
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 412 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van belastingen, 
hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven mitsgaders taxaties van de 
collaterale successie.) 
1719 - 1721

6 januari 1719     412/2v-3

Adriaen van Aelst
verkoopt aan Jacobus Gerrit van der Crabbe
akkerland, 30 roeden, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. Adriaen Verhoeve, a.z. de verkoper, e.e. de straat, a.e. onmondige kinderen Lambert Brock
de verkoper reserveert de bomen

voor de som van 75 gulden

7 januari 1719     412/4-5

Jan Rombouts van Ermen als man Cornelia Storimans
verkoopt aan Jan Peter Verhoeven
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. de verkoper, a.z. Peter Jacob van de Laer, e.e. Adriaen Claes Willems, a.e. Laureijske Peter Elisse

voor de som van 50 gulden

23 januari 1719     412/7-7v

Adriaen Peter Verhoeve
verkoopt aan Jacobus Gerrit van de Crabbe
huis en hof, 0,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. de straat, a.z. en e.e. de verkoper, a.e. de verkrijger

voor de som van 400 gulden

23 januari 1719     412/7v-8

Adriaen Peter Verhoeve
verkoopt aan Jacob Gerit van der Crabbe
akkerland, 8 roeden, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. en a.e. de verkoper

voor de som van 75 gulden

29 januari 1719     412/9v-10v

Jan Jan van Iersel, wonende te Doveren, lande van Heusden
verkoopt aan Jan Andries Schijven
de helft in een huis, schuur en schop met aangelegen erf, 7 lopen, bestaande uit boomgaard, teulland en 
weiland, samen onverdeeld in bezit met Cornelis Lucas van Iersel als man van de weduwe Adriaen Laurens 
van de Wouw
e.z. weduwe Adriaen van de Wouw, a.z. de straat, e.e. het kind van Gerrit Teurlinx, a.e. (niet ingevuld)
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belast met jaarlijks de helft in 14 vaten rogge en 1 kop aan (niet ingevuld) te sBosch

voor de som van 250 gulden

3 februari 1719     412/13v-14

Adriaen Wouter van Baest
verkoopt aan Frans Wouter van Iersel
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. weduwe Adriaan Schoenmakers, a.z. een steeg, e.e. Jan Antonis Witlox, a.e. de straat

voor de som van 110 gulden

4 februari 1719     412/15-16v

Adriaen Potters als man van Anna Maria Gerit Wijtmans, de ene helft
Josijna Gerit Wijtmans, laatst weduwe van Johan Spinct(?), de andere helft
verkopen aan Adriaen van de Loo als gemachtigde van Abraham Hubert, schepen van sBosch
2/3 in een reductie pacht van 1 mud rogge uit onderpanden toebehorende aan het gasthuis Steven van den 
Broeck te sBosch, gelegen te Udenhout op het Winckel 
deze pacht bedraagt nu 5 gulden te betalen op st. Andriesdag apostel
hun vader aangekomen door koop voor schepenen alhier van Embert Willem van de Wiel en Hendrik Jan 
Herbert de Cort als man van Maijcken Willem van de Wiel op 18 mei 1672

voor de som van 100 gulden

in de marge
op 10 maart 1722 afgelost met 100 gulden door Arnoldus de Vin

5 april 1719     412/34-34v

Adriaen van Aelst
verkoopt aan Niclaes Francis van der Hagen
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Frans Jan van Deursen, a.z. Peter Gijsbert van Rijswijk, e.e. Elias Aert Brekels, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 105 gulden
verkoper aangekomen door koop van Herman Cremers voor schepenen van sBosch

20 april 1719     412/36v-37

Maria weduwe Jan Jan Dolcken
verkoopt aan Jan Jacob Piggen
huis, hof en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout in de Kuijl
e.z. Jan Jacob Huijbert Piggen, a.z. Peter van Beughem, e.e. de gemene straat, a.e. de Cuijlstraet

voor de som van 345 gulden

22 april 1719     412/37-37v
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Jan Adriaen Bertens
verkoopt aan Frans Jan Wouters
huis en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Jan Willem Berghmans, a.z. Hendrick Goijaart Vermeer, e.e. de straat, a.e. Hendrick Jan Vermeer
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch

voor de som van 405 gulden

14 juni 1719     412/48-49

Wouter en Allegonde, kinderen van Cornelis van Esch en Elisabeth van Berkel
verkopen aan Cornelis en Huijbert, kinderen van wijlen Hendrik van Laerhoven
broekveld, 15,5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek
e.z. Zacharias Lomans, a.z. Jan Willem Berghmans c.s., e.e. Jan Aert Robbe, a.e. de verkoper
scheidende op de helft van de sloot te maken over de wal
met de gerechtigheid van weg die door kopers en verkopers onderhouden moeten worden

voor de som van 600 gulden

16 juni 1719     412/49v-50

Adriaen, Thomas, Peter en Jan, kinderen van wijlen Peter van Besouwen
verkopen aan Jan Jan van Abeelen
akkerland genaamd de Smits acker, 1 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. de koper, a.z. Gerit Jan Heunen, e.e. een gemene weg, a.e. Elis Aert Brekels
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de heer van Loon op Zand

voor de som van 40 gulden

20 juni 1719     412/50v-51

Martinus Cornelis Hendrik als man van Elisabeth, Cornelis en Arien, kinderen van wijlen Peter Priems en 
Adriana Mattheus Berghmans
verkopen aan Frans Wouter van Iersel
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. kinderen Arien Vermeer, a.z. Claes Peter Verhoeven (als gebruiker), e.e. Adriaen Cruijse, a.z. een 
gemene weg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen van dit kwartier

voor de som van 250 gulden

20 juni 1719     412/51-51v

Willem Gommert de Cort als man van Adriana Peter Vugts
verkoopt aan Anthonie Hendrik Teulmans
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Geselse straat
e.z. Adriana Elis Brekelmans, a.z. weduwe Dirck van de Ven, e.e. Mattijs de Groot, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch

voor de som van 68 gulden
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19 juli 1719     412/51v-52v

Adriaen Jan de Cort als man van Maria Cornelis Jacobs
verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer
1. weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Houtse straat
b.z. de heer van Bree, e.e. de heer Gijsbert Verwiel, a.e. een erfsteeg
2. weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. de heer van Bree, a.z. Cornelis Jacob Gerits, e.e. de heer Gijsbert Verwiel, a.e. een erfsteeg

voor de som van 260 gulden

26 augustus 1719     412/56v-57

Anneke Cornelis van Riel weduwe Jan Heijliger Weijtens, met procuratie van de schepenen van Venloon
verkoopt aan Otto Juijn, drossaard van de heerlijkheid Venloon
1. moerveld, genaamd het Wouveldeken, deels uitgeturfd, 25 roeden, te Udenhout in den Brandt
b.z. Hendrik Jan Vreijssen, e.e. den Haerman, a.e. erfgenamen Wouter Andries Nouwens
2. moerveld, genaamd het Segveldeken, 15 roeden, als voor
e.z. de gemene lei, a.z. Hendrik Jan Vreijssen, e.e. de waterputten, a.e. erfgenamen Hendrik Gerrit Cleeff

voor de som van 167 gulden 10 stuivers

26 augustus 1719     412/57-57v

Laureijs en Hendrick Jan Wijters
verkopen aan Otto Juijn, drossaard van de heerlijkheid Venloon
moerveld, genaamd het Segveldeken, 18,5 roeden, te Udenhout in den Brandt
e.z. de verkrijger, a.z. Hendrik Jan Wijters, e.e. erfgenamen Hendrik Gerrit Cleeff, a.e. de waterputten

voor de som van 40 gulden

24 oktober 1719     412/70-70v

Walterus van de Lipstadt als man van Petronella van Grevenbroeck
verkoopt aan Heijliger van Grevenbroeck
1. de helft in een uitgeturfd moerveld, 1,75 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. kinderen Jan Slots, a.z. (niet ingevuld), e.e. erfgenamen Peter Peter Vugts, a.z. Anthonij Wolfs
2. broekveld, genaamd den Berckelsen beemt, 2 lopen, als voor
e.z. weduwe Peter Elis Aerts, a.z. erfgenamen Anthonie Jan Ariens, e.e. Gijsbert Verwiel, a.e. Elis 
Brekelmans

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door deling voor notaris David ...

4 november 1719     412/71-71v

Cornelis Jan van Deurse, mede voor Cornelis Schonck, voogd over de 6 kinderen van wijlen Adriaen Jan 
van Deursen
verkopen aan Frans Jan van Deursen
akkerland en weiland, genaamd de Aghterste nieuwe weij, 3 lopen, te Udenhout aan de Creijtemoolen in de 
Aghthoeve
e.z. de heer van Casteren, a.z. en e.e. heilige geest van sBosch, a.e. kinderen Jan van der Sterren
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voor de som van 145 gulden

4 november 1719     412/71v

Cornelis Jan van Deurse, mede voor Cornelis Schonck, voogd over de 6 kinderen van wijlen Adriaen Jan 
van Deursen
verkopen aan Frans Jan van Deursen
heiveld genaamd de Heijstreecken, 6 lopen, als voor aan het Gommelaer
e.z. kinderen Jan van der Sterre, a.z. de heer van Balen, e.e. een steeg, a.e. de straat

voor de som van 37 gulden 10 stuivers

7 november 1719     412/73-74v

Allegonda van Iersel, weduwe Adriaen Wijtmans
verkoopt aan Agneta de Backer huisvrouw van Dirck Michiel van Iersel, t.b.v. haar man
o.a. 
1. 1/4 deel in 4/6 en de helft in 1/6 deel in een beemd genaamd de Gleren(?), 4,5 lopen, te Udenhout in het 
Giersbergs broeck
e.z. erfgenamen Joris Verschuere, a.z. erfgenamen Gilles de Weer, e.e. de gemene lei, a.e. erfgenamen 
Cornelis Andries de Weer
2. 1/4 deel in 4/6 en de helft in 1/6 deel in een weiveld, genaamd de Blockens, 4,5 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Tilleman Lemnius, a.z. erfgenamen jonker van der Stegen, e.e. Elisabeth weduwe Cornelis 
van Esch, a.e. erfgenamen Cornelis Andries de Weer

voor de som van 100 gulden

16 november 1719     412/75v-76

Adriaen Wouter van Baest
verkoopt aan Niclaes Thomas Colijns t.b.v. Cornelia Adriaen de Jongh
akkerland en weiland, 2 lopen, te Udenhout in den Hoeck
e.z. kinderen Jan de Lepper, a.z. en e.e. de straat, a.e. Jan de Vien
belast met jaarlijks de helft in 7 vaten rogge OM aan het st. Anna vrouwen gasthuis

voor de som van 16 gulden
de verkoper aangekomen van Margaretha zijn zuster

20 december 1719     412/81-82

Jan Adriaen Coolen
verkoopt aan Arien Adriaan Colen
akkerland, genaamd het Steken, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. armentafel van sBosch, a.z. en e.e. Peter Jan Vermeer, a.e. de straat
belast met jaarlijks 7 stuivers aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch

voor de som van 150 gulden

412/83v-84
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Cornelis Lucas van Iersel als man van Maria Antonis Pighmans, weduwe van Adriaen Laureijs van de Wouw
verkoopt aan Joannes Andries Schijven
de helft in een huis, schuur en schop met aangelegen erf, 7 lopen, boomgaard, teulland, weiland
e.z. weduwe Adriaen vande Wouw, a.z. de straat, e.e. onmondige kind van Peter Gerit Teurlings, a.e. 
Cornelis Jacobs
belast met jaarlijks de helft in 14 vaten rogge in een cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen 
te sBosch
de verkoper reserveert de helft in van 21 eikenbomen

voor de som van 278 gulden 3 stuivers

26 januari 1720    412/87-88

Adriaan Jan van de Plas
verkoopt aan Laureijs Daniel van Son
1. huis, schuur en bakhuis en aangelegen erf, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jenneke weduwe Hendrik Adriaen Elisse, a.z. Adriaen Jan Priems, e.e. Jan Laureijs Witlox, a.e. de 
straat
2. akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Maria weduwe Adriaen Niclaas Verhoeven, a.z. en e.e. de straat, a.e. Jan Laureijs Witlox

voor de som van 200 gulden

3 februari 1720     412/88v-90

Willem Gijsbert Melters
verkoopt aan Dirck Jan Appels
akkerland, genaamd Biesevelt, 2 lopen, te Udenhout in het Winckel
e.z. Leijntie Jan van Rijswijck, a.z. weduwe Jan de Vien, e.e. het groot gasthuis van sBosch, a.e. een 
gemene weg

voor de som van 2 gulden

3 februari 1720     412/88v-90

Willem Gijsbert Melters
verkoopt aan Cornelis Jan Martens
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Adriaen Marten Priems, a.z. Peter Jan van Aelst, e.e. Joost Hendrik Ekels, a.e. de kreitenhei

voor de som van 30 gulden

12 februari 1720     412/93v-94v

Francis Adriaen Francken en Jan Adriaen Emmen, beide wonende te Tilburg, voogden van de vier kinderen 
van Bartholomeus Adriaen Francken en Elisabeth Marcus Anthonis Emmen
verkopen aan Migiel Francken wonende te Helvoirt
het achterste 1/3 deel van een weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Sandcant
e.z. Hendrick Hamers,a.z. Hendrik Anthonis van de Ven,e.e. weduwe Peter Francken,a.e. de gemene lei

voor de som van 281 gulden
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12 februari 1720     412/94v-95

Peter Jan Cruijse als man van Maria Jan Heunen
verkoopt aan Cornelis Zegers t.b.. Francis van Rijswijck
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Kuijl
e.z. weduwe Wouter Jan van Iersel, a.z. en e.e. weduwe Jan Aert Marcelis, a.e. kinderen Adriaen Cornelis 
Fransen
belast met jaarlijks 11 stuivers 8 penningen gewincijns aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 53 gulden

14 februari 1720     412/96-96v

Dirck Dirck de Greeff, wonende te Besoijen, mede voor zijn vader en als gemachtigde van Geertruijde en 
Jan en Lambert de Greef en Cornelis de Wit als man van Elisabeth de Greeff
verkopen aan Govert Ophorst, schoolmeester te Nieuwkuijk
een heiveld, genaamd het Heijveldeken, 1.5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broeck
e.z. Adriaen Marten Priems, a.z. Willem Pijnenborgh, e.e. Peter Jan Cuijpers, a.e. Aert Andries Cuijpers

voor de som van 25 gulden

22 februari 1720     412/98v-99

Frans Jan Wouters als man van Petronella, Peter Gijsbert van Rijswijck als man van Adriana, beide dochters 
van wijlen Adriaen Aert Marcelis
verkopen aan Jan Mattijs Wijters
akkerland, 2 lopen in een stuk akkerland van 4 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Peter Mattijs Geerts, a.z. een gemene weg, e.e. de verkrijger, a.e. Adriaen Piggen
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 10 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit 
kwartier
belast met jaarlijks 6 stuivers aan zeker gasthuis te sBosch

voor de som van 100 gulden

22 februari 1720     412/99v-100

Anna Maria Wijnant van Broeckhoven
verkoopt aan Willem Robbert Brekelmans
huis en schuur, aan elkaar, te Udenhout op de Schoorstraat
rondom de verkrijger

voor de som van 50 gulden

22 februari 1720     412/100-101v

Willem Robbert Brekelmans als man van Seijken Jan van Broekhoven
verkoopt aan Jan Adriaen Brekelmans
1. huis, hof, bakhuis en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. de verkrijger, a.z. Maria weduwe Wijnant Denis Schapendonck, e.e. de straat, a.e. een steeg
2. akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Joost Laureijs van Rijswijck, a.z. de duinen, e.e. de straat, a.e. de heer van Wamelen
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3. akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. Frans Wijnant van Broekhoven, e.e. de heer van Wamelen, a.e. Arien Jan 
Berghmans
4. weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. en e.e. Joost Laureijs van Rijswijck, a.e. Jan Jacobs Pigge
5. heide en weiland, 6 lopen, als voor
e.z. Anna Maria van Broeckhoven, a.z. en e.e. de verkrijger, a.e. de heer van Wamelen

voor de som van 800 gulden

6 maart 1720     412/104v-105

Niclaes Verhoeven
verkoopt aan Huijbert Huijbert van Iersel
weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Jan Adriaen Coolen, a.z. Willem Huijbert Piggen, e.e. Petrus van Beugem, a.e. Peerke weduwe Adriaen 
Embert van de Schoor
belast met jaarlijks 12 stuivers cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch

voor de som van 165 gulden

5 april 1720     412/110v-111v

Jan Peter Verheijden als man van Maria Willem vande Wouw
verkoopt aan Frans van Deursen
1. 1/3 deel in akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan de moole ten Creijte
e.z. Jan Crijnen, a.z. Jan Bertens, e.e. de straat, a.e. een gemene steeg
2. 1/3 deel in een weiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Jan Crijnen, a.z. Adriaen Elis Breeckelman, e.e. de straat, a.e. een gemene steeg
3. 1/3 deel in een heiveld, 3 lopen, als voor in het Gommers Broeck
e.z. Peter Gijsbert van Rijswijck, a.z. (niet ingevuld), e.e. een gemene steeg, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 50 gulden

9 april 1720     412/112-112v

Jan Dingemans als man Adriana Dingeman Cruijse
verkoopt aan Adam Cornelis Brocke
de helft in akkerland, 2 lopen 16 roeden, te Berkel in de Seshoeven
e.z. Hendrik van Doesburgh, a.z. Adriaen Huijbert Pigge, e.e. mevrouw van Beugen, a.e. Adriaen Cruijse
met de gerechtigheid van overweg over het erf van Adriaen Cruijse
belast met jaarlijks de helft in 2 vaten 2 kannen rogge aan (niet ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in 15 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier

voor de som van 20 gulden

13 april 1720     412/112v-113

Frans Jan van Deursen als man van Catalijn Heijliger Brocke
verkoopt aan Jan Cornelis Sloths t.b.v. zijn moeder Anneke weduwe Jan Sloths (sic)
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Elis Aert Brekelmans, a.z. Willem van Abeele, e.e. de verkoper, a.e. Cornelis van de Ven
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voor de som van 400 gulden

24 juni 1720     412/123v-124

Jan van de Plas
verkoopt aan Jan Cornelis Jan Martens
een heiveld, 1 lopen, te Udenhout in den Biesemortel
e.z. Luijcas van Son, a.z. kinderen Gijsbert Hendrik Smolders, e.e. de Prinses van Oranje, a.e. kinderen Jan 
Wouter Coolen

voor de som van 14 gulden

29 juni 1720     412/124v-125

Aert Cuijpers
verkoopt aan Govert Ophorst
heiveld, 1,5 lopen, genaamd 't Heijveld, te Udenhout in het Giersbergs broeck
e.z. de verkrijger, a.z. Jan Jan Pijnenburg, e.e. Adriaen Marten Priems, a.e. Wouter Gommert Pijnenborgh
met de gerechtigheid van weg over het erf van Wouter Gommert Pijnenburg

voor de som van 25 gulden

5 juli 1720     412/125-126

Maria Heijliger Brock weduwe Joost Jan van Iersel
verkoopt aan Cornelis Zegers
een houtbos, 4 lopen, te Udenhout aan de Brandse steeg
e.z. Adriaen Elis Breeckelmans, a.z. weduwe Ariaen Niclaes Verhoeven, e.e. Johan Ophorst, a.e. de 
Brandse steeg
belast met jaarlijks 10 stuivers aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch

voor de som van 111 gulden

5 juli 1720     412/125-126

Maria Heijliger Brock weduwe Joost Jan van Iersel
verkoopt aan Cornelis Zegers
broekveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Asschotse steeg
e.z. Aart Couwenbergh, a.z. hoeve bewoond door Peter Jan Vermeer, e.e. Jan Willem Burgmans, a.e. 
Lambert Gerrit Peijnenburgh

voor de som van 45 gulden

22 juli 1720    412/127v-128

Jan Cornelis Jan Driese, mede voor Dingena Cornelis Jan Driesse zijn zuster
verkopen aan Willem Jan Berghmans
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout aan de creijte moolen
e.z. Joost Jan van Iersel, a.z. Cornelis Jan van Deursen, e.e. een gemene weg, a.e. Jan Adriaen Bertens

voor de som van 180 gulden
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25 juli 1720     412/128-129

Joost Peter Joosten, wonende te Tilburg als man van Petronella Ariens van Rijswijck, Peter en Gijsbert, 
kinderen van Jan Ariens van Rijswijck verwekt uit Maria Jan Cuijpers, en de voornoemde Joost en Hendrik 
van Besouwen als voogden over Adriaen en Anthonie, kinderen van Anthonij Ariens van Rijswijk, verwekt 
door Barbara van Nunen, voor de ene helft
en Anneke weduwe Peter Francken de andere helft
verkopen aan Jan Peter Verhoeven
akkerland, genaamd de Streep, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesemortel
e.z. Gijsbert Arien van Iersel, a.z. Jan Peter Verhoeven, e.e. Maria Arien Verhoeven, a.e. Jan Laureijs Witlox
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge aan het groot gasthuis te sBosch

voor de som van 8 gulden 5 stuivers

25 juli 1720     412/129-129v

Joost Peter Joosten, wonende te Tilburg als man van Petronella Ariens van Rijswijck, Peter en Gijsbert, 
kinderen van Jan Ariens van Rijswijck verwekt uit Maria Jan Cuijpers, en de voornoemde Joost en Hendrik 
van Besouwen als voogden over Adriaen en Anthonie, kinderen van Anthonij Ariens van Rijswijk, verwekt 
door Barbara van Nunen, voor de ene helft
en Anneke weduwe Peter Francken de andere helft
verkopen aan Marten Gijsbert de Cort
een weiveld, 1,5 lopen,te Udenhout op het Winckel
e.z. Catalijn van Rijswijk, a.z. Wouter Coolen, e.e. Claes Verhoeven,a.e. het groot gasthuis te sBosch

voor de som van 60 gulden

@@@@@25 juli 1720     412/129v-130

Joost Peter Joosten, wonende te Tilburg als man van Petronella Ariens van Rijswijck, Peter en Gijsbert, 
kinderen van Jan Ariens van Rijswijck verwekt uit Maria Jan Cuijpers, en de voornoemde Joost en Hendrik 
van Besouwen als voogden over Adriaen en Anthonie, kinderen van Anthonij Ariens van Rijswijk, verwekt 
door Barbara van Nunen, voor de ene helft
en Anneke weduwe Peter Francken de andere helft
verkopen aan Jan Cornelis Driessen
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Embert van Strijthoven,a.z. kinderen Jan van Abeelen, e.e. Cornelis Adriaen Roose, a.e. Huijbert van 
Laerhoven

voor de som van 211 gulden

25 juli 1720     412/130-131

Joost Peter Joosten, wonende te Tilburg als man van Petronella Ariens van Rijswijck, Peter en Gijsbert, 
kinderen van Jan Ariens van Rijswijck verwekt uit Maria Jan Cuijpers, en de voornoemde Joost en Hendrik 
van Besouwen als voogden over Adriaen en Anthonie, kinderen van Anthonij Ariens van Rijswijk, verwekt 
door Barbara van Nunen, voor de ene helft
en Anneke weduwe Peter Francken de andere helft
verkopen aan Gijsbert van Engelen
1. akkerland en weiland, 2 lopen, te Udenhout aan de Sandtcandt
e.z. Anneke weduwe Peter Francken, a.z. de gemene straat, e.e. de gemene lei, a.e. armen van sBosch
belast met jaarlijks niet nader genoemde lasten
2. weiveld, 2 lopen, als voor
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e.z. kinderen Peter Coolen, a.z. kinderen Gijsbert Joordens, e.e. de gemene lei, a.e. kinderen Wouter 
Joordens

voor de som van 205 gulden

25 juli 1720     412/131-131v

Peter en Gijsbert, kinderen van Jan Ariens van Rijswijck en Maria Jan Cuijpers, Joost Peter Jooste en 
Henrick van Besouwen, voogden van Adriaen en Anthonij, kinderen van Anthonij Arien van Rijswijck en 
Barbara van Nunen voor de ene helft
en Anneke weduwe Peter Francken voor de andere helft
verkopen aan Joost Peter Joosten
een houtveld genaamd het Busken, te Udenhout in den Biesemortel
e.z. Joost Willems, a.z. en e.e. weduwe Arien Verhoeven, a.e. Jan Laureijs Witlox

voor de som van 71 gulden 13 stuivers

25 juli 1720     412/131v-132v

Joost Peter Jooste, wonende te Tilburg als man van Petronella Ariens van Rijswijk, Peter en Gijsbert, 
kinderen van Jan Ariens van Rijswijck en Maria Jan Cuijpers en Joost Peter Jooste en Hendrik van 
Besouwen als voogden over Adriaen en Anthonie kinderen van Anthonie Arien van Rijswijck en Barbara van 
Nunen
verkopen aan Peter Ariens Verhoeve
akkerland genaamd de Streep, 1,75 lopen te Udenhout in den Biesemortel
b.z. en e.e. weduwe Arien Verhoeve, a.e. Jan Peter Verhoeven
belast met jaarlijks de helft in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 6 vaten rogge aan het groot gasthuis te 
sBosch

voor de som van 22 gulden

25 juli 1720     412/131v-132v

Joost Peter Jooste, wonende te Tilburg als man van Petronella Ariens van Rijswijk, Peter en Gijsbert, 
kinderen van Jan Ariens van Rijswijck en Maria Jan Cuijpers en Joost Peter Jooste en Hendrik van 
Besouwen als voogden over Adriaen en Anthonie kinderen van Anthonie Arien van Rijswijck en Barbara van 
Nunen
verkopen aan Wouter Jan Colen
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. kinderen Jan Jan van Abeele, a.z. Jan Jan van Aelst, e.e. het groot gasthuis te sBosch, a.e. de Mortelse 
steeg

voor de som van 122 gulden

@
25 juli 1720     412/133-133v

Jenneke Arien Mulders weduwe van Jan Bastiaen van Engeland
doet afstand van tocht aan haar kinderen Jan Cornelis Driese als man van Anneke, Adriaen en Bastiaen
1/3 deel in een akkerland en weiland, 1,5 lopen te Udenhout in den Biesemortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. en e.e. Jan Laureijs Witlocx, a.e. Jan Verhoeve
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25 juli 1720     412/133v-134

Adriaen en Bastiaen en Jan Cornelis Driese als man van Anneke,kinderen van wijlen Jan Bastiaen van 
Engeland en Jenneke Arien Mulders voor 1/3 deel,
Jan Jooste als man van Adriaentje Adriaen Mulders voor 1/3 deel en Jenneke Arien Mulders voor 1/3 deel
verkopen aan Jan Laureijs Witlocx
akkerland en weiland, 1,5 lopen te Udenhout in den Biesemortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. en e.e. Jan Laureijs Witlocx, a.e. Jan Verhoeve

voor de som van 120 gulden

8 augustus 1720     412/136-136v

Gijsbert Arien van Iersel als man van Jenneke Aert Storimans
verkoopt aan Jan Peter Verhoeven
akkerland en bos, 2 lopen, te Udenhout in den Biesemortel
e.z. Jacob Arien van Rijswijck, a.z. en e.e. de verkrijger, a.e. de armentafel van sBosch
met de gerechtigheid van weg zoals van ouds

voor de som van 70 gulden

30 augustus 1720     412/139-139v

Wijnandt Hendrick van Iersel
verkoopt aan Adriaen Jan Berchmans
een elzen hout bos, 1,5 lopen, te Udenhout op de Slimstraat
e.z. weduwe Peter Jan van Abeelen, a.z. en e.e. de verkrijger, a.e. Embert van de Schoor

voor de som van 160 gulden

412/139v-

Willem Ginhoven, deurwaarder van het kantoor der domeinen van Brabant, uit naam van de heer Isaac 
Hermanus Elsevier, die weer gemachtigd is door de hoof edele welgeboren heere Philips Jacob van Borsele 
van de hoge raad en de rentmeester-generaal der domeinen van Brabant, over stad en meierij van sBosch 
en de kwartieren van dien, uit krachte van een resolutie van de Raad van State van 19 mei 1704, woordelijk 
aangehaald in een transportakte van 1 juni 1704, geregistreerd in het verbandboeck van de tol en leenkamer 
der stad en meierij, nr. 9 fol 53
verkoopt aan Johan Ophorst
1. een huis, hof en boomgaard en aangelegen akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. erfgenamen Aert van Horst, en erfgenamen Peter Verhoeve, a.z. en e.e. Jan Wijnants van Iersel, a.e. de 
straat
2. de oostelijke helft in de helft van akkerland aan de zuidelijke kant,, 7,5 lopen, als voor in de Zeshoeven
e.z. kinderen Laureijs van Abeelen, a.z. Jan Hendrik Verhoeve c.s., e.e. Anthonij Jan van den Boer, a.e. een 
erfweg
3. de helft in akkerland, aan de zuidelijke kant, 3 lopen, als voor
e.z. Anthonij van Iersel c.s., a.z. Aert Jan van Iersel, e.e. Jan Jan Deckers c.s., a.e. Clasijna weduwe Jan Jan 
Vermeer
4. de helft in een weiveld, genaamd Boone weij, 5 lopen, als voor in de Slimstraat
e.z. Laurens Arien Witlocx, a.z. kinderen Aert Jan Grevenbroeck e.a., e.e. erfgenamen Gerit Gerit 
Peijnenborgh, a.e. een erfweg

belast met jaarlijks:
de helft in 13 vaten rogge BM aan het Clara klooster te sBosch
de helft in 10 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
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de helft in 2 penningen alle drie jaren aan de gezworenen van Haaren
de helft  in 4 gulden aan de conventualen van Tongerlo
de helft in 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
de helft in 1 gulden 10 stuivers aan het Lieve Vrouwe gilde te Oisterwijk

voor de som van 335 gulden
deze goederen zijn afkomstig uit de "boesem" wijlen Reijnder Gijsbert van Iersel die een schuld had als 
pacht van de novale tienden van Diessen in 1700.

14 oktober 1720     412/144v-145

Willem Peter van Iersel, voorheen weduwnaar van Jenneke Peter Coolen
doet afstand van de tocht aan zijn kinderen Peter, Gerrit en Adriaan en Guilliam Verhart als man van 
Petronella
in huis, schuur, schop, boomgaard, akkerland, weiland daarbij horende, 12 à 13 lopen, aan de Creijten 
Moolen, tegenwoordig gehuurd door Peter Aert Couwenbergh en zijn vader

23 oktober 1720     412/146v-147v

Jan van Aelst
verkoopt aan Peter van Aelst
1. 1/5 deel onbedeeld in een huis en hof, en erf, 4 lopen, te Udenhout in Brabants hoek
e.z. Jan Daendels van Son, a.z. Thomas Hendrik van Son, e.e. de kinderen Andries Schijven, a.e. de 
gemene straat
2. 1/5 deel in akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. Eijcke Peter Daendels, a.z. de verkrijger, e.e. Andries Schijven, tot op 3 roeden aan het huis van de 
verkrijger
3. 1/5 deel in weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Neeltje Willems de Cort, a.z. de weduwe Jan Jan van Aelst, b.e. een steeg
4. 1/5 deel in akkerland en weiland, genaamd Schouts velt, 2,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan van Aelst, a.z. de verkrijger, e.e. kinderen Andries Schijven, a.e. de gemeint
5. 1/5 deel in akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Neeltie Willems de Cort, a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan Dolcken, a.e. Embert van Strijthoven

belast met jaarlijks 1/5 deel in:
een meerdere pacht van 4 gulden 5 stuivers aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen van dit 
kwartier
een meerdere pacht van 2 vaten rogge
een meerdere pacht van 4 vaten gerst, bedien aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
1 gulden in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)

voor de som van 45 gulden

9 november 1720     412/149-150

Lambert Cornelis van Iersel als man van Eijcke Jan Adams
verkoopt aan Peter Jan Vermeer
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Ses hoeve
e.z. Peter Cornelis de Leeuw, a.z. het kind Jan Jan (van?) Gommers de Cort, e.e. Frans Wagemakers, a.e. 
Jan Wijnandt van Iersel

voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen door deling van Neeltje Wouter Cornelis van Haeren, zijn schoonmoeder
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20 november 1720     412/151-152v

Elis Adriaen Coolen als man van Jenneke Willem Piggen
verkoopt aan Jan Piggen als voogd over de 9 kinderen van wijlen Willem Piggen
1. 1/20 deel in een huis en aangelegen erf, 1,5 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. kinderen Thomas Maes, a.z. en e.e. Adriaen Piggen, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 1/20 deel in 5 gulden aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
2. 1/20 deel in akkerland, 4,5 lopen, als voor
e.z. kinderen Thomas Maes, a.z. Jan Pigge, e.e. een erfweg, a.e. Harske weduwe Jan Aert Marcelis
3. 1/20 deel in een weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Thomas Maes, a.z. weduwe Jan Jan Dolcken, e.e. Petrus van Beugen, a.e. Harske weduwe 
Jan Aert Marcelis
belast met jaarlijks 1/20 deel n 1/3deel van 23 stuivers bisschopscijns
4. 1/20 deel in broekveld, 2 lopen, als voor
e.z. Peter Kam van Abeelen, a.z. Elis Coolen c.s., e.e. Petrus van Beugen, a.e. Harske weduwe Jan Aert 
Marcelis
met de gerechtigheid van weg zoals vanouds
belast met jaarlijks 1/20 deel in 2 stuivers 1 duit aan zeker armhuis te sBosch

voor de som van 12 gulden

21 december 1720     412/159v-160

Jan Paulus van Haeren als man van Adriana, Willem Jan Paulusse als man van Cornelia en Lambert, 
kinderen van wijlen Cornelis van Iersel
verkopen aan Peter Jan van Iersel
broekveld, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat
e.z. Gerit van Broeckhoven, a.z. Cornelis Jan van Iersel, e.e. Heijliger Aert Grevenbroeck, a.e. de prins van 
Auverne

voor de som van 40 gulden

31 december 1720     412/161v-162v

Lambert Smolders als man van Elisabeth Wouter van Laerhoven
verkoopt aan Cornelis Papen
1. 1/8 deel in een huis en aangelegen erf, 1,5 lopen, te Udenhout in den Brandt
b.z. en e.e. Jan Ophorst, a.e. erfgenamen Anthonij Wolfs
2. 1/8 deel in akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Joost Huijbert Janse, a.z. en e.e. Johan Ophorst, a.e. de gemeint van Drunen
3. 1/8 deel in een uitgeturfd moerveld, genaamd de Leege Weij, 3 lopen, als voor
e.z. erfgenamen Anthonij Wolfs, a.z. Paulus Adriaan Neelen, e.e. erfgenamen vrouw van den Heuvel, a.e. 
Johan Ophorst
4. 1/8 deel in een uitgeturfd moerveld, 4 lopen, als voor aan de dijk
e.z. Jan Wijnandt van Iersel,a.z. erfgenamen Anthonij Wolfs, e.e. de lei, a.e. kinderen Dirck Nouwens

voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

6 januari 1721     412/162v-163

Jan Gerit Teurlings, voor zich zelf en namens zijn zuster Jenneke en Jan Aert Emme, mede voor Gerrit zijn 
broer
verkopen aan Adriaen Willem Verhoeve
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akkerland, 0,75 lopen, te Udenhout op het Winckel
b.z. weduwe Jenneke van Abeelen, e.e. het groot gasthuis te sBosch, a.e. de heer van Casteren c.s.

voor de som van 40 gulden

11 februari 1721     412/181-182

Goijaert en Jan, en Anthonij Goijaert Driesen en Zeger Priems als voogden over Maria, Marten en Elisabeth, 
alle 5 kinderen van wijlen Andries Goijaert Driessen en wijlen Elisabeth Goijaert Priems
verkopen aan Jan Wijnand van Iersel
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. kinderen Gerrit Peijnenborgh, a.z. Arien Teunis van Iersel, e.e. Willem Jan van Abeelen, a.e. een 
gemene erfweg
belast met jaarlijks 21 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht van 8 mud rogge aan de erfgenamen 
van wijlen juffrouw Pellegrom te sBosch

15 februari 1721     412/182v-183v

Jan Cornelis Maes als man van Cathalijn Jan van Rijswijck
verkoopt aan Adriaen Willem Verhoeven
1. weiland, 1,5 lopen, te Udenhout achter het Winckel
e.z. kinderen Niclaes Ariens Verhoeve, a.z. het groot gasthuis te sBosch, e.e. Marten Gijsbert de Cort, a.e. 
weduwe Jan Jan van Aelst
met de gerechtigheid van weg over het erf van de weduwe Jan Jan van Aelst
2. akkerland, 1 lopen, als voor in de Meert acker
e.z. kinderen Cornelis Jan Driessen, a.z. Arien Jan van Rijswijck, e.e. Jan Gevers de Cort, a.e. een erfsteeg
belast met jaarlijks 1 vat rogge OM in een meerdere pacht aan N. de Bie q.q. te sBosch

voor de som van 98 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door deling van zijn schoonouders

15 februari 1721     412/183v-184

Jan Cornelis Maes als man van Cathalijn Jan van Rijswijck
verkoopt aan Frans Wouter van Iersel
een houtveld, 0,75 lopen, te Udenhout achter het Winckel
e.z. Dirck Jan Appels, a.z. Jan Peter Verhulst, e.e. een erfsteeg, a.e. het groot gasthuis te sBosch

voor de som van 37 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders door deling

24 maart 1721     412/186-186v

Cornelis Jan Adams
verkoopt aan Willem Jan Berghmans
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Jan Willem Berghmans, a.z. erfgenamen Jan Laureijs van Rijswijck, e.e. de gemene straat, a.e. het 
convent van Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch
de verkoper reserveert het hout dat hij binnen een half jaar zal ruimen

voor de som van 700 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
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6 mei 1721     412/195v-196

Huijbert Adriaen de Brouwer
verkoopt aan Willem Dirckse van Doormalen
akkerland en heiveld, 2 lopen, te Oisterwijk op de Locht
b.z. en e.e. de verkrijger, a.e. de gemeint

voor de som van 23 gulden

16 mei 1721     412/198v-199v

Jan Jan den Ouden en Peter Heijmans, voogden van de 2 kinderen van wijlen Jan Jan van Abeelen, 
Cornelis Wijnant van Abeelen, nomina uxoris
verkopen aan Josina Wijnant van Abeelen
huis en aangelegen erf, 0,75 lopen, te Udenhout bij het Winkel
e.z. Arien Marten Priems, a.z. Wouter Jan Colen, e.e. Dirck Jan Appels, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het groot begijnhof te sBosch

voor de som van 33 gulden

16 mei 1721     412/199v-200

Jan Jan den Ouden en Peter Heijmans, voogden van de 2 kinderen van wijlen Jan Jan van Abeelen, 
Cornelis Wijnant van Abeelen, nomina uxoris
verkopen aan Cornelis Cornelis de Cort
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. Willem Bouwens, a.z. Niclaas Franken, e.e. de armentafel van sBosch, a.e. juffrouw van Haaren

voor de som van 32 gulden

3 april 1720 - vernaderd door Petronella Wijnant van Abeelen

16 mei 1721     412/200

Jan Jan den Ouden en Peter Heijmans, voogden van de 2 kinderen van wijlen Jan Jan van Abeelen, 
Cornelis Wijnant van Abeelen, nomina uxoris
verkopen aan Arien Marten Priems
weiveld, 1 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat
e.z. Jan Colen, a.z. weduwe Mattijs Vrancken, e.e. Marten Priems, a.e. Jenneke weduwe Adriaen 
Schoenmakers

voor de som van 41 gulden

16 mei 1721     412/200-200v

Jan Jan den Ouden en Peter Heijmans, voogden van de 2 kinderen van wijlen Jan Jan van Abeelen, 
Cornelis Wijnant van Abeelen, nomina uxoris
verkopen aan Gerrit Jan Vugts
akkerland, 0,75 lopen, te Udenhout op het Winkel in de Gommerse straat
e.z. Gerrit Jan Vugts, a.z. Wouter Jan Coolen, e.e. Cornelis Cornelis de Cort,a.e. de straat
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belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers aan het weeshuis te sBosch

voor de som van 11 gulden

5 juni 1721     412/207-208

Joost Huijbert Janse, weduwe Aleth Wouter van Laerhoven, Wouter zijn meerderjarige zoon, en Peter Jan 
Verhulst als man van Adriana
verkopen aan Paulus Adriaen Nouwen, Jan Teunis Nouwen en de 4 kinderen van wijlen Adriaen Teunis 
Wolfs
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in den Brandt
e.z. de kinderen Jan Teunis Janse Wolfs, a.z. Cornelis Spapen, e.e. de gemeint van Drunen, a.e. Johan 
Ophorst
2. 1/4 deel in broekveld, genaamd den Langen Beemt, 6 lopen
e.z. kinderen Teunis Wolffs, a.z. Jan Wijnandt van Iersel c.s., e.e. de gemene lei, a.e. Adriaen Dirck Nouwen
belast met 112 gulden 10 stuivers aan mevrouw de weduwe meester Victor van Beugen, Govert van 
Steenbrouck(?) en Peter van de Schoot

voor de genoemde last

10 juni 1721     412/209v-210

Gijsbert Ariens van Iersel als man van Jenneke Aert Storimans
verkoopt aan Peter Gijsbert van Iersel
1. akkerland, genaamd de Lange Rugge, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biese Mortel
e.z. Jan Laureijs Verhoeven, a.z. en e.e. Jan Laureijs Simons c.s., a.e. Jan Peter Verhoeve
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de leprozen te sBosch
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peer van Doesburgh, a.z. Jan Peter Verhoeve, e.e. Peter van Reijswijck, a.e. Jacob van Rijswijck
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het groot gasthuis te sBosch

voor de som van 90 gulden

13 juni 1721     412/210-210v

Willem Govaart van Cuijck en Willem van de Ven als voogden van het kind van wijlen Adriaen Hendrik van 
den Heuvel en Elisabeth Jan Vromans(?)
verkopen aan Niclaas van der Hagen
huis en hof, 8,5 roeden, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. kinderen Lambert Brocken, a.z. en e.e. Adriaen van Aelst, a.e. de straat

voor de som van 245 gulden

16 juni 1721     412/211-211v

Willem de Cort leent 100 gulden van Maria Heesters
met als onderpanden
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Houtse straat
e.z. Cornelis Jan Bergmans, a.z. een gemene steeg, e.e. weduwe (Wouter) Huijbert Piggen, a.e. prins van 
Auvergne
2. akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. Cornelis Jan Bergmans, a.z. en e.e. een gemene steeg, a.e. de gemene lei
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25 juli 1721     412/223v-224v

Jan Wouter Mutsaerts, weduwnaar Jenneke Goijaert Priems
verkoopt aan Peter Jan Vermeer
1. broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat
e.z. Hendrik Jan Vermeer, a.z. Peter van Beughem, e.e. de verkrijger, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 gulden 6 duiten aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch
2. akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. Jan Willem Piggen, a.z. kinderen Arien Arien Vermeer, e.e. Aert Jan van Iersel, a.e. een gemene 
akkerweg

voor de som van 75 gulden

1 september 1721     412/226-227

Peter Timmers(?), drossaard van de heerlijkheid Moergestel
verkoopt aan Johan Ophorst
akkerland, 4 lopen, te Udenhout op het Hooghout
e.z. Niclaes Ariens Vermeer, a.z. Adriaen Peter Wouter Coolen, e.e. de armentafel van sBosch, a.e. Johan 
de Vien

voor de som van 125 gulden
eerder eigendom van Joost Vugts, veroordeeld, uitlandig, om hierop te verhalen de onkosten van justitie, 
voor een manslag (moord) van Michiel Wouter Vlemmings

29 september 1721     412/229v-230

Niclaes van der Haegen
verkoopt aan Jan Bartholomeus Rademakers
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Peter van Rijswijck, a.z. en e.e. Cathalijn weduwe Frans Jan van Deurse, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de armentafel van sBosch in het groot gasthuis aldaar

voor de som van 25 gulden

29 september 1721     412/230-230v

Cathalijn Heijliger Brock, weduwe Frans van Deursen
verkoopt aan Jan Bartholomeus Rademakers
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Arien Witlocx, a.z. het kind van Elis Aert Brekels, e.e. Peter van Rijswijck,a.e. Arien Cornelis Cruijsen
met de gerechtigheid van overweg over het erf van Peter van Rijswijck

voor de som van 125 gulden

29 september 1721     412/230v-231

Elis Adriaen Coolen als man van Jenneke Willem Piggen
verkoopt aan Jan Adriaen Coolen
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeve
e.z. Willem Adriaen Saijkens, a.z. Jan van Rijswijck, e.e. Arien Jan van Engeland, a.e. een gemene weg
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voor de som van 180 gulden

8 oktober 1721     412/233-233v

Hendrik Michiel Pijnenburgh als man van Petronella Gerrit Verstijnen
verkoopt aan Joost Laurens van Rijswijck
akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Cleijne Mortel
e.z. Johan Ophorst, a.z. het kind van Elis Brekels, e.e. de heilige geest van Oisterwijk, a.e. weduwe Wouter 
Mattheus van Iersel

voor de som van 175 gulden

9 december 1721     412/238-239

Peter Gijsbert Elens
verkoopt aan Willem Jan Burghmans
1. weiveld, genaamd de Koeijweij, 4 lopen, te Udenhout bij de kreitenhei of de molen aldaar
e.z. Cornelis van Iersel, a.z. Aert Jan van Iersel, e.e. houtbos van de gemeente van Udenhout, a.e. de 
gemene straat
2. akkerland, genaamd de Paar acker, 2 lopen, als voor bij de Cleijne Mortel
e.z. weduwe Wouter van Iersel, a.z. en e.e. Willem Burghmans, a.e. Elis Adriaen Coolen
3. 1/4 deel in een heiveld, als voor, 8 lopen, genaamd Schoutene veld, bij de kreitenhei
e.z. Cornelis van Iersel, a.z. Goijaert Jan van de Wiel, e.e. Maria Peter van Iersel, a.e. de kreitenhei
belast met jaarlijks 1/4 deel in 9 stuivers aan de rentmeester der domeinen van Brabant

voor de som van 414 gulden
verlenen van recht van overweg over het eerste perceel aan wie daar recht op heeft

13 december 1721     412/240-240v

Goijaert Jan van de Wiel als man van Gijsbertje Gijsbert van Elens
verkoopt aan Jan Ariens Bertens wonende in Udenhout
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Acht hoeven
e.z. de verkrijger, a.z. Cornelis Luijcas van Iersel, e.e. Jan dries Schijven, a.e. de heer van Casteren
belast met jaarlijks 3 gulden 15 stuivers aan Joost Jan van Iersel wonende te Udenhout

voor de som van 40 gulden

20 december 1721     412/240v-241v

Laureijs Peter Cleijse als voogd over de 3 kinderen van wijlen Cornelis Peter Cleijse, mede voor Jan 
Smolders als toeziender
verkoopt aan Fransis Smits als provisor van de armentafel van Oisterwijk
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biesemortel
e.z. Anthonij Priems, a.z. Adriaen Priems, e.e. Jacob Joost Willems, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan (niet ingevuld)

voor de som van 60 gulden, het bedrag waarvoor de kinderen in deze worden onderhouden

20 december 1721     412/241v-242v
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Adriaen Jan van Rijswijck als man van Anneke Jan van Rijswijck
verkoopt aan Arien Willem Verhoeven
akkerland, 1 lopen, te Udenhout achter het Winckel
e.z. de verkrijger, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. weduwe Jan Gevert de Cort, a.e. een erfsteeg en het erf 
van Jan de Vien
belast met jaarlijks 1 vat rogge OM aan N. de Bie

voor de som van 40 gulden

20 december 1721     412/242v-243

Franck Jan Wagemakers
verkoopt aan Peter Jan Vermeer
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de Ses hoeve
e.z. Adriaen Jan Hamers, a.z. Cornelis Adriaen Vermeer, e.e. Jan Ariens van Rijswijck, a.e. een gemene 
mestweg

voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen door koop van de erfgenamen Aart van Horst c.s.

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008


