
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 416 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
maart 1732 - mei 1736

1 mei 1732     416/3v-4

Jan Jan Brokken, wonende te Giersbergen
verkoopt aan Antonij Glaviman
de achterste helft in een beemd, 6 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. de lei, a.z. en e.e. Joost van Rijswijk, a.e. de verkrijger
met de helft van het voorhoofd

voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

5 mei 1732      416/4v

Goijaart Aart Heeren
verkoopt aan Huibert Piggen
akkerland, genaamd de Lange rugge, 3 lopen, te Udenhout op de Houdse straat
e.z. Aart van Iersel, a.z. een gemene steeg, e.e. Huibert Piggen, a.e. erfgenamen Huibert Piren

voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen van zijn oud oom

13 mei 1732     416/7

Cornelis Jan Elis, Baarnt Adriaan Dekkers en Peter Goijaart Dekkers
verkopen aan Peter Jan van Iersel
1. land, 1lopen, genaamd de Knijperie, te Udenhout in de Brandt
e.z. erfgenamen van de heer van Wamel, a.z. en b.e. weduwe Jan van Cleef
2. 3/4 deel in een broekveld, 1 lopen, als voor
e.z. en e.e. weduwe Jan van Cleef, a.z. erfgenamen Peter van Rijswijk, a.e. kinderen Heiliger 
Grevenbroek

belast met jaarlijks 8 stuivers aan de heilige geest te sBosch

voor de som van 10 gulden
verkopers aangekomen van hun grootvader

12 mei 1732     416/7v-8

Cornelis Jacob Cornelis
verkoopt aan Jacobus van der Crabbe
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de noordwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Laureijs Colen, a.z. erfgenamen Frans Adriaan Bukken, e.e. erfgenamen Peter Aart Hamers, 
a.e. erfgenamen Jan van Abelen

voor de som van 16 gulden

12 mei 1732     416/8v-9

Cornelis Jacob Cornelisse en Jan Wouter Marcelis als voogden over de 5 kinderen van Francis 
Jacob Cornelis en Willemijna Wouter Marcelisse
verkopen aan Jacobus van der Crabbe
de zuidwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Laurijs Colen, a.z. Frans Bukken, e.e. erfgenamen Peter Aart Hamers, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 28 gulden

16 mei 1732     416/9v

Dirk Jan Appels
verkoopt aan Gerrit Jan Vughts
de helft in een huis en 16 roeden hof daaraan gelegen, te Udenhout op het Winkel
b.z. weduwe Jan Gevert de Cort, e.e. erfgenamen de Vien, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 8 stuivers in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor te Oisterwijk

voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

27 mei 1732     416/10v-11

Johanna Grevenbroek, weduwe Piggen
verkoopt aan Govert Wijnand van Iersel
5/6 deel in een uitgeturfd moerveld, te Udenhout in de Reite
e.z. Johan de Vien, a.z. erfgenamen jonker de Jeger, e.e. de heilige geest te sBosch, a.e. een 
gemene steeg
belast met jaarlijks een cijns van 1 gulden 14 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch

voor de som van 42 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van haar zoon Jan de Cort, voor notaris Anthonij Glaviman op 4 maart 
1730

31 mei 1732     416/13v-14

Anthonij Glaviman,notaris en procureur te Oisterwijk
verkoopt aan Joost van Rijswijk
beemd, 6 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
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e.z. de lei, a.z. en e.e. de verkrijger, a.e. de straat
met de gehele voorhoofd daaraan gelegen

voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen door koop van Jan Janse Brokken en Johan Jacob Althoffer in 1728

4 juni 1732     416/14-14v

Jan Cornelis Hendrik Emmen
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel
2/3 deel in 2 lopen weiveld, genaamd de Rotingh, te Udenhout in de Biesmortel
b.z. Wouter Steuvers, e.e. Jan van Strijthoven, a.e. Jan Aart Heeren
belast met jaarlijks 2 stuivers aan de domeinen van Brabant

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn oom

9 augustus 1732     416/25v-26

Taxatie van de grote Strijthoef, aangevraagd door Elias Robbe, op verzoek de erfgenamen van 
Adriaan van Borsele tot Geldermalsen, in leven gedeputeerde in het college van de Raad van 
state.
Een hoeve, genaamd de grote Strijthoef, bestaande uit huis, schuur, stalling, schop, 
varkenskooien, hoven en aangelegen akkerland, weiland, bos, dreven, straatselvelden en hei, 
samen geschat op 80 morgen.
Waarde geschat op 8000 gulden.

1 september 1732     416/31-31v

Huibert Adriaan Piggen
verkoopt aan Peter Jan Robbe
broekveld, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. Jan Witlox, a.z. het kind van Jan Adriaan Colen, e.e. de Schoorstraat, a.e. de erfgenamen 
van Geert van Broekhoven

voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen door erfdeling voor notaris Anthonij Glaviman op 1 april 1732

2 september 1732     416/31v-32

Geertruij van Groenendaal weduwe Jan Ophorst
verkoopt aan Lindert Geert vander Staak
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Wijnant van Iersel,a.z. Jan Verhoeven, e.e. Anthonij van den Boer, a.e. een mestweg

voor de som van 67 gulden
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verkoper aangekomen door testament voor notaris A. Glaviman op 5 maart 1728

4 september 1732     416/32v-33

Cornelis Jan van Rijswijk
verkoopt aan Dirk van Herpen
weiland, 2,5 lopen, in de Groenstraat (Udenhout staat niet genoemd) 
e.z. Hendrik van Iersel, a.z. de straat, e.e. erfgenamen Willem Hendrik de Cort, a.e. Dirk van 
Iersel

voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen door koop voor schepenen van sBosch op 9 februari 1714

26 augustus 1733 - vernaderd door Francis van Rijswijk

8 september 1732     416/33-33v

Jan, Joost en Jacobus, Adriaan Jan Dekkers man van Adriana en Jan van der Deelen als man 
van Berentie, kinderen en erfgenamen van Willem Piggen en Jenneke van Laarhoven
verkopen aan Johanna Grevenbroek weduwe Piggen
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout bij de Cuil, 
e.z. kinderen Adriaan Maas, a.z. Claas Lommers, e.e. Jan Teijsse, a.e. de verkrijger

voor de som van 90 gulden
verkoper aangekomen van haar broer

6 oktober 1732     416/39-39v

Aert Peter Hamers, wonende te Capel
verkoopt aan Johanna Grevenbroek, weduwe Piggen
akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat
e.z. Cornelis Jan de Jongh, a.z. kinderen Jan Jan Hamers, e.e. Adriaan van Iersel, a.e. Anna 
Gommert de Cort

voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen door deling voor notaris Gratiaan Jacob de Velle op 22 september 1732

8 november 1732     416/43v-44

Peter, Willem en Maria Aart Couwenbergh, en Aert Willem Saeijkens als man van Jenneken Aert 
Couwenbergh
verkopen aan Adriaen Aert Couwenbergh
4/5 deel in een weiveld, 1 lopen, te Udenhout in de Crijtemolenstraat
e.z. en e.e. Claes Lommers, a.z. de verkrijger, a.e. de straat

voor de som van 22 gulden
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verkopers aangekomen van hun broer

8 november 1732     416/44v

Peter, Willem en Maria Aart Couwenbergh, en Aert Willem Saeijkens als man van Jenneken Aert 
Couwenbergh
verkopen aan Adriaen Aert Couwenbergh
4/5 deel in 5 roeden land, te Udenhout, in den Berkhoek
e.z. de verkrijger, a.z. Elias Coolen, e.e. Peter vanden Bosch, a.e. een erfsteeg

voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van hun broer

17 november 1732     416/46-47

Adriaan Adriaan Hamers
verkoopt aan Hendrik Peter van de Pasch
huis en aangelegen hof, land en groes, 2,5 lopen te Udenhout in den Biesmortel
e.z. een gemene steeg, a.z. Adriana weduwe Peter van Rijswijk, e.e. de straat, a.e. erfgenamen 
Hendrik Jan Vermeer
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 4 penningen aan de gezworenen van Tilburg

voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn grootvader

23 december 1732     416/50v-51v

Cornelis Jan Witlox en Adriaan van Arendoncq als voogden over de 3 kinderen van Jan Antonij 
Witlox
autorisatie van schepenen van Oisterwijk van 20 december 1732
verkopen aan Jan Emberts van Strijthoven
2/7 deel onbedeeld in een akkerland, weiland en heiveld, 14 a 15 lopen, te Udenhout t.p. den 
Brant
west Jan van de Plas, oost de straat, zuid kinderen Cornelis van de Plas, noord de duinen
belast met jaarlijks 2/7 deel in een cijns van 13 stuivers aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks 2/7 deel in een cijns van 1 gulden 10 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor 
te sBosch
belast met jaarlijks 2/7 deel in een pacht van 2 vaten rogge aan de armentafel van Oisterwijk
belast met jaarlijks 2/7 deel in een cijns van 6 gulden aan de heer Chatvelt te sBosch
belast met jaarlijks 2/7 deel in een pacht van 1 mud rogge aan N. Bax

verkopers aangekomen van hun ouders

13 januari 1733     416/53-53v
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Jan Cornelis Hendrik Emmen als man van Pieternel Wouter vande Pas
verkoopt aan Jan Cornelis van de Plas
1. 2/7 deel in een akkerland, weiland en heiveld, 17 a 18 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. Jan Cornelis vande Plas, a.z. de Gommerse straet, e.e. de Druenense duin, a.e. weduwe 
Cornelis van Ierssel c.s.
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan jonker Becx te Moergestel
belast met jaarlijks 2/7 deel in een cijns van 6 gulden aan de heer Chatvelt te sBosch
belast met jaarlijks 2/7 deel in een cijns van 13 stuivers aan de domeinen van Brabant
2. broekveld, genaamd de Leijbeemt, 3 lopen, als voor
e.z. de heilige geest te sBosch, a.z. weduwe Adriaen Brekelmans, e.e. Gommerse straat, a.e. de 
Vien te sBosch
belast met jaarlijks een cijns van 6 stuivers 4 penningen aan N: Ermers

voor de som van 90 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws oom Cornelis Jacob Witlox

12 februari 1733     416/55v-56v

Lindert Luiben en Cornelis van der Henst executeurs over het testament van wijlen Cornelis van 
Dam, overleden te Outheusden
verkopen aan Frans Gerrit van Broekhoven
akkerland, 1.5 lopen, te Udenhout bij de Cruisstraat
e.z. Frans Gerrit van Broekhoven, a.z. Jan Robbert van Tilborgh, e.e. Peter Jan Robbert 
Gijsberts, a.e. de straat
met de gerechtigheid van weg over de Claphekken van achteren op en van ouds daar toe 
horende

voor de som van 120 gulden

16 februari 1733     416/56v-57

Geertruij Groenendael, weduwe Jan Ophorst
verkoopt aan Govert Ophorst
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
oost gasthuis te sBosch, west Claas Adriaan Vermeer, zuid Pijter de Vien, noord Adriaan van 
Iersel

voor de som van 100 gulden

29 januari 1733     416/57-58v

Gijsberdina van Elisen, weduwe Goijaart Jan van de Wiel, en Jan Goijaart van de Wiel, tevens 
voor Francis Gijsbert de Groodt, man van Cornelia Goijaart van de Wiel en voor Jacobus Goijaart 
van de Wiel, Jan van der Schoodth als man van Claera Goijaart van de Wiel, en voor Catarina 
van de Wiel weduwe Adriaen Saijkens en voor Johanna van de Wiel weduwe Adriaen Huijberts
verkopen aan Adriaan van Hees
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout, bij de crijtenmolen
e.z. Cornelis van Ierssel, a.z. Lambert van Tilborgh, e.e. de gemene straat, a.e. Jan van der 
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Sterre

voor de som van 168 gulden

14 maart 1733     416/61v-62v

Peter Laureijs Colen, man van Hendrina Hendrik Timmermans
verkoopt aan Adriaan Hendrik Timmermans en Jenneke Hendrik Timmermans
1. weiland, genaamd t Bosch, 3 kwartier lopen, te Udenhout in t Biesmortels kwartier
e.z. en e.e. Dirk van Noort, a.z. Willem Brokken, a.e. Maria Lombarts
2. akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Hendrik Pijnenburgh, a.z. Martinus van Abeelen, e.e. Jan Witlox, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan Mathijs van Cleef
3. weiveld, 1 lopen, 36 roeden, als voor
e,z, Laurijske weduwe van de Pasch, a.z. weduwe Lucas van Son, e.e. weduwe Arien Witlox, a.e. 
de straat
4. broekveld, 4 lopen, als voor
e.z. de prins van Oranje, a.z. Wouter Verhoeven, e.e. Anna Maria Verhoeven, a.e. de gemene 
waterloop

voor de som van 180 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

14 maart 1733     416/64-66v

Laurijs Jacob van Rijswijk, Jan Jacob van Rijswijk, Geert Jacob van Rijswijk en Adriaan Cornelis 
Hendriks als man van Maria Jacob van Rijswijk, mede voor Adriaan Jacob van Rijswijk
verkopen aan 4 kinderen van Gijsbert Joordens
1. de helft in huis, schop, hof en aangelegen erf, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Adriaan Willem van Iersel, a.z. en e.e. kinderen Gijsbert Joordens, a.e. Hendrik Anthonij van 
de Ven
2. de helft in 2,5 lopen weiland, als voor
e.z. Jan Willem Meijs, a.z. erfgenamen Wouter Colen, e.e. de gemene lei, a.e. kinderen Gijsbert 
Joordens
3. de helft in heiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peter Priems, a.z. Jan Cornelis Jan Drise, e.e. erfgenamen Jan Meijs, a.e. heilige geest te 
sBosch
4. de helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peter Priems, a.z. kinderen Gijsbert Joordens, e.e. Cornelis van de Pasch, a.e. Adriaan 
Willem van Iersel
5. de helft in een broekveld, 1 lopen, als voor
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Jan Joosten, e.e. Adriaan Willem van Iersel, a.e. de gemene lei
6. de helft in broekveld, 0,75 lopen, als voor
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. kinderen Peter Frank Gijlen, e.e. de lei, a.e. Jan Joosten
7. de helft in een broekveld, 1 lopen, als voor
b.z. juffrouw van Beugen, e.e. de lei, a.e. Adriaan Marten Priems

het 5de, 6de en 7de perceel belast met jaarlijks de helft in 1 zak rogge in een meerdere pacht 
aan juffrouw van den Endepoel te sBosch
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voor de som van 480 gulden
verkopers aangekomen van hun moeder

26 maart 1733     416/68-69

Jan Aert Heeren, volgens testament van Laurenske Jan de Lepper
verkoopt aan Peter Ariens Verhoeven
1. akkerland,2,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jacomijn weduwe Arien Witlocx, a.z. weduwe Willem Verbeeck, e.e. weduwe Hendrik 
Piggen, a.e. Embert Antonis Broere
2. weiland, als voor
e.z. Jan Lourijs Witlocx, a.z. weduwe Jacob Joost Willems, e.e. Arien Jan Priems, a.e. Wijnant 
Jan Verhoeven
3. akkerland, 1,75 lopen,  als voor
e.z. weduwe Jacob Joost Willems,a.z. Arien Joost Smolders, e.e. Peer Arien Verhoeven,a.e. Jan 
Arien Priems

voor de som van 195 gulden

30 maart 1733     416/69v-70

Adriaan Hendrik van Hees als man van Anna Maria Cornelis Priems
verkoopt aan Johan Hartongh, stadhouder van dit kwartier
broekveld, 6 lopen, te Udenhout in de Brantse steeg
e.e. Jan van Rijswijk, a.z. Willem Berghmans, e.e. de gemene steeg, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 106 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

14 april 1733     416/75v-76v

Gratiaan Jacob de Velle, landsdeurwaarder, met autorisatie van Hendrik van den Oever, 
collecteur der verponding en bede in 1730
een stuk akkerland en heiveld, 4 lopen, te Oisterwijk, t.p. Clijn Oosterwijck
e.z. Willem Wouters de Brouwer

25 april 1733     416/77v-79

Willem Cornelis Vermeer
verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer (die al 1/3 deel bezit)
1. 1/3 deel onbedeeld in huis, schuur, schop en erf, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Govert van Iersel,a.z. Jan Meus Rademakers, e.e. de straat, a.e. weduwe Huibert van Iersel
2. 1/3 deel onbedeeld in een weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. weduwe Huibert van Iersel, a.z. Jan Meus Rademakers, e.e. Govert van Iersel, a.e. Aart 
Witlox
3. 1/3 deel onbedeeld in een heiveld, genaamd de Koekampen, 4 lopen, als voor, bij het 
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Quaadgat
e.z. weduwe Vermeer, a.z. erfgenamen Adriaan van Oerle, e.e. kinderen Wouter Vouthengels, 
a.e. weduwe Huibert van Iersel

belast met jaarlijks 1/3 deel van 1 zak rogge aan de weduwe Peter sBosch te sBosch

voor de som van 135 gulden
verkoper aangekomen van Hendrik Jan Vermeer

7 mei 1733     416/80-80v

Aart Witlox, Anna Maria Geert Witlox, Adriaen jan Elisz als man van IJke Geert Witlox, mede voor 
Jan Geert Witlox, allen erfgenamen van Hendrik Jan Vermeer
verkopen een Willem Jan Bergmans
1,25 lopen akkerland, te Udenhout bij de Groenstraat
e.z. erfgenamen Adriaan Colen,a.z. de heer Cattenbergh, e.e. Govert Wijnant van Iersel,a.e. 
Willem Jan Bergmans

voor de som van 110 gulden
verkopers aangekomen door deling op 19 maart 1733

16 mei 1733     416/83-83v

Wouter Peter Verhoeven
verkoopt aan Jan Jan Timmermans, voogd over de 3 kinderen van wijlen Peter vande Laar
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. de straat, a.z. en e.e. Arien Jan Priems, a.e. Peter Hijmans
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht aan de heer rentmeester Tengnagel

voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader

4 juni 1733     416/84-85

Adriaen Daniel Mutsers
verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer
1. 1/3 deel in huis, schuur,schop en 3 lopen land, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Govert Wijnant van Iersel, a.z. Jan Meus Raeijmaekers, e.e. weduwe Huijbert van Iersel, a.e. 
de straat
2. 1/3 deel in een weiveld, 3 lopen, als voor
e.z. weduwe Huijbert van Iersel, a.z. Jan Meus Raeijmaekers, e.e. Govert Wijnant van Iersel, a.e. 
Aert Witlox
3.1/3 deel in een heiveld, 3 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan Jan Vermeer, a.z. erfgenamen Adriaen van Oerle,e.e. kinderen Wouter 
Vouthengels, a.e. weduwe Huijbert van Iersel

belast met jaarlijks 1/3 deel in 1 zak rogge aan de weduwe Peter Bosch
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voor de som van 135 gulden
verkoper aangekomen van zijn oom Hendrik Jan Vermeer

18 juni 1733     416/85-86

Annamaria Wouters van Abeelen, weduwe Jan Verhoeven
verkoopt aan Peter Arien Verhoeven
1. akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Wouter Ariens Verhoeven, a.z. kinderen Peter van de Laer, e.e. Jan Jan Timmermans, a.e. 
Peter Gijsberts
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
2. broekveld, 4 lopen, als voor, genaamd tHoelbroek
e.z. weduwe Jan Robbe, a.z. de prins van Oranje, e.e. Arien Peter van Gorcum, a.z. Adriaen 
Hendrik Timmermans

voor de som van 85 gulden

14 juli 1733     416/87-88

Maria Cornelia Tomas van Beurden weduwe Martinus de Bruijn
draagt de tocht over aan Jan en Thomas de Bruijn en Peter Perthout als man van Maria Martinus 
de Bruijn
1. van huis, schop en hof met aangelegen boomgaard en wei, 2 lopen, te Udenhout aan de 
crijtemolen
e.z. Jan Gijsbert van Ierssel,a.z. Tomas Marten de Bruijn,e.e. de gemene straat, a.e. Jan vander 
Sterre
2. akkerland de Berkel

14 juli 1733     416/88-88v

Jan Martinus de Bruijn en Peter Porthout als man van Maria Martinus de Bruijn
verkopen aan Thomas Martinus de Bruijn
1. van huis, schop en hof met aangelegen boomgaard en wei, 2 lopen, te Udenhout aan de 
crijtemolen
e.z. Jan Gijsbert van Ierssel,a.z. Tomas Marten de Bruijn,e.e. de gemene straat, a.e. Jan vander 
Sterre

De weduwe van Martinus de Bruijn mag haar leven lang wonen in de kamer aan de oostkant van 
het huis

voor de som van 30 gulden

416/92-

Willem de Munnick, deurwaarder van de Raad van State, uit naam van Antonij Glaviman, 
ontvanger van de verpondingen van 2 delen van Udenhout, namelijk het Houtstraats en Molens 
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kwartier
verkoopt aan Jan Adriaan Schapendonk
1. een aanstede en boomgaard met teulland, groesland en houtwassen, 3 lopen, te Udenhout in 
de Schoorstraat
e.z. kinderen Jan Vermeer, a.z. Joost van Rijswijk, e.e. de straat, a.e. de verkrijger
2. akkerland, 5 lopen, als voor
e.z. kinderen Steven Span, a.z. Maria weduwe Jan de Jongh, e.e. de verkrijger, a.e. kinderen Jan 
Jan Vermeer

door executie van 3 en 17 juli 1733 publiek verkocht
voor de som van 106 gulden

21 september 1733     416/96-96v

Aerdt Teurlings, gemachtigd door Allegonda a Kempis, eerst weduwe van Egon Teurlings en 
laatst van Wouter Jan Emmen
draagt de tocht van al haar bezittingen in Oisterwijk en elders over aan haar vier kinderen 
Arnoldus, Augustinus, Anneke en Peter en de kinderen van haar dochter Wilhelma

9 november 1733     416/100v

Jan Joost Maeghdenburgh
verkoopt aan Peter Wouter Vouthengels
akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat
e.z. Jan Vermeer, a.z. kinderen Wijnant van Iersel, e.e. Teunis Castelens, a.e. Cathalijn Jan 
Schapendoncq

voor de som van 90 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

9 november 1733     416/100v-101

weduwe Hendrik Aert Hamers
verkoopt aan Adriaen Jan Sloodts
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
b.z. Adriaen Sloots, e.e. de straat, a.e. Jan Witlox

voor de som van 140 gulden
verkoper aangekomen door testament voor notaris Gratiaan Jacob de Velle op 9 december 1729

30 november 1733     416/101-102

Adriaan Pijnenburgh
verkoopt aan Crijn van Strijthoven
broekveld, 2 lopen, te Udenhout in t Winkel, t.p. de Bussen genaamd
e.z. Jan Schijven, a.z. Elij Colen, e.e. Adriaan Truijl??, a.e. heilige geest te (niet ingevuld)
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belast met jaarlijks 12 stuivers 6 penningen cijns aan Tieleman Ermers

voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

5 januari 1734     416/120v-121v

Adriaan Jan van Rijswijk, Jan Cornelis Maat(?) als man van Cathalijn, Adriaan Pijnenburgh als 
man van Elisabeth, Adriaan Jan van Rijswijk als man van Anneke, kinderen van Jan Ariens van 
Rijswijk en Lijsken van Beek
verkopen aan Willem Jan Berghmans
broekveld, 1 lopen, te Udenhout in het Winkels kwartier
e.z. Wouter Colen, a.z. Piet van den Bosch, e.e. Jan de Jongh, a.e. Joost van Iersel

voor de som van 42 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

14 januari 1734     416/123-124

Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk, mede voor Johannes Gerardus van 
Rotterdam
verkopen aan Arien Willem Verhoeven
akkerland en weiland, 7 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. weduwe Adriaan van Engeland, a.z. de kinderen Jan Adriaan de Cort, e.e. de straat, a.e. Jan 
Emberts van Strijthoven
belast met jaarlijks 6 stuivers 12 penningen aan de domeinen van Brabant

voor de som van 250 gulden
verkopers aangekomen door koop van de rentmeester der geestelijke goederen op 30 oktober 
1731

19 januari 1734     416/127v-128

Albertus van Stokkum, man van Maria van Deursen
verkoopt aan Geert van Rijswijk
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeve
e.z. weduwe Peter van Iersel, a.z. het kind van Cornelis Witlox, e.e. een mestweg, a.e. Ariken 
Bosman

voor de som van 55 gulden
verkoper aangekomen door deling van 18 februari 1717 te Oisterwijk

26 februari 1734     416/132-133

Arien Lambert Brokke, weduwnaar van Anneke Willem Bertens
doet afstand van de toch aan zijn dochter Mechelina Arien Brokken weduwe Adriaan Ariens 
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Vermeer
in akkerland, 2 lopen, genaamd den Langen acker, te Udenhout aan de Cruijsstraat
e.z. Laurens Hendriks, a.z. Gojaert Martens,e.e. Jan Adriaan Jacob van Rijswijk, a.e. Aart Jacob 
de Ridder

26 februari 1734     416/133-133v

Mechelina Arien Brokken weduwe Adriaan Ariens Vermeer
verkoopt aan Jenneken weduwe Jan Aert Robbe
akkerland, 2 lopen, genaamd den Langen acker, te Udenhout aan de Cruijsstraat
e.z. Laurens Hendriks, a.z. Gojaert Martens,e.e. Jan Adriaan Jacob van Rijswijk, a.e. Aart Jacob 
de Ridder

voor de som van 112 gulden 10 stuivers
testament tussen Mecheline en haar man van 3september 1722 voor notaris Gratiaan de Velle

3 april 1734     416/135-136

Peter Jacob van Iersel
verkoopt aan Joost Arien van Iersel
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
oost Johan Jacob Althoffer, west Aert Jan van Ierssel, zuid Huijbert Arien Piggen, noord Heiliger 
Aart de Ridder
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch
belast met jaarlijks 3 stuivers reductie in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch

voor de som van 61 gulden 8 stuivers
verkoper aangekomen van zijn oom Jan Goijert Heeren

5 april 1734     416/136-

Maria Hendricx Peijnenborgh, weduwe Lucas Daniels van Son
doet afstand van de tocht aan Hendrina Lucas Daniels van Son
in 
1. huis, schuur, bakhuis, 2 lopen, te Udenhout in het Biesmortels kwartier
e.z. Arien Priems, a.z. Jenneke Hendrik Timmermans, e.e. Frijs Witlocx, a.e. de gemene straat
2. akkerland, 2,5 lopen, as voor aan de Santkant
e.z. Maria Arien Verhoeven, a.z. de gemene straat, e.e. Frijs Witlocx, a.e. de gemeint (gemene hij 
of leij?)
3. 1/3 deel in akkerland, 9 lopen, te Haaren
4. broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Jan Cornelis Martens, a.z. Peter Coolen, e.e. Adriaentje Peter Coolen, a.e. de prins van 
Oranje
5. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 2 lopen, als voor in den Brandt
6. 1/4 deel onbedeeld in een broekveld, 3 roeden
7. 1/3 deel in 1.5 deel onbedeeld in een broekveld, 0,5 lopen

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



8. hooiland te Bokhoven

"Aldus gedaen ende gepasseert binnen de vrijheijt Oosterwijck den vijffden der maent april 
seventien hondert vierendartigh, des voor demiddags de clocke half twaelff uren..."

15 april 1734     416/143-143v

Jasper Dirck Nouwens
verkoopt aan Thomas van Hove
weiveld, 2,5 lopen, te Udenhout
oost weduwe Jan Vermeer, west, Teunis Castelijns, noord Jan vander Sande, zuid het kind van 
Jan Jan Kuijpers(?)

voor de som van 33 gulden

27 juli 1734     416/149v-150

Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
verkoopt aan Aart Jan van Iersel
akkerland, te Udenhout bij de Houtse straat
e.z. de heer van Bree, a.z. Peter Andries Scheijven, e.e. erfgenamen Gijsbert Verwiel, a.e. de 
koper
met de gerechtigheid van weg van ouds daartoe behorende

voor de som van 127 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door koop van Mattheus van Hemert op 24 maart 1731

6 augustus 1734     416/152-153

Jan Aert Heeren, volgens machtiging in testament van Laurentia Jan Cornelis de Lepper, voor 
notaris Gratiaan de Velle te Berkel verleden op 19 oktober 1722
verkoopt aan Jenneken Willem Berghmans, weduwe Jan Aert Robbe
broekveld, genaamd de Rooting, 1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Peternel Anthonij Broeren, a.z. Jan Marten Hessels, e.e. mr Snel, a.e. een lei

voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

2 september 1734     416/153-154

Adriaan van Loon, Jan van Loon, Maria van Loon weduwe Jan van Sprangh
verkopen aan Joost Adriaan van Iersel
1. huis, hof en aangelag, 1,5 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
e.z. Aart van Iersel, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Piggen, a.e. een mestweg
2. weiland, genaamd de Bremweij, 1,5 lopen, als voor
e.z. de verkrijger, a.z. Cornelis Vosch, e.e. weduwe Peter van Beugen, a.e. (niet ingevuld)
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belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de armen van Udenhout

voor de som van 133 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van Maijke Peter Robbe hun moei

2 september 1734     416/154-

Adriaan van Loon, Jan van Loon, Maria van Loon weduwe Jan van Sprangh
verkopen aan Peter Jan van Aelst
akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de Cruijstraat
e.z. Jan van de Ven, a.z. Huibert van Berkel, e.e. Jan van Tilburg, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 13 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch

voor de som van 107 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van Maijke Peter Robbe hun moei

28 juli 1734     416/159-163v

familierelaties:
schepenbrief van Venloon van 14 april 1734
Peter Nouwen als voogd van de kinderen van Reinier Nouwen, verwekt uit Jenneke Wouter van 
Laarhoven
en Peter Gerrit Laureijsse en Joost Wouter van Laarhoven als voogden over het minderjarige 
kind van Cornelis Borsten en Anna Wouter van Laarhoven
zij vragen toestemming om te mogen verkopen de erfgoederen van Wouter van Laarhoven om 
met de opbrengst schulden te betalen

Deze akte wordt aan de schepenen van Oisterwijk getoond door Maria Aarts Brock, als moeder 
van haar kinderen verwekt door wijlen Cornelis Borsten
zij verklaart dat enkele maanden geleden in Loon op Zand is overleden Wouter van Laarhoven, 
waarvan o.a. erfgenaam was Willem Borsten, minderjarige zoon van Cornelis Borsten en Anna 
van Laarhoven. Deze Willem is onlangs ook overleden, waardoor haar twee minderjarige 
kinderen erfgenaam van hem zijn geworden. Maar de boedel van genoemde Wouter van 
Laarhoven is nog onverdeeld gebleven. Om de nalatenschap af te wikkelen, waar ook nog een 
schuld op rust t.b.v. Bruno Gijsels, is de verdeling van de boedelnodig. Mede erfgenaam is ook 
nog Jan van Laarhoven, voor overleden zoon van Wouter van Laarhoven. De voogden over de 
kinderen van Jan van Laarhoven zijn niet geneigd om iets met de nagelaten boedel te doen.
De voogden over die kinderen zijn/worden Arien Priems en Cornelis Adriaan Driessen op voorstel 
en uit naam van Francis van Laarhoven
Nog meer, maar dat doet niet ter zake voor de familierelaties

28 september 1734     416/163v-164v

Francis Wouter van Laarhoven en Peter Nouwens als voogden over de kinderen van Reinier 
Nouwens, en Otto Juin als aangestelde voogd over de kinderen van Jan van Laarhoven, Aart 
Brok en Peter Laurense mede voogden over de kinderen van Cornelis Borsten
verkopen aan Jan Adriaan van Iersel
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
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oost en zuid Gijsbert Hendrik Dolken, noord Jan van Broekhoven, west Peter Jan van Iersel

voor de som van 22 gulden

28 september 1734     416/164v-165

Francis Wouter van Laarhoven en Peter Nouwens als voogden over de kinderen van Reinier 
Nouwens, en Otto Juin als aangestelde voogd over de kinderen van Jan van Laarhoven, Aart 
Brok en Peter Laurense mede voogden over de kinderen van Cornelis Borsten
verkopen aan Jan Adriaan van Iersel
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
oost Gijsbert Hendrik Dolken c.s., west Joost Adriaan van Iersel, zuid weduwe Cornelis van 
Iersel, noord (niet ingevuld)

voor de som van 40 gulden 15 stuivers

28 september 1734     416/165-165v

Francis Wouter van Laarhoven en Peter Nouwens als voogden over de kinderen van Reinier 
Nouwens, en Otto Juin als aangestelde voogd over de kinderen van Jan van Laarhoven, Aart 
Brok en Peter Laurense mede voogden over de kinderen van Cornelis Borsten
verkopen aan Joost Adriaan van Iersel
heibodem, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
oost Cornelis van Iersel, west de verkrijger, noord Jan de Jongh, zuid Jan Hendrik Verhoeven

Voor de som van 11 gulden 10 stuivers

28 september 1734     416/165v-166

Francis Wouter van Laarhoven en Peter Nouwens als voogden over de kinderen van Reinier 
Nouwens, en Otto Juin als aangestelde voogd over de kinderen van Jan van Laarhoven, Aart 
Brok en Peter Laurense mede voogden over de kinderen van Cornelis Borsten
verkopen aan Jan van Broekhoven
akkerland, 2,75 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
oost en west de straat, zuid weduwe Jan de Jongh, noord de verkrijger
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 37 gulden 10 stuivers

28 september 1734     416/166-166v

Francis Wouter van Laarhoven en Peter Nouwens als voogden over de kinderen van Reinier 
Nouwens, en Otto Juin als aangestelde voogd over de kinderen van Jan van Laarhoven, Aart 
Brok en Peter Laurense mede voogden over de kinderen van Cornelis Borsten
verkopen aan Jan Thomas van Rijswijk
broekveld, 3,5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
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oost en noord kinderen Jan Brekelmans, west Jan de Jongh, zuid erfgenamen de heer van 
Wamel

voor de som van 74 gulden 10 stuivers

2 december 1734     416/171-172

Heiliger Wijtens, dragonder in het regiment van baron Matta, tegenwoordig in garnizoen in 
Maastricht
verkoopt aan Arien Claes vande Schoot (die al 1/7 deel daarin bezit)
1. 1/7 deel in akkerland en bos, genaamd in de Wouwer, 7 lopen, te Udenhout in de Clijne mortel
oost de gemene steeg, zuid de heilige geest te sBosch, west de armen van Oisterwijk, noord (niet 
ingevuld)
belast met jaarlijks 1/7 deel in 5 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor 
2. 1/7 deel in een moerveld, 1 hond, als voor in den Brandt
e.z. kinderen Hendrik Wijters, a.z. kinderen Jan Ophorst, b.e. (niet ingevuld)
3. 1/7 deel in een moerveld, 1 hond, als voor in den Brandt

voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader

8 december 1734     416/172-173

Peter van Gorcum, weduwnaar van Jenneken Adriaan Stevens
doet afstand van zijn recht van tocht aan Peter Jan van de Pas, zijn neef
in 
1. huis en 3 lopen land, te Udenhout op het Winckel
e.z. Jan Embert van Strijthoven, a.z. Cornelis Roose,e.e. Jan Cornelis Jan Driesse, a.e. de 
gemeint
2. land, 1 lopen, als voor
e.z. Jan Willem Berghmans, a.z. Jan Witlox, e.e. de gemeint, a.e. Gerrit Joosten
3. weiland, als voor
e.z. Peter Jan van de Pas, a.z. Josijn Arien van Engelant, e.e. de heer de Vien, a.e. heilige geest 
te sBosch
3. heiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peternel Peter Coolen, a.z. Seger Peter Mattijsse, e.e. Aert Witlox, a.e. de straat

5 januari 1735     416/173v

Goijert Aert Heeren
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel
heiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de twee steegden
e.z. Huijbert Piggen, a.z. Peter Vermeer, e.e. de verkoper, a.e. Jan Anthonij Emmen

voor de som van 38 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
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416/182-

Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
akkerland, genaamd de hofstadt, gelegen te Udenhout, 2 lopen, 
volgorde van de foto's klopt niet?

12 april 1735     416/182v-183

Adriaan Brekelmans,
verkoopt aan Wouter Brekelmans
de helft van een houtbos, 3 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. erfgenamen Govert Ophorst,a.z. de straat, e.e. de verkrijger, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

20 oktober 1735     416/195-195v

Willem Jan Hamers
verkoopt aan Heijliger Elias Brock
akkerland, 30 roeden, te Udenhout op de Loonse Molenstraat in de Scheijff
b.z. weduwe Aert de Jongh, e.eter Vouthengels, a.e. een gemene mestweg

voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen door vernadering van Adriaan Jan Haemers

21 februari 1736     416/199-199v

Peter Jan van Iersel als man van Maria Gommers de Cort
verkoopt aan Johanna Grevenbroek, weduwe Piggen
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat
e.z. Anneke Gommert de Cort, a.e. kinderen Embert vande Schoor,e.e. Willem Gommert de 
Cort,a.e. het kind van Adriaan Hamers
2. weiland en land, als voor, 2 lopen,
e.z. Willem Gommert de Cort, a.z. kinderen Wijnandt van Iersel, e.e. Jan Haemers, a.e. Jan 
Joosten

voor de som van 130 gulden

21 februari 1736     416/200

Johanna Grevenbroek weduwe Piggen
verkoopt aan Peter Jan van Iersel
heide en land, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraadt
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. erfgenamen van de heer Arnoldus van Wamel, e.e. kinderen Adriaan 
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Berghmans, a.e. weduwe Jan Jan de Jong

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van haar zoon volgens testament voor notaris A. Glaviman van 4 maart 
1730

8 maart 1736     416/200v-201

Adriaantje Freijs Witlox weduwe Jan Anthonij van Iersel, wonende te Udenhout
doet afstand van de tocht aan Gijsbert, Frans, Maria en Adriaan Aert Joosten als man van 
Jenneke van Iersel
in akkerland, 3,5 lopen te Udenhout bij de Cuil
e.z. Adriaan Piggen, a.z. weduwe Peter van Liemt, b.e. een gemene vaarweg

8 maart 1736     416/201

Gijsbert Jan van Iersel, Frans Jan van Iersel, Adriaen Aart Jooste als man in Jenneke Jan van 
Iersel, mede voor Maria Jan van Iersel
verkopen aan Peter Jan van de Pasch
in akkerland, 3,5 lopen te Udenhout bij de Cuil
e.z. Adriaan Piggen, a.z. weduwe Peter van Liemt, b.e. een gemene vaarweg

voor de som van 175 gulden
verkopers aangekomen door afstand van tocht op dezelfde datum

19 maart 1736     416/203v-204

Joost Peter Jooste
verkoopt aan
houtbos, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
noord en oost Peter Verhoeven, west Peter van den Heesacker, zuid een steeg

voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen door koop

20 maart 1736     416/204-205v

Reinier van Onsenoort als man van Peternel Adriaan Adams, wonende te Venloon
verkoopt aan Frans Gerit van Broekhoven
1. de helft in een huis, schuur en schop en aangelegen akkerland, 2 lopen 18 roede, te Udenhout 
in de Groenstraat
noord de gemene straat, zuid Jacobus van der Crabbe, oost kinderen Willem van Broekhoven, 
west de verkrijger
belast met jaarlijks de helft in 5 vaten 4 kannen rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2. de helft in een akkerland, 2 lopen 18 roeden, als voor
oost Jan Meuvis Raijmakers, west de verkrijger, zuid kinderen Claes Adriaan Verhoeven, noord 
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Jacobus van der Crabbe
belast met jaarlijks de helft in 5 vaten 4 kannen rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3. de helft in een weiland, 2,5 lopen , als voor
oost weduwe Adriaan Verhoeven, west en noord Jacobus van der Crabbe, zuid Hendrik van 
Iersel c.s.
4. de helft in de helft van 1,5 lopen weiland, als voor
oost erfgenamen Hendrik Vermeer, west Adriaan Colen, zuid Jacob van der Crabbe, west de 
erfgenamen Aert Witlox
met de gehele steeg tot aan de straat tot de beide weiden

voor de som van 250 gulden

22 maart 1736     416/205v-206

Wouter de Pon als man van Maria Jan van den Meegdenbergh
verkoopt aan Adriaan van den Meegdenbergh
1/3 deel onbedeeld in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op de Cruijsstraat
e.z. kinderen Elis Brok, a.z. (niet ingevuld), e.e. de straat, a.e. Heiliger Elis Brok

voor de som van 57 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door deling van 23 januari 1728

18 april 1736     416/209-209v

Catarijna Cornelis Oomen, weduwe Peter Laurens Weijters
verkoopt aan Adriaan Claes van de Schoot
1. 1/7 deel in land en bos, 7 lopen, te Udenhout op het Winkel
zuid heilige geest van sBosch, noord (niet ingevuld), oost een gemene steeg, west (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de rentmeester der episcopale goederen 
2. 1/7 deel in een moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant
noord en zuid kinderen Hendrik Weijters, oost en west (niet ingevuld)
3. 1/7 deel in een moerveld, 1 lopen, als voor in den Brant
tussen de reengenoten

voor de som van 18 gulden
verkoper aangekomen door testament gepasseerd voor notaris Cloostermans te Tilburg

20 april 1736     416/209v

Cornelis Cornelis Jacobs
verkoopt aan Peter Gijsbert van Iersel
weiland, 0,5 lopen te Udenhout
e.z. Jan Lambers van Iersel, a.z. de verkrijger, e.e. weduwe Arien Marten Priems, a.e. Adriaan 
Cauwenbergh

voor de som van 45 gulden
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3 mei 1736     416/210-212

Jenneke Andrijs de Cort weduwe Hendrik de Cort en Maria, meerderjarige dochter van Willem 
van Eijnthoven, verwekt uit Peternella de Cort
verkopen aan Herbert Andrijs de Cort
o.a.
2/3 deel in de helft van een akkerland, 1,75 lopen te Udenhout in de Hoogh houtse akkeren
e.z. Aart de Cort, a.z. kinderen Claes Peter Daandels, e.e. de Spijkerkant, a.e. st. Anna gasthuis
belast met jaarlijks 2/3 deel in de helft van 3 kannen rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
verkopers aangekomen van hun ouders

voor de som van 600 gulden

7 mei 1736     416/213-214

Willem Aert Bouwens als man van Adriana Willem Jan Hendriks
verkoopt aan de weduwe Peter Heijmans
huis en schuur, met 2 lopen land, te Udenhout op het Winkel
e.z. de heer Gijselaer, a.z. de verkrijger, e.e. Hendrik Verhoeven,a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 15 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier

voor de som van 175 gulden

26 mei 1736     416/215v-216v

huwelijkscontract tussen Jan Lambers van Hees en Elisabeth Peter Hamers, weduwe van 
Hendrik van de Schoor, geassisteerd met Cornelis Peter Hamers haar broer en Jan van de 
Schoor haar zwager
Beide huwelijkskandidaten wonen in Udenhout

28 mei 1736     416/217-217v

Arnoldus Pijnenburgh als man van Johanna Grevenbroek
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel
de westwaartse helft in huis, schuur en hof, schop en bakhuis en aangelegen erf, 0,75 lopen, te 
Udenhout in de Slimstraat
oost en zuid de verkrijger, west de verkoper, noord de straat
de verkoper reserveert de gerechtigheid van weg naar zijn andere goederen

verkoper aangekomen van zijn schoonouders
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