
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 417 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
mei 1736 - december 1740

14 juni 1736     417/3v-4

Denijs Joost Jan van Iersel
verkoopt aan Peter Jan van Iersel
weiland en houtbos, genaamd den Assent, 2 lopen, te Udenhout, in 't Broek
e.z. Anthonij vanden Boer, a.z. Denijs Gommerts, e.e. Lammert van Hees, a.e. Aart Wolfs
belast met jaarlijks 7 stuivers 8 penningen cijns aan het Bisschoppelijk kantoor te sBosch door 
verkoper en koper ieder voor de helft betaald

voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen door scheiding en deling voor notaris Johan Jacob Althoffer op 13 juni 
1736

20 juni 1736     417/4v

Peter Jan van Iersel
verkoopt aan Gijsbert Joordens
akkerland, genaamd den Legen acker, 2,5 lopen, te Udenhout aan de Sandkant
oost kinderen Evert van Engelen, west, zuid en noord kinderen Gijsbert Joordens

voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen door scheiding en deling van de erfgenamen Adriana Peter Colen van 27 
februari 1732

3 juli 1736     417/5-5v

Elias Coolen, wonende te Udenhout
verkoopt aan Willem Jan Burgmans
weiveld of broekveld, 5 lopen, te Udenhout, achter de Groenstraat
e.z. Johan de Vien, a.z. erfgenamen Adriaan Piggen, e.e. de verkoper,a.e. de heilige geest te 
sBosch
met de gerechtigheid (van overweg) over het erf van de koper

voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

15 augustus 1736     417/6v

Cornelis en Joost Willem Pijnenburgh
verkoopt aan Jan Cornelis van de Plas
akkerland, 7 lopen, genaamd den Smallen acker, te Udenhout in den Brant

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. weduwe Jan Jan de Jongh, e.e. Jan Ophorst, a.e. de 
Drunense Duin

voor de som 160 gulden
verkoper aangekomen van hun broers

4 september 1736     417/19v-20

Adriaan Jan Vermeer 
schuldbekentenis aan de heer en mr P. Carmans, t.b.v. de prins van Sulsbach, van 200 gulden 
van 40 groten, tegen een rente van 3 procent, over 1 jaar te voldoen.
De schuld komt voort uit achterstallige pacht van een hoeve te Udenhout

12 september 1736     417/20-21

Elias Coolen
schuldbekentenis aan mr. Otto van Cattenburgh, raad en vroedschap van de stad Veere, van 300 
gulden Hollands, tegen een rente van 3 procent,over 1 jaar te voldoen.
De schuld komt voort uit achterstallige pacht van een hoeve te Udenhout.

in de marge: de schuld is voldaan op 23 augustus 1749 aan de weduwe van Otto van 
Cattenburgh, H.C. Godin

3 oktober 1736      417/23v-24

Willem Jan Hamers en de weduwe Peter Jan Priems
verkopen aan Heiliger Brock
akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat in de Scheijff
e.z. kinderen Wouter Vouthengels, a.z. en e.e. weduwe Aart Driesse, a.e. een mestweg

voor de som van 90 gulden

15 oktober 1736     417/24-25

Arien, Maria en Willem Dissel van Beecq als man van Jenneke, kinderen van Jan Appels
verkopen aan Michiel Aart Joosten
1. heiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat
e.z. Cornelis Jan Driesse, a.z. Arien Brekels, e.e. Jan Coolen, a.e. Peter van de Bosch
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns en 1 duit aan het geestelijk kantoor te sBosch
2. heiveld, 1 lopen, als voor
e.z. weduwe Jan Claes Bergh, a.z. weduwe Dirk Jan Appels, e.e. de straat,a.e. Arien Vermeer

voor de som van 40 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
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15 oktober 1726     417/25-25v

Huijbert Arien Piggen
verkoopt aan Jan Adriaan Piggen
broekveld, genaamd de Eijkvelden, 2,5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat (F 20)
oost Goijaart Aart Heeren, west het kind van Jan Coolen, zuid erfgenamen Peter Andries 
Scheijven, noord kinderen Jan Floren

voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen door deling voor notaris Anthonij Glaviman 1 april 1732

29 oktober 1726     417/27-27v

Anthonij Adriaan Piggen
verkoopt aan Arien Verhoeven
weiland, 3lopen, te Udenhout achter het Winkel
e.z. groot gasthuis te sBosch,a.z. Adriaantie weduwe Freis Schapendonk, e.e. Joost Adriaan van 
Iersel, a.e. Anna gasthuis te sBosch

voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen van zijn moeder

10 november 1736     417/28-29av

Jan en Mathijs, zonen van Peter Mathijs Geerts, en Zeger Peter Mathijssen en Cornelis 
Mutsaerts voogden over de 4 kinderen van Peter Mathijs Geerts
verkopen aan Jan Thomas van Rijswijk
1. bos, 3 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat
e.z. Jan van Spaandonk, a.z. Jan Thomas van Rijswijk, e.e. onmondige kind van Hendrik 
Snoeren, a.e. de heer van Bommel
2. weiland, 3 lopen, als voor
e.z. Gijsbert Hendrik Dolken, a.z. kinderen Adriaan Monen, b.e. Peter Jan van Iersel

deze percelen zijn belast met jaarlijks 2/5 deel in een cijns van 13 gulden 10 stuivers voor een 
schuld van 275 gulden die nu in handen is van Tieleman Ermers

voor de som van 85 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

12 november 1736     417/29b-29bv

Adriaan en Peer Jan van Iersel
verkopen aan Wouter van Heeswijk
1/4 deel onbedeeld in een stuk akker en heiveld, 18 lopen, te Udenhout aan de Sandcant (C 50 + 
51)
e.z. de gemene baan, a.z. heilige Geest van sBosch, e.e. Peter Frank Giele, a.e. Elisabeth 
Antonis Wouter van Baast
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belast met jaarlijks 1/4 deel van een cijns van 5 gulden aan het geestelijk kantoor van dit kwartier

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van hun ouders

25 januari 1737     417/35v-36

Arien Anthonij Smolders, Willem Aart Smolders als man van Geertruij en Adriaan Jan van Hooff 
als man van Maria, kinderen van Anthonij Hendrik Smolders
verkopen aan Joost van Ros
broekveld met hout erop, 2 lopen, te Udenhout bij het Gommelaer (E 239)
e.z. Goijaart de Jong, a.z. kinderen Adriaan Adam van Helvoort, e.e. Willem van Broekhoven, 
a.e. de straat

voor de som van 387 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun oom Cornelis Adriaan van Hulst

20 februari 1737     417/39v-40v

Jenneke Marten Hessels, voor haar zelf en met procuratie van Jan Marten Hessels, Corstiaan 
van Gennip als man van Maria Marten Hessels, Govert Wijnant van Iersel als man van Elisabeth 
Marten Hessels, Frans Jan Wouters als man van Petronella Marten Hessels en Augustinus 
Mutsaars als man van Eijke Guilliam van Hal waar moeder van was Willemina Marten Hessels, 
allen erfgenamen van van Maria weduwe Marten Hessels, gebleken uit akte van notaris Develle 
te Oisterwijk van 14 februari 1737
verkopen aan Cornelis Jan Nelen
1. huis, schuur en aangelegen hof, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel (D 474)
e.z. en e.e. erfgenamen Cornelis de Cort, a.z. Aart Vermelis, a.e. de straat
2. akkerland, 1 lopen, als voor (D 465)
e.z. Willem Bergmans, a.z. weduwe Peter Colen, e.e. erfgenamen Cornelis de Cort, a.e. Peter 
Peijnenborgh
3. weiland, nieuw erf, 3 lopen, als voor (D 521)
e.z. Adriaantje Brekelmans, a.z. Jan Andries Schijven, e.e. de straat, a.e. Zeger Peter 
Matthijssen
belast met jaarlijks 12 penningen hertogcijns

voor de som van 210 gulden

1 maart 1737     417/40v-41

Govert Ophorst
verkoopt aan Adriaan Willem van Iersel
akkerland, 3,5 lopen, genaamd den Padacker (D 186)
e.z. de verkrijger, a.z. Claes Adriaens Vermeer, e.e. heilige geest, a.e. Arnoldus de Vien

voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen door transport
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30 maart 1737     417/43v

sr. Johan van Hove, burger van sBosch
verkoopt aan Hendrik Adriaan van Iersel
heiveld, 1,5 lopen, te Udenhout aan het Hooghout in de Creijteheij
e.z. Jan Peter van de Voort, a.z. Cornelis van Abeelen, e.e. een gemene loop, a.e. de hei

22 november 1599 (DSC01280) door mij hernoemt: AAT-charter-3735.jpg

Sijmon van Betmez in name ende van van wegen mr. Adriaen Dijct(?)
gesworen griffier der stadt van Antwerpen, ende inne dijer qualiteijt deselve Sijmon tot sgeens 
navolgende is gemechticht
door procuratie brieven der borgemeesten schepenen ende raet der stadt van Antwerpen, in date 
den tiensten januarij anno xvc
achtentnegentich, ende vuijt crachte der machte hem daer inne van voornoemde mr. Adrianen 
(alst blijct) gegeven ende verleent
een alsulcke rente van vijff carolus gulden tot twintich stuvers tstuckt als deselve mr. Adriaen te 
vergelden hadde, alle jaer
erffelick inne den hoochtijde van sint Jan Baptisten geboorten dach, van ende vuijt een 
wijntmoelen met henren gront
ende rechten ende toebehoorten genoemt Creijten molen, gestaen ende gelegen onder de 
prochie van Oesterwijck op
Creijtenheijde, welcke rente wt deselve moelen is gegroot ende wtgesteken, bij Jacoppen sone 
wijlen Geerarts Janssen
molder int vercoopen ende opdragen van deen helft hem competerende inde voors. moelen ende 
in sekere huijsinge
daer bij staende aen Lamberden sone wijlen Joost Smollers, gelijck men seede b schepenen 
brieven der stadt
shartogenbosch daerop gemackt broeder te staen begrepen, in date den dorden dach der maent 
van junio anno xvc
vijffendartich, heeft hij wittelick ende erffelick opgedragen ende overgegeven mits desen joncher 
Jacques de Cock
als wittich man ende momber van jonffrouwe Margriet vanden Cammen sijn huijsvrouwe, tot 
behoeff der selver
jonffrouwe Margrieten ende met allen den afterstellen vande voors. rente vervallen ende 
onbetaelt staende
ende heeft helmelinge daerop vertegen in manieren in dijen gewoonlijck sijnde, Gelovende de 
voors. Sijmon
vuijt crachte sijnre voors. machte op verbant van allen den goederen des voors. mr. Adriaens 
present ende toecomende
dat hij der voors. jonffrouwe Margriete vanden voors. rente sculdige ende gerechte sal doen 
warantschappe,
Ende dat hij allen commer calangie ende aentaer inde voors. rente wesende oft comende der 
voors. jonffrouwe
Margriete aff saldoen geheelicken, Ende dat hij de voornoemde onderpanden voor de betaelinge 
der voors. rente
der voornoemde joffrouwe Margriete jaerlicx daer vuijt soe voors. staet te vergeldene, altijt goet 
genoch ende
waeldogende sal maken ende houden, Getuijgen waeren hier over schepenen inne 
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shartogenbossche
Andries van Luijdick ende Willem Oliviers, gegeven den tweeentwintichsten dach der maent 
novembris
int jaer ons heeren duijsent vijffhondert negentnegentich

28 mei 1737     417/49-49v

Adriaan de Cort
verkoopt aan Peter van de Ven
huis, schop en bakhuis, met aangelegen erf, weiland en akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de 
Santkant
b.z. weduwe Adriaan van Broekhoven, e.e. Frank Michielse c.s., a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks een zak rogge en een zak boekweit aan juffrouw van Woer(?) te sBosch
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks15 stuivers cijns aan de domeinen

voor de som van 314 gulden 6 stuivers 4 penningen
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

28 mei 1737     417/49-49v

Jenneke Peter Verhoeven, weduwe Jacob Pijnenburg
verkoopt aan Cornelis en Claas Aart van Iersel
weiland, 2,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. en e.e. kinderen Aart van Iersel, a.z. Adriaan Willem van Iersel, a.e. de straat
belast met jaarlijks 0,5 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 65 gulden

8 juli 1737     417/51-52

Adriaan Hendrik Hamers als collecteur van de reële verponding over het Winkelsen Biesmortels 
kwartier vanaf 1 januari 1734
verkoopt uit executie aan Joost van Rijswijk
1. teulland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Willem Brocke, a.z. Geertruij Jacobs,e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de weg
2. akkerland, 0,75 lopen, als voor
e.z. Francis van Rijswijk, a.z. Jan Hendrik Emmen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de weg
3. akkerland, 0,75 lopen, als voor
e.z. Jan van Rijswijk, a.z. Jan van Beurden, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de weg
4. perceel, 0,75 lopen, als voor
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Willem Brocke, e.e. Jan Hendrik Emmen, a.e. de heide

voor de som van 40 gulden
gekomen uit de boeken van de kinderen Jan Adriaan van Rijswijk

8 juli 1737     417/52-52v
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Antoni Glaviman, namens Jan Louis Verster,
verkoopt aan Jan Bergmans
wei en bos, genaamd het Rouw bosch, te Udenhout, in het Winkels kwartier,
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. de Gommerse straat, a.e. 
erfgenamen Cornelis de Cort
belast met jaarlijks 2 stuivers en 1/3 in 2 kapoenen, betaald met 6 stuivers 12penningen, aan 
rentmeester Tengnagel als grond- en gewincijns

voor de som van 78 gulden

8 juli 1737     417/53-53v

Adriaan Hendrik Hamers als collecteur van de reële verponding over het Winkels en Biesmortels 
kwartier te Udenhout
verkoopt aan Wouter Jan Brekelmans
1. teulland, 2 lopen, bij het Winkel
e.z. erfgenamen Jacob van Rijswijk, a.z. kinderen Jan Brekelmans, e.e. weduwe Peter Heijmans, 
a.e. Jan Martens
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch in een meerdere pacht
belast met jaarlijks 2 gulden 11 stuivers aan het gasthuis te sBosch
2. teulland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Willem Brocke,a.z. Jan van Beurden,e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een weg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk

voor de som van 5 gulden
staande ten name van Wijnant Jan van Abeelen

25 juli 1737     417/55v-56

Thomas vanden Hove
verkoopt aan heer Johannis vander Biestraten
weiland, 2,5 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat
e.z. Jan vande Sande, a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan Vermeer, a.e. Jan van Spaandoncq

voor de som van 66 gulden
verkoper aangekomen door koop van Jaspar Dirk Nouwens

23 augustus 1737     417/58-59

Jasper en Hendricus kinderen wijlen Adriaan Spijkers, verwekt uit juffrouw Maria Backers, 
burgers van sBosch
verkopen aan Gijsbert Peter van Rijswijk
akkerland en weiland, genaamd de Heuvel, 4 lopen te Udenhout in de Slimstraat (F 585)
e.z. Adriana weduwe Peter van Rijswijk, a.z. Aart Gerrit Witlox, e.e. kinderen Cornelis vande 
Schoot, a.e. de straat

voor de som van 124 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
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26 augustus 1737     417/60v-61

Cornelis Cornelis Schenkers
verkoopt aan Jan van der Schoor
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Schijf,
e.z. Peter Hamers, a.z. weduwe Aart Driesse de Jong, b.e. een gemene weg

voor de som van 75 gulden

6 september 1737     417/61v-62

Wouter Verheijden als man van Elisabeth Jan Witlox
verkoopt aan Peter van Iersel
de onbedeelde helft in een houtbos en heiveld, 3 lopen, te Udenhout aan het Gommel (sic)
e.z. Robbert Colen c.s., a.z. kinderen Arien Verhoeven,e.e. kinderen Arien Witlox, a.e. (niet 
ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in 7 duiten in een meerdere cijns aan N. van Beugen te sBosch
recht van overweg over dit perceel voor Robbert Coolen

voor de som van 26 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

21 september 1737     417/63v-64

Peter Jan Brekelmans
verkoopt aan Laureijs Jan van Rijswijk
1/12 onbedeeld part in een broekveld met enkele eiken bomen, 4 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat (B 965)
e.z. kinderen Peter Wouter van Iersel, a.z. kinderen Adriaan Piggen, e.e. Lambert Geert 
Pijnenborgh, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/12 deel in een cijns van 4 stuivers aan de rentmeester der geestelijke 
goederen te sBosch

voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

12 april 1738 - vernaderd door Adriaan van Ostaden als man van Maria Frans Bucken

9 oktober 1737     417/64v-65

Joost Verhoeven, Jan Adriaen Swaens als man van Jenneke, Hendrik, Adriaan en Jan Cornelis 
de Kok als man van Maria, kinderen van Adriaan Adriaan Verhoeven
verkopen aan Arien Willem Verhoeven
land en weiland met de sloot, 4,5 lopen, te Udenhout in den Brabansenhoek (D 815-818)
e.z. Michiel Willem vanden Heesacker, a.z. Josijn Jan van Aalst, e.e. erfgenamen Andries 
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Scheijven, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 36 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke goederen 
van dit kwartier
belast met jaarlijks 9 stuivers 4 penningen aan het kantoor der geestelijke goederen van dit 
kwartier
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit 
kwartier

voor de som van 52 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun zuster

17 oktober 1737     417/65-65v

Johan Ophorst
verkoopt aan Govert Ophorst, zijn broer, die de andere helft bezit
de onbedeelde helft in huis, schuur, schop en aangelegen erf, 65 lopen, te Udenhout in den Brant
oost Jan Cornelis van de Plasch, west Jan Willem van Cleeff c.s., zuid de gemene lei, noord Dirk 
van Hulten c.s.
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de armentafel van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het groot gasthuis te sBosch

voor de som van 700 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

29 oktober 1737     417/68v-69

Adriaan Verhoeven
verkoopt aan Peter Jan van Aalst
akkerland en weiland, 1,25 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Joost Adriaan Verhoeven, a.z. Jan Brekelmans, e.e. de straat, a.e. Wouter Jan Brekelmans

voor de som van 97 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door deling voor notaris G.J. Develle op 18 april 1736

17 december 1737     417/69v-70

Cornelia van Gorrep, weduwe Paulus Cauwenbergh
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel
de onbedeelde helft in een houtbos, 3 lopen, te Udenhout, op de Houtse straat
e.z. prins Carel van Sulsbach, a.z. juffrouw van Beugen, e.e. erfgenamen Wouter van Gorp, a.e. 
(niet ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in 1 stuiver cijns aan de hertogen van Brabant

voor de som van 72 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door koop

vernaderd door Theodorus Goijaart Mutsaars - niet gepasseerd
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31 december 1737     417/71v-72

Adam Frijs Weijters, Adriaan Claas vander Schoot als man van Magdalena, Jan Willem Swaans 
als man van Anneke, Jan en Hendrik Brekelmans kinderen en kleinkinderen van Frijs Weijters
verkopen aan Jan Laureijs Weijters, eigenaar van het 1/5deel
1. 4/5 deel van akkerland, 4,5 lopen, genaamd de Wouwer
2. weiveld, nu bos, daar aan gelegen, 1,25 lopen
beiden te Udenhout op het Winkel
zuid heilige geest van sBosch, noord erfgenamen Cornelis de Cort, oost de Winkelse steeg, west 
heer Cattenbergh
belast met jaarlijks 4/5 deel in 13 stuivers 12 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 200 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders en grootouders

19 maart 1738      417/79

Denis Joost Jan van Iersel
verkoopt aan Cornelis van Roessel
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Berkhoek
e.z. de verkrijger, a.z. kind van Adriaan van Engelant,e.e. een akkerweg, a.e. heer Berestijn

voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

24 maart 1738     417/79-80

Cornelis Verbeek, provisor van de armentafel van Oisterwijk, als gelastigde van de 
opperprovisoir, voor de ene helft
Willem Aart Couwenbergh als man van Adriana Cornelis van den Hooff, Jan Peter vande Pasch 
en Jan vander Gouw als man van Maria Jan de Groot voor de andere helft
verkopen aan Willem Aart Couwenbergh
1. akkerland en weiland,7 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat (B 452-454)
e.z. erfgenamen heer van Breen, a.z. en e.e. kinderen Geert van Broekhoven, a.e. de straat
2. heiveld, 3 lopen, als voor ten einde de Schoorstraat
e.z. Adriaan van Iersel,a.z. Willem Gommert de Cort, e.e. Gijsbert Hendrik Dolke, a.e. de duinen

voor de som van 140 gulden

15 april 1738     417/81-81v

Jan Cornelis Driessen
verkoopt aan Michiel Willem van den Heesacker
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Laureijs Witlox, a.z. de gemene steeg, e.e. Joost Hermans van Gorcum, a.e. kinderen Willem 
Jan Bergmans
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voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen door koop van Jan Cornelis Hendrik Emmen op 20 juni 1732

19 april 1738     417/81v-82v

Adriaan de Meijer, wonende te Udenhout
verkoopt aan Maria Marten van Gorp
1. weiland, 3 lopen, te Udenhout achter de Houtse straat (F 107)
zuid prins van Sulsbach, noord een stede genaamd de twee stede, west juffrouw Mutsers, oost 
kinderen Jan Schapendonk
2. akkerland, 3 lopen, als voor, (F 42)
oost kind van Jan Coolen, west weduwe Hendrik de Lepper, zuid de twee stede, noord (niet 
ingevuld)

voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen door testament gepasseerd te Udenhout voor notaris Develle op 18 juli 
1729

2 mei 1738     417/83

Peter Couwenbergh als man van Maria van Helvoort, Magdalena, zich beide sterk makende voor 
Adriana hun minderjarige zuster, kinderen van Adriaan van Helvoort
verkopen aan Joost van Ros
broekveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat (E 239)
e.z. de verkrijger, a.z. groot gasthuis van sBosch, e.e. kinderen Willem van Broekhoven, a.e. de 
straat

voor de som van 75 gulden
verkopers aangekomen van Adriaan van Helvoort

6 mei 1738      417/83v

Gelder van Esch en Peter van Gorcum als man van Adriana Mutsers, Michiel Deckers en Adriaan 
Snoeren als man van Aartjen Deckers
verkopen aan Peter Wouter Vouthengels
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat (A 762 3,5 lopen)
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. Heiliger Brok, e.e. Denis Schapendonk, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen juffrouw van den 
Endepoel te sBosch

voor de som van 72 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van Hendrik Servaes hun neef

6 mei 1738      417/84
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Gelder van Esch en Peter van Gorcum als man van Adriana Mutsers, Michiel Deckers en Adriaan 
Snoeren als man van Aartjen Deckers
verkopen aan Jan Jan Vermeer
1. akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat
b.z. en e.e. de verkrijger, a.e. erfgenamen van Hamers (sic)
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen van juffrouw vanden 
Endepoel te sBosch
2. land en weiland, 1,5 lopen, als voor in het Broek (A 348)
e.z. Elis Peter Elis, a.z. Willem de Cort, e.e. Michiel Vermeer, a.e. kinderen Embert van de 
Schoor

voor de som van 130 gulden
verkopers aangekomen van Hendrik Servaes hun neef

19 mei 1738     417/85v-86

Herman van Gorcum als man van Hendrina Marcelis, mede voor zijn schoonbroer Johannis 
Marcelis
verkopen aan Wouter van Heeswijk
1. akkerland en hei, 4 lopen, genaamd den Meulenberg, te Udenhout aan de Santkant (C 50)
e.z. Bastiaen van Broekhoven, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. het gasthuis te sBosch
2. 1/4 deel in 18 lopen akkerland, als voor (C 73)
e.z. de verkrijger, a.z. Bastiaan van Broekhoven, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/4 deel van 5 gulden aan het bisschoppelijk kantoor 

voor de som van 100 gulden
verkopers aangekomen van afgaan van tocht vandaag gepasseerd

19 mei 1738     417/86-86v

Marcelis Peter Marcelis
doet afstand van tocht
1. akkerland en hei, 4 lopen, genaamd den Meulenberg, te Udenhout aan de Santkant (C 50)
e.z. Bastiaen van Broekhoven, a.z. Wouter van Heeswijk, e.e. de straat, a.e. het gasthuis te 
sBosch
2. 1/4 deel in 18 lopen akkerland, als voor (C 73)
e.z. Wouter van Heeswijk, a.z. Bastiaan van Broekhoven, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/4 deel van 5 gulden aan het bisschoppelijk kantoor 

27 mei 1738     417/86v-87

Adriaan Brok 
verkoopt aan Jan Marten Hessels
heiveld, genaamd den Half Buunder, 1 lopen, te Udenhout bij den Brant (B 1149)
e.z. erfgenamen Peter van Aalst, a.z. de armen van Udenhout, e.e. de gemene lei, a.e. 
erfgenamen Cornelis de Cort
belast met jaarlijks 5 stuivers in een meerdere cijns van 1 gulden 5 stuivers aan de erfgenamen 
van juffrouw van Turnhout
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voor de som van 17 gulden 15 stuivers
verkoper aangekomen van zijn vrouw

31 mei 1738     417/87v-88

Gelder van Esch en Peter van Gorcum als man van Adriana Mutsers, Michiel Deckers e Adriaan 
Snoeren als man van Aartjen Deckers
verkopen aan Reinier van Onsenoort
weiland, 1 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat in het Broek
oost en west Elias Peters, zuid een steeg, noord erfgenamen Jan van Hemert

voor de som van 80 gulden
verkopers aangekomen van hun neef Hendrik Servaes

2 juni 1738     417/88-88v

Antonij Glaviman, notaris en procureur
verkoopt aan weduwe Jan Aart Robben
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven (F 859_1)
e.z. Elis Coolen, a.z. Peter vanden Bosch, e.e. een vaarweg, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 98 gulden
verkoper aangekomen door koop op 27 mei 1728

2 augustus 1738     417/91-91v

Goijaart Ansems en Jan Tabbers als voogden over de 2 kinderen van Adriaan van de Pasch
verkopen aan Jenneke weduwe Adriaan van Engelandt
1. huis en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. erfgenamen Jan van Strijthoven, a.z. Cornelis Roose, e.e. Jan Cornelis Driessen, a.e. de 
gemeint
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan de koster van Oisterwijk
belast met jaarlijks 11 penningen aan de domeinen van Brabant
2. heiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Peternel Coolen, a.z. Zeger Peter Mathijssen, e.e. de straat, a.e. Aart Witlox
belast met jaarlijks 13 stuivers 8 penningen aan St. Geertruij of andere te betalen op St. 
Thomasdag

voor de som van 79 gulden
verkopers aangekomen van Peter Jan van de Pasch

2 augustus 1738     417/92

Goijaart Ansems en Jan Tabbers als voogden over de 2 kinderen van Adriaan van de Pasch
verkopen aan Peter Jan van Aalst
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1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Willem Burgmans, a.z. Jan Witlox, e.e. gemeint, a.e. Gijsbert Joosten
2. weiveld, 3 lopen, als voor

voor de som van 117 gulden
verkopers aangekomen van Peter Jan van de Pasch

5 augustus 1738     417/92v-93

Maria Pijnenborgh weduwe Jan Boom
verkoopt aan Antonij Jan Roosen
broekveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. mevrouw van Beugen, a.z. en e.e. Peter de Vien, a.e. Peter Priems

voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

16 augustus 1738     417/98-98v

Geert Joost Ekels
verkoopt aan Geert van Esch
weiland, 3,5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek
zuid de verkoper, noord Michiel Peter Colen, oost kinderen van Esch, west kinderen Jan 
Brekelmans

voor de som van 157 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn vader

10 september 1738     417/99v-100v

Jan Jan Brok (als man van Anna Maria Brekelmans) voor zichzelf en namens Wouter 
Brekelmans, wonende te Bezooien, voor zichzelf en voor zijn zuster Johanna Brekelmans, 
wonende te Waalwijk, Cornelis Brekelmans, wonende te Baardwijk, Jan Brekelmans en Adriaan 
Brekelmans, wonende te Waalwijk, en voor Francis, Adriana en Wouter Brekelmans, wonende te 
Udenhout, en Huibert van Berkel, verwekt uit Maria Brekelmans, wonende te Udenhout, 
erfgenamen van Cornelis en Willemina Brekelmans, die gewoond hebben te Giersbergen
verkopen aan Jan Claes van Drunen
land, 3,5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek (C 504)
e.z. de heer van Kessel, a.z. Govert Ophorst, e.e. Arien Marten Priems, a.e. weduwe Huijbert van 
Iersel

voor de som van 122 gulden

20 september 1738     417/100v-101

Cornelis de Leuw
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verkoopt aan Hendrik Jan Bertens
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den Berkhoek
e.z. de verkrijger, a.z. kinderen Joost van Iersel, e.e. Cornelis Antonis van Iersel, a.e. Joost 
Marcelis van Hees

voor de som van 73 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

4 oktober 1738     417/102v

Gommert Lambert van Hees en Jan Hendrik Martens als man van Antonet Lambert van Hees
verkopen aan Jan Adriaan Schapendonk
heiveld, onbedeeld, 4 lopen, te Udenhout bij het Quaatgat,
e.z. Adriaan Adriaan van Iersel, a.z. erfgenamen Jan Colen, e.e. Adriaan Arien Piggen, a.e. 
weduwe Gerrit van Broekhoven

voor de som van 25 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders

28 oktober 1738     417/105

Theodorus Goijart Mutsaars als man van Maria van Gorp
vernadert de helft van een houtbos dat Cornelia weduwe Paulus Couwenberg op 17 december 
1737 had opgedragen aan Adriaan van Iersel

voor de som van 72 gulden 10 stuivers

3november 1738     417/105v-106

Hendrina van Iersel, weduwe Jan de Cort, wonende te Udenhout
leent van Laurens Jan van Rijswijk 150 gulden
onderpand: akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. en e.e. weduwe Jan de Cort, a.z. Laurens Jan van Rijswijk, a.e. (niet ingevuld)
haar aangekomen van haar ouders
Laurens Jan van Rijswijk mag dit akkerland gedurende de 6 jaren looptijd van de lening 
gebruiken
Als de schuld na 6 jaar niet wordt afgelost, wordt het eigendom van Laurens Jan van Rijswijk

In de marge: de lening is terugbetaald op 7 oktober 1744

17 november 1738     417/107v-108

Jan Jan Brock
verkoopt aan Huijbert van Berkel
1. akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat (B 154 en 158 2,25lopen)
e.z. Arien Willem, a.z. Joost van Rijswijk, e.e. kinderen Wijnant van Broekhoven, a.e. de gemene 
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straat
2. houtbos, 1 lopen, als voor
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. en e.e. Jan Jan Brekelmans, a.e. de gemene steeg

voor de som van 222 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn moeder

20 november 1738     417/108v-109

Jan Ansem van Tuijl als man van Lijsbeth Anthonij van Baast
verkoopt aan Adriaan Hendrik Hamers
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Bastiaan Ariens van Broekhoven, a.z. de verkrijger, e.e. heilige geest sBosch,a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks 4 stuivers 10 penningen hertogcijns aan de domeinen van Brabant

voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

417/114-114v

Peternel Hendrik Verhoeven weduwe Adriaan Verhoeven
verkoopt aan Huijbert Jan van Berkel
broekveld, 2 lopen, te Udenhout ten einde de Branse steeg
e.z. weduwe Jan van Rijswijk, a.z. de verkrijger, e.e. een gemene steeg, a.e. de lei
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch

voor de som van 32 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

11 februari 1739     417/114v-115

De heer Jacobus Wilhelmus van Rotterdam
verkoopt aan Willem Gommert de Cort en Peter van Iersel
1/3 deel van een moerveld, 1 lopen, te Udenhout in den Brant
e.z. kinderen Joost Huijbert Janse, a.z. Norbertus van Buijst(?), e.e. kinderen Jan Slaats, a.e. 
kinderen Joost Huijberts Janse
met de gerechtigheid van de weg van ouds daar toe behorende

voor de som van 12 gulden
verkoper aangekomen door erfdeling voor schepenen van Moergestel van 25 september 1723

24 februari 1739     417/119v-120v

Govert Bastiaan van Engelant
verkoopt aan Hendrik Jan Bertens
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1. 1/3 deel onbedeeld in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Jan Cornelis Driesse, a.z. erfgenamen Jenneke van Laerhoven, e.e. heilige geest van 
sBosch, a.e. een weg
2. 1/3 deel in een weiveld, 1 lopen, als voor op het Winkel
e.z. Marten de Cort, a.z. kinderen Jan Brekelmans, e.e. Jan Cornelis Driesse, a.e. erfgenamen 
Cornelis de Cort
3. 1/3 deel in een broekveld, 8 lopen, als voor, in de Gommerse straat
e.z. Cornelis van Broekhoven, a.z. armen van sBosch, e.e. de vier Buender, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 105 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

6 februari 1740 - vernaderd door Gijsbert van Rijswijk
24 februari 1740 - vernaderd door Hendrik Jan Sijmons als man van Johanna van Engelant en 
Hendrik Verhoeven als man van Maria van Engelant

9 maart 1739     417/122v-123

Peter Andrijs van den Bosch
verkoopt aan Laureijs van Rijswijk
weiveld, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel, bij de Gommerse straat
e.z. en e.e. weduwe Jan Embert van Strijthoven, a.z. Goijaart de Jongh, a.e. de straat

voor de som van 225 gulden
verkoper aangekomen door koop op 25 oktober 1729

12 maart 1739     417/123v-124

Jan Andrijs Schijven, wonende te Baardwijk
verkoopt aan weduwe Peter Heijmans
akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout in het Winkels kwartier
e.z. Hendrik de Lepper, a.z. Cornelis Jan Cornelis, b.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant

voor de som van 156 gulden
verkoper aangekomen door testament van 26 april 1724

8 juni 1739 - vernaderd door Claes Thomas Colijns

19 maart 1739     417/124v-126v

Lijske Aarts van Laerhoven weduwe Willem Clement, Jan Pijnenborg, Jan Habraken als man van 
Elisabeth Pijnenborg, voor hemzelf en voor Marten de Cort als man van Allegonda van Karen(?)
verkopen aan Joost van Ros
1. huis, schop en aangelegen erf, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. onmondige kind van Cornelis Aart van Laerhoven, a.z. Jan Peter Verhoeven, e.e. Claes 
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Verhoeven, a.e. de straat
2. akkerland en weiland, 1,5 lopen, als voor
e.z. Jan Peter Adams, a.z. kinderen Adriaan Aart van Iersel, e.e. Adriaan Jan Priems, a.e. 
erfgenamen Adriaan Niclaes Verhoeven
belast met jaarlijks 2,25 vaten rogge in een meerdere pacht aan Peter van Beugen te sBosch
3. akkerland en weiland, 1,5 lopen, als voor in het Heijvelt
e.z. Jan Peter Adams, a.z. erfgenamen Cornelis Ariens, e.e. de armentafel van sBosch, a.e. 
Peter Peter Priems
4. broekveld, 1 lopen, als voor
e.z. Adriaan Jan Priems, a.z. erfgenamen Adriaan Peter Colen, e.e. Jan vande Pasch, a.e. (niet 
ingevuld)
5. heiveld, 2 lopen, als voor in de hei
e.z. Michiel Franke, a.z. en e.e. Willen Martens van Abelen, a.e. jonker Jeger tot Logtenberg
6. heiveld, 1 lopen, als voor
e.z. Peter Embert van Doesburg, a.z. Jan Anthonij Rosen, e.e. Jan Willem Meijs, a.e. jonker 
Jeger tot Logtenberg
7. heiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. Jan Willem Meijs, a.z. Jan Gijsberts, e.e. Peter Berkelmans, a.e. Goijaart Willems
8. akkerland, 1 lopen, als voor (D 18)
e.z. Adriaan Priems, a.z. kinderen Peter van de Laar, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Joost 
Jan van Iersel
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht van 18 gulden aan de rentmeester der 
bisschoppelijke goederen te sBosch

voor de som van 297 gulden

19 maart 1739     417/127

Jan Cornelis de Cock als man van Maria Adriaan Verhoeven
verkoopt aan Gerrit Peter Heijmans
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
b.z. kinderen Aart van Iersel, e.e. Peter de Vien, a.e. de steeg
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan mevrouw van Beugen

voor de som van 52 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door deling voor notaris Jacob Develle op 18 april 1736

19 maart 1739     417/127v-130

Elisabeth Witlox, weduwe Gerrit van Beurden
de tocht aan Laurens, Jan en Hendrina van Beurden, kinderen van wijlen Hendrik van Beurden
1. 1/4 deel land te Oisterwijk
2. 1/4 deel in land, 6 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Gijsbert van Rijswijk, verder rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 1/4 deel van 16 vaten rogge 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het 
st. Loijers gasthuis te sBosch (samen met het volgende perceel)
3. 1/4 deel in een weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. Joost Ekels, a.z. Michiel van den Bosch
belast met jaarlijks 1/4 deel van 16 vaten rogge 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het 
st. Loijers gasthuis te sBosch (samen met het vorige perceel)
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4. 1/4 deel in akkerland, 1,5 lopen, als voor in de Hooghoutse ackeren
e.z. Wouter Brekelmans, a.z. heilige geest van sBosch
5. 1/4 deel in een broekveld, 1 lopen, als voor in het Giersbergs broek
e.z. weduwe Jan Robben,a.z. Gerrit Joost Ekels
6. 1/2 in akkerland, 2 lopen, als voor in Brabants hoek
e.z. Peter van Aalst, a.z. armen van Udenhout, e.e. Jan Embert van Strijthoven, a.e. (niet 
ingevuld)
belast met jaarlijks de helft van 2 vaten rogge aan het klooster van Oisterwijk (samen met perceel 
7 en 8)
7. 1/2 in een weiveld, als voor aan de Gommerse straat, 4 lopen,
e.z. Huijbert van Laerhoven, a.z. kinderen Jan van der Sterre, e.e. heer de Vien, a.e. de 
Gommerse straat
belast met jaarlijks de helft van 2 vaten rogge aan het klooster van Oisterwijk (samen met perceel 
6 en 8)
8. 1/2 in land en houtgewas, genaamd Schoutevelt, 2 lopen
e.z. Adriaan Lambert van Hees, a.z. de gemene straat, e.e. weduwe Jan Dolken, a.e. de 
kreitenhei
belast met jaarlijks de helft van 2 vaten rogge aan het klooster van Oisterwijk (samen met perceel 
6 en 7)
belast met jaarlijks de helft van een rente van 1 gulden aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
9. 1/4 deel in akkerland, 2 lopen 16 roeden, te Berkel
10. te Berkel
11. te Berkel

19 maart 1739     417/130-131

Laurens van Beurden, Jan van Beurden en Hendrina van Beurden, kinderen wijlen Hendrik van 
Beurden
verkopen aan Elisabet Witlox, weduwe Gerrit van Beurden
1. 1/2 in akkerland, 2 lopen, als voor in Brabants hoek
e.z. Peter van Aalst, a.z. armen van Udenhout, e.e. Jan Embert van Strijthoven, a.e. (niet 
ingevuld)
belast met jaarlijks de helft van 2 vaten rogge aan het klooster van Oisterwijk (samen met perceel 
2 en 3)
2. 1/2 in een weiveld, als voor aan de Gommerse straat, 4 lopen,
e.z. Huijbert van Laerhoven, a.z. kinderen Jan van der Sterre, e.e. heer de Vien, a.e. de 
Gommerse straat
belast met jaarlijks de helft van 2 vaten rogge aan het klooster van Oisterwijk (samen met perceel 
1 en 3)
2. 1/2 in land en houtgewas, genaamd Schoutevelt, 2 lopen
e.z. Adriaan Lambert van Hees, a.z. de gemene straat, e.e. weduwe Jan Dolken, a.e. de 
kreitenhei
belast met jaarlijks de helft van 2 vaten rogge aan het klooster van Oisterwijk (samen met perceel 
1 en 2)
belast met jaarlijks de helft van een rente van 1 gulden aan het geestelijk kantoor van dit kwartier

voor de som van 90 gulden
verkopers aangekomen door afgang van tocht van vandaag

31 maart 1739     417/132-133v

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Peter Andries vanden Bosch, wonende te Haaren
verkoopt aan Arien Jan Brekelmans
1. huis, bakhuis, schop, hof, boomgaard, land en wei, 8,5 lopen, te Udenhout in den Berkhoek
e.z. Elis Coolen, a.z. een waterloop, e.e. kinderen Joost Jan van Iersel, a.e. kinderen Geert Jan 
Heunen
2. weiveld, genaamd de Lege weij, 2 lopen, als voor in den Berkhoek
e.z. kinderen Aart Cornelis Couwenbergh, a.z. een waterloop, e.e. kinderen Joost Jan van Iersel, 
a.e. de verkoper
3. akkerland en weiland, genaamd Jan van Iersel, 7,75 lopen, als voor in den Berkhoek
e.z. kinderen Aart Cornelis Couwenbergh, a.z. kinderen Willem Jacob Verhoeven, e.e. de 
gemene waterloop, a.e. Arien Jan Vermeer
4. akkerland, genaamd den Hontacker, 2 lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. kinderen Joost Jan van Iersel, a.z. erfgenamen Frans Wouters van Iersel, e.e. de gemene 
weg, a.e. kinderen Jan Adriaan de Cort
5. akkerland, 1,5 lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. kinderen Joost Jan van Iersel, a.z. Elis Coolen, e.e. de gemene weg, a.e. Johannes Dolken

belast met jaarlijks 12 penningen cijns aan de gezworenen van Haaren
belast met jaarlijks 1 stuiver 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant uit het nieuwe erf 
waarop het bakhuis en schop staan

voor de som van 894 gulden

10 april 1739     417/134-134v

Jan van de Plas, wonende te Drunen
verkoopt aan Engelbert Coijmans
weiveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Sandkant
e.z. en e.e. Peter van Cleef, a.z. de armen van Oisterwijk, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 4 stuivers in een meerdere pacht aan de heer Berestijn

voor de som van 6 gulden
verkoper aangekomen van zijn ...

20 april 1739     417/135v

Adriaan Lambert Brocke de tocht en Meggelina weduwe Adriaan Vermeer het erfrecht
verkopen aan  Jenneken weduwe Jan Robbe t.b.v. Heiliger Elis Brock
weiland, 4 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat
e.z. Anthonij van Bergeijk, a.z. weduwe Jan Robben, e.e. de gemene straat, a.e. de gemene 
waterloop

voor de som van 825 gulden

25 april 1739     417/136

Dirk Jan van Eennette
verkoopt aan Cornelis de Jong
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akkerland en weiland, 4lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Jan Emmers de Groot, e.e. weduwe Arien Colen, a.e. een steeg

voor de som van 350 gulden

2 mei 1739     417/137-137v

Joost Marcelis van Hees
verkoopt aan Andrijs Croten
weiveld, 0,5 lopen, te Udenhout in den Berkhoek
b.z. Maria van Iersel, e.e. Andrijs Croten, a.e. de gemeint

voor de som van 17 gulden
verkoper aangekomen door deling voor notaris de Velle op 18 april 1724

14 mei 1739     417/139v

Jan Ariens van Spaandonk
verkoopt aan Peter Jan van Spaandonk
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat
e.z. Jan Vermeer, a.z. de verkoper, e.e. Jan Vermeer, a.e. de gemene straat

voor de som van 20 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

1 juni 1739     417/140v-141

Gijsbert van den Meegdenbergh
verkoopt aan Willem Grevenbroek en Jan Tabbers
1/3 deel onbedeeld in akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat
e.z. Anthonij van Bergijk, a.z. Adriaan vanden Meegdenbergh, e.e. de gemene straat, a.e. Maria 
Brok weduwe van Liemt

voor de som van 80 gulden

15 juni 1739     417/141v-142

Cornelis Jan Span wonende te Hilvarenbeek, Andries van Gestel als man van Jenneke Cornelis 
Jan Span, voor 3/4 deel
Jenneke Hendrik Frijsen weduwe Zeger vande Plasch, wonende te Venloon, de tocht, en Gijsbert 
Zegers vande Plasch, Lambert van de Velden als man van Maria Zegers vande Plasch, Jan 
Stockermans al sman van Cornelis Zegers vande Plasch, Cornelis Oerlemans als man van 
Elisabeth Zeger vande Plasch, allen kinderen van Jenneke Hendrik Freijsen en Zeger vande 
Plasch, het erfrecht voor 1/4deel
verkopen aan Cornelis Steven Span weduwe Cornelis Adriaan Schapendonk en Joost Adriaan 
van Iersel
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bos, 4lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat
oost Corstiaan van Hees, zuid kinderen Heiliger Grevenbroek, west weduwe Adriaan Coolen, 
noord erfgenamen Adriaan de Backer

voor de som van 63 gulden 10 stuivers

22 juni 1739     417/142v-143

Hendrik van Vugt, procureur te Loon, namens Willem van Ierlant, wonende te Tilburg, mede voor 
zijn broer en zuster Thomasen Catrina van Ierlant
verkoopt aan Adriaan van Iersel
weide, te Udenhout, 3 hont
oost en zuid Jan Jan Vermeer, west Peter Vouthengel, noord(?) de heer Johan vander Biestraten

voor de som van 80 gulden

7 augustus 1739     417/149-149v

Zeger Peter Mathijsse
verkoopt aan Gerrit Heijmans t.b.v. zijn moeder de weduwe Peter Heijmans
1. weiveld, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adriaantje Jan Brekelmans, a.z. weduwe Jan de Cort, b.e. de straat
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant
2. akkerland, 1,5 lopen, als voor in de Hooghoutse ackers
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. het gasthuis te sBosch, a.e. de 
Speijkerkamp

voor de som van 98 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

7 augustus 1739     417/149v-150

Jenneken weduwe Jacob Pijnenborg
verkoopt aan Gerrit Heijmans t.b.v. zijn moeder de weduwe Peter Heijmans
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Jan de Cort, a.z. kinderen Guilliam van Hart, e.e. Claas Arien Vermeer, a.e. Jan Claas 
Hendrix

voor de som van 121 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

14 september 1739     417/151-152

Michiel Peter Coolen
verkoopt aan Laureijs Jan van Rijswijk
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
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e.z. erfgenamen Jan Adriaen Jacobs, a.z. Jan Cornelis Jan Driessen, e.e. heer Otto van 
Cattenbergh, a.e. Steven Willem Burgmans

voor de som van 240 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

20 oktober 1739     417/154

Peter Govert van Iersel
verkoopt aan Peter Cornelis vande Pasch
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. kinderen Goijaart Sijmen Priems, a.z. Jan Witlox, e.e. kinderen Luijpes, a.e. weduwe Adriaan 
Witlox

voor de som van 190 gulden
verkoper aangekomen van zijn zuster

20 oktober 1739     417/154v

Peter Govert van Iersel
verkoopt aan weduwe Huijbert van Iersel
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Arien Jan Slots, a.z. en e.e. weduwe Frank Wagemakers, a.e. Arien Marcelisse
belast met jaarlijks 6 vaten 2 kannen rogge aan de Clarissen te sBosch

voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn zuster

9 november 1739     417/156v-157

Jan Adriaanse vande Wouw, als man van Johanna Heijkans
verkoopt aan Huijbert Smarien
heiveld, 2 lopen, te Udenhout, op de Schoorstraat
oost Dingena Denis Schapendonk, zuid Huijbert Piggen, west Cornelis de Jong, noord Adriaan 
de Meijer

voor de som van 30 gulden

1 december 1739     417/157-157v

Corstiaan Adriaan Lambers
staat de tocht af aan Adriaan Jan, Francis en Willem kinderen van Corstiaan Adriaan Lamberts 
en Willemijn Michiel Delie,in
1. weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout, bij de Loonse Molenstraat in den Hoek
2. akkerland, 4 lopen, als voor
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1 december 1739     417/158-158v

Adriaan, Jan Francis en Willem,kinderen van Corstiaan Adriaan Lambers
verkopen aan Jan Thomas van Rijswijk
1. weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout, bij de Loonse Molenstraat in den Hoek
e.z. Peter Jan van Iersel, a.z. Jan Thomas van Rijsewijk, e.e. heer Michiel van Bommel, a.e. 
weduwe Peter van Laarhoven
2. akkerland, 4 lopen, als voor
e.z. heer Michiel van Bommel, a.z. een "saijkens" steeg, e.e. Jan Hendrik Verhoeven, a.e. Jan 
Thomas van Rijswijk

voor de som van 195 gulden
verkopers aangekomen door afgang van tocht op dezelfde datum

3 december 1739     417/160v-161

Goijaart de Jongh
verkoopt aan Joost van Ros
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat
e.z. de verkrijger, a.z. Laureijs van Rijswijk, e.e. kinderen Willem van Broekhoven, a.e. de straat

voor de som van 65 gulden

22 maart 1740 - vernaderd door Jan Cornelis van de Pas

21 december 1739     417/166-166v

Johan Babtist Robberti als man van juffrouw Elisabeth van Turnhout, wonende te Turnhout
verkoopt aan A. Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
een groot cijnsboek, jaarlijks opbrengende 20 gulden 15 stuivers, "spruitende uijt verscheidene 
ponden oud geld, capuinen en ponden wasch", die betaald worden uit percelen onder de 
dingbank van Oisterwijk, op st.-Thomasdag, 21 december, binnen de vrijheid van Oisterwijk

voor de som van 535 gulden 10 stuivers
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

31 december 1739     417/167-167v

Cornelis Hansbergen
verkoopt aan Jan Thomas van Rijswijk
1. de helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat in den Hoek,
e.z., a.z. en e.e. Jan Hendrik Verhoeven, a.e. heer Michiel van Bommel
2. de helft in een weiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Adriaan van Spaandonk, a.z. weduwe Peter van Laarhoven, e.e. Peter Jan van 
Iersel, a.e. de heer van Loon
3. de helft in een broekveld, 1 lopen, als voor in den Brandt,
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e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. Peter Jan van Cleeff, a.e. Adriaan Cruijsse

voor de som van 105 gulden 5 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders

2 januari 1740     417/168-168v

Jan Geert Witlox
verkoopt aan Adriaan Jan Elisse
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout in de Meulenstraat
e.z. Hendrik Maas, a.z. Adriaan Elisse, e.e. de gemene weg, a.e. Jan van Tilborgh

voor de som van 26 gulden

23 januari 1740     417/169v

Robbert Jan Colen
verkoopt aan
weiveld,1,75 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. weduwe Arien Marten Priems, a.z. Michiel Huijbert vande Sande, e.e. de gemene straat, a.e. 
weduwe Arien van Engelandt

voor de som van 142 gulden
verkoper aangekomen van zijn broer

 29 februari 1740     417/175-175v

Peter Govert van Iersel
verkoopt aan Hendrik Jan Bertens
weiland, 5 lopen, te Udenhout in den Berkhoek (F 1095)
e.z. Cornelis van Roessel, a.z. een mestweg, b.e. een gemene straat

voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

9 april 1740     417/184-184v

Geert Joost Ekels
verkoopt aan Joost van Rosch
broekveld, 1,5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek
e.z. weduwe Jan Vermeer, a.z. Michiel Colen, e.e. kinderen Hendrik van Beurden, a.e. Hendrik 
Maij(?)

voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
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13 maart 1741 - vernaderd door Cornelis Jan Nelen

11 april 1740     417/185-185v

Reinier van Onsenoort als man van Petronella Adriaen Adams
verkoopt aan Frans Geert van Broekhoven
de helft in een beemd, 3 lopen, te Udenhout in het Molens kwartier (B 786+787)
e.z. de armen van Oisterwijk, a.z. gasthuis van sBosch, e.e. erfgenamen Anthonij van den Boer, 
a.e. Claes Ariens de Cort
belast met jaarlijks de helft in 7 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

29 april 1740     417/187v-188

Gerrit Ekels
verkoopt aan Gerrit Peter Heijmans t.b.v. zijn moeder Maria weduwe Peter Heijmans
heiveld, genaamd Schoute velt, 1,5 lopen, te Udenhout aan de kreitenhei (D 851)
e.z. Corstiaan Lambert van Hees, a.z. kinderen Jan Jan Dolken, e.e. Peter Jan van Aalst, a.e. de 
gemeint

voor de som van 30 gulden

417/193v

Anthonij Glaviman, als gemachtigde van Heijliger Brock
verkoopt aan Jenneke van Deursen, laatst weduwe van Jan Aart Robben
weiveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat
e.z. Anthonij van Bergeijk, a.z. de verkrijger, e.e. de gemene straat, a.e. een waterloop

voor de som van 250 gulden

25 mei 1740     417/195v-196

Peter Hendrik de Vosch en Anna Maria Hendrik de Vosch
verkopen aan Peter van de Ven
akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Cornelis Peijnenburg, a.z. en e.e. Hendrik Maas, a.e. een mestweg

voor de som van 40 gulden
verkopers aangekomen door deling voor schepenen van Helvoirt op 21 februari 1739

3 juni 1740     417/199-200
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Jan Gerrit Verhoeven als man van Jennemaria Adriaan Peters, Andries Adriaan Peters, zuster en 
broeder, kinderen van wijlen Adriaan Peter Adriaans, en Jan Jan Reijven, zoon van Jan Reijven 
en Maria Peter Adriaans, voor de ene helft
Wouter van Gorp als man van Jenneke Peter Franken, voor 1/4 deel
Adriaan Elisse als man van Petronella Jan Franken, zuster en broeder, en Jan Jan de Laat en 
Adriaan Jansen Franken als voogden over Geertrui, dochter van wijlen Adriaan Stapel en Maria 
Jan Franken, voor 1/4 deel
verkopen aan Jan Hendrik Tabbers
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z., a.z. en e.e. Adriaan Hendrik Hamers, a.e. heilige geest te sBosch
2. weiland en groes, 8 lopen, als voor
e.z. Adriaan Hendrik Hamers, a.z. Peter van de Ven, e.e. een gemene waterloop genaamd de 
Leij, a.e. Adriaan Jan Priems
de wal aan de oostzijde hoort aan Adriaan Hendrik Hamers en de wal aan de westzijde aan de 
verkoper

voor de som van 655 gulden

16 juni 1740     417/200v-201

Cornelis Schenker
verkoopt aan Jan Thomas van Rijswijk
1/5 deel in een broekveld genaamd de Groote Koekkamp (sic), in het geheel 10 lopen, te 
Udenhout bij de Schoorstraat
e.z. Hendrik Nouwen, a.z. kinderen Aart de Groot, e.e. Aart Wolfs, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

16 juni 1740     417/201v-202

Jan Geert Heunen
verkoopt aan Joorden Gijsbert Joordens
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Santkant,
e.z. Jan Willem Meijs,a.z. Gijsbert Joordens, e.e. een gemene steeg, a.e. Peter van de Ven
belast met jaarlijks 1 vat 4 kannen rogge in een meerdere pacht van 21 zakken rogge aan de 
erfgenamen van de weduwe Peter vande Endepoel

voor de som van 25 gulden

30 maart 1741 - vernaderd door Bastiaen van Broekhoven als man van Helena Jan Meijs

6 juli 1740      417/202-203

Gerrit Mulders, Maria Peter Jan Meijsen weduwe Jan Jan Cleijbergh, Adriaen Jan Appels, Maria 
Jan Appels weduwe Cornelis van Waelwijk en Willem van Beek als man van Jenneke Appels, 
tezamen erfgenamen van Dirk Jan Appels
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verkopen aan Gerrit Jan Vugts
1. akkerland, 2,25 lopen, te Udenhout in Brabants hoek
e.z. Joost van Iersel, a.z. weduwe Hendrik Scheijven, e.e. de gemene hei, a.e. weduwe Hendrik 
Scheijven
2. de helft in akkerland, 2 lopen, genaamd het Biesvelt, als voor op het Winkel
e.z. Jan Geert Witlox, a.z. de heer de Vien, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. een gemene steeg
3. de helft in een weiveld, genaamd den Aanwas, 2 lopen, als voor
e.z. kinderen Hendrik van Doesburgh,a.z. Jan Jan de Cort, b.e. de heer de Vien

voor de som van 215 gulden

417/203-203v

Gerrit Mulders, Maria Peter Jan Meijsen weduwe Jan Jan Cleijbergh, Adriaen Jan Appels, Maria 
Jan Appels weduwe Cornelis van Waelwijk en Willem van Beek als man van Jenneke Appels, 
tezamen erfgenamen van Dirk Jan Appels
verkopen aan Elisabeth Peter Witlox laatst weduwe van Gerrit Beurden
akkerland en weiland, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winkel
b.z. Jan Emberts van Strijthoven, e.e. de Gommerse straat, a.e. weduwe Arien Marten Priems

voor de som van 110 gulden

9 juli 1740     417/204v

Gerrit Bertens
verkoopt aan Cornelis de Jong
houtbos en heiveld, 2 lopen, te Udenhout achter de Schoorstraat
e.z. Adriaan Wijnants van Iersel, a.z. Denis Schapendonk, e.e. de gemene steeg, a.e. Laurens 
van Rijswijk
belast met jaarlijks 4 stuivers 15 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch

voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

12 juli 1740     417/205-205v

Gerardus van Cromvoirt, burger van sBosch
verkoopt aan Hirominus Garewijns, medicine doctor te sBosch
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge reductie in een meerdere pacht van 3 mudden 
rogge, betaald met 5 gulden jaarlijks uit 18 bunder land te Udenhout, volgens schepenbrief van ... 
1369 feria septa ante conversionem beate paulis, de laatste betalers waren de zoon van Teunis 
Jansen Wolfs en Joost Huijberts Jansen, wonende te Udenhout

voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen van Goijaart van Steenbrink, volgens testament voor notaris Adam van 
der Horst te sBosch op 1 september 1728
Goijaart van Steenbrink verkreeg het door koop van Johannis van Passenrode, voor schepenen 
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van sBosch op 10 februari 1701

16 juli 1740     417/205v-206v

Wouter van Gorp als man van Jenneke Peter Franken, voor de ene helft
Adriaan Elisse als man van Petronella Jan Franken, Adriaan Jan Franken, als voogden over 
Geertruij dochter van wijlen Adriaan Stapels en Maria Jan Franken, voor de andere helft
verkopen publiek aan Lambert Peter Robben, t.b.v. Cornelis Jan Witlox
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Peter van de Ven, a.z. Willem van Wesel, e.e. Arien Marten Priems, a.e. de gemene straat
2. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Willem van Wesel, a.z. de heer Jan van Kessel, e.e. de straat, a.e. Arien Marten Priems
3. akkerland, 0,75 lopen, als voor
b.z. Willem van Wesel, e.e. Bastiaan van Broekhoven, a.z. weduwe Arien van Broekhoven
belast met jaarlijks 2 stuivers Lambers cijns aan de rentmeester der domeinen

voor de som van 31 gulden

16 juli 1740     417/207-207v

Wouter van Gorp als man van Jenneke Peter Franken, voor de ene helft
Adriaan Elisse als man van Petronella Jan Franken, Adriaan Jan Franken, als voogden over 
Geertruij dochter van wijlen Adriaan Stapels en Maria Jan Franken, voor de andere helft
verkopen publiek aan Claas Jacob Scheijven
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. de gemene lei, a.z. en e.e. vrouw van Broekhoven, a.e. heilige geest te sBosch
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht van 21 zakken aan de erfgenamen van 
de weduwe Peter vanden Endepoel
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns aan Claas Jacob Scheijven
(deze lasten gaan ook uit 1 lopen akkerland onder Helvoirt)

voor de som van 24 gulden

21 juli 1740     417/207v-208

Arnoldus Pijnenborgh
verkoopt aan Arien Priems, t.b.. Jan Arien Priems
akkerland, 2 lopen, te Udenhout, in den Biesmortel
e.z. Jenneke Hendrik Timmermans, a.z. Cornelis van Iersel, e.e. weduwe Jacob Joost Willems, 
a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers aan rentmeester Tengnagel in een meerdere pacht van 
18 gulden

voor de som van 36 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

10 augustus 1740 - vernaderd door Arien en Claas van Iersel
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15 augustus 1740     417/213-214

Aart Egen Teurlings en Anthonij Dommelaars, voogden over de kinderen van wijlen Augustinus 
Teurlings en zijn tweede echtgenote Cornelia Dommelaers, en zijn kind uit derde huwelijk met 
Cristina Tormans, en nog dezelfde Aart Egen Teurlings, Peter Egen Teurlings, Jan Willems van 
Roessel als vader van zijn kind verwekt uit Peternel van Broekhoven, Hendrik, Peter, Johannes, 
Hendrien, allen kinderen van Cornelis van Broekhoven wen wijlen Willemijn Egen Teurlings, zich 
mede sterk makende voor hun afwezige broer Johannes en de heer Anthonij Glaviman 
gemachtigd om op te treden voor Hendrien Tuerlings, Maria, meerderjarige kinderen van wijlen 
voornoemde Augustinus Teurlings en Cornelia Havermans
verkopen aan Jan Hendrik Tabbers
1. heiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Santkant
e.z. Jan van de Ven, a.z. Adriaan van Iersel,e.e. de gemene lei, a.e. kinderen Gijsberts
2. akkerland en weiland, 4,5 lopen, als voor
e.z. Wouter van Heeswijk c.s., a.z. en e.e. Cornelis Witlox, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 13 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht van 10 gulden 14 
stuivers aan vrouw van Ingen te sBosch

voor de som van 90 gulden

20 augustus 1740     417/214-214v

Gerrit Mulders, Maria Peter Jan Meijsen, weduwe Jan Cleijbergh, Adriaan Jan Appels, Maria Jan 
Appels, weduwe Cornelis van Waelwijk en Willem van Beek als man van Jenneke Appels, allen 
erfgenamen van Dirk Jan Appels
verkopen aan Gijsbert van Rijswijk
weiveld, genaamd den Beemt, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Jan Cornelis Driessen, a.z. Jan Jan de Cort, b.e. Arnoldus deVien

voor de som van 150 gulden

20 augustus 1740     417/215

Gerrit Mulders, Maria Peter Jan Meijsen, weduwe Jan Cleijbergh, Adriaan Jan Appels, Maria Jan 
Appels, weduwe Cornelis van Waelwijk en Willem van Beek als man van Jenneke Appels, allen 
erfgenamen van Dirk Jan Appels
verkopen aan Jan Jan de Cort
huis en schop met aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Arnoldus de Vien, a.z. de verkrijger, e.e. een gemene straat, a.e. Arnoldus de Vien
belast met jaarlijks 28 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan het bisschoppelijk 
kantoor te sBosch

voor de som van 95 gulden

24 augustus 1740     417/215v
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Jenneke Geert Peter van Broekhoven, weduwe Cornelis Stoeldraijers
verkoopt aan Cornelis Peter van Broekhoven
broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Willig broek
e.z. Jan de Cort, a.z. de prins van Averne, e.e. Cornelis Jan Monen,a.e. Denis Willem 
Schapendonk

voor de som van 105 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

24 oktober 1740     417/221-222v

Peter Aart Span, Wouter vander Velde als man van Maria Aart Span, Cornelis Schoenmakers als 
man van Wouterke Aart Span
verkopen aan Gerrit Gerrit Span
1. heiveld, 2,5 lopen, te Udenhout in den Brand
e.z. Freijs van Rijswijk, a.z. de heer van Bommel, e.e. Denis Schapendonk, a.e. Govert Ophorst
2. 1/6 deel in een heiveld, 4 lopen, als voor
tussen de ringgenoten
REST AKTE NOG DOEN - PAGINA ONTBREEKT NOG!

verkopers aangekomen van hun ouders

17 november 1740     417/224-224v

Govert Ophorst, voor zich zelf en als gemachtigde van Alida vande Laar, en Jan Ophorst voor de 
helft, 
en Willem de Gier, voor zijn vader, voor de andere helft
verkopen aan Govert Ophorst
1. akkerland, 4 lopen, te Udenhout op het Winkel, in de Hooghoutse acker
oost en zuid st.-Anna gasthuis, noord de gemene weg, west Maria van Iersel
2. akkerland, 4 lopen, als voor op het Winkel
oost de kreitenheide, noord Peter van Aalst, zuid Jan Andries Scheijven

voor de som van 385 gulden

18 november 1740     417/224v-225

Gerrit Cornelis Robben als man van Maria Jan Dolken
verkopen aan Jan van Doesburgh
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Hendrik van Iersel,a.z. het kind van Joost van Iersel, e.e. de lei, a.e. (niet ingevuld)

voor de som van 175 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

30 november 1740     417/228-228v

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Cornelis Antonis van Iersel
verkoopt aan Jan Adriaan Schapendonk
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout aan de Crijtemolen
b.z. en e.e. Jan Adriaan Schapendonk, a.e. prins van Sulsbach

voor de som 150 gulden
verkoper aangekomen door koop
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