Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 418 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van belastingen,
hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven mitsgaders taxaties van
de collaterale successie.)
1741 - maart 1744
7-1-1741

418/2v-3v

Teunis Cornelis Witlox als man van Maria Willem Vermeer
verkoopt aan Hendrik Jan Bertens
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. en e.e. Peter Willems van Iersel, a.z. Peter Lambert Robben, a.e. Cornelis Anthonij van Iersel
2. akkerland, 3,5 lopen, als voor
e.z. en e.e. kinderen Willem van Broekhoven, a.z. Adriaan Jan Cruijsse, a.e. kinderen Jan Marcelis van
Heesch
voor de som van 362 gulden 10 stuivers
publiek verkocht op 23 december 1740 en 7 januari 1741
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

17 januari 1741

418/6-6v

Gregorius van Rijckevorsel, volgens procuratie van Augustinus van Rijkevorsel, executeur van het
testament van Francis van Rijkevorsel, gepasseerd voor schepenen van Poppel op 12 januari 1741
verkoopt aan de heer Elias Robben en Peter vande Ven
een broekveld of bos, te Udenhout in het Giersbergs broek, 3,5 lopen (C 506)
oost Arien Hamers, west Wouter Brekelmans, zuid Arien Marten Priems, noord Govert Ophorst
voor de som van 535 gulden

1 februari 1741

418/8-8v

Peter vande Voort, wonende te Esch,
verkoopt aan Herman Geert vanden Bos
een huisstede, 1 lopen, te Udenhout, in het Biesmortels kwartier
e.z. Jan vande Pasch, a.z. en e.e. weduwe Peter vande Ven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 gulden 7,5 stuivers in een meerdere cijns van 9 gulden, op lichtmis, aan mevrouw le
Hee te sBosch
voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

13-3-1741

418/17

vermelding van Willem de Brouwer als eigenaar en belendenaar van een stuk weiveld in Wippenhouten
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27 maart 1741

418/19v-20

Laureijs van Rijsewijk verklaart dat hij onlangs heeft verkocht aan Henricus Maas akkerland, 3,5 lopen, te
Udenhout aan de Kruisstraat. De koper blijft nalatig in het vesten en betalen van de som van 365 gulden.
De 40ste penning wordt geheven: 9 gulden 2 stuivers 8 penningen

4 april 1741

418/20-21

Gijsbert Ariaan de Clein en Cornelis van Wesel als man van Elisabeth de Clein
verkopen aan Jan Verhoeven
1. 3 delen in een weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat (F 512)
b.z. Ariaen van Iersel, e.e. Peter Vermeer, a.e. Joost Hermans
2. 3 delen in land, 1 lopen, als voor (F 517)
e.z. en e.e. Adriaan van Iersel, a.z. Joost Hermans, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 5 vaten 4 kannen rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 50 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

datum als voor (pagina niet goed gefotografeerd) 418/22v
Hendrina Gijsbert de Cort, weduwe van Hendrik van Hees,
verkoopt aan Antonij, Gijsbert en Maria haar kinderen, de tocht
akkerland, 5 lopen, te Udenhout
vide vorige erfgenamen fol. verso (?)

datum als voor

418/23-23v

Hendrina, dochter van Adriaan van Hees, Maria Hendrik van Hees, de 3 kinderen van Hendrina de Cort,
weduwe Hendrik van Hees, genaamd Anthonij, Gijsbert en Maria Pijter de Greeff en Arien, Willemijn,
Cristiaen, Adriaan, Jan en Hendrik Lamberts van Hees, en Hendrik Brouwers als man van Anna Maria,
allen kinderen van Lambert van Hees
verkopen aan Jan Adriaan Joordens
akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat, (deel B 227)
e.z. Aert Adriaan Berghmans, a.z. de verkrijger, e.e. de heer van Wamel,a.e. de straat
voor de som van 287 gulden
verkopers aangekomen van Hendrik van Hees en Pieter de Greef door koop van de weduwe Peter van
Hees
(met handtekening van Hendrik de Brouwer)

14 april 1741

418/24-24v
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Adriaan Cornelis Rose, Maria Cornelis Roose, Jan Joost van Tuil als man van Petronella Cornelis Roose
Verkopen aan Gijsbert Adriaan Verhoeven
huis met 1,75 lopen hof en akkerland, te Udenhout op het Winkel,
b.z. weduwe Adriaan van Engeland, e.e. Jan Cornelis Driese, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch
voor de som van 115 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
vernaderd op 3 april 1742 door Jan Cornelis van de Plasch als man van Adriaantje Adriaan Teunisse

6 mei 1741

418/26v-27

weduwe Peter Heimans
verkoopt aan Gerrijt Eekel
een heiveld, genaamd Schouteveld, 1,5 lopen, te Udenhout aan de creitenheij
e.z. Corstiaen Lambert van Hees, a.z. kinderen Jan Jan Dolken, e.e. Peter Jan van Aelst, a.e. de gemeint
voor de som van 30 gulden
16 mei 1741

418/27v-28

Adriaan Arnold van Dijk
verkoopt aan Peter Jan van Aalst
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat (A 486)
e.z. weduwe Aart van Iersel, a.z. Cornelis Jan Trout(?), e.e. weduwe Cornelis Schapendonk, a.e. Aart Jan
de Ridder
2. akkerland,1,75 lopen, als voor (A 470 1,75 l)
e.z. Zeger den Ouden, a.z. Huijbert Piggen, e.e. de gemene straat, a.e. juffrouw van Beugen
voor de som van 268 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
@
19 mei 1741

418/28v-29

Peter van Loon en Martinus van Loon, beiden wonende in de baronie van Breda,
verkopen aan Peter Govert van Iersel
akkerland 1,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, (deel E 134 5 lopen)
e.z. Freis van Rijswijk, a.z. weduwe Hendrik van Iersel, e.e. Arien Vermeer, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 vat 4 kannen rogge in een meerdere pacht van 8 vaten aan de armentafel van
Haaren
belast met jaarlijks 1/3 deel in een stuiver cijns aan de breukmeester van Tilburg
voor de som van 97 gulden
verkopers aangekomen van hun moei
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19 mei 1741

418/29v-30

Peter van Loon en Martinus van Loon, beiden wonende in de baronie van Breda,
verkopen aan Peter Cornelis Vermeer
akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout
e.z. Peter Vermeer,a.z. weduwe Hendrik van Iersel, e.e. Steven Bergmans, a.e. Freis van Rijswijk
belast met jaarlijks 1/3 deel in 1 stuiver cijns aan de breukmeester van Tilburg
voor de som van 102 gulden
@
19 mei 1741

418/30-30v

Peter van Loon en Martinus van Loon, beiden wonende in de baronie van Breda,
verkopen aan Peter Cornelis Vermeer
akkerland, 0,75 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Peter Vermeer, a.z. Steven Berghmans, e.e. Adriaantie van Iersel, a.e. Laureijs van Rijswijk
belast met jaarlijks 1/3 deel in 1 stuiver cijns aan de breukmeester van Tilburg
voor de som van 72 gulden

8 juni 1741

418/32v-33

Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk,
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel
houtbos, zijnde nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout in den Berkhoek (F 1090)
e.z. Cornelis van Iersel verder rondom in de gemeint
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen door koop van de erfgenamen Joost van Iersel op 24 april 1728

21 juni 1741

418/34-34v

Hendrik Teurlings als man van Adriana Brokke, voorheen weduwe van Aert Storimans,
verkoopt aan Johan Hartongh
een houtbos, weiveld en moerveld, 2 lopen, te Udenhout in de Reijte,
zuid de gemene lei, west en noord weduwe Adriaen Marten Priems, oost Adriaen Hamers,
voor de som van 75 gulden
publiek verkocht op 4 en 18 mei 1741

22 juni 1742

418/35

Aart Hendrik Pijnenborgh,
verkoopt aan Joost Adriaan van Iersel
heiveld, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat (B 263)
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e.z. kinderen Steven Span,a.e. de verkrijger, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. weduwe Jan Verhoeven
voor de som van 55 gulden 5 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
14 augustus 1741 - vernaderd door Adriaan Jan Cruijssen

18 juli 1741

418/36-36v

Cornelis Vughts, wonende te Boxtel,
verkoopt aan Jan Willem van Broekhoven t.b.v. zijn schoonmoeder, de weduwe Aert Jan van Iersel
land en wei, 6 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. Floor Hamers, a.z. Aert de Ridder, e.e. Peter van Aelst, a.e. de verkoper
voor de som van 430 gulden
verkoper aangekomen door testament van zijn moeij voor notaris Tempelaer te Boxtel op 7 juni 1729

30 september 1741

418/39-40

vermelding van Adriaan de Brouwer als belendenaar in Klein Oisterwijk

29 september 1741

418/40-40v

Jenneke Peter Verhoeven weduwe Jacob Pijnenborgh
verkoopt aan Huijbert Jan van Berkel
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel (C 150)
e.z. Jan de Cort, a.z. Adriaan Willem van Iersel,e.e. Adriaan Willem van Iersel, a.e. heilige geest van
sBosch
voor de som van 70 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

23 oktober 1741

418/45v-46

Schuldbekentenis van Peter Jan van Spaendonck
met zijn handtekening

31 oktober 1741

418/46v-47

Claas van der Schoot
verkoopt aan Peter Jan van Abeelen
akkerland, 9,5 lopen, te Udenhout ten einde de Slimstraat (F 377+378+379+380)
e.z. de heerbaan, a.z. en e.e. verkrijger, a.e. de Slimstraat
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armen van Udenhout
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voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
2 februari 1742 - vernaderd door Adriaan Adriaan van Iersel als man van Maria Heijliger van Grevenbroek

15 november 1741

418/48-49

Jan Michiel van den Bosch, wonende te Drunen,
verkoopt aan Gerrit Peter Heijmans
1. akkerland, 2 lopen, te Udenhout, op het Winkel,
e.z. de verkrijger, a.z. Cornelis Ariens van Rijswijk, e.e. Laureijs van Beurden, a.e. erfgenamen mevrouw
van Beugen
2. weiveld, 2 lopen, als voor
e.z. de verkrijger, a.z. erfgenamen Adriaan van Iersel, e.e. erfgenamen mevrouw van Beugen, a.e.
Laureijs van Beurden
beide percelen belast met 7 vaten rogge in een meerdere pacht van 6 zakken rogge en 1 vat aan de
armen van Oisterwijk
beide percelen zijn leenroerig aan de erfgenamen van mevrouw van Beugen
voor de som van 30 gulden (lasten bedragen 136 gulden 14 stuivers 6 penningen)
verkoper aangekomen van zijn moeder

17 januari 1742

418/55-55v

Jan Cornelis van der Schoot wonende te Tilburg
verkoopt aan Jan Storimans, schepen in Oisterwijk,
weiland, 5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat (F 586+587)
oost Gijsbert van Rijswijk, west Jan van Onsenoort, zuid Aert Witlox, noord weduwe Peter van Rijswijk
belast met jaarlijks 14 stuivers aan de domeinen van Brabant in 3 texten
voor de som van 181 gulden
verkoper aangekomen door deling van 27 januari 1741

20 januari 1742

418/56-56v

Gerard Cornelis Jacobs, wonende te Tilburg
verkoopt aan Jan Willem van Broekhoven t.b.v. zijn schoonmoeder Peternel Aart van Iersel
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout achter de Houtse straat
oost Huijbert Piggen, west Johannes Schapendonk, zuid weduwe Aert Jan van Iersel, noord een steeg
voor de som van 155 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
5 juli 1742 - vernaderd door Cornelia Span, weduwe Cornelis Schapendonk
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1 februari 1742

418/59v-60

Hendricus Maes, wonende te Vught,
verkoopt aan Claes Adriaen Verhoeven
broekveld, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Johannes Frans Jan Wouters,a.z. Jan Dries Schijve, e.e. Jan Meus Raijmakers, a.e. de straat
voor de som van 110 gulden
verkoper aangekomen van zijn kinderen

23 februari 1742

418/63-63v

Hendricus Maas,
verkoopt aan Laurijs van Rijswijk
akkerland, 3,5 lopen, te Udenhout bij de Cruisstraat (deel E 87)
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. Jan van Tilborgh c.s., a.e. Huibert van Berkel
voor de som van 450 gulden
verkoper aangekomen van zijn kinderen

15 maart 1742

418/66-66v

Francis Jan Corthout,
verkoopt aan Laureijs Jan van Rijsewijk
akkerland en weiland, 10 lopen, te Udenhout in de Groenstraat (B 958+959)
e.z. Peter van Iersel, a.z. Wouter Berkelmans, e.e. onmondige kind van Jan Adriaan Coolen, a.e. de
gemene straat
voor de som van 1042 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

5 april 1742

418/67v-68

Joost Adriaan van Iersel
verkoopt aan Nicolaas Adriaan Verhoeven
broekveld, 3 lopen, te Udenhout, t.p. de Groenstraat (E 263+231+273_1)
e.z. het groot gasthuis te sBosch, west Steven Burgmans, e.e. Adriaan Willems Verhoeven c.s., a.e.
erfgenamen Peter Robben
voor de som van 160 gulden

418/6969v ONTBREEKT - NOG AFMAKEN
Jan Hendrik Tabbers
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verkoopt aan Anthonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk
1. akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Santkant
b.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. het gemene water genaamd de Leij, a.e.
Adriaan Jan Priems
de wal aan de oostzijde hoort aan Adriaan Hendrik Hamers en die aan de westwal hoort aan de verkrijger
3. akkerland en weiland, 7 lopen, te Udenhout aan de Santkant met de rieting over de loop (C 42+44)
tussen de reengenoten
belast met jaarlijks ...
publiek verkocht op 25 februari en 3 maart 1742

20 april 1742

418/70-70v

Anthonij Glaviman als oudste pandcrediteur van de verlaten boedel van Cornelis Peter de Jongh
verkoopt aan Peter Jan van Iersel
de helft in 4 lopen bos en heiveld, te Udenhout aan de Asschotse steeg
e.z. Cornelis Hamers, a.z. Willem Vermeer, e.e. jonker Jan de Jeger, a.e. Denis Schapendonk
belast met jaarlijks de helft in 9 stuivers 12 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen
te sBosch
voor de som van 10 gulden 10 stuivers

7 mei 1742

418/72v-73

Hendrik Simons als man van Maria Bastiaans van Engeland,
verkoopt aan Simon Goijaart Priems
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Michiel Peter Colen, e.e. Jan Cornelis Driese, a.e. Michiel Peter Colen
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door deling op 26 april 1742

16 mei 1742

418/75-75v

Anthonij Aert de Meijer en Jan Elis Timmermans als man van Maria Aert de Meijer
verkoopt aan Peter Hendrik van de Ven
uitgeturfd moerveld, 0,5 lopen, te Udenhout aan de Sandcant,
e.z. en e.e. weduwe Ad. Marten Priems, a.z. de heer de Vien, a.e. erfgenamen Huibert van Laarhoven
voor de som van 16 gulden 5 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders

29 mei 1742

418/77v-78
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Cornelis Schuurmans, wonende te Vught,
verkoopt aan Joorden Gijsbert Joordens
1. de helft in een schuur en erf, te Udenhout aan de Santkant
2. de helft in akkerland, 2,5 lopen
e.z. Peter Priems, a.z. en e.e. de verkrijger, a.e. Adriaan Aarts
3. de helft in akkerland, 5 lopen
e.e. Peter van de Ven, verder de verkrijger
4. de helft in weiland, genaamd de Leege weij, 7 lopen
e.z. Bastiaen van Broeckhoven, a.z. Peter Priems, e.e. kinderen Chieljam Verhart, a.e. de gemene straat
5. de helft in akkerland, 1,5 lopen, als voor aan de Santkant
e.z. de verkrijger, a.z. Peter van de Pas, e.e. Ad. Willem van Iersel, a.e. Peter van de Pas
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht van 21 zakken rogge aan (niet ingevuld)
voor de som van 340 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

30 mei 1742

418/78v-79

Cornelis Frans van Laarhoven als man van Adriana Aert Croone
verkoopt aan Geert Joost Eekels
houtbos, genaamd de Horst, 1 lopen, te Udenhout in het Winkels broek (B 1086a-1)
oost kinderen Claes Dekkers, west weduwe Jan Sijmons, zuid Cornelis Witlox, noord kinderen Ad. Dolke
belast met jaarlijks 7 duiten cijns in een meerdere cijns van 3,5 stuivers aan de heer Gijsels te sBosch
voor de som van 5 gulden
aangekomen van zijn schoonouders

31 mei 1742

418/79v-80

Johannes Baptist Dirk van Grevenbroeck
verkoopt aan Nicolaas Adriaan Verhoeven
houtbos, 8 lopen, te Udenhout, bij de Brandse steeg (B 1069)
oost Laurens Hendriks, west geesthuis te sBosch, zuid Jacobus Baasten, noord kinderen Aert
Couwenbergh
voor de som van 370 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

2 juni 1742

418/80v-81v

Adriaan Brekelmans als man van Laurenske Jan Hendriks, Peter Jan Vermeer als man van Adriaantie Jan
Hendriks, Geert Peter Steuvers als man van Maria Jan Hendriks en Claes Jan Hendriks
verkopen aan Geert Peter Heimans, t.b.v. zijn moeder
1. weiland, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. erfgenamen Jacob van Rijswijk, a.e. de gemene straat
2. akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Hendrik Verhoeven, a.z. Jan Geert van de Pasch, b.e. de verkrijger
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belast met jaarlijks 3 gulden 14 stuivers in een meerdere pacht van 30 gulden aan mevrouw Smelingh te
sBosch
voor de som van 105 gulden
verkopers aangekomen van hun (schoon)ouders

5 juni 1742

418/82-82v

Adriaan Arnoldus van Dijk
verkoopt aan Jan Willem Piggen
weiland, 2,5 lopen, te Udenhout op de Houtse straat (F 45)
e.z. en b.e. weduwe Aert van Iersel, a.e. een steeg
Voor de som van 118 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

15 juni 1742

418/84-84v

Geert Antonij Hoevenaers
verkoopt aan Gijsbert Peter van Rijswijk
houtbos, 1,5 lopen, te Udenhout, in het Winkels broek (B 1084)
e.z. Claes Claes Verhoeven, kinderen Ad. Verhoeven, e.e. Corstiaen van Asten, a.e. een erfweg
belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers 6 penningen in een meerdere cijns van 1 gulden aan juffrouw
van Beugen te sBosch
voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

19 juni 1742

418/ 85-86v

Adriaen Adriaen Claese als man van Johanna Jan Schapendonk
verkoopt aan Wouter Piggen
1. huis, schop, hof en aangelegen weiland en land, 3,5 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
e.z. Jan Piggen, a.z. en e.e. weduwe Cornelis Schapendonk, a.e. de straat
2. akkerland, 2,5 lopen, als voor
e.z. Jan Piggen, a.z. Cornelis Jacobs, e.e. weduwe Aert van Iersel, a.e. een gemene steeg
3. weiveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. Adriaen de Meijer, a.z. (niet ingevuld), e.e. prins van Averne, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan de weduwe Peter Bosch
4. weiveld, 1,5 lopen, als voor
e.z. weduwe Laureijs Schapendonk, a.z. Goijaert Heeren, e.e. een gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 425 gulden
verkoper aangekomen door deling van 5 december 1737
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22 juni 1742

418/88-89

Johannes Baptist Dirk van Grevenbroek, wonende te Tilburg
vernaderd van Adriaan Jan Cruijssen
heiveld, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat (B 263)
e.z. kinderen Steven Span,a.e. de verkrijger, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. weduwe Jan Verhoeven
eerder verkocht aan Joost Adriaan van Iersel later op 14 augustus 1741 vernaderd door Adriaan Jan
Cruijssen
voor de som van 55 gulden 5 stuivers

26 juni 1742

418/89v-93v

Maria Hendrik Verhoeven, wonende te Udenhout,
verkoopt aan Cornelia vander Loo, weduwe Jan Verhoeven
1. 1/4 deel in een huis, schop en bakhuis en aangelegen erf,, hof, weiland en teulland, 10 lopen, te
Udenhout in de hoek op de Schoorstraat
e.z. Jan van Rijswijk, a.z. de heer van Bommel, e.e. Jan de Jongh, a.e. een steeg
2. 1/4 deel in teulland, weiland, heide en groes, 7 lopen, als voor
b.z. de heer van Bommel, e.e. de bosbaan, a.e. een steeg
3. 1/4 deel in akkerland, 1,5 lopen,
b.z. en e.e. de heer van Bommel, a.e. Jan van Rijswijk
4. 1/4 deel in akkerland, 1,5 lopen, als voor
b.z. Jan van Broekhoven, e.e. de bosbaan, a.e. een steeg
5. 1/4 deel in een weiveld, 1 lopen,
e.z. Jan Joordens, a.z. de steeg, e.e. Gijsbert Dolkens, a.e. weduwe Cornelis van Iersel
6. 1/4 deel in akkerland, genaamd de Wijntjes acker, 3 lopen, als voor
e.z. een voetpad, a.z. weduwe Cornelis van Iersel, b.e. de heer van Bommel
7. de helft in een heiveld, 2 lopen, als voor in het Schoubroek
e.z. Peter van Cleef, a.z. Joost van Iersel, e.e. Jan Joordens, a.e. (niet ingevuld)
8. de helft in een heiveld, 1 lopen, als voor
e.z. een steeg, a.z. de heer van Bommel, e.e. Adriaan Jan Kruijse, a.e. (niet ingevuld)
9. de helft in akkerland genaamd den Schooracker, als voor op de Schoorstraat, 3lopen
e.z. een steeg,a.z. weduwe Laureijs Schapendonk, e.e. Aart Bergmans, a.e. de straat
10. de helft in weiland en heide, als voor 3 lopen,
e.z. Aart Bergmans, a.z. Adriaen Willem Hendriks, e.e. een waterlaat, a.e. Aart Witlox
11. de helft in een heiveld, 1 lopen, als voor in de Brantse steeg
e.z. jonker de Jeger,a.z. Huijbert van Berkel, e.e. Hendrik Jan Bertens, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in 12 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 10 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
12. uitgeturfd moerveld, als voor in de Leege reijde, 1 lopen
e.z. het kind van Adriaen Vermeer, a.z. erfgenamen Willem Verhoeven, e.e. Adriaan van Iersel, a.e. (niet
ingevuld)
13. de helft in huis, schuur, schop en aangelegen erf, als voor in de Slimstraat
e.z. Arnoldus de Vien, a.z. Maria van Rijswijk, e.e. de straat, a.e. het volgend perceel
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht van 3 mud rogge aan het bisschoppelijk kantoor
te sBosch (samen met het volgende perceel)
14. akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Arnoldus de Vien, a.z. Maria van Rijsewijk, e.e. de straat, a.e. het vorige perceel
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht van 3 mud rogge aan het bisschoppelijk kantoor
te sBosch (samen met het vorige perceel)
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15. de helft in akkerland, 2,5 lopen,
e.z. weduwe Robben, a.z. weduwe Witlox, e.e. Arnoldus de Vien, a.e. Thomas Cuijpers
16. de helft in een heiveld, als voor, 1 lopen
e.z. Govert Ophorst, a.z. Jan de Jongh, b.e. (niet ingevuld)
voor de som van 350 gulden

4 juli 1742

418/94-94v

Anna Maria Leendert Smits weduwe Jan Peter vander Sterre
verkoopt aan Ferdinand Peter vander Sterre
akkerland, 0,25 lopen, te Udenhout
west Leendert vander Staak, oost weduwe Woestenborg, zuid weduwe Jan Robben, noord de verkoper
voor de som van 50 gulden

23 juli 1742

418/101-101v

Michiel Willem vanden Heesacker
verkoopt aan Hendrik Jan Bertens
akkerland, 1 lopen, te Udenhout
in den Berkhoek
e.z. de verkrijger, a.z. Cornelis van Roessel, e.e. Andries Croote, a.e. de heer Berestijn
belast met 6 jaar huur aan Andries Croote van 1 gulden 5 stuivers
voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

25 juli 1742

418/102-102v

Lauwerens Gerrit van der Schoot als man van Maria Cornelis Jacobs, wonende te Tilburg
vernaderd
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout achter de Houtstraat
oost Huijbert Piggen, west Johanna Schapendonk, zuid weduwe Aert Jan van Iersel, noord een steeg
verkocht aan Jan Willem van Broeckhoven t.b.v. Peternel Aert van Iersel op 29 januari 1742 voor de som
van 155 gulden
eerder vernaderd door Cornelia Span weduwe Cornelis Schapendonk op 5 juli 1742

10 augustus 1742

418/103-103v

Niclaes de Cort
verkoopt aan Gijsbert Adriaan Verhoeven
broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Ansens broek
e.z. Denis van de Boer,a.z. heilige geest van Oisterwijk, e.e. jonker de Jeger, a.e. Frans Geert van
Broekhoven
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
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voor de som van 151 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders

25 augustus 1742

418/104v-105

Adam Wouter van Waerden
verkoopt aan Adriaan Jan Cruijssen
broekveld, 2,5 lopen, te Udenhout in het Schoubroeck
e.z. de heer van Bommel, a.z. Adriaen Broecx, e.e. Adriaan Schapendonk, a.e. kinderen Peter Hamers
voor de som van 12 gulden
aangekomen door deling van 6 mei 1740
15 oktober 1742 - vernaderd door Cornelis van den Boer

25 augustus 1742

418/105v

Adam Wouter van Waerden
verkoopt aan Jan Antonij van den Boer
broekveld, 2 lopen, als voor, genaamd de middelste Lege reijte
e.z. Adriaan Brocke, a.z. weduwe van Rijsewijk, e.e. Adriaan Brox, a.e. Jan Antonij van den Boer
voor de som van 162 gulden
aangekomen door deling van 6 mei 1740

25 augustus 1742

418/106

Adam Wouter van Waerden
verkoopt aan Claes Verhoeven
broekveld, 2 lopen, te Udenhout, genaamd 't Assent
e.z. Frans van Broechoven, a.z. Peter van Iersel, e.e. kinderen Adriaan Fransen, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks 3 stuivers en 6 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 67 gulden
aangekomen door deling van 6 mei 1740

21 september 1742

418/108v-110v

Gerit Adriaan Verhoeven, Goijaert Aert Heeren, Jan Marten Hessels als man van Heijltje Adriaan
Verhoeven, Adriaan Bosmans als man van Elisabeth Adriaan Verhoeven, Hendrik Dolkens, Gerardt
Clemens wonende te Tilburg, allen zich sterk makende voor Geert Cornelis Robben als man van Maria
Johannes Dolken, mede voor Sijmon Dolken "sijnde desselfs meerderjaerige zoon Mathijs Dolken hier
meede present" allen erfgenamen van Gijsbert Hendrik Dolken
verkopen aan Jan Adriaan van Iersel
1. huis, schuur, schop en 3 lopen land, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. Jan van Iersel, a.z. Adriaan Hamers, a.e. de gemene straat
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de gesmette bomen moeten daar nog afgehaald worden
2. heide, als voor, 2 lopen
zuid en west de heer van Bommel, noord Jan Verhoeven, oost Jan van Rijsewijk
3. land en hei, 0,5 lopen, als voor
zuid en oost Jan van Broekhoven, west Willem Bertens, noord de duin
4. weiveld, 2 lopen, als voor
zuid weduwe Jan Piggen, est Jan van Iersel, noord weduwe Jan van Iersel, oost weduwe Jan van
Laerhoven
5. land, 0,5 lopen, als voor
west Jan van Broekhoven, noord de duin, oost weduwe Jan Piggen, zuid weduwe Willem van de Ven
6. land,1 lopen, als voor,
west en noord weduwe Willem van de Ven, oost de duin, zuid weduwe Willem vande Ven
7. land en weiveld, 5 lopen, als voor
zuid Peter van Iersel, west Joost van Iersel, noord Jan de Jongh, oost de gemene straat
8. land, 3 lopen, als voor
zuid Jan Moonen, west en noord Cornelis Peter van Broekhoven, oost de gemene straat
9. land, 2 lopen, als voor
zuid en west Jan Schapendonk, noord Cornelis Peter van Broekhoven, oost weduwe Jan Piggen
10. heide, 1 lopen, als voor
west Jan van Rijsewijk, noord Peter van Kleef, oost Jan de Jongh, zuid Adriaen Cruijsen
belast met jaarlijks de helft in 10 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 18 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 601 gulden 10 stuivers

3 november 1742

418/114v

Adriaan Gijsbert vanden Boer
verkoopt aan Laureijs Jan van Rijswijk
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat (deel E 87)
b.z. Huijbert van Berkel, e.e. de verkrijger, a.e. de gemene straat
waar bij de helft van de sloot die er omheen ligt "in sijn paelen"
voor de som van 225 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

16 november 1742

418/115v

Maria Pijnenborgh, weduwe Jan Boom,
verkoopt aan Hendrik Gubbels
1/4 deel in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek (C 335)
oost de water lei, west Hendrik Gubbels, zuid de Broeksteeg, noord erfgenamen Jan van Vught te Haren,
voor de som van 100 gulden

21 november 1742

418/116
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Denis Swaans, Jacobus vander Plasch, Anna van Brabant weduwe Cornelis Swaans
verkopen aan Adriaan Krijssen (sic)
broekveld of beemd, te Udenhout, 4,5 lopen (B 607)
oost Peter Vouthengels, west Frijs Driesse, zuid Aart Wolfs, noord Peter van Iersel
voor de som van 76 gulden

29 november 1742

418/117

Adriaan Jan de Bont
verkoopt aan Jan Adriaan Piggen
houtbos, 8 lopen, te Udenhout opt Gommere (B 1097+1098)
oost de straat, zuid Nicolaas Aart Schijven, west Jan Appels, noord weduwe Peter van Rijsewijk
belast met jaarlijks 4 stuivers 4 penningen aan de vrouw van Beugen te betalen op meidag
voor de som van 40 gulden 1 stuivers
verkoper aangekomen door deling van zijn vrouw

10 december 1742

418/117v-118

Francis van der Cant
verkoopt aan Laureijs Jan van Rijswijk
broekveld, 2,5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek, "waar op staan eenige bomen, daar van bij
den coper den eerste october deses jaars gekogt twintigh eijke bomen de beste daar uijt en heeft tijt om te
laten staan tot den jare 1744 eer hij de selve om hoeft te doen" (C 502)
oost weduwe Huijbert van Iersel, noord de heer van Meulen, zuid Govert Ophorst, west (niet ingevuld)
voor de som van 117 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door deling van zijn schoonouders

17 december 1742

418/119-120

Peter Couwenbergh
verkoopt aan Jan Heerkes
huis, hof en aangelegen erf, 1,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat (F 737+738+??)
e.z. en e.e Jan Heerkes, a.z. weduwe Frank Wagemakers, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 6,5 vaten rogge in een meerdere pacht van 9 zakken rogge aan het clarisse kantoor te
sBosch
belast met jaarlijks 10 stuivers 4 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen door koop van 3 november 1731

27 december 1742

418/121-121v

Antonij Witlox
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verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat (F 32 3 lopen (w))
e.z. Cornelis Willem Vermeer, a.z. de koper, e.e. Jan Jan Schapendonk, a.e. een erfsteeg
voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

24 januari 1743

418/124

sr. Hendrik Maas
verkoopt aan Huijbert Jan van Berkel
land en weiland, 3 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat
e.z. weduwe Hendrik Goijaart Vermeer, a.z. de heer de Vien, e.e. Adriaan Jan Elisse, a.e. de gemene
straat
voor de som van 288 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn 2 zonen

6 februari 1743

418/125v-126v

Jan Peter van Aalst
verkoopt aan Aart Adriaan Wolfs en de onmondige kinderen van Steven de Roij
1. 1/3 deel in huis, schuur, hof en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout aan den Brabandschen hoek
oost de gemene straat, west erfgenamen Peter van Aalst, zuid erfgenamen Jan Aart de Cordt, noord (niet
ingevuld)
2. 1/3 deel in land en wei, 1,5 lopen, als voor
oost de gemene straat, west Govert Ophorst, zuid erfgenamen Peter van Aalst, noord (niet ingevuld)
3. 1/3 deel in land en wei, 1 lopen,
oost de gemene straat, west Jan Daandels, zuid weduwe Peter van Aalst
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

13 maart 1743

418/128v-129v

Geert Eekels,
verkoopt aan Laureijs Jan van Rijswijk en zijn broer Peter Jan van Rijswijk
1. 1/3 deel in een huis, schuur en schop, 2,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat (E 179+181+182)
e.z. Steven Willem Burghmans, a.z. en e.e. Govert Wijnant van Iersel, a.e. de gemene straat
2. 1/3 deel in een wei, 3 lopen, als voor (B 956)
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. Peter van Iersel, a.e. onmondige kind van Jan Adriaan Colen
3. 1/3 deel in een broekveld, 2,5 lopen, als voor
e.z. en e.e. Steven Burghmans, a.z. Jan Schapendonk, a.e. jonker van Baale (B 896)
"waar van het derde part Neeltie van Rijsewijk in besit sal mogen houden soo langh als deselve sal blijven
leven"
belast met jaarlijks een cijns van 2 gulden 8 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor
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voor de som van 145 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

418/129vMichiel Peter Colen
verkoopt aan Steven Willem Burghmans
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Clijnen Mortel (E 430 6 lopen)
e.z. Aart Witlox, a.z. kinderen Peter van Iersel, e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. Joost van Rijswijk
belast met jaarlijks 1 stuiver 14 penningen aan mevrouw van Beugen
voor de som van 360 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

18 maart 1743

418/134-134v

Jan de Ruijter
verkoopt aan Huijbert Jan van Berkel
akkerland, 1,25 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat (E 34)
e.z. weduwe Hendrik Goijaart Vermeer, a.z. weduwe Jan vander Sterre, e.e. Jan van Tilborgh, a.e. een
gemene straat
belast met jaarlijks 1,5 vaten rogge in een meerdere pacht van 11,75 vaten aan het bisschoppelijke
kantoor
voor de som van 130 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
13 maart 1744 - vernaderd door Adriaan Jan Kruijssen

19 maart 1743

418/135

Freijs Geert vande Schoot
verkoopt aan Jan vander Schoot
teulland, 1,5 lopen, te Udenhout
e.z. Huijbert Piggen, a.z. Wouter Piggen,e.e. een gemene steeg, a.e. Aart van Iersel
voor de som van 190 gulden

19 maart 1743

418/135v

Heijliger de Ridder, wonende te Baardwijk
verkoopt aan Peter Jan de Ridder
akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. Arien Brekelmans, a.z. weduwe Aart van Iersel, e.e. een steeg, a.e. Peter van Dongen
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voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn ouders

19 maart 1743

418/136

Maria Jan vanden Heuvel, weduwe Adriaan van Spaandonk
verkoopt aan Jan Thomas van Rijswijk
broekveld, 1 hont, te Udenhout
oost Jan vanden Biggelaar, west Cornelis Haansbergen, zuid de heer van Loon, noord Peter van Iersel
voor de som van 18 gulden
verkoper aangekomen van haar "moetie"

30 maart 1743

418/139-139v

Geert Eekels
verkoopt aan Sijmon Goijaart Priems
heiveld, genaamd Schouteveld, 1,5 lopen, te Udenhout aan de kreiteheide
e.z. Corstiaen Lammerts van Hees, a.z. kinderen Jan Jan Dolken, e.e. Peter Jan van Aalst, a.e. de
gemeint
voor de som van 35 gulden
verkoper aangekomen door koop op 6 mei 1741

9 april 1743

418/141-142

Laurijs de Cort en Heiliger Grevenbroek voogden over de kinderen van Adriaan Willem de Cort, verwekt
uit Anna Maria Dirk van Grevenbroek
verkopen aan Francis Jan Boer
1. schaarbos, genaamd de Corte veldekens, te Udenhout aan de Assense steeg (B 800-803)
oost de vrouw van Wittenhorst, west Peter Vermeer, zuid jonker de Jeger, noord erfgenamen Johan
Ophorst
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2. schaarbos, 4 lopen, als voor (B 800-803)
oost weduwe Jan Robbe, west Peter Vermeer, zuid de vrouw van Wittenhorst, noord erfgenamen Jan
Ophorst
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 227 gulden
De akte hierna is de afstand van tocht van dezelfde percelen van de moeder aan de voogden t.b.v. de
kinderen

16 april 1743

418/142v-143
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Cornelis van Loon als man van Maria (slechte foto), wonende te Drunen
verkoopt aan Jan Jan de Jongh (B 189)
akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat waar een eiken boom op staat die de verkoper voor
zichzelf reserveert
e.z. en e.e. Jan Brekels, a.z. Jan van Broekhoven, a.e. Aart Berghmans
voor de som van 225 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouw

16 april 1743

418/143v-144

Goijaart van de Pol en Francis van Spaandonk
verkopen aan Peter van Iersel
1. 1/4 deel in teulland, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Willem Aart Bouwens, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. het geefhuis te sBosch, a.e. Jan Peter
Verhoeven
2. 1/4 deel in teulland, 1 lopen, als voor
e.z. Jan Ariens van Rijswijk, a.z. Huijbert Geerts de Jongh, e.e. Miggiel Peter Colen, a.e. Jan Andries
Schijven
voor de som van 28 gulden
verkopers aangekomen van hun schoonouders

17 april 1743

418/145v

Mighiel vanden Heesacker
verkoopt aan Adriaan Jan Kruijsse
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaan Willem Hendriks, a.z. Cornelis de Leuw, e.e. een gemene mestweg, a.e. Geert van Rijswijk
voor de som van 170 gulden

1 mei 1743

418/149v-150v

in de marge: "Dese niet gepasseert omdat den officier sulx tegenhout dat de goederen niet behoorlijk
overgebragt waren"
Joost Peter Colen
verkoopt aan Thomas Jan van Rijswijk
1. akkerland, 2,5 lopen, te Udenhout
e.z. Peter de Vien, a.z. Mighiel vanden Heesacker, e.e. Peter Verhoeven, a.e. Andries Schijven
2. weiland, 2 lopen, als voor in de Gommerse straat, genaamd de Kuesweij
e.z. kinderen Cornelis de Cordt, a.z. weduwe Jan van Strijthoven, e.e. Jenneke Arien van Engelant, a.e.
de gemene straat
3. broekveld, genaamd de Reijt, 2,5 lopen, als voor
e.z. Francis Witlox, a.z. kinderen Hendrik de Lepper, e.e. Jan Brock, a.e. Jennemie Peter Colen
4. moerveld, 2 lopen, genaamd het Goetmoer in den Brand,
e.z. Jan Lambert van Heesch, a.z. Jan vande Plasch, e.e. Wouter Colen, a.e. Jan Goijaart Heren c.s.
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voor de som van 443 gulden

2mei 1743

418/151-151v

Adriaan en Maria Cornelis Rosen
verkoopt aan Cornelis Jan Nelen
weiland, nieuw erf, 1,5 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Cornelis Driessen,a.z. Miggiel vanden Heesacker, e.e. kinderen Cornelis Rosen, a.e. de hei
belast met jaarlijks 12 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 45 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

3 mei 1743

418/151v-152v

Jan Laurijs Witlocx
doet afstand van de tocht aan Allegonda Jan Witlocx, weduwe Peter Verhoeven en Anna Maria Jan
Witlocx huisvrouw van Joost Hendrik Lommers
1. te Helvoirt
2. te Haaren
3. in akkerland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Francis Adriaan Witlocx, a.z. (niet ingevuld), e.e. een gemene steeg, a.e. Miggiel vanden Heesacker

3 mei 1743

418/153-154v

Hendricus Maas,
verkoopt aan Adriaan Jan Vermeer
1. huis, schop en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Leendert van der Staak, a.z. de gemene straat, e.e. Peter Verhoeven, a.e. het kerkhof
2. huis en hof met aangelegen erf, 6 roeden
e.z. vorige perceel met de weg achter het huis en de plak waar de looikuip op staat,
3. akkerland, genaamd de Korte stucke, als voor, 3,5 lopen (F899+900)
e.z. Adriaan van Broekhoven, a.z. weduwe Jan Witlox, e.e. Jan van de Ven, a.e. de heer de Vien te
sBosch
belast met jaarlijks 12 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
4. akkerland, 1,5 lopen, als voor,
e.z. Adriaan van Berkel,a.z. weduwe Zeger den Ouden, e.e. Jan van Tilborgh, a.e. Govert van Iersel
5. weiland, 3 lopen, als voor
e.z. en e.e. weduwe Jan Witlocx, a.z. erfgenamen Aart Dries Cuijpers, a.e. Wouter Verhoeven
voor de som van 1300 gulden
verkoper aangekomen van zijn kinderen

30 mei 1743

418/157v-158
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Peter Couwenberg
verkoopt aan Laureijs van Rijsewijk
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Kreijtemolenstraat
e.z. Laureijs van Rijsewijk, a.z. Adriaan Saijkens, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Willem van
Broekhoven
voor de som van 208 gulden
verkoper aangekomen van zijn broer Adriaan Couwenberg

30 mei 1743

418/158

Adriaan Willem Hendriks
verkoopt aan Laurijs van Rijsewijk
houtland, te Udenhout
e.z. Jan Jan van Bakel(?), a.z. Laureijs van Rijsewijk, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Willem van
Broekhoven
voor de som van 103 gulden 15 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonbroer Adriaan Couwenbergh

5 juni 1743

418/159-159v

Wouter Verhoeven wonende te Nieuwkuijk
verkoopt aan Jan Jan van de Ven
land, 4 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat
e.z. kinderen Elis Brok, a.z. kinderen Jan Jan den Ouden, e.e. erfgenamen Adriaan van Broekhoven, a.e.
kinderen Cornelis de Leuw c.s.
"uijtgesondert dat den coper sijn goet sal wegen door den wegh neffens het kerkenhuijs soo als deselve
van outs gebruijkkelijk is"
voor de som van 580 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

10 juni 1743

418/159v-160

Allegonda Jan Witlox, weduwe Peter Verhoeven, en Anna Maria Jan Witlocx, huisvrouw van Joost
Hendrik Lommers
verkopen aan Miggiel vanden Heesacker
akkerland, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaan Witlocx, a.z. (niet ingevuld), e.e. een gemene steeg, a.e. Miggiel vanden Heesacker
voor de som van 52 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen door afstand van tocht van hun vader Jan Laurijs Witlocx op 3 mei 1743

12 juni 1743

418/161a-161av
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Jan Andrijs Scheijven, Maria Peter vander Sterre en Arnout vande Ven
verkopen aan Gerard Peter Heijmans t.b.v. zijn moeder de weduwe Peter Heijmans
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in het Winkels kwartier
b.z. en e.e. de verkrijgster, a.e. Hendrik Verhoeven
belast met jaarlijks 1 gulden cijns aan vrouw Smerlingh te sBosch
voor de som van 31 gulden
verkopers aangekomen van hun oom en broeder

15 juni 1743

418/161bv-162

Frans Jan van Iersel
verkoopt aan Wouter Adriaan Piggen
heiveld, 2 lopen, te Udenhout in het Houtstraats kwartier
e.z. Jan Adriaan Piggen, a.z. kinderen Peter Vughts, e.e. Hendrik Maas, a.e. Denis Schapendonk
voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen door deling van 10 mei 1730

12 augustus 1743

418/171-172

Jan Cornelis vande Plasch
verkoopt aan Jenneke weduwe Adriaan van Engeland
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout op het Winkel
b.z. Jenneke weduwe Adriaan van Engelant, e.e. kinderen Jan Cornelis Driesse, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch
voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen door vernadering op 3 april 1741

17 augustus 1743

418/173-173v

Goijaart Adriaan de Jongh,
verkoopt aan Peter van de Ven
een houtbos, 2,5 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Cornelis van Broekhoven,a.z. Jan Jan Timmermans, e.e. Peter de Vien, a.e. prins van Oranje
voor de som van 180 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

22 augustus 1743

418/174

Herman Peter de Vosch en Jan Teunis Henskes
verkopen aan Peter van de Ven
akkerland,1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. Peter van de Ven, a.z. weduwe Aart Vermelis, b.e. Hendrik Maas
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voor de som van 45 gulden
verkopers aangekomen van Cornelis Geert Pijnenburg

28 augustus 1743

418/174v-175

Arien Wijnand van Iersel
verkoopt aan Peter Jan van Riel
huis, schuur, schop en aangelegen erf, 2,5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat (F 514-520)
e.z. Anthonij Kemp, a.z. erfgenamen Jan Geert Witlox, e.e. de straat, a.e. Peter Jan van Iersel
belast met een schuld van 75 gulden aan de heer Gijsels
(deze schuld is blijkens kantlijnakte voldaan op 20 november 1746)
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen door deling voor notaris Glaviman op 24 juni 1738

18 september 1743

418/176-176v

Maria en Hendrina Freno mede voor hun broer Miggiel Freno
verkopen aan Claas van Abeelen en Arien Sloots
akkerland, 9 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
b.z. de heer van Aggelen, e.e. Adriaan Andries de Meijer, a.e. Jenneke weduwe Jan Witlox
voor de som van 440 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
20 december 1743 - vernadering door Hendrina van Boxtel, weduwe van Peter de Louw

9 oktober 1743

418/187

Cornelia weduwe Gerrit de Bont, wonende in Udenhout
verkoopt aan Adriaan Jan Kruijssen
weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Denis vanden Boer, a.z. kinderen Peter van de Laar, e.e. Huijbert van Berkel, a.e. een gemene
mestweg
voor de som van 100 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door deling van 16 april 1742

26 oktober 1743

418/190-190v

Maria de Jong weduwe Willem van de Ven
verkoopt aan Adriaan Cornelis van Iersel
akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Moolenstraat
oost en zuid Denis Schapendonk, west de Moole straat, noord de gemene steeg
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voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

20 november 1743

418/190v-191v

heer en meester Christoffel Molegraaf, gemachtigd door Jacobus van de Wal de jonge, mede als
testamentair voogd over de kinderen van wijlen de heer Frank vander Does, procuratie voor schepenen
van Arnhem van 5 augustus 1743, item van Jacobus vander Wal als man van juffrouw Maria vander Does
en juffrouw Geertruij Lemming weduwe Adriaan van Genderen, procuratie voor notaris Antonij Glaviman
van 8 maart 1743
verkoopt aan H.H. van Fenema
hei en houtveld, 5 lopen, te Udenhout in de Brantse steeg
e.z. kinderen Bergmans, a.z. een gemene steeg, e.e. een gemene weg, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 244 gulden
eerste constituant aangekomen als testamentair erfgenaam van juffrouw Dorothea vander Does weduwe
Johan Swaan, die het met de tweede constituanten had verkregen als erfgenamen van Johan Hartongh

20 november 1743

418/192-

heer en meester Christoffel Molegraaf, gemachtigd door Jacobus van de Wal de jonge, mede als
testamentair voogd over de kinderen van wijlen de heer Frank vander Does, procuratie voor schepenen
van Arnhem van 5 augustus 1743, item van Jacobus vander Wal als man van juffrouw Maria vander Does
en juffrouw Geertruij Lemming weduwe Adriaan van Genderen, procuratie voor notaris Antonij Glaviman
van 8 maart 1743
verkoopt aan Willemijna van Heck, weduwe M. Smits
houtveld en weiveld, 1,5 lopen, te Udenhout
b.z. en e.e. (niet ingevuld), a.e. aan de lei
voor de som van 57 gulden
eerste constituant aangekomen als testamentair erfgenaam van juffrouw Dorothea vander Does weduwe
Johan Swaan, die het met de tweede constituanten had verkregen als erfgenamen van Johan Hartongh

27 november 1743

418/193-194v

Jan van der Staak en Cornelis de Leeuw als voogden over de 5 kinderen van wijlen Andries
Woestenbergh, Willemijna Woestenbergh weduwe Jan van Rijsewijk als voogd over haar 4 kinderen,
Govert van der Aa als vader en voogd zijn zoon, verwekt uit Maria Woestenbergh en Cornelia
Woestenborgh
verkopen aan Cornelis de Leuw
1. helft in huis en schuur en de huisplaats daaraan gelegen, 2 lopen, te Udenhout in de Molenstraat
(F932+933)
e.z. kinderen Cornelis de Leuw,a.z. Maria Jan Woestenborgh, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Jan
Robben
belast met jaarlijks de helft in een rente van 10 gulden aan het kantoor der beursen
belast met jaarlijks 3 vaten 9 kannen rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
2. land, 3 lopen, genaamd de Marquis, als voor in de Agt hoeven (deel E 110)
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e.z. Jan vande Pasch, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. Jan van Tilborgh, a.e. weduwe Jan Meus
Rademakers
belast met jaarlijks 7 vaten rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester Tengnagel
3. broekveld, 1,5 lopen, genaamd de Lege reijte, als voor int Broek (B 577)
e.z. Peter Govert van Iersel, a.z. Arien Cornelis Witlocx, e.e. weduwe heer van Geldermalsen, a.e. de
leegreijtse steeg
voor de som van 500 gulden
verkopers aangekomen van Adriaan Woestenborgh

27 november 1743

418/195

Francus Brock
verkoopt aan Cornelis de Leuw
broekveld, 1 lopen, te Udenhout
e.z. Cornelis de Leuw, a.z. Jan Jan Schapendonk, e.e. Frans van Rijsewijk, a.e. Cornelis de Leuw
voor de som van 20 gulden
verkoper aangekomen van zijn zuster

30 november 1743

418/196v-197

Goijaart de Jongh als man van Annemie Jan vande Pasch
verkoopt aan Peter Cornelis van de Pasch
broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan het Winkel (E 282 1 lopen)
e.z. erfgenamen Gerrit de Cort, a.z. heer Elias Robben, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. weduwe Jan
Verhulst
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

30 november 1743

418/197-197v

Adriaan Jan Vermeer, geauthoriseert door schepenen van Oisterwijk 8 oktober 1743
verkoopt aan Adriaan Adriaan Schapendonk
akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Groenstraat
oost en noord Peter Cornelis Vermeer, west en zuid weduwe Cornelis den Jongen
in de marge:
Deese niet gepasseert vermits den coper niet gecompareert was om de dese te ontfangen

30 november 1743

418/197v-198

Adriaan Jan Vermeer, geauthoriseert door schepenen van Oisterwijk 8 oktober 1743
verkoopt aan Peter Vermeer
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Groenstraat
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oost Adriaan van Deursen, west erfgenamen Antonij vanden Boer, zuid Huijbert van Berkel, noord
weduwe Frans van Broekhoven
voor de som van 252 gulden

30 november 1743

418/198v

Adriaan Jan Vermeer, geauthoriseert door schepenen van Oisterwijk 8 oktober 1743
verkoopt aan Peter Govert van Iersel
akkerland, 0,75 lopen, te Udenhout aan de Groenstraat
oost Laureijs van Rijsewijk, west Steven Willem Burghmans, zuid Adriaan van Deursen, noord Peter van
Iersel
belast met jaarlijks 1 vat 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan de armen van Haaren
voor de som van 48 gulden

30 november 1743

418/199

Adriaan Jan Vermeer, geauthoriseert door schepenen van Oisterwijk 8 oktober 1743
verkoopt aan Steven Willem Burghmans
broekveld, 4 lopen, te Udenhout, aan de Schoorstraat
west Huijbert van Berkel, zuid weduwe Joost van Iersel,
belast met jaarlijks een cijns van 4 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 185 gulden

3 december 1743

418/199v-200

Laurijs Niclaas Verhoeve
verkoopt aan Jan vander Staak t.b.v. Anamari Claes Verhoeven
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesenmortel
b.z. kinderen Claas Verhoeven, e.e. Mighiel van den Heesacker, a.e. Wijnandt Verhoeven
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

3 december 1743

418/200v-201

Adriaan Jan Vermeer, geauthoriseert door schepenen van Oisterwijk 8 oktober 1743
verkoopt aan Adriaan Adriaan Schapendonk
akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Groenstraat
oost en noord Peter Cornelis Vermeer, west en zuid weduwe Cornelis den Jongen
voor de som van 386 gulden
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20 december 1743

418/202-202v

Hendrina van Boxtel, weduwe Peter de Louw
verkoopt aan Jan Storimans
akkerland, 9 lopen, te Udenhout bij de Slimstraat
b.z. heer van Aggelen, e.e. Adriaan Andries de Meijer, a.e. Jenneke weduwe Jan Witlocx
voor de som van 550 gulden
verkoper aangekomen door vernadering op 20 december 1743

7 januari 1744

418/204v-205v

Peter Jan van Geldrop als man van Hendrina Croone
verkoopt aan Jan Marten Heessels
1. houtbos, onbedeeld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
oost erfgenamen Gijsbert Joordens, west Peter Adriaan Verhoeven, zuid Joost Antonij Roose, noord de
lei
2. 1/16 deel in een onbedeeld houtbos, 2 lopen, als voor
oost en zuid erfgenamen Gijsbert Joordens, west Peter Adriaan Verhoeven, noord Jan Antonij Roosen
voor de som van 24 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

14 januari 1744

418/206-206v

Geert Jan Bertens als man van Allegonda Peter van Iersel
verkoopt aan Willem Adriaan Pigge t.b.v. van zijn moeder de weduwe Adriaan Piggen
akkerland, 1,5 lopen, genaamd den Hoogen acker, te Udenhout
e.z. Adriaan Piggen, kinderen Willem van Abeelen, b.e. een mestweg
voor de som van 102 gulden 10 stuivers 1 penning
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

20 januari 1744

418/207-207v

Francis van de Cante als man van Jennemaria Anthonij vanden Boer
verkoopt aan Adriaan Huijbert van Hees
akkerland, 4,5 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat
e.z. Jan van Tilborgh, a.z. Gerrit van Rijsewijk, b.e. Huijbert van Berkel
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het Clarisse kantoor te sBosch
voor de som van 402 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
19 februari 1744 - vernaderd door Jan Antonij vanden Boer
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23 januari 1744

418/208-208v

Dirk Adriaan Snoere
verkoopt aan Peter Jan de Ridder
akkerland, 1,5 lopen, te Udenhout in het Houtstraats kwartier
zuid de straat, noord weduwe Joost van Iersel, oost Jan Broere, west (niet ingevuld)
voor de som van 70 gulden
verkoper aangekomen door koop voor schepenen van sBosch

28 januari 1744

418/208v-209

Cornelis Jan Vermeer
verkoopt aan Claas Adriaan Verhoeven
akkerland, 1,75 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
zuid Maria Jan Vermeer, noord Adriaan van Iersel, west Arnoldus de Vien, oost het groot geefhuis van
sBosch
met recht van overweg over het perceel van Adriaan van Iersel op de Biesmortelse straat
voor de som van 83 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen door deling van Claes Adriaan Vermeer voor schepenen van Oisterwijk 17 mei
1740

3 februari 1744

418/209v-210v

weiland, deel van een heiveld te Oisterwijk op Clijn Oisterwijk
belendenaar is Willem de Brouwer

5 februari 1744

418/210v-211

Geert Eekels
verkoopt aan Thomas Jan van Rijsewijk
weiveld, 3,5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek
zuid Jennemaria Peter Colen, noord weduwe Geert van Esch, oost Allegonda van Esch, west de
Giersbergse steeg
voor de som van 190 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

17 februari 1744

418/212-212v

Jan Baest als man van Jacomijn Jan van Iersel
verkoopt aan Joost van Ros
1. weiland, 2,5 lopen, te Udenhout in het Biesmortels kwartier
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e.z. Prins van Oranje, a.z. en e.e. Jan Jan Brock, a.e. een gemene straat
2. akkerland, 1,25 lopen, als voor
e.z. en b.e. Wijnand Jan Verhoeven, a.z. Jan van Hal
voor de som van 210 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

20 februari 1744

418/213-213v

Peter Peter Hamers
verkoopt aan Jan van der Schoor
akkerland, 0,5 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat
e.z. en e.e. Jan Broere, a.z. kinderen Embert van de Schoor, a.e. de gemene straat
voor de som van 78 gulden
verkoper aangekomen door koop

418/214
Jan Andries Scheijven als man van Maria Teunisse, en Hendrik Verhoeve
verkopen aan Claas Adriaan Verhoeven
houtbos, 2,5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
oost Niclaas Adriaan Verhoeven, west geefhuis van sBosch, zuid Jan de Jongh, noord de gemene straat
belast met jaarlijks een rente van 2 gulden aan de erfgenamen van juffrouw vande Graaf
de sloot aan de oost en zuidkant mag hij gebruiken en hij bezit de helft van de sloot aan de westkant
voor de som van 265 gulden
verkoper aangekomen van Embert Teunisse

10 maart 1744

418/216-217

Peter de Ridder
verkoopt aan Francus Brock
broekveld, 1 lopen, te Udenhout op het Gommelaar
e.z. kinderen Peter Colen, a.z. Denis van den Boer, e.e. Wijnant Jan Verhoeven, a.e. de gemene straat
voor de som van 20 gulden
verkoper aangekomen door deling van 16 april 1742

10 maart 1744

418/217-217v

Francus Brok
verkoopt aan Peter van de Ven
broekveld, 1 lopen, te Udenhout op het Gommelaar
e.z. kinderen Peter Colen, a.z. Denis van den Boer, e.e. Wijnant Jan Verhoeven, a.e. de gemene straat
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voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen door deling van 10 maart 1744

24 maart 1744

418/218-218v

Antonij Frank Brock en Denis Schapendonk, voogden van het kind van wijlen Adriaan Ariens Vermeer,
verwekt uit wijlen Meggelina Adriaan Brok, met autorisatie van 28 juni 1744, Cornelis Jan Vermeer, Daniel
Jan Vermeer, Jan Jan Vermeer, Cornelia Jan Vermeer
verkopen aan Jan Storimans
weiveld, 2,5 lopen te Udenhout, bij de Slimstraat
oost Jan Storimans, noord weduwe Jan Geert Witlox, zuid Joost van Gorkum, west Jan van Beurden
voor de som van 249 gulden 10 stuivers
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