Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen
etc.)
1686
1 februari 1686

475/14-20v

Arien Peter Peter Vermeer, verwekt uit wijlen Cornelia Peter Vennincx.
Arien Gerit Gerit Teulincx als man van Adriaentie
Anthonis Jan Peeters als man van Adriana dochter van Jan Adriaan Peter Breeckels verwekt bij
Cathalijna Peter Peter Vermeer
Goijaert Peter Vermeer en Gerrit Gerrit Peijnenborch als voogden van de twee onmondige kinderenvan
Jan Adriaen Peter Breeckels en Cathalijna
Jan Peter Vermeer en Denis Peter Jans als voogden over de vier kinderen van wijlen Cathalina verwekt
in haar tweede huwelijk door Joost Peter Jans
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot alle kinderen van Catalijn Peter Peter Vermeer
1. huis etc. te Berkel
2. akkerland te Berkel
3. 1/3 deel zuidwaarts in akkerland, 2 lopen 36 roeden, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. erfgenamen Jacob Peter Vennincx, a.z. tweede lot, e.e. een gemene mestweg, a.e. erfgenamen
Jacob Peter Vennicx
met de gerechtigheid van de uitweg naar de straat
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deursen
4. de helft noordwaarts van een beemd als voor, int Broeck, 9 lopen,
e.z. tweede lot, a.z. Jan Willem Berchmans, e.e. jonker Jeger, a.e. convent van Oisterwijk
De beemdekens zijn belast met jaarlijks 11 stuivers bisschoppscijns
5. beemd, als voor in de Horste, 3 lopen,
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. Cornelis Peter Jans e.a., e.e. Jacob Peter Vennicx, a.e. de Brantse steech
belast met jaarlijks 6 stuivers 1 oort predickherencijns
6. de zuidwaartse helft in een heibodem, 2 lopen, als voor, aan de kreitenheide
e.z. Adriaen Laureijs Peeters, a.z. tweede lot, e.e. Adriaen Emmers van de Schoor, a.e. de gemeint
7. 3 heibodems in Loon op Zand, belast met een cijns
8. de noordwaartse helft in land en wei, als voor (Udenhout) in het Hermans broeck, 2 lopen,
e.z. het tweede lot, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. een steeg
leenroerig aan de rade van Brabant
9. 1/3 deel noordwaarts in een beemd genaamd Harmans broeck, 6 lopen 25 roeden, als voor,
e.z. tweede lot, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Peter Goijaerts Vermeer, a.e. de Assche steeg
leenroerig aan de rade van Brabant
2de lot Adriaen Peter Peter Vermeer
1. Berkel
2. 1/3 deel oostwaarts in akkerland, 2 lopen 36 roeden, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Jan Willem Appels, a.z. het derde lot, e.e. een mestweg, a.e. de straat
belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan het bisdom te sBosch
3. de zuidelijke helft in erf genaamd de Beemdekens, als voor int Broeck, 9 lopen,
e.z. eerste lot, a.e. Jan Peter Vermeer, e.e. jonker de Jeger, a.e. convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks 11 stuivers cijns aan het bisdom te sBosch
4. beempd, genaamd de Start, als voor op Gommelen,
e.z. Jan Teunis Wolfs, a.z. Cornelis Jan van Grevenbroeck, e.e. Cornelis Cauwenberch, a.e. Wouter
Mattheus Joosten
5. de noordoostelijk helft in heibodems, als voor in Brabants hoeck,
e.z. eerste lot, a.z. Peter Cornelis Ariens, e.e. Adriaen Emmers van der Schoor, a.e. de gemeint
6. de helft in een heiveld te Helvoirt
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7. de zuidelijke helft in land en wei, 4 lopen, als voor (Udenhout), int Hermens broeck
e.z. het eerst lot, a.z. Goijaert Peter Vermeer, e.e. de Assche steeg, a.e. Jan Peter Vermeer
leenroerig aan de raad van Brabant
8. het middelste derde deel in de Harmense beempt,
e.z. eerste lot, a.z. derde lot, e.e. Peter Goijaert Vermeer, a.e. de Assche steeg
leenroerig aan de raad van Brabant
3de lot Adriaen Gerit Gerit Theulings
1. Berkel
2. Berkel
3. het middelste derde deel in akkerland, 2 lopen 36 roeden, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. eerste lot, a.z. tweede lot, e.e. een mestweg, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 lopen in een meerdere pacht aan rentmeester van Deursen
4. een weiveld, 4 lopen, als voor, aan de lei,
e.z. Aert Jan Breeckels, a.z. Jan Lourijs van Abeelen, e.e. de gemene lei, a.e. de Assche steeg
belast met jaarlijks7 stuivers 2 oort cijns aan het bisdom te sBosch
5. weiveld, 2 lopen, als voor, genaamd Creijnen weijken,
e.z. en e.e. Laureijs Arien Jans, a.e. en a.e. Joost Lambert Joosten
6. broekveld, als voor in de Corte Veldekens, 5 kwart lopen
b.z. Cornelis Jan van Grevenbroeck, e.e. de vrouwe van Wittenhorst, a.e. de Baseler beemp
7. heiveld te Enschot
8. hei te Helvoirt
9. twee percelen moerveld in de Reijt te Udenhout "te weten dat dit loth sal hebben den gront, ende soo
lange alsmen torven can, sal bij gelijcke deijlderen daerinne getorft werden"
Belast met jaarlijks3 stuivers 2 oort en 1 stuiver 2 oort predickheren cijns
10. broekveld, 2 lopen, als voor in Harmans broeckm
e.e. Ja Peter Vermeer, a.e. kind van Jan Jan van Heck, e.z. Goijaert Peter Vermeer, a.z. de gemene
straat
Leenroerig aan de raad van Brabant
11. 1/3 deel zuidwaarts
In een beempd, 6 lopen 25 roeden, genaamd Harmens broeck, als voor
e.z. Goijaert Vermeer, a.z. het tweede lot, e.e. de Assche steeg, a.e. erfgenamen Jan Joost Jan
Emmen
Leenroerig aan de raad van Brabant
@@@@@
4 februari 1686

475/22-23

Cornelis Aert Hamers, weduwnaar van Joostie Claes Robben, weduwe van Arien Goijaerts Vermeer.
Dit laatste echtpaar had een kind
@@@@@
6 februari 1686

475/23-23v

Adriaan Adriaan Hamers, weduwnaar van Jenneke Willem Jan Ariens
Draagt zijn tocht over aan Adriaen zijn zoon,
Goederen te Udenhout, "Venloo" en in Holland.
Andere kinderen: Jan en Adriana
@@@@@
14 februari 1686

475/27v-28v
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Huwelijkse voorwaarden tussen Hendrick Jan Vermeer, geassisteerd door zijn vader Jan Vermeer en
Maria Aert Jan Breeckels, weduwe van Jan Jan Peter Wouter Heesackers, geassisteert door Elis Aert
Jan Breeckels en Wijnant Jans als voogden over de twee voorkinderen.
@@@@@
21 februari 1686

475/28v-29v

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Jan Schapendonck, geassisteerd door zijn moerder Willemke
weduwe Jan Schapendonck, en Maria Adriaen Jacobs van Rijswijck, weduwe van Hendrick Claes
Willems, geassisteerd door Laureijs Laureijs Colen en Willem Claes Willems als voogden van haar
kinderen
@@@@@
22 februari 1686

475/29v-30v

Peter Robbert Cornelis Gerrits, wiens moeder was Jenneke Emmers Laureijs, die verklaard
handlichting te doen van enkele goederen in Kerkhoven en Haaren en:
o.a. 1/3 onbedeelde deel in 1/5 deel van een hieveld, 5 lopen, te Udenhout in den Rietdonck
@@@@@
11 maart 1686

475/32v-36v

Jacob en Willem, zonen van wijlen Jan Huijbert Piggen, verwekt uit Hendrickxke Jacob Zeelen,
Hendrik Aert Hamers als man van Maria
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Willem Jan Huijbert Piggen
1. akkerlamd, 3,5 lopen, te Udenhout in de Cleijne mortel
e.z. Dirck vanden Broeck, a.z. Jan Willem Appels, b.e. heilige geest van Oisterwijk
2. akkerland, 3,5 lopen, als voor,
e.z. Dirck vanden Broeck, a.z. Willem Adriaan Martens, b.e. heilige geest van Oisterwijk
3. de gerechtigheid in een weiveld, onbedeeld
e.z. Adriaen Hendricx c.s., en Thomas van Beurden, a.z. heilige geest van sBosch,
belast met jaarlijks 25 stuivers aan juffrouw Versteechden
4. het middelste deel in een moerveld, als voor, genaamd de Reijt
e.z. Jacob Jan Huijbert Piggen, a.z. Hendrick Aert Hamers, e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest te
sBosch
2de lot Henrick Aert Hamers
1. de zuidoostelijke helft in akkerland, 8 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat
e.z. Claes Jan vande Put, a.z. het 3de lot, e.e. Peter Ariens van Abeelen, a.e. N: vanden Bosch
2. weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Henrick Joost Brabants, a.z. de heer van Witttenhorst, b.e. 3 de lot
3. de zuidelijke helft weiland en heide, 1 lopen, te Tilburg
4. te Tilburg
5. 1/3 deel onbedeeld in een moerveld, genaamd de Rijt, te Udenhout in den Brant
e.z. Jan Peter Adams, a.z. het 1ste lot
3de lot Jacob Jan Huijbert Piggen
1. de noordelijke helft van akkerland, genaamd den Groote acker, 8 lopen, te Udenhout, bij de Houtse
straat
e.z. en e.e. de heer van Wittenhorst, a.z. 2de lot, a.e. N: vanden Bosch
2. akkerland, 1 lopen,
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e.z. heer van Wittenhorst, a.z. en e.e. Joost Brabant en 2de lot, a.e. de gemeint
3. de noordelijke helft van een weiland en heide, 10 lopen, te Tilburg
4. 1/3 deel onbedeeld oostwaarts, een moerveld, te Udenhout in den Brant,
e.z. Willem Jan Huijbert Piggen, a.z. Jacob Peter Cuppens
belast met jaarlijks 6 stuivers hertogcijns
@@@@@
25 maart 1686

475/44v-45

Er is een conflict tussen Jandrick Wijtman van Iersel en Jan Peeters Abeelen aan de ene kant en de
weduwe van Jan Gerits van Broeckhoven en de kinderen van Denis Jan Peter Schapendonck
Over een erfpacht van 4 mud rogge uit een erfenis genaamd Clapperschoor t.b.v. de armen van
Oisterwijk.
Adriaen en Berbel, kinderen van Denis Jan Schapendonck, Peter Berrent Baijens als man van Lijske,
Hendrick Aerts als man van Maria, Jan en Wijnant en Willem Mattheus Berchmans als man van Sijken,
allen kinderen van Denis Jan Schapendonck
@@@@@
1 april 1686

475/53-57

Jan de jonge en Anthonis en Aert, zonen van Joost Claes Jansse en Maria Cornelis Jan Brocken, Jan
Steven Span als man van Maria, Niclaes Michielse vande Sande als man van Margriet,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Joost Claes den Ouden, hun broer en zwager
1ste lot Aert Joost Claese
1. woonhuis, schuur en gronden, hof, akkerland en weiland, aan elkaar gelegen in Udenhout in de
Berckhoeck, 2,5 lopen
e.z. Marcelis Corst Lamberts van Hees, a.z. en e.e. Adriaen Bartens, a.e. de gemeint
2. akkerland en weiland, 6 lopen, als voor
e.z. Marcelis Corst Lamberts van Hees, a.z. Aert Joost Claes, e.e. Thomas Bastiaen ThomasMaes, a.e.
Adriaen Berthens
3. akkerland 4 lopen, als voor,
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. Aert Joost Claes, e.e. Henrick Arien Aert Weijten, a.z. Willem Berchmans
belast met jaarlijks 8 lopen rogge in een meerdere pacht aan een blok te sBosch
2de lot Jan Steven Span
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan het Claphecken
e.z. kinderen Jacob Gerrit Cornelis, a.z. erfgenamen Aert Jan Adriaen Breeckels, e.e. weduwe Peeter
Jan Dal, a.e. Jan Willem Timmermans
2. land, weiland en heide, 7 lopen, als voor, bij de Schoorstraat
e.z. Jan Peter Vermeer, a.z. N: van Bree, e.e. de heer vande Meijde, a.e. een gemene steeg
3de lot Claes Michiel vande Sande
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Berckhoeck,
e.z. Anthonis Joost Claes, a.z. kinderen Peter Claes Willems, b.e. Jan Joost Claes den jongen
2. akkerland, 3,5 lopen, te Berkel
4de lot Jan Joost Claes den jongen
1. woonhuis etc. te Berkel
Belast met jaarlijsk 35 stuivers aan de heer van Deursen
Belast met jaarlijks 12 lopen rogge aan Joost Thomas van Breda OM
Belast met jaarlijks 0,5 stuiver hertogcijns
2. broekveld, 4 lopen, te Udenhout int Broeck,
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e.z. kinderen Denis Jan Peter Willems, a.z. Adriaen Cornelis Franssen e.a., e.e. de Asschotse steeg,
a.e. Mattheus Willem Berchmans
belast met jaarlijsk 7,5 stuivers aan de heer van Deursende gerechtigheid in een heiveld te Loon, met
de materialen van een afgebroken huis, gelegen bij Jan Joost Claes en Jenneken weduwe Jacob
Willems
5de lot – Anthonis Joost Claes Janse
1. akkerland, 9 lopen, te Berkel
@@@@@
9 april 1686

475/59-60v

Huwelijkse voorwaarden tussen Anneke Jan Cornelis Goijaerts, weduwe Adriaen Aert Gerits waaruit
een kind, en Anthonij Damen van Loon.
Voogden zijn Gerrit Aert van Besauwen en Dingman Jan Cornelisse.
@@@@@
7 mei 1686

475/71v-76

Wouter Jan van Abeelen als man van Jenneke, Anthonij Jan van den Boer als man van Engeltie,
zusters, dochters van wijlen Arien Jan Verhoeven en Jenneke Thomas Maes,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot Wouter Jan van Abeelen
1. een schuur en de zuidelijke helft in een aanstede, 3,5 lopen, te Udenhout bij de Cruijstraet
e.z. Thomas Bastiaen Maes, a.z. Anthonij Jan vanden Boer, e.e. de straat, a.e. Adriaen Laureijs Colen
2. weiveld, 4 lopen, als voor in den Cuijl,
e.z. Jan Laureijs van Abeelen, a.z. wduwe Anthonij Hensen, e.e. de vrouwe van Wittenhorst, a.e.
Laureijs Arien Witlox
3. de noordelijke helft in akkerland, genoemd t'Hooch, 3 lopen, als voor in de Achthoven (sic)
e.z. Jan Willem Berchmans, a.z. Anthonij Jan vande Boer, e.e. Hendrick Goijaert Vermeer, a.e. het
convent (niet ingevuld)
4. de zuidelijke helft in een weiveld, 4 lopen, als voor, in de Achterste Leechrijte,
e.z. Adriaen Lambert Brocken, a.z. Jan Peter Vermeer, b.e. Anthonij Jan vanden Boer
5. akkerland, 1 lopen 6 roeden, te Berkel
6. weiveld te Berkel
7. weiveld, genaamd het Schoubroeck, 6 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Peter Hamers, a.z. Jan Jan Vermeer, e.e. weduwe Joost Jan Schapendonck, a.e. de heer
de Crom
8. weiveld te Helvoirt
2de lot Anthonij Jan vanden Boer
1. een huis en varkenskooi met aangelegen erf, te Udenhout bij de Cruijsstraet,
e.z. en e.e. Jan Jan den Ouden, e.e. Wouter Jan van Abeelen, a.e. de gemene straat
2. de zuidelijke helft in akkerland, 3 lopen, als voor, genaamd het Hoochstucxken in de Achthoeven,
e.z. Wouter Jan van Abeelen, a.z. Jan Thomas, e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e. het convent van
(niet ingevuld)
3. weiveld, 4 lopen, als voor, genaamd de voorste Leege reijt,
e.z. Aert Jan de Ridder, a.z. Jan Joosten, e.e. Wouter Jan van Abeelen, a.e. Jan Jan Witlox
4. de noordelijke helft in een weiveld, 4 lopen, als voor, genaamd den achterste Leege reijt,
e.z. Adriaen Lammerts Brocken, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Laureijs Adriaen Witlox, a.e. Wouter Jan
van Abeelen
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5. akkerland te Berkel
@@@@@
4 juli 1686 475/90v-91
Jan Vissers, deurwaarder van de Raad van Brabant, gemachtigd door Paschina Ruijsch weduwe en
douarière Adolph de Donne (?), in leven luitenant kolonel en kapitein in dienst van het land, heer van
Vuijklcoop etc.
Stelt in handen van de overheid een hoeve lands, huizing, schuur, hof, boomgaard, akkerland,
weilanden, heilanden en aandere rechten, gelegen te Udenhout, jurisdictie Oisterwijk, die toebehoort de
kinderen en erfgenamen Wouter de Jeger, alsmede de pachtpenningen die Maijcke weduwe Aert
Breeckels, als pachteres van die hoeve, nog onder zich heeft,
Om daarmee te vergelden een bedrag aan geld dat de genoemde douarière van de kinderen en
erfgenamen van Wouter de Jeger nog te ontvangen heeft.
@@@@@
20 juli 1686

475/92-92v

Hendrick van den Heuvel draagt over aan Jan Ophorst, schoolmeester te Udenhout, de actien en
gerechtigheden die hij te pretenderen heeft van Jan Jan Cuijper.
@@@@@
27 augustus 1686

475/96-97

Engeltie, dochter Adriaen Claes, met haar voogd, machtigt Abraham Verster, secretaris, om publiek te
verkopen de helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
@@@@@
5 augustus 1686

475/98v-99

Anthonij Verster, machtigt Johan de Visscher, deurwaarder van de Raad en Leenhof van Brabant, om
in zijn naam te verheffen de Groote Strijthoeff, te Udenhout, bij de kapel,
e.z. de gemene straat, a.e. Laureijs Ariens van Helvoirt, Aert Peter Wijten e.a., e.e. weduwe jonker
Paulus Bacx, a.e. het Clapperschoor.
Anthonij Verster heeft de groote Strijthoef verkregen door koop van Leonart Cloet van Wolffshagen,
ritmeester van de curassiers van het regiment van zijne Koninklijke Majesteit, als gemachtigde van de
hoog edel geboren heer Otto Ferdinant graaf van Diedricksteijn etc, als man van vrouwe Anna Maria
Hiasinta van Broechoven c.s.
@@@@@
14 oktober 1686

475/106

Jan Anthonis Stevens, wonenden in Udenhout, verklaart over te dragen al zijn havelijke en meubele
goederen, t.b.v. Willemke weudwe Jan Schapendonk en Laureijs van Rijswijck en de weduwe Adriaen
Henssen, om een schuld te voldoen die zij hem geleend hadden toen hij dat nodig had vanwege het
betalen van belastingen.
@@@@@
1 november 1686

475/107v-108v
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Heer Bartholt van Slingelant, rentmeester der geestelijke goederen over het kwartier van Oisterwijk,
had door executie laten verkopen een pacht van 20 lopen rogge jaarlijks uit een aanstede bestaande uit
een huizing, hof, land en wei, 4 lopen 38 roeden, te Udenhout op het Winckel, die had toebehoort aan
de weduwe Wouter Peter vande Pas in het jaar 1681, en die nu in bezit is van Hendrick Daniels.
Later bleek dat uit dat onderpand een rente betaald moest worden van 5 gulden 12 stuivers 8
penningen in een meerdere rente van 45 gulden jaarlijks aan de heilige geest van sBosch.
Verschijnen: Jan Martens de Cort, Sijmon Marten Priems, Adriaen Jan Ariens, Jacob Adriaen Emmerts
van Rijswijck, Jan Jacobs van de Voort, Hendrick Ariens van Son, Jan Jan Hendrick Emmen, Wijnant
Jans Abeelen en Cornelia weduwe Adriaen Aerts, die samen deze voorschreven pacht van 45 gulden
betalen. Zij verklaren dat rentmeester van Slingelandt zijn achterstallige lasten heeft voldaan en dat zij
nu samen deze rente van 45 gulden zullen gaan betalen, zonder dat de rentmeester oftewel het
convent van Oisterwijk daar nimmermeer schade van zullen ondervinden.
Die 45 gulden worden ook nog betaald door Adriaen Hendrick Joosten, Jan Thomas Jan Emmen en de
weduwe Gerrit Embert Jacobs.
@@@@@
11 december 1686

475/111-113v

Jan Peter Adriaens Abeelen, moeder was Josina Aert Mattijse, aan de ene kant
Jan, Zeger en Adriaen, broers, zonen van Jacob Jan van de Voort, moeder was Jenneke Peter
Abeelen, Peterke weduwe Lambert Adriaens Peijnenborgh, geassisteerd door Adriaen Peijnenborgh en
Jan Jan van de Voort, en Cornelia, dochters van Jacob en Jenneke voornoemd,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hen ouders
1ste lot Jan Peter Ariens van Abeelen
1. schuur, schop met 4,75 lopen akkerland en weiland, te Udenhout
e.z. weduwe Jan de Cort, a.z. tegendelers, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. de gemene straat
2. akkerland, genaamd de Corte Steegacker, als voor, 3 lopen
e.z. weduwe Jan de Cort, a.z. en e.e. tegendeler, a.e. Jan Jan Appels
3. weiveld, als voor, 4 lopen,
e.z. weduwe Jan de Cort, a.z. en e.e. Jan Peter Wouters, a.e. Arien Jan van Giesbergen e.a.
4. weiveld, als voor, 1,5 lopen,
e.z. Arien Jan Vos, a.z. weduwe Jan Bastiaens, e.e. Willem Arien Stevens, a.e. tegendelers
5. heiveld, te Helvoirt
2de lot Jan, Zeger en Adriaen, broers, zonen van Jacob Jan van de Voort, moeder was Jenneke Peter
Abeelen, Peterke weduwe Lambert Adriaens Peijnenborgh, geassisteerd door Adriaen Peijnenborgh en
Jan Jan van de Voort, en Cornelia, dochters van Jacob en Jenneke voornoemd
1. huis en bakhuis en 4,75 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. weduwe Jan Jan de Cort, a.z. Jan Peter Abeelen, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. Jan Steven Hessels
en de gemene straat
2. akkerland, als voor, genoemd de Corte Steegacker, 3 lopen
e.z. Jan Peter Abeelen, a.z. het voornoemde huis en erf, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. weduwe Jan
Teunis Decker e.a.
3. weiveld, als voor genaamd de Padtweij, 4 lopen,
e.z. Jan Peter s e.a., a.z. Jan Abeelen e.a.,e.e. Ariaen Jan van Giesbergen, a.e. de verkrijgers
@@@@@
11 december 1686

475/114-122

Jan, Zeger en Adriaen, broers, zonen van Jacob Jan van de Voort, moeder was Jenneke Peter van
Abeelen, Peterke weduwe Lambert Adriaens Peijnenborgh, geassisteerd door Adriaen Peijnenborgh en
Jan Jan van de Voort, en Cornelia, dochters van Jacob en Jenneke voornoemd
Maken een erfdeling (gedeeltelijk smaldeling van 11 december 1686) van de nalatenschap van hun
ouders
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1ste lot Peterke weduwe Lambert Adriaen Peijnenborgh
1. huis etc. te Haaren
2. akkerland te Haaren
3. akkerland te Berkel
4. weiveld te Berkel
5. Wei en hooiland te Haaren
6. de onbedeelde gerechtigheid in een het moer te Udenhout in den Brant
(geen belendingen genoemd)
7. stuk hei, onbedeelt met het tweede lot (geen plaats genoemd)
3de lot Jan Jacob Jan van de Voort
o.a. een houtveld, genaamd Peeter Elis veldeken, te Udenhout bij het Willich broeck, 1,25 lopen
e.z. Wouter Laureijs Schapendonck, a.z. Peter Jan Willems, e.e. Arien Huijbert Piggen, a.e. _niet
ingevuld)
4de lot Cornelia Jacob Jan vande Voort
o.a.
wei of hooiveld, 3 lopen, te Udenhout, in de Gommertse straet
e.z. kinderen Marten Gerits de Cort, a.z. kinderen Gijsbert van Iersel, e.e. Gerit Thomas vanden
Heuvel, a.e. kinderen Claes Cornelis Steijnen
land, 2 lopen, te Udenhout in de Hoochoutse ackeren
e.z. weduwe Gerrit Emmen, a.z. weduwe Arien Aerts e.a., e.e. Thomas Witlox, a.e. weduwe Arien Aerts
5de lot Zeger Jacob Jan van de Voort
1. huis en bakhuis en 4,75 lopen land, te Udenhout op het Winckel
e.z. weduwe Jan Jan de Cort, a.z. Jan Peter Abeelen, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. Jan Steven Hessels
en de gemene straat
2. akkerland, als voor, genoemd de Corte Steegacker, 3 lopen
e.z. Jan Peter Abeelen, a.z. het voornoemde huis en erf, e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. weduwe Jan
Teunis Decker e.a.
3. weiveld, als voor genaamd de Padtweij, 4 lopen,
e.z. Jan Peter s e.a., a.z. Jan Abeelen e.a.,e.e. Ariaen Jan van Giesbergen, a.e. de verkrijgers
4. de gerechtigheid in het moer in den Brant
Dit lot moet betalen jaarlijks:
5,5 vaten rogge in eenmeerdere pacht aan het Bacx koor te sBosch
18 stuivers in een meerdere cijns aan het Bacx koor te sBosch
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