
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 415 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
juni 1728 – maart 1732

11 juni 1728     415/1v-2

Adriaan van der Sterre, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan de kinderen van Adriaan Jan Vermeer, genaamd Jan en Maria
Heiveld, 5 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat
e.z. Jan Witlox, a.z. weduwe Arien Freijs Witlox, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. de Gommerse straat
voor de prijs van 57 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen door deling met zijn zuster voor schepenen van Oisterwijk op 10 juni 1728

12 juni 1728     415/2-3

Jan Jan Ariens, wonende te Udenhout, als man van Petronella Burgmans, dochter van wijlen Jan 
Willem Burgmans, uit kracht van open brief van octrooi en ontslag, door de Raad van Brabant van 8 
april 1728,
Verkoopt aan Johanna huisvrouw van Jacob van der Crabben
Een weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, t.p. de leege Rijte
e.z. kinderen Adriaan Jan Adams, a.z. de steeg, e.e. kinderen Joost Mae, a.e. kinderen Adriaan Jan 
Vermeer
voor de som van 137 gulden 10 penningen

8 april 1728     415/3-6v

Testament van Jan Willem Burgmans op 15 juni 1720 bij notaris Florentius van Woerkom te sBosch.

Jan Jan Ariens doet een beroep op de Raad en Leenhove van Brabant om de goederen die zijn vrouw 
in tocht en zijn kinderen in eigendom zijn aangekomen volgens bovengenoemd testament, te mogen 
verkopen tot een waarde van 600 gulden omdat hij in financiële problemen zit:
Dat den suppliant bij zijnde gem: huijsvrouw verschijde kinderen hebbende geprocureert, die nog in 
leven zijn, het droevig ongeluk heeft, dat zijne gem: huijsvrouw door d'eene en andere swaere kramen 
te hebben gehat, en daer in seer veel geleden, en uijtgestaan hebbende het in haar hersenen is 
geslagen en sinneloos is geworden en dat wel tot nog grooter droefheijdt voor den suppliant verselt met 
een groote boosaerdighijt sodanig dat den suppliant haer met kennisse van den officier heeft laten 
binden en sluijten en ten dien eijnde expres ijmand moet houden om haer te laten gadeslaan, en 
onheijlen voor te komen; dat den suppliant die van zijn ambagt een schoenmaker is, door de gem: 
toevallen zijn neringe en calanten niet alleen is quijtgeraakt, maar ook alles wat hij nog verder inde 
wereld heeft gehad heeft ingeschoten en verteert, in dier voegen dat den suppliant niet meer magtig is, 
zijn elendige vrou en onnosele kinderen te alimenteren en onderhouden en zijn handwerk bij gebrek 
van geldt tot het coopen van gereedschap te exerceren; dat den suppliant vervolgens genootsaakt 
zoude zijn, tot sustentatie van hem en zijne ongelukkige familie sig te addresseren aan den armen 
vanUdenhout voornoemt om adsistentie te hebben, dog dewijle het seeker is, dat den gemelten armen 
van Udenhout, voornoemt sodanige adsistentie soude declineren soo lang des suppliants gem: 
kinderen goederen zijn hebbende waar uijt deselve soude kunnen werden gealimenteert en gemerkt 
dat den suppliant door het negotieren van een somme van seshondert guldens op gem: goederen of 
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wel 't verkoopen ter montante vandien, uijt dese ongelegenthijt soude konnen gered werden, en daar 
door weder in staat zoude geraaken om zijn voorseide verloopen neringe te herstellen om verder zijn 
gem: vrouw en kinderen te kunnen alimenteren… etc.

23 juni 1728     415/7-7v

Jan Jan Deckers als man van Elisabeth Adriaan Gerit Verhoeven, Cornelis Lambert Robbe als man van 
Willemijn en Geertruij, dochters van Adriaan Gerrit Verhoeven
Verkopen aan Adriaan Jan van Heukelom
Akkerland, 2,25 lopen, te Berkel in de Seshoeven
e.z. weduwe Aert Jan Robbe, a.z. erfgenamen Jan van Besouwen, e.e. Heiliger Grevenbroeck c.s., a.e. 
Frans Adriaan Nelisz, met een weg tussenbeide

voor de som van 67 gulden 10 stuivers

23 juni 1728     415/7v-8v

Jan Lambert van Hees als man van Adriana Jan de Brouwer, en met Willem van Diessen voogd over 
de kinderen van Niclaes de Brouwer en Adriaan Jan Ancems, weduwnaar van Maria Jan de Brouwer
Verkopen aan Johan Althoffer
Huis, stal en schuur met aangelegen landerijen, akkerlan den heide, 45 lopen, te Oisterwijk in de 
Cleijne heij bij den Hontsbergh

Voor de som van 66 gulden

12 juli 1728     415/11-11v

Maria Aert van Horst, weduwe Adriaan Pessers, wonende te Tilburg, met Anthonij van Horst haar broer, 
volgens testament voor schepenen van Tilburg van 22 december 1719
Verkopen aan Willem Jan van Abeelen
Akkerland en weiland, genaamd den Heuvel, 6 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Adriaan Antonij van Iersel, a.z. kinderen Cornelis van de Schoot, e.e. de straat, a.e. Joost van 
Spaendonk

voor de som van 235 gulden

29 juni 1729 - vernaderd door Aert Witlox als man van Heijltje Arien Vermeer

25 augustus 1728     415/22v-23

Cornelis van de Ven, wonende te Boxtel
Verkoopt aan Michiel en Adriaan Aert Joosten
Huis en aangelag, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. mevrouw van Beugen, a.z. en e.e. Arien Anthonis van Iersel, a.e. de straat
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan (niet ingevuld) te sBosch

voor de som van 112 gulden
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17 september 1728     415/26v-27

Adriaan Adriaan Marcelisse
Verkoopt aan Aert Gerrit Witlox
Weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Wijnand Gijsbert van Iersel, a.z. kinderen Jan Embert de Groot, e.e. weduwe Peter van Beughem, 
a.e. weduwe Peter van Rijswijk
met de gerechtigheid van de weg over het erf van de weduwe Peter van Rijswijk

voor de som van 150 gulden

20 juni 1729 - vernaderd door Adriana Adriaen Marcelis weduwe Peter van Rijswijk, geassisteerd door 
Gijsbert haar zoon

29 september 1728     415/27-27v

Cornelis van Deursen
Verkoopt aan Jan Gerrit Witlox
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de creijtemolen
e.z. Gerrit Peter van Broekhoven, a.z. en e.e. Jan Adriaan Bertens, a.e. erfgenamen Joost van Iersel

voor de som van 330 gulden

2 april 1729 - vernaderd door Jan Adriaan Bertens

2 oktober 1728     415/27v-28

Joost Peter Joosten als man van Peternel van Rijswijk, voor 1/3 deel
Peter en Gijsbert, zonen van Jan Ariens van Rijswijk, voor 1/3 deel
Adriaen Anthonij Ariens van Rijswijk, mede voor zijn broer Anthonij, voor 1/3 deel
Verkopen aan Jenneke weduwe Jan Gevert de Cort
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel in de Meert acker
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. weduwe Jan Gevert de Cort, e.e. weduwe Laurijs Schapendonck, a.e. 
armentafel van sBosch

voor de som van 40 gulden
verkopers aangekomen door successie van hun moeder en grootmoeder

18 november 1728     415/29v-30

Adriaen Jan van Rijswijk als man van Anneke Jan van Rijswijk
Verkoopt aan Wouter Jan Koolen
Weiveld, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. kinderen Adriaen Denis Schapendonck, a.z. Laureijs Schapendonk, e.e. Joost Andries van den 
Bosch, a.e. Leijsken weduwe Jan van Rijswijk
met het recht van overweg over het erf van Leijske Theunis Herberts en de hoeve van het groot 
gasthuis te sBosch

voor de som van 27 gulden
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7 december 1728     415/33-34

Francis Smits uit naam van Huijbert Emmen, man van Peternel Wouters vande Pasch
Verkoopt aan Cornelis Ariaen en Claes kinderen van wijlen Aert Arien van Iersel
1. Akkerland, genaamd de Hel, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. Peter Coolen, a.z. en e.e. armentafel van sBosch, a.e. Jan Witlox
2. 1/3 deel in akkerland, 3 lopen, als voor in den Biesmortel, 
e.z. Gerit Joost Eekels, a.z. Jan Laureijs Witlox, e.e. Willem Burgmans, a.e. Joost Hermans van 
Gorkom
3. 1/3 deel in een weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. weduwe Peter Colen, a.z. Peter Arien Vugts, e.e. Jan van Strijthoven, a.e. Jan Aart Heeren
met de gerechtigheid van weg van ouds tot de voorschreven percelen

voor de som van 200 gulden

17 december 1728     415/35-35v

Willem Aart Couwenberg
Verkoopt aan Cornelis Peter van Broekhoven
Broekveld, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. de verkrijger c.s., a.z. en e.e. Jan Verhoeven, a.e. Adriaan Willem Hendricx

6 mei 1729 - vernaderd door Adriaen Aert Couwenbergh

Folio 38b-39-40 zijn leeg

15 januari 1729     415/41-41v

Huibert van Laerhoven
Verkoopt aan Arien Marten Priems
De onbedeelde helft in een broekveld, 13 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek
e.z. Cornelis Jan de Cort, a.z. Zacharias Lomans, e.e. kinderen Cornelis van Esch, a.e. Jan Robben
met de gerechtigheid van overweg over het erf van de kinderen Cornelis van Esch

voor de som van 115 gulden
verkoper aangekomen door koop van de kinderen Cornelis van Esch 

2 maart 1729     415/44v-45

Robbert Jan Colen
Verkoopt aan Jan Adriaen Laurijs Colen
¼ deel in moer- en heiveld, 4 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. erfgenamen Wouter Mattheus van Iersel, a.z. het verloren velt, e.e. Peternel weduwe Peter Colen, 
a.z. Josijna weduwe Jan Witlox

voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen door deling voor schepenen van Oisterwijk van 22 december 1717
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4 maart 1729     415/45-45v

Peter Hofmans, wonende te Heusden
Verkoopt aan Lindert Gerrit vande Staek
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Jan Gerrit Witlox, a.z. Arien Gerrit van Iersel, b.e. een mestweg

voor de som van 38 gulden

18 maart 1729     415/45v-46

Adriaen Peter Verhoeven
Verkoopt aan Hendrik Goijaert Vermeer
Akkerlan den weiland, 5,25 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet
e.z. Jenneken Arien Witlox, a.z. kinderen Lambert Brock, e.e. de straat, a.e. kinderen Hendrik Jan 
Vermeer
met de gerechtigheid van overweg als vanouds

voor de som van 69 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

29 maart 1729     415/47-47v

Elias Coolen, wonende in Udenhout
Verkoopt aan Willem Jan Burgmans
1. Akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de Cleijne mortel aan de Peerweij
e.z. de verkrijger, a.z. Arien Coolen, b.e. de armen van Oisterwijk
2. akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. Arien Colen, a.z. verkrijger, b.e. armen van Oisterwijk

voor de som van 510 gulden

30 maart 1729     415/47v-48

Peter Jan Brekelmans als man van Adriana Frans Bucken
Verkoopt aan Adriaen van Ostade
1/5 deel in een houtbos, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
Tussen de reengenoten aldaar
Belast met jaarlijks 1/5 deel in een cijns van 1 gulden aan de domeinen van Brabant

Voor de som van 83 gulden
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

5 april 1729     415/49v-50

Jenneken Jan Daendels weduwe Jan Jan van Esch
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Verkoopt aan Jan Gerrit Witlox
1. 1/3 deel in een weiveld, 1,75 lopen, te Udenhout in de Moolestraat
e.z. weduwe Jan Creijnen, a.z. weduwe Jan Vermeer, e.e. de straat, a.e. Maria weduwe Willem van 
Broeckhoven
2. 1/3 deel in akkerland, 1,5 lopen als voor
e.z. weduwe Jan Creijnen, a.z. Jan Bertens, e.e. de straat, a.e. Maria weduwe Willem van Broeckhoven
3. 1/3 deel in een heiveld, 3 lopen, als voor bij de Gommerse straat, in het Broeck
e.z. kinderen Cornelis van de Ven, a.z. Dirk Grevenbroek

voor de som van 45 gulden

16 april 1729     415/50-50v

Peter Aert Couwenbergh, wonende te Udenhout
Verkoopt aan Gerrit Peter van Broekhoven
De zuidoostwaartse helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Creijtemolenstraat
e.z. Cornelis Aart Couwenbergh, a.z. Cornelis Lucas van Iersel, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Wouter 
Matheus van Iersel

voor de som van 87 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door erfdeling van zijn ouders

6 mei 1729 - vernaderd door Adriaen Aert Couwenbergh

29 april 1729     415/50v-51

Teunis Ariens vanden Boer als man van Jenneke Poulis Bouwens en Erken Bouwens weduwe Willem 
van Eggelen, ieder voor 1/3 deel, mede voor Aert Bouwens hun zwager en neef voor het resterende 1/3 
deel
Verkopen aan Peter Hendrik vande Ven
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Santkant,
e.z. Hendrik van de Ven, a.z. en e.e. Jan Willem Mijs, a.e. kinderen Peter Aert Huijberts

voor de som van 52 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders

3 mei 1729     415/51-51v

Hendrik de Roij, schepen van Bezooien, gemachtigd door Gijsbert Verwiel, secretaris van Venloon,
Verkoopt aan Reinier Nouwens en Thomas van Vugt
Moerveld, genaamd den Liessert, 5 lopen, te Udenhout in den Brant
Oost (niet ingevuld), west de heer van Niel (Wiel?), zuid de heer constituant, noord de duinen

Voor de som van 205 gulden

7 juni 1729     415/53v-54

Gevert Ophorst
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Verkoopt aan Wouter Jan Brekelmans t.b.v. zijn oom Geert Jan Sijmons
Houtveld, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel, genaamd Brabants hoek
Oost weduwe Jan van Aelst, west de gemene straat, noord Peter van Aelst, zuid de gemene 
kreitenheide

Voor de som van 25 gulden
Verkoper aangekomen van wijlen de heer J. Althoffer

8 juli 1729     415/55v-56v

Anthonij Aert de Mijer, en Maria Aert de Meijer, weduwe Jan Willem Versteinen
Verkopen aan Jan Hendrick Verhoeven t.b.v. zijn zuster Maria Hendrik Verhoeven wonende te 
Udenhout
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
b.z. Jan Hendrik Verhoeven, e.e. Jan Jan van Rijswijk, a.e. Adriaan Gerit van Broeckhoven
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester der bisschoppelijke 
goederen te sBosch

voor de som van 85 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

16 juli 1729     415/57v-58

Seger Peter Mathijs 
Verkoopt aan Peter Jan van Aelst
Akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Brabants hoek
e.z. weduwe Jan van Aelst, a.z. kinderen Arien van Engelant, e.e. kinderen Andrijs Schijven, a.e. de 
gemeint
belast met jaarlijks 1 gulden 16 stuivers aan het geestelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 9 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan het vrouwengilde van Oisterwijk

voor de som van 55 gulden

19 juli 1729     415/58-58v

Jan Jan van Bavel als man van Maria Jan Ariens
Verkoopt aan Jan Hendrik Verhoeven
Weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Hendrik Aert Hamers, a.z. de verkrijger, e.e. kinderen Elis Brok, a.e. de straat

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

29 september 1729 - vernaderd door Adriaan Jan Slods

25 augustus 1729     415/66-66
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Willem Aert Bouwens als man van Adriana Willem Hendriks
Verkoopt aan Peter Andrijs van den Bosch de jonge
Weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout in de Gomerse straat
e.z. Jan Cornelis Jan Driessen, a.z. Arien Jan Ceulen, e.e. erfgenamen Peter Jan Meijs, a.e. de 
Gomerse straat
belast met jaarlijks 3 stuivers 6 penningen cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 52 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonmoeder Marij Arien Emmen

26 september 1729     415/68v-69

Jan Appels als man van Anneke Woestenburgh
Verkoopt aan Cornelia Woestenburgh
1. de helft van een huis, aan de zuidzijde, met schuur en hof, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat
e.z. weduwe Cornelis de Leuw, a.z. weduwe Jan Woestenburgh, e.e. de straat, a.e. Jan Robbe
belast met jaarlijks 1/5 deel in 5 gulden aan (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/5 deel in 3 vaten 9 kannen rogge  aan (niet ingevuld)
2. 1/5 deel in akkerland, genaamd de Marquis, 3 lopen, als voor bij de Kleine mortel
Tussen de reengenoten
Belast met jaarlijks 1/5 deel in 7 vaten rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
3. 1/5 deel in een broekveld, 2 lopen, als voor in het Broek

Voor de som van 30 gulden

29 september 1729     415/69v

Jan Marten Hessels
Verkoopt aan Cornelis Peter van Broekhoven
Heiveld, genaamd de Heijstreep, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. Hendrik Jan Vermeer, e.,e. kinderen Arien Verhoeven, a.e. de Giersbergse 
steeg

voor de som van 65 gulden

25 oktober 1729     415/70v

Robbert Jan Colen, wonende te Udenhout
Verkoopt aan Peter Andrijs vanden Bosch
Weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat bij het Gommelaer
e.z. Goijaart de Jonge, a.z. en e.e. Jan Emmert van Strijdhoven, a.e. de straat

voor de som van 180 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn ouders

28 oktober 1729     415/72-72v
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Adriaan Willem Hendriks als man van Jenneke Couwenbergh
Verkoopt aan Adriaen Aert Couwenbergh
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat
b.z. de verkrijger, e.e. weduwe Willem van Broekhoven, a.e. de straat

voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

28 oktober 1729     415/72v-73

Maria Aert Couwenbergh
Verkoopt aan Adriaen Aert Couwenbergh
Weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout op het Gommelaer
e.z. gasthuis van sBosch, a.z. Corstiaen van Asten, e.e. Dirk Cornelis Grevenbroeck, a.e. Jan Robbe
met de gerechtigheid van overweg over het land van Corstiaen van Asten
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

29 oktober 1729     415/73-73v

Elisabeth Ariens Vermeer, weduwe Peter Wouter van Iersel, uit kracht van testament van 26 augustus 
1728 voor notaris Johan Althoffer
Verkoopt aan Jan Lamberts van Hees 
De onbedeelde helft in een moerveld, "om te mogen turven", 4 lopen, te Udenhout in de Brandt
e.z. Arien Priems, a.z. Jan van Huiclum

voor de som van 12 gulden

29 november 1729     415/74v-75

Jan Andrijs Schijven weduwenaar Maria Teunis Hendriks, volgens testament voor notaris Dirk van 
Wijck van 26 april 1724
Verkoopt aan Adriaen Arien Colen
Weiveld en houtbos, genaamd het Latbosch, 2,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Hendrik Jan Vermeer, a.z. Jan Jan de Jongh, e.e. de verkoper, a.e. weduwe Jan Ariens van 
Rijswijk
met de gerechtigheid van overweg op het erf van de verkoper

voor de som van 131 gulden

5 december 1729     415/75v

Weduwe Jan Ophorst
Verkoopt aan Joost van Rijswijk
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de Kleine Mortel
e.z. de koper, a.z. Arien Martens Priems, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. erfgenamen Peter Wouter van 
Iersel
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voor de som van 36 gulden
verkoper aangekomen door testament van haar man Jan Ophorst voor notaris Glaviman van 5 maart 
1728

8 december 1729     415/76v-77

Huibert Hendirk van Laerhoven
Verkoopt aan Peter Hendrik van de Ven
De onbedeelde helft in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Sandtkant,
e.z. kinderen Jan Hendrik van Laerhoven, a.z. Jan Laureijs Witlox, b.e. Aert Marten Priems, 
met de gerechtigheid van weg die vanouds tot dit perceel behoort

voor de som van 11 gulden
verkoper aangekomen van Willem Huijbert van Laerhoven

27 januari 1730     415/82v-83

Huibert Adriaen Verhoeven als man van Maria Adriaan Hijmans
Verkoopt aan Willem vande Heesacker
Broekveld, 2 lopen, te Udenhout in het Biesmortels broek, ter plaatse genaamd de Rietingh
e.z. Bastiaan van Engelandt, a.z. mevrouw van Beuchem, e.e. Peternel weduwe Hendrik de Lepper, 
a.e. de verkrijger

voor de som van 38 gulden
verkoper aangekomen door successie van Adriaen Joost Smolders, de oom van zijn vrouw

6 februari 1730     415/83-85

Jan de With, wonende te Drunen, met procuratie van Adriaan Jacob van Rijswijk
Verkoopt aan Nicolaes Clerks en Jan van Rijswijk
1. 1/3 deel in huis en aangelegen erf, 6 lopen, te Udenhout op het Winkel
b.z. Willem Bouwens, e.e. de straat, a.e. kinderen Wijnant van Abeelen
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2,5 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1/3 deel in 4 gulden 1 stuivers 8 penningen aan de armen te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de armen van sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3 gulden aan N. Lamleij te sBosch
2. 1/3 deel in akkerland, 3,75 lopen, als voor
e.z. Willem van Heesacker, a.z. kinderen Aert Claes, e.e. (niet ingevuld), a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/3 deel in 5 vaten rogge aan het verbrand (sic) gasthuis te sBosch
3. 1/3 deel in akkerland, 3.75 lopen, als voor
e.z. kinderen Claes Verhoeven, a.z. weduwe Arien Freijs Berents, e.e. een weg, a.e. de hoef
4. 1/3 deel in akkerland, 2 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.z. Jan Peter Verhoeven, a.z. kinderen Arien Claes Verhoeven, e.e. een weg, a.e. de hoef
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 vaten rogge aan het gasthuis te sBosch
5. 1/3 deel in een weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Jan Peter Verhoeven, a.z. kinderen Arien Claes Verhoeven, e.e. Peter Gijsbert …, a.e. de 
hoef
6. 1/3 deel in een broekveld, 2 lopen, als voor aan de Sandkant
e.z. mevrouw van Beuchem, a.e. (niet ingevuld), e.e. de lei, a.e. (niet ingevuld)
7. 1/3 deel in een heiveld, 2 lopen, als voor op het Winkel
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e.z. Cornelis Jan Dirken, a.z. en e.e. Willem Bouwens, a.e. Dirk Appels
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3 stuivers 8 penningen cijns aan mevrouw van Beuchem

voor de som van 90 gulden

1 april 1730      415/90v-91

Jenneke Jan van Iersel. Laatst weduwe van Gerrijt Jan van Loo
Verkoopt aan Cornelis Peter van Broekhoven
1. broekveld, 2 lopen, te Udenhout op het Rijtingh
e.z. mr. Hendrik Norbertus Snel, a.z. weduwe Hendrik de Lepper, e.e. Jan Witlox, a.e. weduwe Peter 
van Rijswijk
2. broekveld, 1,5 lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. weduwe Cornelis van Iersel, a.z. Cornelis Witlox, e.e. Jan Rademakers, a.e. Anthonij Lommers

belast met jaarlijks 1 stuiver 4 penningen aan mevrouw van Beuchem

voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van Peter Emmers van Doesburgh

8 mei 1730     415/93v-94

Johan Jacob Althoffer, notaris en procureur te Oisterwijk, gemachtigd door Willem Jan van Laerhoven, 
wonende te Venloon
Verkoopt aan de heer Arnoldus van Wamel, wonende te Oirschot
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. de heilige geest te sBosch, a.z. Peter Schijven, e.e. Cornelis de Cort, a.e. kinderen Arien Vermeer

voor de som van 266 gulden

8 mei 1730     415/94

Johan Jacob Althoffer, notaris en procureur te Oisterwijk, gemachtigd door Willem Jan van Laerhoven, 
wonende te Venloon
Verkoopt aan Joost van Rijswijk
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. de broeksteeg, a.z. weduwe Cornelis van Hees, e.e. de straat, a.e. Jan Piggen

voor de som van 76 gulden

8 mei 1730     415/94v

Johan Jacob Althoffer, notaris en procureur te Oisterwijk, gemachtigd door Willem Jan van Laerhoven, 
wonende te Venloon
Verkoopt aan Joost van Rijswijk
Houtbos, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Jan Brok, a.z. kinderen Wijnant van Broekhoven, e.e. Arnoldus van Wamel, a.e. de verkrijger
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voor de som van 9 gulden

13 mei 1730     415/97v-98v

Johan Jacob Althoffer, notaris en procureur te Oisterwijk, gemachtigd door Willem Jan van Laerhoven, 
wonende te Venloon
Verkoopt aan Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
Akkerland, genaamd den Hofstad, 2 lopen, te Udenhout
e.z. de Broeksteeg, a.z. Arien Jan Berghmans, e.e. Jan Jan de Jongh, a.e. Jan Piggen

voor de som van 46 gulden

13 mei 1730     415/98v-99

Johan Jacob Althoffer, notaris en procureur te Oisterwijk, gemachtigd door Willem Jan van Laerhoven, 
wonende te Venloon
Verkoopt aan Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
De voorste helft in de Stuelbeemt, 6 lopen in het geheel, te Udenhout
e.z. de lei, a.z. en e.e. Joost van Rijswijk, a.e. de Schoorstraat
met de helft van het voorhoofd aan de westzijde

voor de som van 40 gulden

30 mei 1730     415/99-99v

Juffrouw Geertruij van Groenendaal,. Weduwe Johan Ophorst, volgens testament voor notaris Anthonij 
Glaviman van 5 maart 1728
Verkoopt aan Adriaan Jan Brekelmans
Akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat
e.z. het groot gasthuis van sBosch, a.z. Jan Cornelis Breekelmans, e.e. de straat, a.e. Cornelis Jan de 
Cort
belast met jaarlijks 8 stuivers 12 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 100 gulden

30 mei 1730     415/99v-100

Adriaan Jan Brekelmans, wonende te Udenhout
Verkoopt aan Govert van Ophorst, koster en schoolmeester te Nieuwkuijk,
Akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat
e.z. het groot gasthuis van sBosch, a.z. Jan Cornelis Breekelmans, e.e. de straat, a.e. Cornelis Jan de 
Cort
belast met jaarlijks 8 stuivers 12 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van Geertruij van Groenendaal op dezelfde datum

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



5 juni 1730     415/100v

Wouter Jan Colen, wonende in Udenhout
Verkoopt aan Gerrit Jan Vugts
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Arien Marten Priems, a.z. kinderen Joost Witlox, e.e. de straat, a.e. Dirk Jan Appels
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch

voor de som van 77 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders

2 augustus 1730     415/102-102v

Jenneke Peter Cuijpers, laatst weduwe van Cornelis Hendrik van Hees
Verkoopt aan Pieter de Greeff
1/6 deel onbedeeld in akkerland, 5,5 lopen, te Udenhout bij de Strijthoeff
Tussen de reengenoten
Nu in gebruik door Lambert van Hees den ouden

Voor de som van 52 gulden

25 oktober 1730     415/109-109v

Gerrijt Cornelis Jacobs, mede voor zijn zuster Maria, voor 1/3 deel, en Jacob Steven Weijten voor 1/3 
deel,
Verkopen aan Laurijs Jan van Rijswijk
Akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
b.z. de verkrijger, e.e. Jan van Rijswijk, a.e. weduwe Hendrik Goijaert Vermeer
met de gerechtigheid van weg die tot het perceel behoort

voor de som van 180 gulden

6 januari 1731     415/115

Cornelis Pijnenburgh
Verkoopt aan Jan Jan Timmermans als voogd van de 4 kinderen van Peter Jacob van de Laer
Akkerland, 45 roeden, te Udenhout op het Winkel
e.z. Willem Burghmans, a.z. weduwe Huijbert van Iersel, e.e. Cornelis de Cort, a.e. Jenneke Antonisse

voor de som van 20 gulden
verkoper aangekomen door koop

24 maart 1731     415/123-123v

Matheus van Hemert, koopman in wijnen te Oisterwijk
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Verkoopt aan Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de Houdse straat
e.z. de heer van Bree, a.z. Peter Andrijs Schijven, e.e. Gijsbert Verwiel, a.e. Aert Jan van Iersel
met de gerechtigheid van weg van ouds daartoe behorende

voor de som van 70 gulden

27 maart 1731     415/123v-124

Willem Adriaan de Cort, als man van Maria Jan Bergmans, wonende te Tilburg
Verkoopt aan Joost Adriaan van Iersel en Jan Adriaan Schapendonk
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houdse straat
e.z. weduwe N. van Oerle, a.z. een erfsteeg, e.e. weduwe Cornelis Bergmans, a.e. de verkrijgers
2. houtbos, 3 lopen, als voor
e.z. weduwe Cornelis Jan Bergmans, a.z. kinderen Hubert Piggen, e.e. een gemene steeg, a.e. de 
Prins van Sulzbach

voor de som van 150 gulden

5 april 1731     415/124v-125

Maria Peter van Iersel, weduwe Huibert Hendrik van Laerhoven
Verkoopt aan Anthonij Jan van de Boer
Houtbos, genaamd den Cromvoortse Beemt, 3 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek
e.z. weduwe Huibert van Iersel, a.z. de Giersbergse blokken, e.e. Govert Ophorst, a.e. Johan van 
Kessel

voor de som van 115 gulden

7 april 1731     415/126-126v

Jasper en Hendricus Spijkers, burgers van sBosch
Verkopen aan Jan Adriaan Vermeer
Broekveld, 14 lopen, genaamd Jonkers beemt, te Udenhout aan den Asschotse steeg
b.z. mevrouw van Beugen, e.e. de Asschotse steeg, a.e. kinderen Arien Jan Vermeer

voor de som van 175 gulden

14 april 1731     415/126v-127v

Wouter Jan Colen
Verkoopt aan Adriaan Jan Colen
Weiveld, genaamd de Koesweij, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jan Embert van Strijthoven, a.z. Wouter Brekelmans, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Embert van 
Strijthoven

voor de som van 90 gulden
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16 april 1731     415/127v-128

Peter Borgers, voogd over zijn 2 kinderen verwekt uit Jenneke Jan Schapendonk, Willem Gijsbert 
Smolders als vader en voogd over zijn 3 kinderen verwekt uit Anneke Jan Schaapendonk, Jan en 
Claes, zonen, en Jan Heggen als man van Anna Maria, dochter, allen kinderen van wijlen Jan Hendrik 
Schapendonck
Verkopen aan Jan Jan van Rijswijk, wonende te Huijclum
Akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Arien van Amersvoort, a.z. Adriaen Gerrit van Broekhoven, e.e. Jan Witlox, a.e. een gemene weg

voor de som van 150 gulden

26 april 1731     415/130v-131

Adriana weduwe Peter van Rijswijk
Verkoopt aam Wijnant Jan Verhoeven
Akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Freis Witlox, a.z. Wijnant Jan Verhoeven, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. Peter Gijsberts

voor de som van 45 gulden

2 mei 1731     415/133v-134

Peter Aert Couwenbergh
Verkoopt aan Maria Aert Couwenbergh
Akkerland, 1 lopen 5 roeden, te Udenhout in den Berkhoek
e.z. de verkrijger, a.e. Cornelis Aert Couwenbergh, e.e. Peter van den Bosch, a.e. een gemene weg

voor de som van 44 gulden

5 juni 1731     415/136-137

Familierelaties:
Laureijs Hendrik van Beurden, Lambert Jan Robben als man van Cornelis Thomas van Beurden, 
Adriaan Hendrik van Hees als man van Elisabeth Thomas van Beurden, Arien Claes Voskens als man 
van Geertruij Thomas van Beurden, Jan Jan van Rijswijk als man van Emerentia Hendrik de Cort, 
voorheen weduwe van Marten Thomas van Beurden, allen erfgenamen van Servaas Anthonij 
Versteinen

24 augustus 1731     415/140-140v

Wouter Peter Verhoeven
Verkoopt aan Adriaan Huibert van Hees
Akkerland, 2 lopen 19 roeden, te Udenhout in de Molenstraat
e.z. Jan Bertens, a.z. weduwe Jan Krene(?), e.e. Jan van Hal, a.e. de gemene straat
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voor de som van 220 gulden

29 september 1731     415/150

Laurijs van de Voort
Verkoopt aan Cornelis Peter de Jongh
Houtbos, 1,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. Jan Emberts, a.z. mevrouw van Beuchem, e.e. Johanna Piggen, a.e. Wijnant van Iersel

voor de som van 100 gulden

29 september 1731     415/150v-151

Joost Thomas van Son en Hendrik Laurijs van Vught als man van Cathalijn Thomas van Son
Verkopen aan Peter Jan van Aalst
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Brabants hoek
e.z. kinderen Peter van Aelst, a.z. Jan Embert van Strijthoven, e.e. kinderen Andrijs Schijven, a.e. de 
gemeint
belast met jaarlijks 2 gulden in een meerdere rente van 15 gulden aan de rentmeester der 
bisschoppelijke goederen te sBosch
belast met jaarlijks 1 vat gerst in een meerdere pacht aan de rentmeester der geestelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 22 gulden 10 stuivers
verkopen aangekomen door successie van zijn schoonvader

15 oktober 1731     415/151-152

Geertruij van Groenendaal, weduwe Johan Ophorst
Verkoopt aan Govert Ophorst, koster en schoolmeester te Nieuwkuijk
Houtveld, genaamd Baselaersbeemt, 7 lopen, te Udenhout achter de Groenstraat, bij de Asschotse 
steeg
e.z. jonker Jeger, a.z. Laureijs van Rijswijk, e.e. kinderen Cornelis Grevenbroek, a.e. weduwe Claes 
Joosten van Iersel

voor de som van 140 gulden

15 oktober 1731     415/152

Geertruij van Groenendaal, weduwe Johan Ophorst
Verkoopt aan Govert Ophorst, koster en schoolmeester te Nieuwkuijk
Houtbos, 6 lopen, te Udenhout in de Brantse steeg
Tussen de reengenoten

Voor de som van 125 gulden
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30 oktober 1731     415/153-153v

Cornelis Jan van Iersel, weduwe Peter Mathijs Gerrits
Verkoopt aan Jan Matthijs Weijten
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Cuil,
West en noord de verkrijger, oost kinderen Willem Geert Ariens, zuid Adriaan Colen
Belast met jaarlijks 3 vaten 4,5 kannen rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke 
goederen van dit kwartier

Voor de som van 90 gulden

30 oktober 1731     415/153v-154v

Josias de Roij, slands deurwaarder, met autorisatie van de heer Tinco Lijclama a Nieholt, rentmeester 
der geestelijke goederen van dit kwartier van 29 oktober 1731
Verkoopt publiek aan Johan Gerard van Rotterdam en Anthonij Glavimans
hof, boomgaard en akkerland, 8 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Adriaan Jan van Engelandt, a.z. Jan Adriaan de Cort, e.e. Jan Emberts van Strijthoven, a.e. de 
straat
toebehoord hebbende aan Dirk Embert Appels en laatst aan de weduwe van secretaris Althoffer
verkocht om een achterstal van een korenpacht van 6 vaten rogge

voor de som van 150 gulden

3 november 1731     415/156-156v

Geertruij van Groenendael, weduwe van Johan Ophorst
Verkoopt aan Peter Aert Couwenbergh
1. huis, hof en aangelegen akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. weduwe Frank Wagemakers, a.z. en e.e. kinderen Jan Wijnants van Iersel, a.e. de straat
2. weiveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. Wijnant van Iersel, a.z. en e.e. Arien Anthonij van Iersel, a.e. Willem Jacob Verhoeven

belast met jaarlijks de helft in 13 vaten rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks de helft in 10 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant

voor de som van 45 gulden

3 november 1731     415/157-158

Jan Jan Seijkens, wonende te Udenhout
Verkoopt aan Peter Jan van Aelst
Akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in Brabants hoek
e.z. Jan Cornelis Driesse, a.z. kinderen Andrijs Schijven, e.e. Jan Embert van Strijthoven, a.e. de 
gemeint
belast met jaarlijks 3 vaten 6 kannen rogge OM in een meerdere pacht aan de erfgenamen van Adriaan 
Jan Hamers
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belast met jaarlijks 4 vaten rogge OM in een meerdere pacht aan de heer procureur de Bie

verkoper aangekomen door successie van zijn ouders
voor de som van 102 gulden

23 juli 1732 - vernaderd door Jan Cornelis Driessen en Cornelis Anthonij van Iersel als voogden van het 
kind van Adriaan van Engeland, verwekt uit wijlen Adriana Claas van Iersel

8 december 1731     415/162-162v

Jan Aart Heeren
Verkoopt aan Peter Hendrik van de Ven
1. Akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Sandkant
b.z. Cornelis Jan Witlox, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaan Marten Priems
belast met jaarlijks 9 duiten aan de domeinen van Brabant
2. akkerland, 1 lopen, als voor
b.z. Jan Cornelis Witlox, e.e. de gemene straat, a.e. heer van Kestel
belast met jaarlijks 7 duiten aan de domeinen van Brabant

voor de som van 55 gulden

12 december 1731     415/163

Joost Thomas van Son en Hendrik Vughts als man van Cathalijn Thomas van Son
Verkopen aan Peter Peter Priems
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Sandkant
e.z. weduwe Adriaan van Broekhoven, a.z. de verkrijger, e.e. armentafel van sBosch, a.e. de lei

voor de som van 40 gulden

7 februari 1732     415/173v-174v

Wouter Frans Costers, Adriaan Francis Costers, Cornelis Roskam als man van Elisabeth Francis 
Costers, Gijsbert Costers als man van Adriana Francis Costers
Verkopen aan Adriaan Hendrik Hamers
1. De helft in huis, schuur, schop en 0,5 lopen land daaraan gelegen, te Udenhout
e.z. kinderen Anthonij van Baast, a.z. weduwe Andrijs Peter Ariens, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. 
de gemene baan
2. de helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor aan de Sandkant
e.z. Ruiltiesdijk (sic), a.z. kinderen Cornelis Priems, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Heijmans
3. de helft in akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Cornelis Priems, a.z. kinderen Gerrit van Doorn, e.e. de gemene straat, a.e. Peter 
Heijmans
4. de helft in akkerland en weiland, 2 lopen, als voor
e.z. heilige geest te sBosch, a.z. kinderen Peter Colen c.s., e.e. de gemene lei, a.e. Adriaan Priems

voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen van haar moeders vader
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13 februari 1732     415/174v-175

Gualterus van de Lipstad, burger en koopman te sBosch, man van Petronella van Grevenbroek
Verkoopt aan Johanna van Grevenbroek, weduwe Piggen
Broekveld, genaamd den Beemt, 6 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
oost Peter Nouwens, west Jan de Jongh, zuid de heer van Loon, noord Hendrik van de Schoor

voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen door successie van zijn schoonouders

19 februari 1732     415/175-175v

Johanna Grevenbroek, weduwe Jan Piggen
Verkoopt Aart Adriaan Wolfs
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Houdse straat
e.z. weduwe van Oerle, a.z. Peter van Iersel, e.e. Huibert Piggen, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks 5,75 vaten rogge in een meerdere pacht van 11,5 vaten aan het kantoor van de heer 
Tengnagell te sBosch
belast met jaarlijks 9 stuivers in een meerdere pacht van 18 stuivers aan het kantoor van de heer 
Tengnagell te sBosch

voor de som van 123 gulden 11 stuivers 3 penningen

10 maart 1732     415/176-177

Peter Aart Verhoeven en Jan Gijsbert van Iersel, voogden over de 4 kinderen van Joost Aart 
Verhoeven verwekt uit Maria Gijsbert Berghmans, en Peter de Roij als man van Elisabeth, mede voor 
Maria en Helena, allen kinderen en erfgenamen van Joost Aart Verhoeven en Maria Gijsbert 
Berghmans
Verkopen aan Gijsbert Verhoeven
De helft in een uitgeturfd moerveld, te Udenhout in de Brandt
Grootte en ringgenoten onbekend

Voor de som van nihil
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