
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 419 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
april 1744 – augustus 1748

16 mei 1744     419/5v-7v

Goijaart Vissers als man van Anneke Wouter Vouthengels,
Verkoopt aan Peter Wouter Vouthengels
¼ deel in huis, schuur, schop met erf, 3 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
oost de gemene straat, zuid Antonij Nouwens, west Dorus Snoeren, noord Willem de Cordt
item ¼ deel in een broekveld, 1 lopen, als voor i het Agterste broek,
zuid Peter Vermeer, noord weduwe Joost van Iersel, en de verdere reengenoten onbekend
item ¼ deel in een broekveld, 1 ½ lopen, als voor,
zuid erfgenamen heer van Wamel, west Jan Huijbert Piggen, verder onbekend,
item ¼ deel in een broek, 1 lopen, als voor,
noord Cornelis Hamers, zuid Denis Schapendonk, verder onbekend,
1/3 deel in akkerland en weiland, 2 lopen, als voor op de Loonse Molenstraat,
oost Jan van Spaandonk, zuid kinderen Wijnandt van Iersel, west Jan Joost Maagdenborgh, noord 
erfgenamen van de heer Biestraten

deze percelen zijn:
belast met een ¼ deel in een schepenschuldbrief aan Johanna Piggen  van 230 gulden
belast met jaarlijks ¼ deel in 2 ½ vat rog aan de heer Schoonhees te sBosch
belast met jaarlijks ¼ deel in 1 vat rog aan de erfgenamen van juffrouw vanden Endepoel,
belast met jaarlijks ¼ deel in 10 kannen rog aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks ¼ deel in een cijns van 2 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van nihil

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

30 mei 1744     419/9v

Willem van Grevenbroek is armmeester van Udenhout

13 juni 1744     419/11v-12v

Adriaan Janse de Jongh,
Verkoopt aan de kinderen van Jan Cornelis Driessen, genaamd Cornelis en Cornelia,
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Arnoldus de Vien, a.z. Jan Cornelis Jan Driessen, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. de gemene straat
voor de som van 120 gulden

verkoper aangekomen door deling van 2 februari 1730

15 juni 1744     419/12v-14

Aart Cornelis Bertens,
Verkoopt aan Jan Thomas van Rijsewijk,
De helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Hoek,
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b.z. en e.e. erfgenamen Jan Hendrik Verhoeven, a.e. Miggiel van Bommel
item de helft in weiland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Thomas van Rijsewijk, a.z. weduwe Peter van Laarhoven, e.e. Peter Jan van Iersel, a.e. 
erfgenamen de heer van Loon,
item ¼ deel in een broekveld, als voor op Schaubroek, 3 lopen,
e.z. Jan van Iersel, a.z. (niet ingevuld), e.e. Adriaan Cruijssen, a.e. Peter van Kleef,
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

17 juni 1744     419/14-15

Jacobus Willem Verhoeven,
Verkoopt aan Claas Adriaan Verhoeven,
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrik Verhoeven, a.z. Claas Adriaan Verhoeven, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Peter 
Robben
voor de som van 105 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

16 juli 1744     419/20v-21

Jan Adriaan van Heesch,
Verkoopt aan de weduwe Jan Hendrik Verhoeven,
¼ deel onbedeeld met zijn zusters en broers, in een weiveld 1 ½ lopen, te Udenhout in de Kuijl,
oost en zuid Adriaan van Iersel, noord Joost Herbert van Gorkum, west Peter Vermeer,
voor de som van 15 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

22 augustus 1744     419/26-26v

Jan Peter Coolen, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Peter van de Ven,
Een weiveld, genaamd den Wolfsbeemt, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Dirk van Iersel, a.z. Adriaan Vugts, e.e. de heer van der Meulen, a.e. kinderen Huijbert van 
Laarhoven,
voor de som van 90 gulden

verkoper aangekomen door deling te Oisterwijk op 24 maart 1742

22 augustus 1744     419/26v-27

Jan Peter Colen, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Wijnant Verhoeven,
Een weiveld, genaamd den Lange beemt, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. Adriaan van Iersel, e.e. weduwe Jan Witlox, a.e. Miggiel van den 
Heesacker,
voor de som van 175 gulden

verkoper aangekomen door deling te Oisterwijk op 24 maart 1742
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9 oktober 1744     419/31-32

Geert Cornelis de Jongh als man van Cornelia van der Schoot, Jan Cornelis van der Schoot, en Niclaas 
Cornelis van der Schoot, wonende te Tilburg, 
Verkopen aan Willem Jan de Jongh,
Een uitgeturfd moerveld, te Udenhout in den Brant,
Oost weduwe van den Hove, zuid Adriaan Slots, west Thomas van Vught, noord Norbertus van Baast
Voor de som van 25 gulden

Verkopers aangekomen van hun ouders

28 december 1744     419/38-38v

Anthonij de Sille, secretaris van Loon op Zand, executeur van het testament van wijlen Laurens van der 
Biestraten,
Verkoopt aan Adriaan Cornelis van Iersel
Weiland, 2 lopen, te Udenhout bij de Molenstraat,
oost J. Vermeer, west Peter Vouthengels, zuid Adriaan van Iersel, noord Theodorus Snoeren,
voor de som van 80 gulden

25 januari 1745     419/41-41v

Maria Cleijbergh wonende te Eeten in het land van Heusden,
Verkoopt aan Miggiel Aart Jooste
Een heiveld, 1 lopen, te Udenhout in het Winkel kwartier bij de Gommerse straat,
e.z. de verkoper, a.z. Laureijs van Rijsewijk, e.e. Hendrik Maas, a.z. de Gommerse straat,
belast met jaarlijks een cijns van 2 stuivers 8 penningen aan van Beugen
voor de som van 50 gulden

verkoper aan gekomen door deling alhier

2 maart 1745     419/48-48v

Peter, Jan en Laureijs Verhert, wonende te Hilvarenbeek,
Verkopen aan Jan Marten Hessels,
De helft in een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
oost kinderen Gijsbert Joordens, west Joost van Ros, zuid Peter van de Ven, noord de verkoper,
voor de som van 30 gulden

verkopers aangekomen van hun moeder
verkopers reserveren de opgaande bomen op dit perceel

16 maart 1745     419/49-50v

taxatie van de goederen van Jan Gijsbert van Iersel, wonende te Haaren, gelegen in Udenhout die hij 
vrijwillig overdraagt aan de armentafel van Udenhout
Akkerland, genaamd de Lange rugge, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Jan Lourens Verhoeve, a.z. en e.e. Jan Lourens Simons c.s., a.e. Jan Peter Verhoeven,
getaxeerd op 60 gulden
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item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Peter van Doesburgh, a.z. Jan Peter Verhoeven, e.e. Peter van Rijswijk, a.e. Jacobus van Rijswijk,
getaxeerd op 60 gulden

16 maart 1745     419/50v-51

Jan Gijsbert van Iersel
Schenkt aan Willem Grevenbroek, armmeester van Udenhout t.b.v. de armentafel
Akkerland, genaamd de Lange rugge, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Jan Lourens Verhoeve, a.z. en e.e. Jan Lourens Simons c.s., a.e. Jan Peter Verhoeven,
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de leprozen te sBosch
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Peter van Doesburgh, a.z. Jan Peter Verhoeven, e.e. Peter van Rijswijk, a.e. Jacobus van Rijswijk,
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan het groot gasthuis te sBosch
volgens taxatie waard 120 gulden

verkoper aangekomen door koop te sBosch van 20 augustus 1744
verkoper reserveert het hout dat op beide percelen staat

1 mei 1745     419/53-53v

Aart Cuijpers, Andries Cuijpers, Thomas Cuijpers, Hermen Ketelaars als man van Adriaantie Cuijpers, 
mede voor Adriaan Cuijpers en Anna Maria Cuijpers en Willem van Asvelt als man van Jenneke 
Kuijpers, en Jan Ketelaars als man van Johanna Kuijpers, allen broers en zusters,
Verkopen aan Cornelis van de Pol als man van Maria Kuijpers, hun zwager,
Broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Leege reijten,
Oost en noord Denis van den Boer, west een gemene steeg, zuid (niet ingevuld),
Voor de som van 100 gulden

Verkopers aangekomen van hun broer Jan Aart Kuijpers,

1 mei 1745     419/54-54v

Thomas Cuijpers,
Verkoopt aan Cornelis van de Pol als man van Maria Kuijpers,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Denis van den Boer, a.z. een gemene weg, b.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 7 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader

10 mei 1745     419/55-55v

Adriaan Schapendonk,
Verkoopt aan Francus Brok,
Weiveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
Zuid Geert van Rijsewijk, west Jan Embert de Groot, noord Jan van Tilborgh, oost Francis van 
Rijsewijk,
Voor de som van 300 gulden

Verkoper aangekomen van zijn moeder
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22 mei 1745     419/55v-56v

Adriaan Lambert Bosmans,
Ziet af van zijn recht op tocht t.b.v. zijn 2 kinderen genaamd Engelina Adriaan Bosmans en Cornelis 
Thomas van Hulten als man van Piternel Adriaan Bosmans
Akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout (in de Kreitenmolenstraat)
e.z. Jan van Tilborgh, a.z. Adriaan Lambert Bosmans, e.e. Denis van den Boer, a.e. de gemene straat

419/56v-57v - deze kinderen verkopen het op dezelfde dag aan Jan van den Boer voor de som van 562 
gulden

kantlijnakte – 9 mei 1746 - vernaderd door Adriaan Jan Kruijssen

28 mei 1745     419/58-59

Dionijs Heijcants,
Verkoopt aan Jenneke weduwe Jan Aart Robben
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout, bij de kreitenmolen, genaamd de Seshoeven,
Oost weduwe Jan Witlox, zuid Gerrit van Rijsewijk, west Heijliger de Ridder, noord de mestweg
Voor de som van 250 gulden

Publiek verkocht op 11 en 25 mei 1745

12 juni 1745     419/63-64

Cornelis Jan Driesse als lasthebber van Cornelia Jan Driessen, Arien Janse Brekelmans en Jan van 
der Staak als man van Catelijn Claes Verhoeven, en Jan Bergmans,
Verkoopt aan Peter Jan van Rijsewijk,
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Laureijs Jan van Rijsewijk, a.z. en e.e. mevrouw van Cattenburgh, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 1 gulden 4 stuivers 12 penningen aan de armentafel van Udenhout
voor de som van 160 gulden

19 juni 1745     419/64v-65

Jan Jacob van Iersel, wonende te Drunen,
Verkoopt aan Jan de Kock,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
Zuid en noord juffrouw van Beugen, west weduwe Jan Raijmakers, oost Arnoldus Piggen
Voor de som van 50 gulden

12 juli 1745     419/65v-66v

Wouter Vught,
Verkoopt aan Maria weduwe Cornelis de Jongh,
Akkerland, 1 ¼ lopen, genaamd het Bedt, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
Oost weduwe Piggen, zuid het kind van Embert van de Schoor, west Willem de Cort, noord de 
verkrijger
Item akkerland, als voor, 1 ¼ lopen,
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Oost Catelijn Janse Schapendonk, west weduwe Heijliger Brok, zuid Dorus Snoeren, noord weduwe 
Heijliger Brok,
Item akkerland, ¾ lopen, als voor in de Schijf,
Oost Adriaan van der Schoor, west Peter Hamers, zuid kinderen Hendrik van der Schoor, noord 
weduwe Heijliger Brok,
Voor de som van 170 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders

12 juli 1745     66v-67v

Andries Aart de Jongh,
Verkoopt aan Maria weduwe Cornelis de Jong,
Akkerland, 30 roeden, genaamd de Garst velde, te Udenhout,
Oost het kind van Adriaan Hamers, west weduwe Heijliger Brok, zuid kind van Adriaan Hamers, noord 
Peter Vouthengels,
Voor de som van 70 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders

23 juli 1745     419/72-73

Hermen Gerrit van den Bosch, wonende in Udenhout,
Verkoopt aan Jan Jan van de Pasch,
akkerland of hof, 13 roeden, gelegen te Helvoirt t.p. de Raam, maar waarvan de lasten betaald worden 
onder Udenhout
e.z. en e.e. de koper, a.e. erfgenamen Peter van de Ven, a.e. Marcelis Peter Marcelisse
voor de som van 18 gulden

verkoper aangekomen door koop van 1 februari 1741

23 juli 1745     419/73-74

Cornelia Claas Stockermans wonende in Udenhout,
Verkoopt aan Goijaart de Jongh en de weduwe Leendert de Ruijter
De helft in een heiveld, 2 lopen, te Udenhout, in Schoutenveld,
e.z. de kopers, a.z. erfgenamen Claas Colijns, e.e. de gemene hei, a.e. (niet ingevuld)
item de helft in akkerland, 1 ¼ lopen, als voor in Brabants hoek,
e.z. erfgenamen Claas Colijns, a.z. weduwe Adriaan Marten Priems, e.e. de gemene hei, a.e. (niet 
ingevuld)

beide percelen belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen aan de armen van Udenhout

voor de som van 106 gulden 5 stuivers 2 penningen

verkoper aangekomen van haar moeder Maria Stockermans

29 september 1745     419/83-83v

Barbara Willem de Cordt, weduwe Geert Claas Elings,
Verkoopt aan Elisabeth Peter Witlox, weduwe Gerrit van Beurden,
Heiveld, 6 lopen, te Udenhout in den Brant,
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e.z. kinderen Willem van Broekhoven, a.z. (niet ingevuld), e.e. de Gommerse straat, a.e. de lei,
voor de som van 31 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

10 oktober 1745     419/85v-86v

Marten Gijsbert de Cordt,
Verkoopt aan Claas Adriaan Verhoeven, t.b.v. zijn vader Adriaan Willem Verhoeven,
Weiveld, 1 lopen, te Udenhout in het Winkels kwartier
e.z. Adriaan Willem Verhoeven, a.z. Maria Wouter Colen, e.e. het groot gasthuis te sBosch, a.e. 
Laureijs Claas Verhoeven,
met de hele sloot aan de west en noordzijde,
voor de som van 88 gulden
verkoper aangekomen door testament van zijn huisvrouw, Udenhout 22 september 1726
van dit perceel kan men wegen over het erf van Adriaan Willem Verhoeven en de weduwe Wouter 
Coolen, door de steeg naast het groot gasthuis van sBosch

29 oktober 1745     419/86v-87v

Aart Teurlings, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Laureijs Aart Smeijers, wonende te Helvoirt
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout aan de Gijzelse straat,
Oost de verkoper, west prins van Oranje, zuid de koper, noord de Gijzelse straat,
Belast met jaarlijks 7 oort cijns in een meerdere cijns van zeven stuivers aan de adellijke abdij van St. 
Geertruij tot Leuven,
Voor de som van 36 gulden

Verkoper aangekomen van Peter Jacobs vande Laar

4 november 1745     419/87v-89v

Peter Peter Priems,
Verkoopt aan Antonij van Rosch, mede voor zijn zuster Adriaantie van Rosch
De helft onbedeeld in een huis en schop en 5 lopen land daaraan gelegen, te Udenhout
e.z. Peter Witlox, a.z. Adriaan van Iersel, b.e. Joorden Gijsbert Joordens,
item de helft onbedeeld in akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Joorden Gijsbert Joordens, a.z. Bastiaen van Broekhoven, e.e. Jan Schaft, a.e. een mestweg,
belast met jaarlijks de helft in ½ vat en 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan Peter vanden 
Endepoel te sBosch
item de helft onbedeeld in akkerland, weiland en heiveld, 18 lopen, als voor,
e.z. Joorden Gijsbert Joordens, a.z. en e.e. Bastiaan van Broekhoven, a.e. Peter Witlox
item de helft onbedeeld in akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Joorden Gijsbert Joordens, a.z. Bastiaan van Broekhoven, e.e. Jan van Broekhoven, a.e. Joost van 
Rosch,

deze percelen zijn belast met jaarlijks de helft in een cijns van 15 stuivers 4 penningen aan de 
domeinen van Brabant

voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door koop alhier
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20 januari 1746     419/99v-100

Goijaart Jan Vermeer wonende te Loon op Zand,
Verkoopt aan Jan Jan de Jongh,
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
Zuid en west Jan Brekelmans, oost weduwe Jan Verhoeven, noord erfgenamen van de heer van 
Wamel,
Voor de som van 311 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders

Kantlijnakte – 23 april 1746 – vernaderd door Jan Adriaan Schapendonk (zie ook f118-118v nieuwe 
vernadering!)

30 maart 1746     419/111-112

Cornelia Jan Vermeer, wonende te Tilburg,
Verkoopt aan haar broer Jan Jan Vermeer,
Weiveld, 2 lopen, te Udenhout, in den Biesmortel,
e.z. en e.e. Hendrik Jan Vermeer, a.z. Aart Vermeer, a.e. Cornelis Pijnenborgh
voor de som van 75 gulden

verkoper aangekomen door deling van 17 mei 1740

1 april 1746     419/112v-113

Antonij Glavimans als curator van de geabandoneerde boedel en nalatenschap van Petronella Hendrik 
Verhoeven weduwe van Adriaan Peter Verhoeven,
Verkoopt aan de heer en meester H.H.V. Fenema t.b.v. voornoemde Antonij Glaviman
De helft onbedeeld in akkerland, genaamd de Streep, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat,
e.z. Peter Goverts van Iersel, a.z. Govert Wijnant van Iersel, e.e. Adriaan van Deurse, a.e. de gemene 
straat
voor de som van 114 gulden

4 april 1746     419/113v-114

Antonij Glaviman,
Verkoopt aan Frederik Antonisse,
De helft onbedeeld in akkerland, genaamd de Streep, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat,
e.z. Peter Goverts van Iersel, a.z. Govert Wijnant van Iersel, e.e. Adriaan van Deurse, a.e. de gemene 
straat
voor de som van 70 gulden

23 april 1746     419/118-118v

Niclaas Adriaan Verhoeven
Vernaderd a
akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
Zuid en west Jan Brekelmans, oost weduwe Jan Verhoeven, noord erfgenamen van de heer van 
Wamel,
Voor de som van 311 gulden
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Eerst verkocht aan Jan Jan de Jongh daarna vernaderd door Jan Adriaan Schapendonk.

26 april 1746     419/119-119v

Hendricus Maas,
Verkoopt aan Laureis Peter Vermeer,
Houtbos, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. juffrouw van Beugen te sBosch, a.z. Aart de Ridder, e.e. Laureijs Verhoeven, a.e. de straat
belast met jaarlijks een cijns van 1 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 450 gulden

verkoper aangekomen bij overlijden van zijn zoon Thomas Maas

26 april 1746     419/119v-1209v

Hendricus Maas,
Verkoopt aan Laureis Peter Vermeer, t.b.v. Jenneke weduwe Jan Geert Witlox
Houtveld, genaamd Snijers beemt, 10 lopen, te Udenhout bij het Quaat gat,
e.z. Peter Vouthengels, a.z. Gerrit van Rijsewijk, e.e. kinderen Peter Robben, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks een cijns van 1 gulden 8 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen bij overlijden van zijn zoon Thomas Maas

3 mei 1746     419/121-121v

Lambert Peter Robben, Govert Peter Robben mede voor hun afwezige broer Antonij Peter Robben,
Verkopen aan weduwe Gerrit van Beurden,
De helft in een houtveld, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
West Claas Verhoeven, oost groot gasthuis van sBosch, zuid Claas Verhoeven, noord kinderen Geert 
Witlox,
Voor de som van 402 gulden

Verkopers aangekomen van hun ouders

9 mei 1746     419/122-122v

Elisabeth van Asvelt, weduwe Gerrit van Iersel,
Ziet af van haar recht op tocht t.b.v. haar twee kinderen Adriaan en Johanna van Iersel,
Een weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. weduwe Marten de Cort, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Sijmon Priems, a.e. Adriaantie Jan 
Brekelmans

 419/123-123v - deze kinderen verkopen dit perceel op dezelfde dag aan Jan Marten Heessels voor de 
som van 120 gulden

31 mei 1746     419/126-126v

Dirk Renier Nouwens,
Verkoopt aan Jan Jan Vermeer
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in het Houtstraats kwartier,
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oost weduwe Slats, west de straat, zuid Doorus Snoeren, noord Willem de Kort,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen door deling en scheiding te Loon op Zand op 14 mei 1746

kantlijnakte – 20 oktober 1746 - Peter Nouwens, te Loon op Zand, vernaderd dit perceel

15 juni 1746     419/127-127v

Heijliger de Ridder, wonende te Baardwijk,
Verkoopt aan Peter Jan de Ridder,
Heiveld en weiveld, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Peter Vermeer, a.z. een gemene steeg, e.e. de straat, a.e. kinderen Peter van Iersel,
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

9 juli 1746     419/129v-130

Geertruij Paulisse van Liemt, laatst weduwe van Adriaan (Paulusse?) van Rijsewijk, geauthoriseert door 
schepenen van Vught,
Verkoopt aan Maria Schapendonk, weduwe Aart Witlox, en Johannes Willem van Broekhoven, t.b.v. de 
weduwe Jan den Ouden
Akkerland, en weiland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. weduwe Huijbert Verhoeven, a.z. een gemene straat, e.e. een dreef van de heer Gijsels, a.e. (iet 
ingevuld)
belast met jaarlijks 1/3 deel in 10 vat rogge aan de armen van Oisterwijk
dit perceel is ook leenroerig aan het leenhof van Vorselaar, tegenwoordig van de heer Bruno Gijsels, 
die getrouwd is geweest met vrouw Angelina Donkerts, voorheen weduwe van heer en meester Victor 
van Beughem
voor de som van 35 gulden

10 augustus 1746     419/130v-131v

Willem Aart de Jongh,
Verkoopt aan Andries Aart de Jongh,
Huis, schop en hof, ½ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. het kind van Adriaan Hamers, a.z. en e.e. Dorus Snoeren, a.e. de gemene straat
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Peter Vouthengels, a.z. het kind van Embert van der Schoor, e.e. weduwe Heijliger Brok, a.e. de 
gemene straat,
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan … Hoefnagels te Tilburg
item heiveld, 1 ½ lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. kind van Embert van der Schoor, a.z. (niet ingevuld), e.e. (niet ingevuld), a.e. Aalbert van Hoof,
belast met jaarlijks 3 stuivers 2 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 80 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

22 augustus 1746     419/131v-132v

Niclaas Antonij Smolders, en Jenneke Antonij Smolders, weduwe van Hermen Hendrik van Delien,
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Verkopen aan Wouter Willem van Broekhoven,
Akkerland, onbedeeld 2 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.z. weduwe Peter van Rijsewijk, a.z. erfgenamen Aart de Cordt, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. de 
Speijkerkant,
belast met jaarlijks 5 vat rogge aan brands vrouwe gasthuis te sBosch
item een weiveld, onbedeeld, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Peter van Rijsewijk, a.z. st. Anna Gasthuis, e.e. Geertruij Jacob Smolders, a.e. de 
kreitenheide
voor de som van 42 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

24 augustus 1746     419/134-134v

Adriaan Hamers,
Verkoopt aan Jan Frans van Berkel
Heiveld, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Frans van Berkel, a.z. Jan van Tilborgh, e.e. de prins Carel van Sulzbach, a.e. mevrouw van 
Beugen,
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 46 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen van zijn grootvader

kantlijnakte – 21 september 1746 – vernaderd door Peter Peter Hamers als man van Dirxke Adriaan 
Hamers

17 oktober 1746     419/134v-135v

Fransis Wijnant van Iersel, wonende te Berkel,
Verkoopt aan Govert Wijnant van Iersel t.b.v. zijn twee kinderen genaamd Thomas en Jennemaria
Weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Willem de Cordt, a.z. Peter Aart Couwenbergh, e.e. Adriaan Antonij van Iersel, a.e. een gemene 
steeg
belast met jaarlijks 15 stuivers aan het geestelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de Lieve Vrouwe gulde te Oisterwijk
voor de som van 83 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

19 oktober 1746     419/136v-139v

Sr. Hendricus Maas,
Verkoopt aan Lourens Vermeer, t.b.v. Jenneke weduwe Jan Witlox
Huis, schuur en schop, 14 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. Josina Adriaan van Engelant, a.z. kinderen Peter Colen, e.e. weduwe Jan Adriaan de Cordt, a.e. 
de gemene straat,
item akkerland, 4 ½ lopen, als voor,
e.z. Cornelis Peijnenborg, a.z. weduwe Jan Embert van Strijthoven, e.e. (niet ingevuld9, a.e. de lange 
steeg
item akkerland, 2 ¼ lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Embert van Strijthoven, a.z. Willem Bouwens, e.e. Willem Maas, a.e. Lange steeg
item akkerland, 2 lopen, als voor,
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e.z. kinderen Antonij Witlox, a.z. Peter van den Bosch, e.e. Joost Herman de Roij, a.e. de lange steeg
item akkerland, genaamd den Groten acker, 5 lopen, als voor,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. Peter vanden Bosch, e.e. weduwe Peter van Rijsewijk, a.e. 
Miggiel van den Heesacker,
item weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Miggiel vanden Heesacker, a.z. en e.e. Peter van den Boer, a.e. erfgenamen Adriaan Hamers,
item weiveld, 5 lopen, als voor,
e.z. Willem Jan Burghmans, a.z. de gemene straat, a.e. erfgenamen Cornelis van Esch, a.e. Maria 
Cornelis van Iersel,
belast met jaarlijks 7 stuivers cijns aan mevrouw van Beugen te sBosch
item broekveld, genaamd de Reijt, 8 lopen, als voor,
e.z. Jan Aart Heren, a.z. de Giersbergse steeg, e.e. weduwe Cornelis van Iersel, a.e. kinderen Jan 
vander Sterre,
item moerveld, genaamd het Brendeke, als voor,
e.z. Jan Aart Heren, a.z. de lei, e.e. kinderen Jan Witlox, a.e. Niclaas Lomberts,
item heiveld, genaamd de Heijstreep, als voor,
e.z. weduwe Joost van Rijsewijk, a.e. Jan Laureijs Witlox, e.e. Thomas vanden Heuvel, a.e. de straat
item een heiveld, genaamd de Heijstrepen, 6 lopen, als voor,
e.z. weduwe Adriaan Laureijs Witlox, a.z. weduwe Jan Geert Witlox, e.e. erfgenamen Wouter van 
Iersel, a.e. de gemene straat,
item 1/5 deel in de Heijweij, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Aart Heren, a.e. Miggiel vanden Heesacker, a.e. Jan Cornelis van de Pas, a.e. de Giersbergse 
steeg
item broekveld, genaamd het Boske, 3 lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. Embert Broere, a.z. de heer Gijsels, e.e. erfgenamen Peter de Vien, a.e. erfgenamen Adriaan 
Claas Verhoeven
item broekveld, 1 lopen, als voor, ten einde de Reijtingh,
e.z. Adriaan Hamers, a.z. Gerrit van Doorn, e.e. weduwe Adriaan Priems, a.e. de lei
item een uitgedolven moerveld, te Udenhout 
tussen de reengenoten
voor de som van 3125 gulden

verkoper aangekomen van zijn onmondige kinderen

27 oktober 1746     419/141v-142

Peter Nouwens, wonende te Loon op Zand,
Verkoopt aan Aalbert van Hoof,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in het Houtstraats kwartier,
oost weduwe Slots, west de straat, zuid Doorus Snoeren, noord Willem de Cordt,
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door vernadering van 20 oktober 1746

10 december 1746     419/146v-148

Steven Franken, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Paulus van Strijdhoven,
Huis, bakhuis en hof, ½ lopen te Udenhout in den Brant,
e.z. Jan de Jongh, a.z. en b.e. Govert Ophorst
item akkerland, 1 ¼ lopen, als voor,
e.z. Wouter Leermans, a.z. en e.e. Govert Ophorst, a.e. de duinen
item weiveld, 8 roeden, als voor
e.z. Wouter Leermans, a.z. een waterloop, e.e. Jan Schapendonk, a.e. Govert Ophorst
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item de helft in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Schapendonk, a.z. (niet ingevuld), e.e. Wouter Leermans, a.e. van Vugt
item de helft in een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Jan de Jongh, a.z. aan de loop, a.e. Peter Jan Wijnen,

belast met jaarlijks 2 gulden 16 stuivers 4 penningen in een meerdere pacht aan de heer Gijsels

voor de som van 65 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

12 december 1746     419/148v-149

Miggiel van den Heesacker,
Verkoopt aan Cornelis de Lepper,
1/10 deel broekveld, 6 lopen, te Udenhout in den Brant, 
e.z. de heer de Vien, a.z. Govert van Iersel, e.e. jonker Johan de Jeger, a.e. de Brandse steeg
item 1/10 deel in een broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. de heilige geest van sBosch, a.z. de verkrijger, e.e. een waterloop, a.e. Jan van Hees,
voor de som van 16 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

12 december 1746     419/149v-150v

Jenneke Freijs van Abelen, weduwe Jan Geert Witlox,
Verkoopt aan Steven Willem Burghmans,
De helft in een heiveld, 10 lopen, aan de westzijde, te Udenhout bij den Brant,
e.z. de verkoper, a.z. de Berkelse beemd, e.e. jonker Johan de Jeger, a.e. erfgenamen Peter van 
Abelen,
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 2 gulden 8 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
item een heiveld, 2 lopen, als voor bij de Gommerse straat,
e.z. de verkoper, a.z. (niet ingevuld), e.e. de Giersbergse steeg, a.e. de Gommerse straat,
voor de som van 80 gulden

verkoper aangekomen door koop als hier voor schepenen

21 december 1746     419/151v-152

Peter van Rijsewijk,
Verkoopt aan Laureijs Jan van Rijsewijk,
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Laureijs Janse van Rijsewijk, a.z. de heer van Cattenbergh, e.e. de heer Cattenburgh, a.e. weduwe 
Huijbert van Iersel,
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers aan de armen van Udenhout
voor de som van 70 gulden

verkoper aangekomen door koop voor schepenen alhier

28 december 1746     419/155v-156v

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Willemijne weduwe Denis Schapendonk,
Verkoopt aan Aart Arien Bergmans,
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. weduwe Peter van Laarhoven, e.e. de gemene straat, a.e. de 
verkrijger,
item broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Laureijs Driese, e.e. Laureijs Driese, a.e. weduwe Jan Verhoeven,
voor de som van 500 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

kantlijnakte – 6 februari 1747 - vernaderd door Jan Adriaan Schapendonk

30 december 1746    419/156v-157v

Corstiaan van Asten,
Verkoopt aan Gijsbert Peter van Rijsewijk,
Houtboske, 1 ½ lopen, te Udenhout in het Winkels broek,
e.z. kinderen Adriaan Cruijsse, a.z. kinderen Jan Adriaan Willems, e.e. Jan Peter Joosten, a.e. de 
verkrijger,
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 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

14 januari 1747     419/158-158v

Adriaan Hamers,
Verkoopt aan Jan van Ceulen,
Akkerland, ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
b.z. weduwe Jan Witlox, e.e. weduwe Jan Robben, a.e. de straat,
voor de som van 57 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

14 januari 1747     419/159-159v

Adriaan Hamers,
Verkoopt aan Peter Peter Hamers,
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout bij het Quaatgat,
e.z. erfgenamen Denis Schapendonk, a.z. Adriaan Adriaan van Iersel, e.e. Geert Brekelmans, a.e. (niet 
ingevuld),
voor de som van 25 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

14 januari 1747     419/160-160v

Miggiel van den Heesacker,
Verkoopt aan Cornelis van der Gouw,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout, in Brabants hoek,
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e.z. Jan Andries Schijven, e.a. Jan Cornelis Driesse, e.e. weduwe Gerrit van Beurden, a.e. de gemene 
heide,
belast met jaarlijks 4 vat rogge OM aan Scheffers te sBosch, als kwaliteit als rentmeester in een 
meerdere pacht van 1 mud
belast met jaarlijks 3 ½ vat rog aan de erfgenamen van den Groten Hamer (?) te Udenhout
voor de som van 190 gulden

verkoper aangekomen door vernadering voor schepenen van Oisterwijk

kantlijnakte – 12 juni 1747 – vernaderd door Cornelis Jan Driesse

28 januari 1747     419/161-161v

Peter Adriaan Cruijssen en Cornelis Adriaan Cruijssen,
Verkopen aan Gijsbert Peter van Rijsewijk,
Heide of houtveld, 3 lopen, te Udenhout in het Winkels broek,
e.z. Laureijs Driesse, a.z. de verkrijger, e.e. weduwe Jan Robben, a.e. een erfweg
belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan mevrouw van Beugen te ontvangen in Biezenmortel
voor de som van 80 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

31 januari 1747     419/162-162v

Jan Bertens als man van Adriaantie van Hees, wonende te Tilburg,
Verkoopt aan Adriaan Jan van Huijclom,
De helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. Hendrik Jan Bertens, a.z. een steeg, e.e. Joost Marcelis van Hees, a.e. een loop,
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders 

17 februari 1747     419/164-164v

Willem Jan Verhoeven, weduwnaar van Maria Priems, eerder weduwe van Cornelis Peter Vermeer,
Doet afstand van zijn recht op toch in alle roerende en onroerende goederen die zijn vrouw heeft 
nagelaten aan zijn onmondig dochter Johanna Willem Verhoeven

20 februari 1747     419/164v-166

Jan Jan Schapendonk wonende te Tilburg
Leent aan Willem van Grevenbroek 200 gulden en daarvoor stelt Willem als onderpanden:
Houtbos, 2 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat,
e.z. weduwe Jan Robben, a.e. kinderen Corstiaen van Hees, e.e. Ardina van Grevenbroek, a.e. Huijbert 
Smarien
item houtbos, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Broeren, a.z. Huijbert Smarien, e.e. Jan Adriaan Piggen, a.e. een gemene steeg

voor een periode van 3 jaar
rente van 4 gulden per cent
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13 maart 1747     419/170v-171v

Cornelia weduwe Jan van Rijsewijk,
Verkoopt aan Francus van Rijsewijk,
Land, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Slimstraat,
e.z. Adriaan Adriaan van Iersel, a.z. weduwe Huijbert van Iersel, e.e. weduwe Jan Geert Witlox, a.e. 
Jan Storimans,
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns in een meerdere cijns aan rentmeester Schoneus
voor de som van 150 gulden

met recht van weg over het perceel van Jan Storimans van ouds her gewoon
verkoper aangekomen van haar broer

13 maart 1747     419/172-172v

Jan Govert Jansen als man van Anneke Vingerhoets,
Verkoopt aan Jan Frans van Berkel, wonende te Udenhout
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Cuijle,
e.z. kinderen Adriaan Colen, a.z. Peter Aert Hamers, e.e. een mestweg, a.e. (niet ingevuld),
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht van 3 vat  rogge, aan de St. Janskerk te sBosch
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouw die het kocht van Cornelis Jan van Iersel te sBosch op 14 mei 
1740

13 maart 1747     419/173-174

Laureijs Jan van Rijsewijk,
Verkoopt aan Francus van Rijsewijk,
Heiveld, 7 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. de verkrijger, a.z. Jan Peter Elissen, e.e. de Brandse steeg, a.e. weduwe Govert Ophorst,
belast met jaarlijks 13 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 140 gulden

verkoper aangekomen van door vernadering van Joost Cornelis van Iersel in 1733 voor schepenen van 
Oisterwijk

kantlijnakte – 2 november 1747 - vernaderd door Claas Adriaan Verhoeven als man van Jennemaria 
Peter Vermeer

17 maart 1747     419/174-175

Ferdinandus van der Sterre en Gerit van der Sterre, beide inwoners alhier,
Verkopen aan Cornelis Jan van der Sterre en Adriaan Adriaan van Iersel als voogden over de kinderen 
van Jan vander Sterre, alsmede aan Peter Huijsmans als man van Clasijna Jan van der Sterre, ook 
erfgenamen van Jan vander Sterre
Een vat rogge, jaarlijks betaalbaar uit de kreitenmolen te Udenhout
Voor de som van 7 gulden

Verkopers aangekomen van hun ouders en dat wordt nu betaald door de erfgenamen van Jan van der 
Sterre
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22 maart 1747     419/175-176

Willemijn weduwe Denis Schapendonk,
Verkoopt aan Gijsbert Peter van Rijsewijk,
Een weiland, 2 lopen, te Udenhout,
b.z. Adriaan Willem Verhoeven, e.e. Peter vanden Bosch, a.e. St. Anna gasthuis te sBosch,
voor de som van 190 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

7 april 1747     419/181-182

Jan Cornelis van Iersel, wonende te Goirle,
Verkoopt aan Jan Cornelis Hamers, wonende te Berkel
Een stuk nieuw erf, zijnde weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. Cornelis van Roessel, a.z. Adriaan Adriaan van Iersel, e.e. de gemene straat, a.e. een gemene 
steeg
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen cijns aan de domeinen
voor de som van 220 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling in 1746

27 juni 1747     419/197v-199

Petronella Jan Emberts de Groot, weduwe Adriaan Smolders,
Ziet af van haar recht op tocht t.b.v. haar zoon Jan Adriaan Smolders
In akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,

Op dezelfde datum verkoopt Jan Adriaan Smolders dit perceel aan Jan Niclaas Flipsen voor de som 
van 165 gulden

19 augustus 1747     419/204v-205

Heer en meester H.H. Fenema, griffier van dit kwartier en secretaris van Oisterwijk,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
Houtveld, 5 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. kinderen Bergmans, a.z. een gemene steeg, a.e. een gemene weg, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 231 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen door koop van de erfgenamen Johan Hartongh, en vest van 20 november 1743

24 augustus 1747     419/205v-206v

Peter Adriaan van Iersel,
Verkoopt aan Gerrit Peter Heijmans,
Weiveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. weduwe Huijbert Verhoeven, a.z. weduwe Jan den Ouden, e.e. Gijsbert Peter van Rijswijk, a.e. de 
heer Gisels,
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan den Ouden, a.z. Hendrik Jan Cuijpers, e.e. de verkrijger, a.e. de heer Gijsels,
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belast met jaarlijks 7 vat rogge in een meerdere pacht van 9 zakken rogge en een schepel aan de 
armen van Oisterwijk.

Voor de som van 18 gulden

De percelen zijn leenroerig aan de heer Gijsels (=Vosselaer?)
verkoper aangekomen van zijn ouders

24 augustus 1747     419/206v-208

Adriaan van Iersel, Jacobus van de Grint als man van Willemijn van Iersel, Cornelis van Loon als man 
van Ardina van Iersel, samen erfgenamen van Adriaan van Iersel,
Verkopen aan Geert Peter Heijmans t.b.v. zijn moeder
Akkerland, genaamd den Helakker, 2 lopen, te Udenhout,.
e.z. de verkrijger, a.z. Willem Bouwens, e.e. Jan Verhoeven, a.e. heilige geest van sBosch
item akkerland, 1 lopen, genaamd den Huijsakker, als voor,
e.z. Jan van Rijswijk, a.e. kinderen Huijbert Sheerts(?), e.e. Michiel Coolen, a.e. Jan Scheijven
voor de som van 282 gulden

verkoper aangekomen van hun (schoon)ouders

29 augustus 1747     419/208v-209

Jan Vugts, wonende te sBosch,
Verkoopt aan Gerrit Vugts,
Broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. de heer de Vien, a.z. erfgenamen Jan Vermeer, e.e. weduwe Jan van Rijswijk, a.e. Hendrik 
Schellekens,
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

9 september 1747     419/209v-210

Antonij Glaviman, notaris en procureur te Oisterwijk, als lasthebber van de heer en meester Christiaan 
Poulus van Berensteijn
Verkoopt aan Hendrik Peter van Iersel,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
oost Hendrik Jan Bertens, west Jan Pijnenburgh, e.e. Dionisius van Iersel, a.e. Hendrik Peter van 
Iersel,
voor de som van 150 gulden

29 september 1747     419/210v-211

Adriaan Cornelis van Iersel, wonende te Loon op Zand,
Verkoopt aan de weduwe Cornelis de Jongh, wonende te Berkel,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. weduwe Antonij van den Dronk, a.z. de gemene straat, e.e. erfgenamen Denis Schapendonk, a.e. 
Willem Gommerts de Cordt,
voor de som van 105 gulden 5 stuivers

verkoper aangekomen door koop van de weduwe Willem van de Ven, in 1744
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verkoper reserveert twee eiken bomen “staande op den kant van voors. Goet, tot den aanstaande 
blekteijt”

30 november 1747     419/217-217v

Cornelis van Iersel, Adriaan van Iersel, Anneke en Maria van Iersel, en Peter van Dongen als man van 
Jenneke van Iersel,
Verkopen aan Willem Grevenbroek,
De helft onbedeeld in een weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Leege reijten,
e.z. Adriaan Kolen, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. Francus Krabben, a.e. Denis van den Boer,
voor de som van 108 gulden

verkoper aangekomen van hun ouders
verkopers reserveren het schaarhout en opgaande eiken en essen, die binnen 1 ½ jaar gekapt moeten 
worden

16 december 1747     419/218-219

Lambert Peter Robben als man van Adriaantie Cornelis Witlox,
Verkoopt aan Francus Verhoeven. T.b.v. zijn moeder de weduwe Jan Hendrik Verhoeven,
De helft in 1 ¾ lopen akkerland, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Cornelis van Roessel, a.e. Claas Verhoeven, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld),
belast met jaarlijks de helft in 2 vat en 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het blok van 
Ortheneinde te sBosch
item weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. juffrouw van Beugen, a.e. Adriaan Slots, e.e. de straat, a.e. weduwe Jan Robben,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

21 december 1747     419/221-222

Jan Gerrit Teurlings, Jan Aart Emme, Gerrit Aart Broeren, Adriaantie Aart van Helvoirt, Claas Adriaan 
Verhoeven,
Verkopen aan Gijsbert Adriaan Verhoeven, die het resterende deel al bezit,
5/6 deel in akkerland, 1 lopen, te Udenhout in Brabands hoek, e.z. Jan Scheijve, a.z. de gemeint, e.e. 
Jan Scheijven, a.e. de gemeint
Belast met jaarlijks 5/6 deel in 4 vat rogge aan Jan van Rijzewijk OM
Item 5/6 deel in akkerland, 1 ½ lopen, als voor in Brabands hoek
b.z. kinderen Jan Cornelis Driesse, e.e. Elisabeth weduwe Jan Emberts van Strijthoven, a.e. de 
gemeint
item 5/6 deel  in de helft van een heiveld, ¾ lopen, als voor in Brabands hoek,
e.z. kinderen Peter van Aalst, a.z. Dirk Emberts, e.e. de gemeint, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 90 gulden

verkopers aangekomen van Marten Gijsbert de Cordt

2 januari 1748     419/223-223v

Hendricus Maas,
Verkoopt aan Jacob Althoffer t.b.v. Lourens Peter Vermeer,
Houtbos, 3 lopen, te Udenhout, bij de Gommerse straat,
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e.z. Lourens van Rijswijk, a.z. Jan Piggen, e.e. Michiel Aart Joosten, a.e. Jan Verhoeven,
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen cijns in een meerdere cijns van 7 stuivers 8 penningen aan 
juffrouw van Beugen te sBosch
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn kinderen

2 januari 1748     419/224-224v

Hendricus Maas,
Verkoopt aan Claas Adriaan Verhoeven,
Huis met hofke, ¼ lopen, te Udenhout aan de Cruijsstraat,
e.z. Adriaan Jan Vermeer, a.z. Leendert van der Staak, e.e. de gemeint, a.e. Adriaan Jan Vermeer,
item een houtboske, in de nieuw erve, 3 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Adriaan Marcelisse, a.z. en b.e. de gemeint,
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant
voor de som van 485 gulden

hierbij hoort een karweg samen met Adriaan Jan Vermeer, “te gebruijken tot een karwegh sonder daar 
op te timmeren, of tot landt en weij te mogen maken

17 januari 1748     419/225-225v

Gijsbert Verhoeven als man van Maria Jan de Jongh,
Verkoopt aan Jan Cornelis Driessen, mede t.b.v. zin zuster Cornelia Jan Driessen,
Akkerland, ¾ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. kinderen Jan Cornelis Jan Driessen, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. Govert Jan de Cordt, a.e. 
Arnoldus de Vien
voor de som van 41 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

3 februari 1748    419/228v-229

Adriaan Jan van Heuclom,
Verkoopt aan Andries Crooten,
Een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. Hendrik Jan Bertens, a.z. Cornelis van Roessel, e.e. Joost Marcelissen van Hees, a.e. Jan van 
Iersel,
voor de som van 94 gulden 5 stuivers

verkoper aangekomen door koop van 31 januari 1747

6 februari 1748     419/229v-230

Andries van der Haage 1/3 deel, Jan Fransis van der Haage, de helft in 1/3 deel onbedeeld,
Verkopen aan Dirk Jan de Knooij
Huis en hof, te Udenhout aan de Kruijsstraat, 16 roeden,
Zuid Fransis Brok, noord Adriaan van Aalst, west de gemene straat, oost de erven van Aalst,
Voor de som van 165 gulden

Verkopers aangekomen van hun ouders
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3 april 1748     419/236v-237

Willem van Grevenbroek als lasthebber van zijn afwezige broer Elias van Grevenbroek, (akte van 
procuratie te Groenlo)
Verkoopt aan Adriaan Slods,
Een nieuw erf, 9 lopen, te Udenhout,
e.z. Francis van Rijsewijk, verder rondom de gemene straat
belast met jaarlijks 4 stuivers 12 penningen aan de domeinen van Brabant
voor de som van 362 gulden

kantlijnakte – 19 maart 1749 – vernaderd door Adriaan Adriaan van Iersel als man van Maria Heijliger 
van Grevenbroek

29 april 1748     419/241v-242v

Peter Jan Vermeer, Geert Jan Vermeer, Lucia Jan Vermeer, voor hen zelf en voor hun afwezige zieke 
broer Jan vanden Brekel als man van Anna Maria Jan Vermeer,
Verkopen aan Hendrik Verhoeven,
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. weduwe Frank Wagemakers, a.z. Niclaas Jan de Wael, b.e. een gemene mestweg,
belast met jaarlijks 3 vat rogge aan rentmeester Kempenaar te sBosch
voor de som van 82 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen van hun ouders
dit perceel is voor 7 jaar gehuurd door Francus Verhoeven

kantlijnakte – 6 juni 1748 – vernaderd door Adriana weduwe Peter van Rijsewijk, wonende te Udenhout

29 april 1748     419/243-243v

Peter Jan Vermeer, Geert Jan Vermeer, Lucia Jan Vermeer, voor hen zelf en voor hun afwezige zieke 
broer Jan vanden Brekel als man van Anna Maria Jan Vermeer,
Verkopen aan Peter Hendrik van de Ven,
Weiveld, ¾ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. kinderen Aart Vermelis, a.z. een gemene mestweg, e.e. kinderen Peter Colen, a.e. de verkrijger,
voor de som van 54 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

kantlijnakte – 7 juni 1748 – vernaderd door Daniel Vermeer, wonende te Oisterwijk
(nog een vernadering op 12 juni 1748)

1 juni 1748     419/250v-251

Bastiaan Dirk Appels en Maria Dirk Appels, weduwe Marten van Thuijl,
Verkopen aan Gijsbert Peter van Rijswijk,
Houtbos, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. weduwe Wouter Colen, a.z. kinderen Jan Gijsbert de Cordt, e.e. weduwe de heer Cattenburgh, a.e. 
een weg van de kinderen Jan Gijsberts de Cordt,
voor de som van 190 gulden
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verkopers aangekomen van hun moeder

4 juni 1748     419/251v-252

Thomas Jan van Rijsewijk, als man van Petronella Peter Colen,
Verkopen aan Francus Peter Koolen
Huis, schuur en schop met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.z. Pieter van den Bosch, e.e. erfgenamen Aart Vermelis, a.e. de gemene 
straat,
item akkerland en weiland, 5 lopen, als voor,
b.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Alegonda van Esch, a.e. erfgenamen heer de Vien,

belast met jaarlijks 11 stuivers 14 penningen hertogcijns

voor de som van 470 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

11 juni 1748     419/252v-253

Adam Laurijs Weijters en Adriaan van der Schoot als man van Helena Laurijs Weijters,
Verkopen aan Theodorus Willem van Hasselt, die het resterende 1/3 deel al heeft gekregen van zijn 
moeders vader Laureijs Weijters,
2/3 deel in land en houtbos te Udenhout in de Wouwers,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Miggiel Peter Colen, e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. een erfsteeg
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 350 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

12 juni 1748    419/254-255

Peter Adriaan Vermeer,
Vernaderd verkoop van 29 april 1748, aan Peter Hendrik van de Ven,
Weiveld, ¾ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. kinderen Aart Vermelis, a.z. een gemene mestweg, e.e. kinderen Peter Colen, a.e. de verkrijger,
voor de som van 54 gulden

24 juni 1748     419/256-257

Jacobus Peter Hamers, Peternel Peter Hamers en Willemijn Peter Hamers,
Verkopen aan Adriaan Peter van de Pas,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Kuijle,
e.z. Jan Frans van Berkel, a.z. erfgenamen Dirk van Raak, e.e. Jan Frans van Berkel, a.e. een erfweg
belast met jaarlijks 1 vat rog aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
koper geniet mee in een heg aan de noordzijde
voor de som van 93 gulden

verkoper aangekomen van haar oom Marten Jacob van Iersel,

kantlijnakte – 17 juli 1748 – vernaderd door Jan Frans van Berkel als man van Catelijn Jan Marcelis, 
wonende te Udenhout
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3 juli 1748     419/257v-258v

Adriaan Lambert Bosmans, 
Ziet af van zijn recht op de helft van de tocht t.b.v. Engel Adriaan Bosmans weduwe Thomas Leijten 
(die de andere helft al bezit)
In huis en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op de Molenstraat,
e.z. Adriaan Cruijssen, a.z. Andries Cuijpers, e.e. de straat, a.e. een voetpad,
item akkerland, 2 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. kinderen Brabers, a.z. (niet ingevuld), e.e. een mestweg, a.e. erfgenamen Jan Wijnant van Iersel,
item akkerlans, 1 lopen, te Berkel bij de Slimstraat,

17 juli 1748     419/260-261

Jan de Kok,
Verkoopt aan Adriaan Peter van de Pas,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Kuijlen, e.z. Jan Mewis Rademakers, a.z. Arnoldus Piggen, b.e. 
juffrouw van Beugen, te sBosch,
Voor de som van 50 gulden

Verkoper aangekomen door koop

26 augustus 1748     419/263v-264

Wouter Peter Verhoeven wonende te Nieuwkuijk,
Verkoopt aan Jan Peter van Rijsewijk,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven, 
e.z. Jan Willem van Broekhoven, a.z. Mattijs Hendrik Brabers, e.e. Johanna weduwe Piggen, a.e. een 
erfweg
voor de som van 220 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders
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