopen, als voor op het Winckel
e.z. kinderen Jan Breeckels, a.z. en e.e. kinderen Gijsbert Embert Jacobs, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1/4 deel in 3 gulden aan de weduwe van Johan Rotterdam te sBosch
getaxeerd op 22 gulden 10 stuivers

6.1/4 deel in 4 lopen land, als voor
e.z. kinderen Jan Breeckels, a.z. en e.e. kinderen Gijsbert Embert Jacobs, a.e. de gemeint
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belast met jaarlijks 1/4 deel in 1 gulden 10 stuivers aan de heer van Deurne
belast met jaarlijks 5 gulden 3 stuivers aan de heilige geest te sBosch
getaxeerd op nihil

14 december 1691     401/185-185v

Jacobus Focanus en Anthonij van Geffen als aangesteld curatoren over de goederen van Godertje van Esch 
weduwe Philips Verbeeck
verkopen aan Jacob Focanus
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Andries Jan Stevens, a.z. Andries Adriaen Claes Gijben, e.e. (niet ingevuld), a.e.(niet ingevuld)

voor de som van 60 gulden

21 december 1691     401/188v-189

Steven en Jenneke Adriaens van Gorcum
verkopen aan Steven Jan Wijtmans
2/3 deel onbedeeld in een broekveld, 3 lopen, te Udenhout op den Gommelaer
e.z. weduwe Peter Gijsberts van Iersel, a.z. weduwe Adriaen Jans, e.e. Adriaen Coolen, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers 14 penningen aan de rentmeester der episcopale goederen

voor de som van 25 gulden

31 december 1691     401/191-192

Henrick en Huijbert, en Lambert, zonen en Adriaentje, dochter van Adriaen Lambert van Hees verwekt bij 
Maria Huijbert Ariens, en Adriaen Cornelis Schoenmaackers als man van Maria
verkopen aan Leendert Jan vander Linden
1. huis, schuur, hof en akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstraat
e.z. Matheus Willem Berchmans, a.z. weduwe Gerrit Jan Deckers, e.e. een gemeen voetpad, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de armentafel te Oisterwijk, met een staande en lopende pacht
2. akkerland, 4 lopen, als voor
e.z. een gemeen voetpad, a.z. Anthonij van den Boer, e.e. Aert Jan de Ridder, a.z. Jan Driessen 
Woestenburch c.s.
3. weiveld, 3 lopen, als voor, aan de Cruijsstraat
e.z. Teunis Willems Berchmans, a.z. Dirck Jan vanden Broeck, e.e. Gerrit Jan Heunen, a.e. Matheus Willem 
Berchmans
4. weiveld, genaamd de Keel weij, 3 lopen, als voor
e.z. weduwe Wouter Jan Wouters, a.z. erfgenamen Denis Jan Schapendonck, e.e. Peter Jan Verhoeven, 
a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers aan de rentmeester der episcopale goederen

voor de som van 1135 gulden

31 december 1691     401/192-192v

Henrick en Huijbert, en Lambert, zonen en Adriaentje, dochter van Adriaen Lambert van Hees verwekt bij 
Maria Huijbert Ariens, en Adriaen Cornelis Schoenmaackers als man van Maria
verkopen aan Anthonij Jan vanden Boer
akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstraat
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e.z. Leendert Jan vander Linden, a.z. en e.e. erfgenamen Jan Driessen den ouden, a.e. Aert Jan de Ridder

voor de som van 485 gulden

16 december 1692 - vernaderd door Jenneke Peters van Dal, geassisteerd door Peter Ariens Verhoeven 
haar wettigen man

31 december 1691     401/192v-193

Henrick en Huijbert, en Lambert, zonen en Adriaentje, dochter van Adriaen Lambert van Hees verwekt bij 
Maria Huijbert Ariens, en Adriaen Cornelis Schoenmaackers als man van Maria
verkopen aan Jan Jan Vermeer
weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstraat
e.z. weduwe Jan Heerkens, a.z. de Leegreijtse steeg, e.e. Cornelis Aert Joosten, a.e. Jan Willem Appels

voor de som van 142 gulden 10 stuivers

31 december 1691     401/193-193v

Henrick en Huijbert, en Lambert, zonen en Adriaentje, dochter van Adriaen Lambert van Hees verwekt bij 
Maria Huijbert Ariens, en Adriaen Cornelis Schoenmaackers als man van Maria
verkopen aan Willem Peter van Iersel
weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout over de grote Strijthoef
e.z. weduwe Peter Lamberts van Hees, a.z. erfgenamen Thomas Bastiaen Maes, e.e. Adriaen Cornelis 
Frans, a.e. Aert Jan de Ridder
belast met jaarlijks een cijns van 19 stuivers 4 penningen aan de heer van Deurne, rentmeester der 
episcopale goederen

16 december 1692 - vernaderd door Jenneke Peters van Dal, geassisteerd door Peter Ariens Verhoeven 
haar wettigen man

voor de som van 85 gulden
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