
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 414 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van belastingen, 
hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven mitsgaders taxaties van de 
collaterale successie.) 
1725 - juni 1728

8 januari 1725     414/3-3v

Dirck Embert Appels
verkoopt aan Hendrik Goijart Vermeer
broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Winckels Broeck
e.z. kinderen Cornelis van de Ven, a.z. Maria Cornelis van Iersel, e.e. kinderen Jacob Ariens van Rijswijk, 
a.e. de nieuwe steeg

voor de som van 109 gulden

6 februari 1725     414/9-9v

Huijbert Gerrits de jonge
verkoopt aan Cornelis Willem Pijnenborg
akkerland, 1 lopen te Udenhout, achter het Winckel
e.z. Huijbert van Iersel, a.z. Adriaan Ariens Vermeer, e.e. Cornelis de Cort, a.e. weduwe Claas Deckers

voor de som van 40 gulden

7 februari 1725     414/9v-10v

Huijbert Huijbert van Iersel, voogd over het kind van Govert Huijbert van Iersel en Adriana Peter Vermeer, 
Willem Cornelis Vermeer, voor zichzelf en voor Hendrik Jan de Lepper, voogden over de 2 kinderen van 
Maria Jan de Lepper, Peter Cornelis Vermeer voor zichzelf en voor Willem van Abeelen, voogden over de 4 
kinderen verwekt uit Maria Laureijs van Abeelen, allen erfgenamen van Freijs Jan Jacobs, ieder voor 1/15 
deel
verkopen aan Willem Peter van Broeckhoven
1. 3/15 deel in een huis en erf, 1 lopen te Udenhout aan de kreitenmolen
e.z. de verkrijger, a.z. Cornelis van Iersel, e.e. kinderen Willem Vermeer, a.e. de gemeint
2. 3/15 deel in een weiveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. kinderen Thomas Maes, a.z. kinderen Willem Peter van Iersel,e.e. Jan van de Weteringh met een 
gemene weg tussenbeide, a.e. kinderen Marcelis Corsten
3. 3/15 deel in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Willem Vermeer, a.z. verkrijger, e.e. kinderen Willem van Iersel, a.e. het vorige perceel
4.3/15 deel in akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. kinderen Willem Vermeer, a.z. erfgenamen Leonardus Stockvis, e.e. een akkerweg, a.e. kinderen 
Marcelis Corstiaan van Hees

belast met 3/15 deel in 7 gulden 10 stuivers aan het arme manhuis te Oisterwijk, te lossen met 100 gulden

voor de som van 42 gulden

22 februari 1725     414/12v-14

Johanna Jacobus Althoffer, procureur in Oisterwijk, met procuratie van Anthonij Aart de Bressser en Cornelis 
Simon van Esch voogden van de 6 kinderen van wijlen Maria Simons van Esch verwekt door Aert 
Pijnenborgh, zij hebben goederen overgedragen door het overlijden van Heijltje weduwe Simon Jan van 
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Esch aan de provisor van de armentafel namens de onmondige kinderen zijn toebedeeld, namelijk 1/8 deel 
in:
o.a.
1/8 deel in een houtveld, 2,5 lopen te Udenhout in Brabantshoek,
e.z. Peter van Aelst, a.z. de kreitenhei, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
aan Walterus van Esch, provisor van de tafel van de heilige geest te Oisterwijk

22 februari 1725     414/15v-16

Cornelis, Gommert, Laureijs en Niclaas, en Cornelis Jan van de Wiel als man van Jenneke, kinderen van 
wijlen Simon van Esch, verwekt uit Helena Schijven, Jan Wouter Brock als namens Cornelis Smits als man 
van Margareta van Esch, Johannes Maas als man van Cornelia Jan van Esch, voornoemde Laureijs en 
Niclaas nog als voogden over het onmondige kind van Jan van Esch, genaamd Martijntje, en Walterus van 
Esch als provisor van de armentafel van Oisterwijk, mede namens de kinderen van Aert Pijnenborg en Maria 
van Esch, allen erfgenamen van Simon van Esch en Helena Schijven,
verkopen aan Johan Althoffer, secretaris van Oisterwijk, griffier van het kwartier van Oisterwijk
houtveld, 3,5 lopen, te Udenhout in Brabantshoek
e.z. Peter van Aalst, a.z. de kreitenheide, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 42 gulden

27 februari 1725     414/17-17v

Lambert Jan van Rijswijck, voor zichzelf en namens Jenneke weduwe Willem Verhoeven, zijn zuster, 
Hendrick van Rijswijck, zich allen sterk makende voor Lambert zoon van Adriaan van Rijswijck
verkopen aan Jan Aart Jan Robben
1/4 deel in een houtveld, 0,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jenneke weduwe Aart Robben, a.z. en e.e. het gasthuis van sBosch, a.e. Jan van de Pasch

voor de som van 14 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

3 april 1725     414/27-28

Wouter Gommert Pijnenborg
verkoopt aan Wouter Brekelmans
heide en broekveld, te Udenhout in het Giersbergs broeck
e.z. Niclaes Brekelmans, a.z. kinderen Jan van Laerhoven e.e. Govert Ophorst, a.e. de straat

voor de som van 20 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn ouders

14 april 1725     414/30v-31

Cornelis Cornelis Jacobs
draagt over de tocht aan Bartel de Bondt als man van Helena Cornelis Cornelis Jacobs
weiveld en houtveld, 3 lopen, te Udenhout in de Kuijl
e.z. Adriaan Piggen, a.z. N: de Kock, e.e. Jan Mattijs Wijten, a.e. (niet ingevuld)

14 april 1725     414/31-31v

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Bartel de Bondt als man van Helena Cornelis Jacobs, mede namens Jan Cornelis
verkoopt aan Peter Gijsbert van Iersel
weiveld en houtveld, 3 lopen, te Udenhout in de Kuijl
e.z. Adriaan Piggen, a.z. N: de Kock, e.e. Jan Mattijs Wijten, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 150 gulden

27 april 1725     414/33-33v

Willem Gijsbert Smolders als man van Anneke Jan Schapendonck
verkoopt aan Laureijs Jan van Rijswijck
broekveld, 5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Johan de Jeger, a.z. de heer van Baale, e.e. kind van Elis Aerdt Brekelmans
belast met jaarlijks 2 gulden 8 stuivers cijns aan de heer rentmeester der geestelijke goederen te sBosch

voor de som van 70 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn huisvrouw

3 april 1726 - vernadert door Gerrit Jacob van Rijswijk als man van Anna Cecilia Jan van Rijswijk

24 mei 1725     414/33v-34v

Huijbert Gerrit de jonge
verkoopt aan Jan de Cort
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Huijbert Huijbert van Iersel, a.z. Jan Teunis Witlox, e.e. Jenneke weduwe Adriaan Schoenmakers, a.e. 
Willem Bouwens
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden aan de rentmeester der beurzen te sBosch

voor de som van 75 gulden

8 juni 1725     414/36-37

Jan Laurijs van den Bosch weduwnaar van Annamaria van Vugt
doet afstand van de tocht aan Andries Pijnenburg als man van Cathalijn, en Catrina, Willemijna en 
Annamaria zijn schoonzusters
1/4 deel in een broekveld, 0,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jenneke weduwe Aart Robben, a.z. groot gasthuis van sBosch, b.e. Jan van de Pasch

8 juni 1725     414/37-37v

Andries Pijnenborgh als man van Cathalijn, en  Catrina, Willemijna en Annamarie, kinderen van Jan Laureijs 
van den Bosch en Annamaria van Vugt
verkopen aan Aert Jan Robben
1/4 deel in een broekveld, 0,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jenneke weduwe Aart Robben, a.z. groot gasthuis van sBosch, b.e. Jan van de Pasch

voor de som van 67 gulden 10 stuivers

12 juni 1725     414/39v-40
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Denis Jan Schapendonck, geautoriseerd door Maijken Jan Gommert de Cort, weduwe Jan Denis 
Schapendonck
verkoopt aan Jan Adriaen Coolen
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. kinderen Arien Jan Vermeer, a.e. Hendrik Jan Vermeer, e.e. Jan Peter Verhoeven,a.e. Arien Arien 
Coolen

voor de som van 225 gulden

3 juli 1725     414/41-42v

Johan Hartongh, stadhouder van de hoogwelgeboren heer Anthonij Zuier, baron van haar solte heere van 
den Bredenhorst, hoofdschout van de vrijheid en het kwartier van Oisterwijk
verkoopt aan Geertruij Peter van de Wiel
o.a.1/5 deel in een kapitaal van 150 gulden ten laste van onderpanden, nu van Cornelis Adriaen Zegers, 
gelegen te Udenhout bij de creijtemolen

18 juli 1725     414/44-45

Anna Maria Rijnier Moonen, wonende te Tilburg
verkoopt aan Jan Adriaen Moonen, mede t.b.v Annamaria en Jenneke Adriaen Moonen zijn zusters
1. de helft in een houtbos, 6lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. kinderen Arien Jan Schapendonck, a.z. Gerrit Peter van Broekhoven, e.e. de straat, a.e. Anthonij van 
Laerhoven
2. de helft in akkerland, 0,5 lopen, als voor
e.z. kinderen Hendrick Jan Dolcken, a.z. de straat, e.e. Peter Cornelis van Broeckhoven, a.e. (niet ingevuld)
3. de helft in akkerland, 2 lopen als voor
e.z. Peter Jan van Iersel, a.z. Hendrick Swaen, e.e. Cornelis Peter van Broeckhoven, a.e. kinderen Arien 
Denis Schapendonk

voor de som van 150 gulden

31 augustus 1725     414/53-54

Heijltje Vermeer weduwe Theodorus van Onsenoort
verkoopt aan Aert Witlox
1. een klein smidshuisje met erf, 1,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Peter van Rijswijk,a.z. de verkoper, e.e. de gemene straat, a.e. Wijnant van Iersel
2. akkerland, 2 lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. kinderen Gerrit Witlox, a.z. Corstiaan van Engelant, e.e. Jan Verhoeven,a.e. een gemene weg

belast met jaarlijks 1 gulden 6 stuivers aan de rentmeester der domeinen van Brabant

voor de som van 84 gulden

13 september 1725     414/55v-56v

Adriaen, Peter en Willem, en Adriaen Willems als man van Jenneken en Maria, kinderen wijlen Aert 
Couwenberg
zich sterk makende voor Cornelis hun broer
verkopen aan Gerrit Peter van Broekhoven
huis, schuur, schop,boomgaard en akkerland en weiland, 11 lopen, te Udenhout in de Creitjemolenstraat
e.z. weduwe Wouter Mattheus van Iersel, a.z. de gemene straat, e.e. Cornelis Lucas van Iersel, a.e. Joost 
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van Iersel
belast met jaarlijks een rente van 20 gulden, te lossen met 500 gulden kapitaal, aan Maria van Doorn
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de Clarissen te sBosch

voor de som van 400 gulden

13 november 1725     414/63-63v

Willem Peter van Broeckhoven
verkoopt aan Arien Jan Priems
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den Biesemortel
e.z. de verkrijger, a.z. de straat,e.e. Jenneke weduwe Arien van Laarhoven, a.e. Wouter Peter Verhoeven
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht aan de rentmeester Tengnagel

voor de som van 20 gulden

10 december 1725     414/68-69

Anneke Cornelis Jacobs weduwe Cornelis Aert Hamers
doet afstand van het recht van tocht aan haar 5 kinderen Cornelis en Jan, en Cornelis Pijnenburg als man 
Adriana, Jan Peter Elijssen als man van Josijna, Goijaert Aert Heeren als man van Maria
weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
b.z. Jan Colen, e.e. een gemene weg, a.e. erfgenamen N. van Bree

10 december 1725     414/69-69v

Cornelis en Jan, en Cornelis Pijnenburg als man Adriana, Jan Peter Elijssen als man van Josijna, Goijaert 
Aert Heeren als man van Maria allen kinderen van Cornelis Aert Hamers
verkopen aan Aert Adriaen Wolfs
weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
b.z. Jan Colen, e.e. een gemene weg, a.e. erfgenamen N. van Bree

voor de som van 152 gulden 10 stuivers

10 december 1725     414/69v-71

Jacobus van der Crabbe, wonende in den Udenhout
verkoopt aan Willem Jan Burgmans
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. de gemene straat, a.z. Aert Vermelis, e.e. Huijbert van Iersel, a.e. Jenneke Arien Schoenmakers
2. akkerland, 1,5 lopen 9 roeden, als voor
e.z. Hendrien Gerrit van Iersel, a.z. een gemene steeg, e.e. kinderen Goijaerts Simon Priems, a.e. kinderen 
Jacob Witlocx
3. weiveld, 2,5 lopen als voor 
e.z. Willem Bouwens, a.z. en e.e. Hendrik Vermeer, a.e. kinderen Jan de Cort
4. heiveld, 1,5 lopen, als voor, bij de Gommerse straat
e.z. weduwe Peter Coolen, a.z. Willem Verhoeven, e.e. Aert Witlox, a.e. een gemene steeg

voor de som van 240 gulden
verkoper aangekomen door koop van Huijbert Gerritse de jonge te Oisterwijk op 21 november 1724
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28 december 1725     414/73v-74

Jacobus van der Crabbe
verkoopt aan Jan van Strijdhoven
heiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat
oost kinderen Cornelis van de Plas, west Peter van de Meegdenberg, zuid de gemene straat, noord 
advocaat Snel

voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen door koop van Huijbert Gerritse de jonge op 2 november 1724

19 januari 1726     414/77-77v

Aart Adriaen Wolffs, mede voor zijn 3 zusters Cornelia Pieternel en Cornelia, kinderen van Adriaen Anthonij 
Wolffs
verkopen aan Embert Adriaan van der Schoor
weiveld, 2 lopen, te Udenhout op de Molenstraat
oost Hendrik van de Schoor, west Huijbert van Hees, zuid Gijsbert Verwiel, noord Adriaen Joost van Iersel

voor de som van 122 gulden

1 februari 1726     414/80-80v

Adriaan Pieren, soldaat in het regiment van de overste kolonel Volkershoven in garnizoen in Ieper
verkoopt aan Cornelis Adriaan Schapendonk
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat
e.z. Francijna weduwe Jan Schapendonk, a.z. Aert Jan van Iersel, e.e. Jan Piggen, a.e. de verkrijger

voor de som van 53 gulden

2 februari 1726     414/80v-81

Jan Jan Brock
verkoopt aan Jacobus van der Crabbe
1/3 deel, het middelste deel, in akkerland, 8 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
b.z. weduwe Adriaen Heeren, e.e.(niet ingevuld), a.e. kinderen Arien Jan Baesten
belast met jaarlijks 1/3 deel in een mud rogge aan de rentmeester Tengnagel te sBosch

voor de som van 125 gulden

23 juli 1727 - vernaderd door Jan Aert Verhoeven

12 april 1726     414/88bv-89

Adriaen van Baest, wonende te Udenhout
verkoopt aan Gerrit Vugts
weiveld, 1 lopen, te Udenhout op de Gommelse straat
e.z. Willem van Broekhoven,a.z. erfgenamen Adriaen Schoenmakers, e.e. de heer de Vien, a.e. de heilige 
geest van sBosch
met de gerechtigheid van overweg zoals van ouds 

voor de som van 41 gulden
verkoper aangekomen door testament van Adriaantie Antonij Witlox
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7 januari 1727 - vernaderd door Gerit van de Bosch(?)

26 april 1726     414/96

Verkoping uit de gemeint van Haaren, door het corpus van Haaren
aan Joost Laureijs van Rijswijck
6 lopen, te Udenhout op het Hooghout
rondom in de gemeint
belast met 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant op st. Mattheusdag apostel de nieuwe cijnsdag in 
Oisterwijk

voor de som van 71 gulden

26 april 1726     414/99v-100

Verkoping uit de gemeint van Haaren, door het corpus van Haaren
aan Francis Jan Brekelmans t.b.v. Jenneke weduwe Jan Brekelmans
4 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. de verkrijger, verder rondom in de gemeint
belast met 2 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant op st. Mattheusdag apostel de nieuwe cijnsdag in 
Oisterwijk

voor de som van 36 gulden

26 april 1726     414/100-100v

Verkoping uit de gemeint van Haaren, door het corpus van Haaren
aan Arien Willem Verhoeven
4 lopen, te Udenhout op het Winkel bij Brabantshoek
rondom in de gemeint
belast met 2 stuivers 8 penningen cijns aan de domeinen van Brabant op st. Mattheusdag apostel de nieuwe 
cijnsdag in Oisterwijk

voor de som van 43 gulden 13 stuivers

26 april 1726     414/100v

Verkoping uit de gemeint van Haaren, door het corpus van Haaren
aan Gerrit Vugts
2 lopen 30 roeden, te Udenhout op het Winkel
rondom in de gemeint
belast met 1 stuiver 6 penningen cijns aan de domeinen van Brabant op st. Mattheusdag apostel de nieuwe 
cijnsdag in Oisterwijk

voor de som van 21 gulden 3 stuivers

6 mei 1726     414/106-106v

Francoise Christina Balbiaen weduwe Isaacq Verster, uit naam van Abraham en Laurentius Verster haar 
minderjarige zonen, Johanna Althoffer, secretaris van Oisterwijk, als man juffrouw Geertruij Verster, kinderen 
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van Isaacq Verster, voor 1/3 deel
Cornelis Martinus Pels, procureur te sBosch, met procuratie van Isaacq Hermanus Elsevier, cornet in het 
regiment van brigadier Regteren, weduwnaar van Elisabeth Henrica Verster, ook als voogd van zijn 
kinderen, en Cornelis Dignes de la Motte als gemachtigde van Maria Christina Verster, voor 1/3 deel
Leonart van Eijsch de jonge als man van juffrouw Maria Catharina Eijsch, mede voor B.C. baron van Roede 
van Outshoorn als man van juffrouw Maria Cornelia van Eijsch, en voor juffrouw Geertruij Francoise en 
Gijsberta Maria van Eijsch, zijn twee schoonzusters, kinderen van Leonard van Eijsch den ouden, verwekt uit 
juffrouw Geertruij Zara Verster voor 1/3 deel
allen kinderen en kindskinderen van juffrouw Cornelia Daesdoncq weduwe Abraham Verster, in leven 
secretaris van Oisterwijk
verkopen aan Peter Jan van Aelst
akkerland en weiland, 7,5 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers
 
voor de som van 107 gulden

15 juni 1726 - vernaderd door Adriaen Eggerig Verster

12 juni 1726     414/110v-111

Johannes Althoffer, secretaris van Oisterwijk
verkoopt aan Govert Ophorst
houtveld, 3,5 lopen, te Udenhout in Brabants hoek
e.z. Peter van Aelst, a.z. de kreitenheide, e.e. de straat, a.e. Jan Embert van Strijthoven

voor de som van 52 gulden

29 mei 1726     414/111v-112

Hendrik van Rotterdam, notaris te sBosch
verkoopt aan Adriaen Jan Colen
weiveld, 2 lopen, te Udenhout in Brabants hoeck
e.z. Peter van der Sterre, a.z. Niclaes Leijten, e.e. Dirk Jan Appels,a.e. Adriaen van Engelandt
met het recht van overweg zoals van ouds

Voor de som van 55 gulden

10 juni 1726     414/112

Adriaen Wouter van Baest
verkoopt aan Petronella weduwe Peter Jan Colen
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
b.z. kinderen Arien Vermeer, e.e. Jacobus van der Crabbe, a.e. een erfsteeg

voor de som van 70 gulden
verkoper aangekomen van Adriana Anthonij Witlox

7 juni 1727 - vernaderd door Jan Embert van Strijthoven als man van Elisabeth Witlox

15 juni 1726     414/112v

Adriaen Eggerig Verster,cornet in dienst van de staat der Verenigde Nederlanden
verkoopt aan Johan Ophorst, schoolmeester te Udenhout
de helft in een akkerland en weiland, beiden 7,5 lopen, te Udenhout in twee percelen in en bij de 
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Hooghoutse ackeren

voor de som van 156 gulden

18 juni 1726     414/112v-113

Jan Willem Weijtmans
verkoopt aan Cornelis Jacob van Roessel
akkerland, 3 lopen, te Berkel in de Seshoeven
e.z. Willem Jacob Verhoeven, a.z. Joost Willem Joosten, e.e. Hendrik van Doesburg, a.e. Cornelis Hamers
met het recht van overweg over het perceel van Hendrik van Doesburg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan mevrouw van Breugel te sBosch

voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader

29 juni 1726     414/115v-116

Jan Anthonij Witlox
verkoopt aan Jan Peter Verhoeven
weiveld, 1,25 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. kinderen Peter van Rijswijk,a.z. Willem Michiel van den Heesacker, e.e. de straat, a.e. verkrijger
belast met jaarlijks 10 stuivers in een meerdere rente aan de blokmeester te sBosch

voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen door testament van Adriana Witlox

26 augustus 1726     414/125v-126

Adriaen Jan Dolcken, wonende te Udenhout
verkoopt aan Jan Jacob Piggen, wonende te Tilburg
akkerland 2lopen te Udenhout in de Cuijl,
e.z. weduwe Peter Jan Vermeer, a.z. onmondige kind van Adriaen Jan Colen, e.e. Petrus van Beugen, a.e. 
Adriaen Piggen met een erfweg tussen beide percelen

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

17 september 1726     414/129v-130

Jan Corstiaen Emmen, wonende te Enschot, als man van Maria Michiel Delie
verkoopt aan Jan Thomas van Rijswijck
1. akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat in den Hoeck
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. N: van Beeck, a.e. Saijkens steeg
2. weiveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. Corstiaen Schuermans, a.z. Saijkens velde, e.e. heer van Beeck, a.e. Peter van Laerhoven
met het recht van overweg over het perceel van Corstiaen Schuermans zoals van ouds

voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn schoonouders
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9 november 1726     414/136-136v

Mighiel Jacob van de Sande
verkoopt aan Jan Jan Vermeer
weiveld en broekveld, genaamd het Veldeken, 1,5 lopen, te Udenhout op de Molenstraat
e.z. Jan Adriaen Spaendonck, a.z. Jan Dolken, b.e. Corstiaen de Jongh

voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen door successie van Henderske Jan vande Sande

12 december 1726     414/145v-146

Aelbertus van Stockum als man van Maria Jan van Deursen
verkoopt aan Adriaen Jan Colen
heiveld, 3 lopen, te Udenhout in het Winkelsbroeck
e.z. Hendrick Jan Vermeer, a.z. Jan Cornelis Witlox, e.e. Jan Peter Verhoeven, a.e. Jan Bartholomeus 
Rademakers

voor de som van 45 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn ouders

13 december 1726      414/146-147

Willem Jan van Laerhoven, wonende te Udenhout
verklaart schuldig te zijn aan Arnoldus van Wamel een bedrag van 826 gulden van 40 groten, met een rente 
van 4 procent
onderpanden in Udenhout
1. akkerland, 5 lopen, in den Biesmortel
e.z. groot gasthuis te sBosch, 
2. akkerland, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat
e.z. de Broeksteeg, a.z. weduwe Cornelis van Hees, e.e. de straat, a.e. Jan Piggen
3. beemd, 6 lopen
e.z. de lei, a.z. Aert Arien van Iersel, e.e. de Schoorstraat, a.e. weduwe Willem van Broeckhoven
4. akkerland, genaamd de Hofstadt, 2 lopen, als voor
e.z. de Broeksteeg, a.z. Arien Jan Bergmans, e.e. Jan Jan de Jongh, a.e. Jan Piggen
5. houtbos, 3 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Brock, a.e. kinderen Wijnant van Broeckhoven, e.e. Arnoldus van Wamel, a.e. erfgenamen Aert 
Arien van Iersel
6. akkerland, 3 lopen, te Berkel
7. beemd te Haaren

16 december 1726     414/147v-148

Adriaen Mutsaerts als man van Catharina Aert van Horst, en Maria Aert van Horst weduwe Adriaen Pessers
verkopen aan Jan Gerit Witlox
houtveld, 5 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat
e.z.  Jan Robben, a.z. Jan Colen, e.e. Peter van Iersel, a.e. de straat

voor de som van 330 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

29 december 1726     414/149-149v
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Willem Cauwenbergh, wonende te Tilburg
verkoopt aan Adriaen Cauwenbergh
akkerland, 1 lopen te Udenhout op de Molenstraat
e.z. Adriaen Willem Hendricx, a.z. weduwe Peter Vermeer, e.e. de straat, a.e. weduwe Willem Cauwenbergh

voor de som van 60 gulden

3 januari 1727     414/153-153v

Leendert, Jan, Aert, Maria en Anna, kinderen wijlen Peter van Abeelen en Magdalena Jan van Laerhoven
verkopen aan Jan Hendrik Verhoeven
akkerland, 2 lopen te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. Arien Jan Bergmans, a.e. Embert vande Schoor

voor de som van 57 gulden
verkoper aangekomen door afstand van tocht van hun moeder.

8 januari 1727     414/153v-154v

Taxatie van de 2 percelen van Willem Jan van Abeelen en Jan Daniel van Son t.b.v. een erfmangeling
perceel van Willem van Abeelen in Berkel
perceel van Jan Daniel van Son te Udenhout
akkerland, 2 lopen, in den Biesmortel
e.z. Jan Peter Elis, a.z. en e.e. Jan Laureijs Witlox, a.e. Jan Peter van Broeckhoven
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers 
getaxeerd op 23 gulden 15 stuivers

in de aansluitende akte van dezelfde datum verkrijgt Jan Daniel van Son het perceel in Udenhout

14 januari 1727     414/155v-156

Adriaen Adriaen Franken
verkoopt aan Andries Peter Ariens
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Gieltjes dijck, a.z. Hendrick Hamers, e.e. de verkrijger, a.e. Adriaen Priems

voor de som van 40 gulden

7 februari 1727     414/158-158v

Adriaen Jan Deckers als man van Adriana Willem Piggen
verkoopt aan Adriaen Peter vande Pasch, wonende te Udenhout in de Slimstraat
1. huis en hof, 1,75 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. kinderen Joost Maes, a.z. en e.e. Adriaen Piggen, a.e. Cuijlstraet
belast met jaarlijks een rente van 5 gulden aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier te 
lossen met 100 gulden
2. weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Joost Maes,a.z. Huijbert Huijbert van Iersel, e.e. Peter van Beughem, a.e. Harske weduwe Jan 
Aert Marcelis
belast met jaarlijks 1/3 deel in 1 gulden 3 stuivers cijns aan de rentmeester der geestelijke goederen te 
sBosch
de verkoper reserveert voor zichzelf 11 eikenbomen, 3 elzenbomen en 1 kersenboom
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voor de som van 125 gulden

15 februari 1727     414/159-159v

Huijbertje Aert Jan Stevens, weduwe Hendrik de Jongh
verkoopt aan Denis Jan Schapendonck
1. de zuidwaartse helft van akkerland genaamd de Nieuwen acker, 5 lopen, te Udenhout op de Loonse 
Molenstraat
e.z. Peter Gommers de Cort, a.z. Cathalijn Jan Schapendonck, e.e. Jan Joost Maegdenberg, a.e. de 
verkrijger
2. de zuidwaartse helft in akkerland, genaamd de Casacker, 4 lopen, als voor
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. Cathalijn Schapendonck, a.e. Arnoldus Gommert de Cort
3. noordwaartse helft van een akkerland, genaamd Stoppelweij, 4 lopen, als voor
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. en e.e. Cathalijn Schapendonck, a.e. Adriaen Jan Hamers

voor de som van 150 gulden

13 maart 1727     414/166-166v

Jan, zoon van Huijbert Huijbert van Iersel, mede voor zijn vader
verkoopt aan Aert Embert Vermelis, wonende te Udenhout
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Jan Gerit de Cort, a.z. kinderen Anthonij Huijbert Teurlings, e.e. Willem Jan Burgmans, a.z. Peternel 
weduwe Peter Jan Colen
met het recht van overweg zoals van ouds

voor de som van 80 gulden

13 maart 1727     414/166v-167

Margriet weduwe Adam Brock wonende te Udenhout
doet afstand van het recht van tocht aan Willem van Gorp, man van Maria Adam Brock en Cornelis van de 
ven
1. in een huis en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
2. akkerland, 1 lopen, te Berkel in de Seshoeven

13 maart 1727     414/167-167v

Willem van Gorp als man van Maria Adam Brock 
verkopen aan Cornelis van de Ven wonende te Boxtel
1. de helft in huis en aangelag, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Arien Anthonis van Iersel, a.z. en e.e. mevrouw van Beughem, a.e. de straat
belast met jaarlijks de helft in 3 vaten rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
2. akkerland, 1 lopen, te Berkel in de Seshoeven
e.z. Hendrik van Doesburgh, a.z. Arien Bosmans, e.e. mevrouw van Beughem, a.e. (niet ingevuld) in een 
meerdere pacht
belast met jaarlijks de helft in 1 vat en 1 kan rogge aan (niet ingevuld) in een meerdere pacht
belast met jaarlijks de helft in 7 stuivers 8 penningen aan de rentmeester Slingelandt in een meerdere pacht

voor de som van 12 gulden
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15 april 1727     414/179v-180

Cornelis Verstijnen als man van Adriana Adriaan vande Voort, Jan Pijnenborg en Lambert Adriaen van 
Rijswijck
verkopen aan Johan Althoffer, secretaris te Oisterwijk
broekveld, 1 lopen, te Udenhout bij de Strijthoef

voor de som van 35 gulden

2 mei 1727     414/184-184v

Denis Jan Schapendonck, wonende te Udenhout, gemachtigde van Maria Jan de Cort, weduwe Jan Denis 
Schapendonck
verkoopt aan Cornelis Cornelis de Cort
akkerland, genaamd de Coste, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. kinderen Jan Ariens de Cort, a.z. en e.e. Cornelis Ariens Vermeer c.s., a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten 9 kannen rogge aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch
belast met jaarlijks 9 stuivers aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch

voor de som van 80 gulden

2 mei 1727     414/184v-185

Johan Althoffer, secretaris van Oisterwijk
verkopen aan Jan Aert Robben
broekveld, 1,125 lopen te Udenhout bij de Strijthoef
e.z. Jan Denis Schapendonck, a.z. de verkrijger, e.e. Heijliger Grevenbroeck, a.e. Jan Adriaen Colen
met het recht van overweg naar de Houtse straat zoals van ouds

voor de som van 40 gulden

3 mei 1727     414/185v-186

Denis, Jan en Maria, Evert van Eijndhoven als man van Petronella, Aert Pieren als man van Ida, mede voor 
Poulus Cornelis Backers als man van Anneke, en Margriet weduwe Jan Priems, allen kinderen van Wijnant 
Schapendonck
verkopen aan Jan Hendrik Verhoeven, wonende in Udenhout
huis en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. Hendrick Vermeer, a.z. Jan Adriaen Brekelmans, e.e. de straat, a.e. Arnoldus van Wamel

voor de som van 335 gulden

3 mei 1727     414/186-186v

Denis, Jan en Maria, Evert van Eijndhoven als man van Petronella, Aert Pieren als man van Ida, mede voor 
Poulus Cornelis Backers als man van Anneke, en Margriet weduwe Jan Priems, allen kinderen van Wijnant 
Schapendonck
verkopen aan Jan zoon Jan Adriaen Brekelmans t.b.v. zijn vader
akkerland en weiland, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. Arnoldus van Wamel, a.z. kinderen Adriaen van Iersel, e.e. Jan Adriaen Brekelmans, a.e. de verkopers

voor de som van 106 gulden
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3 mei 1727     414/186v-187

Denis, Jan en Maria, Evert van Eijndhoven als man van Petronella, Aert Pieren als man van Ida, mede voor 
Poulus Cornelis Backers als man van Anneke, en Margriet weduwe Jan Priems, allen kinderen van Wijnant 
Schapendonck
verkopen aan Jan Wijnant Schapendonck
6/7 deel in een heiveld met een sloot tussen beide van 6 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat
e.z. kinderen Adriaen van Iersel, a.z. en e.e. Arnoldus van Wamel, a.e. de verkoper

voor de som van 132 gulden 17 stuivers 4 penningen

13 mei 1727     414/187v-188

Frans Adriaen Bucken
verkoopt aan Cornelis Jan Adams en Peter Laureijs Colen als voogden van de kinderen van wijlen Adriaen 
Jan Adams, genaamd Adriana en Petronella
de helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Aert Andries Cuijpers, a.z. Hendrick Goijaerts Vermeer, e.e. Jacob van der Crabbe, a.e. kinderen 
Laureijs Witlox

voor de som van 80 gulden

3 juni 1727     414/193v-194

Gijsbert en Cornelis Wijnant van Abeelen, en Joost Marcelis van Hees als man van Josijn Wijnant van 
Abeelen, mede voor Jan Wijnant van Abeelen, Goijaert vanden Bijgaert als man van Maria Wijnant van 
Abeelen, hun afwezige broer en zwager
verkopen aan Jan Bartholomeus Rademakers
een houtveld, weiveld en heiveld, 6 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat
e.z. Cornelis Witlox, a.z. kinderen Jacob van Rijswijck,e.e. Albert van Stockum,a.e. Adriana Willem de 
Snijder
met de gerechtigheid van overweg over het perceel van Adriana Snijders
belast met jaarlijks 2,5 stuivers cijns aan mevrouw van Beughem

voor de som van 40 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

3 juni 1727     414/194-194v

Johan Hartongh, stadhouder van het kwartier van Oisterwijk
verkoopt aan Jan Bartholomeus Rademakers
weiveld, 2 lopen, met de helft van de steeg aan de noordzijde en de dubbele wal nu gesticht aan de 
oostzijde, te Udenhout in de Kuijl
e.z. weduwe Adriaen Hendrik van Iersel, a.z. en e.e. Jan Piggen, a.e. Petrus van Beughem

voor de som van 120 gulden
verkoper aangekomen door koop van de voogden van de kinderen van wijlen Peter Hendrik van Iersel

29 oktober 1727     414/210-210v

Meghelina Adriaen Brocke weduwe Adriaen Ariens Vermeer
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verkoopt aan Willem Jan Burgmans
akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij het Winkel
e.z. Peter vande Laer, a.z. en e.e. Maria weduwe Marten Hessels, a.e. Cornelis de Cort

voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen van haar schoonouders

4 november 1727     414/210v-211

Adriaen Adriaen van Liemt
verkoopt aan Peter Wouter van Iersel
houtbos, 0,75 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Claes Lombarts, a.z. Peter Wouter van Iersel, e.e. weduwe Jan Piggen, a.e. Frans Bucken
met de gerechtigheid van weg van ouds

voor de som van 17 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

12 februari 1728 - vernaderd door Peter Cornelis Vermeer als man van Adriana Jan de Cock

12 december 1727     414/213-213v

Arien Joost Smolders
verkoopt aan Peter Adriaan Hijmans
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. Jan Andries Schijven, a.z. Jan Ariens van Rijswijck, e.e. Hendrick Andries Schijven, a.e. kinderen Jacob 
Ariens van Rijswijck
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht aan de weduwe Bastiaan Lamleij

voor de som van 25 gulden

15 december 1727     414/213v-214

Peter van Buel, wonende te Tilburg
verkoopt aan Jan Adriaen Colen, wonende te Udenhout
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan de adellijke abdij van St.-Geertruij te Leuven

voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

5 januari 1728     414/218-218v

Peter en Anneke, kinderen van Jan Jan Kennekens en Laurens van Doornmalen als man van Adriana 
Kennekens, als vader en voogd van zijn kinderen
kinderen van Jan Jan Kennekens en Willemke
verkopen aan Johan Jacob Althoffer
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
e.z. Peter van Iersel, a.z. Denis Schapendoncq, e.e. Jan Colen, a.e. Jan de Ridder
belast met jaarlijks 2 vaten rogge en 3 stuivers reductie beiden in een meerdere pacht aan Bax koor te 
sBosch

voor de som van 28 gulden
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7 januari 1728     414/218v-219

Joost Laureijs van Rijswijck, Jan Jan Vermeer en Jan van Hal, en Arien Willem Verhoeven, voor zichzelf en 
voor Cornelis van Iersel als man van Petronella Willems Verhoeven, Niclaes Verhoeven, Wouter en Peter 
Verhoeven, Jan Hendricx Verhoeven en zijn zuster Maria Verhoeven, Maria Willem Verhoeven weduwe 
Cornelis van Iersel, geassisteerd door Wijnant Verhoeven voor zijn vader Jan Peter Verhoeven, Jan Jan de 
Jongh als man van Jenneke Laureijs Verhoeven, Arien van den Boer als man van Maria Laureijs Verhoeven 
en Jan Jan Timmermans als man van Maria Adriaen Verhoeven
verkopen aan Hendrik Jan Vermeer
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Del
e.z. Peter Jan Robben, a.z. erfgenamen Cathalijn weduwe Peter Vermeer, e.e. Jenneken Arien Witlox,a.e. 
Jan Jan Ariens

voor de som van 200 gulden

12 januari 1728     414/220-220v

Anthonij Vugts en Willem Ariens van de Ven als man van Cornelia van de Ven
verkopen aan wouter Willem van Broeckhoven
huis, schop en hof en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op het Hooghout
e.z. Willem Corstiaen Brocke, a.z. en e.e. kinderen Wouter Peter van de Pasch, a.e. de hei
belast met jaarlijks 3 gulden aan de rentmeester van de geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan de domeinen van Brabant

voor de som van 78 gulden 2 stuivers

4 februari 1728     414/226-226v

Cornelis Cornelis Hamers, voorheen weduwnaar van Cathalijn Hijliger Brocken, die weduwe was van Frans 
van Deursen
verkopen aan Adriaen Timmermans en Aert Storimans als voogden over de 8 kinderen van wijlen Frans van 
Deursen
huis, brouwhuis, schuur, schop en aangelegen erf, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Creijtenmolen
e.z. Jan Bertens, a.z. Jan Creijnen, b.e. de straat

voor de som van 600 gulden
verkopers aangekomen door koop van Cathalijn Hijliger Brocken op 27 maart 1723 te Oisterwijk

11 maart 1728     414/227v-228

Joost Marcelis van Hees als man van Josijna Wijnant van Abeelen
verkopen aan Arien Marten Priems
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Wouter Jan Colen, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. Dirck Jan Appels
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch

voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouw

23 februari 1728     414/228v-229
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Wouter Jan van Abeelen, weduwnaar van Jenneken Ariens Verhoeven, wonende te Helvoirt
doet afstand van zijn recht van tocht aan Adriaen, Anna Maria en Arnoldus van Abeelen zijn drie 
meerderjarige kinderen
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Jan Adriaan Colen, a.z. Peter Jan van Abeelen, e.e. Petrus van Beughem, a.z. Adriaen Anthonis van 
Iersel e.a.

23 februari 1728     414/229-229v

Adriaen en Anna Maria, weduwe Jan Verhoeven, mede namens hun broer Arnoldus van Abeelen, kinderen 
van Wouter Jan van Abelen
verkopen aan Anthonij van den Boer t.b.v. zijn dochter Elisabeth
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. Jan Adriaan Colen, a.z. Peter Jan van Abeelen, e.e. Petrus van Beughem, a.z. Adriaen Anthonis van 
Iersel e.a.
belast met jaarlijks 19 stuivers cijns aan rentmeester Tengnagel

voor de som van 200 gulden

27 februari 1728     414/229v-231

Willem Peter van Iersel, weduwnaar van Jenneke Peter Colen
doet afstand van de tocht aan Peter en Adriaen zijn zonen en Guilliam Verhart als man van Petronella zijn 
dochter
1. 1/4 deel in huis, schuur, schop,bakhuis, varkenskooi en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in den 
Biesmortel
2. 1/4 deel in weiveld, 1,75 lopen, als voor
3. 1/4 deel in weiveld, 5 lopen, als voor
4. 1/4 deel in stooiselveld, 9 lopen, als voor
5. 1/4 deel in broekveld, genaamd de Rieting, 3 lopen, als voor in het Biesmortels broeck
6. 1/4 deel in broekveld, 2 lopen, als voor
7. 1/4 deel in broekveld, 3 lopen, als voor
8. 1/4 deel in broekveld, 1,5 lopen, als voor
9. 1/4 deel in broekveld, genaamd de Buender, 1,5 lopen, als voor
10. 1/4 deel in heiveld, 3,5 lopen, als voor aan de Santkant
11. 1/4 deel in akkerland, 1 lopen, als voor aan de Santkant
12. 1/4 deel in akkerland, 2,5 lopen, als voor
13. 1/4 deel in een weiveld, 2 lopen, als voor
14. 1/4 deel in een heiveld, 6 lopen, als voor in den Biesmortel
15. 1/4 deel in een weiveld, 3,5 lopen, als voor
16. 1/4 deel in akkerland, genaamd den Huijsacker, 8 lopen, als voor
17. 1/4 deel in weiveld, 4 lopen, als voor
18. 1/4 deel in akkerland, 8 lopen, als voor
19. 1/4 deel in akkerland, genaamd de Winkelacker, 10 lopen 8 roeden
20. 1/4 deel in akkerland, 7 lopen, als voor
21. 1/4 deel in heibodem, 2 lopen, als voor achter de Santkantse molen onder Helvoirt
22. 1/4 deel in heibodem en zandduin genaamd het Witmeer, 3 hont te Drunen
23. 1/4 deel in heibodem en zandduin, 2 hond, te Drunen

27 maart 1728     414/238-238v

Adriaen Timmermans en Aert Storimans als voogden over de 8 kinderen van wijlen Frans van Deursen
verkopen aan Jan Gerrit Witlox
huis, brouwhuis, schuur, schop en aangelegen erf, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Creijtenmolen
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e.z. Jan Bertens, a.z. Jan Creijnen, b.e. de straat

voor de som van 733 gulden

27 maart 1728     414/238v

Adriaen Timmermans en Aert Storimans als voogden over de 8 kinderen van wijlen Frans van Deursen
verkopen aan Jan Gerrit Witlox
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in den Clijnen mortel
e.z. Otto Cattenberg, a.z. en e.e. armentafel van sBosch, a.e. Jan van der Sterre

voor de som van 116 gulden

27 maart 1728     414/238v-239

Adriaen Timmermans en Aert Storimans als voogden over de 8 kinderen van wijlen Frans van Deursen
verkopen aan Jan Gerrit Witlox
weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Clijne Mortel
e.z. Otto Cattenbergh, a.z. armentafel van sBosch, e.e. kinderen Jan van der Sterre, a.e. Jan Bertens

voor de som van 117 gulden

27 maart 1728     414/239

Adriaen Timmermans en Aert Storimans als voogden over de 8 kinderen van wijlen Frans van Deursen
verkopen aan Jan Gerrit Witlox
heiland, genaamd de Heijstreep, 6 lopen, te Udenhout in de Clijnen mortel
e.z. kinderen Jan van der Sterre, a.z. jonker Balen, e.e. de Gommerse straat, a.e. een steeg

voor de som van 64 gulden 10 stuivers

27 maart 1728     414/239-239v

Adriaen Timmermans en Aert Storimans als voogden over de 8 kinderen van wijlen Frans van Deursen
verkopen aan Jan Gerrit Witlox
1. 1/3 deel in akkerland en weiland, in 2 percelen, 4 lopen, te Udenhout aan de Crijtemolenstraet
e.z. erfgenamen Adriana Elis Brekels, a.z. weduwe Willem van Broeckhoven, e.e. de straat, a.e. een 
mestweg
2. uitgeturfd moerveld, te Udenhout in den Brant

voor de som van 38 gulden 10 stuivers

16 april 1728     414/244-244v

Maria Hijliger Brock, weduwe Joost Jan van Iersel
doet afstand van de tocht aan Elis en Anneken en Cornelis van Iersel en Frans Robben als voogden over 
haar 3 onmondige kinderen
1. huis en erf te Enschot
2. akkerland genaamd die Bolck in Enschot
3. akkerland, weiland en heiveld te Berkel
4. houtveld, met verschillende eiken bomen, te Udenhout aan de Santkant
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5. broekveld, genaamd den Asschot, 4 lopen, als voor
6. akkerland, 2,5 lopen, als voor in den Seshoeven
7. weiveld, nieuw erf, 3 lopen, als voor in den Berckhoek
8. weiveld, 3 lopen, als voor

18 mei 1728     414/249v-250

Maria Dirck Appels, uit naam van haar vader Dirck Embert Appels
verkoopt aan Peter Jan van Aelst
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Brabants hoek
b.z. en e.e. Jan Embert van Strijthoven e.a., a.e. de straat 
belast met jaarlijks de helft in een rente van 3 stuivers 14 penningen aan de armen van Oisterwijk

voor de som van 83 gulden

18 mei 1728     414/250-250v

Maria Dirck Appels, uit naam van haar vader Dirck Embert Appels
verkoopt aan Johan Althoffer, griffier van dit kwartier
huis, schuur, bakhuis en aangelegen erf, 8 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Adriaen Jan van Engelant, a.z. kinderen Jan Adriaen de Cort, e.e. de straat, a.e. Jan Emberts van 
Strijthoven
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht van 8 vaten aan de rentmeester Lijcklama
belast met jaarlijks 5 gulden aan de kerk van Haaren, te lossen met 100 gulden
belast met jaarlijks 1 stuiver 4 penningen cijns in twee texten aan de domeinen van Brabant
met de gerechtigheid in de helft van het voorhoofd voor het huis, tussen de oude en nieuwe erven te mogen 
bepoten

voor de som van 177 gulden 10 stuivers

18 mei 1728     414/250v-251

Maria Dirck Appels, uit naam van haar vader Dirck Embert Appels
verkoopt aan Joost van Iersel
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Jan Cornelis Jan Driessen, a.z. Dirck Jan Appels

voor de som van 17 gulden

27 mei 1728     414/253-253v

Elias en Anneke, meerderjarige kinderen van wijlen Joost Jan van Iersel en Cornelis van Iersel, mede voor 
Frans Robben als voogden over de 3 kinderen van dezelfde Joost Jan van Iersel en Maria Elis Brocken
verkopen aan Niclaes Peter Verhoeven
de onbedeelde helft in een houtveld, met de eiken bomen, 2lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Willem Jan Burgmans, a.z. kinderen Jan van Laerhoven, e.e. advocaat Snel, a.e. Arien Marten Priems

voor de som van 75 gulden

27 mei 1728     414/253v-254
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Elias en Anneke, meerderjarige kinderen van wijlen Joost Jan van Iersel en Cornelis van Iersel, mede voor 
Frans Robben als voogden over de 3 kinderen van dezelfde Joost Jan van Iersel en Maria Elis Brocken
verkopen aan Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Elis Colen, a.z. kinderen Jan Peter Verhoeven, e.e. een gemene weg, a.e. kinderen Jan de Cort

voor de som van 95 gulden

27 mei 1728     414/252-

Elias en Anneke, meerderjarige kinderen van wijlen Joost Jan van Iersel en Cornelis van Iersel, mede voor 
Frans Robben als voogden over de 3 kinderen van dezelfde Joost Jan van Iersel en Maria Elis Brocken
verkopen aan Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
weiveld, nieuw erf, te Udenhout in den Berckhoek
e.z. Cornelis van Iersel, verder rondom in de gemeint

voor de som van 37 gulden

29 mei 1728     414/256v-257v

Pieter de Gier, deurwaarder van de Raad van State, gemachtigd door Johan Althoffer die op zijn beurt 
gemachtigd is door Arien Jan Slaads tot het innen en ontvangen van 1/3 deel van de reële verponding in het 
dorp van Udenhout in 1726
verkoopt aan Reinier Nouwen, wonende te Venloon
akkerland, 3 lopen, voor voorheen een "quaat huijs" op gestaan heeft, te Udenhout op de Loonse 
Moolenstraat
e.z. de straat, a.z. (niet ingevuld),e.e. Denis en Willem de Cort, a.e. erfgenamen Embert van de Schoor
gekomen van Peter Ariens van de Pasch

voor de som van 23 gulden

1 juni 1728     414/258v-259v

Aart Gommert de Cort
verkoopt aan Willem Gommert de Cort
1. het voorste 1/4 deel in akkerland, 6 lopen 20 roeden, genaamd den Schijfacker, te Udenhout op de 
Loonse Moolenstraat
e.z. Peter Jan van Iersel, a.z. Denis Jan Schapendonck, e.e. kinderen Embert van de Schoor, a.e. de 
verkrijger
2. 1/4 deel in een broekveld genaamd de Schoorbeemt, 4 lopen, als voor over de Schoorstraat
e.z. Peter Jan van Iersel, a.z. de heide, e.e. Anneke Gommert de Cort, a.e. kinderen Arien Schapendonk
3. 1/18 deel in een moerveld, als voor in den Brandt

voor de som van 5 gulden
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