
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 420 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
september 1748 – oktober 1750

3 september 1748     420/1-2

Jan Leendert vander Staak, als man van Catelijn Claas Verhoeven,
Verkoopt aan Joost van Rosch,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Biezenmortel,
e.z. Anna Maria Claas Verhoeven, a.z. Jan Timmermans, e.e. Jan van Hal, a.e. een mestweg
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Anna Maria Claas Verhoeven, a.z. Claas Clerks, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. een mestweg
voor de som van 290 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonvader en broer

kantlijnakte 5 maart 1749 - vernaderd door Peter Adriaan Verhoeven

14 oktober 1748     420/7-8

Adriaan Cornelis van Rijsewijk, wonende te Gilze,
Verkoopt aan Gerrit Peter Heijmans
Weiland, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. de gemene straat, a.z. Hendrik Jan Cuijpers, e.e. de heer Geijsels, a.e. Johannis van Broekhoven
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Johannis van Broekhoven, e.e. de heer Geijsels, a.e. Jan Heessels,
item weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Arien van Abelen, a.z. Johannis van Broekhoven, e.e. de heer Geijsels, a.e. Laureijs van Beurden,
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
b.z. de verkrijger, e.e. de heer Geijsels, a.e. Laureijs van Beurden

deze percelen zijn belast met jaarlijks 14 vat en 2 kannen rogge aan de armen van Oisterwijk
deze percelen zijn leenroerig aan het leenhuis van de heer Geijsels

voor de som van 40 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

21 oktober 1748     420/8v-9

Peter Aert Hamers, wonende te Tilburg,
Doet afstand van zijn recht op tocht t.b.v. aan zijn 3 kinderen genaamd Jacob, Jacomijn en Peternel 
Peter Hamers,
In huis, hof en weiland, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. de gemene straat, a.z. de verkrijger,. e.e. kinderen Corstiaen van Hees, a.z. juffrouw van Beugen

9-9v - de nieuwe eigenaars verkopen het op dezelfde dag aan Jan van der Schoot
voor de som van 650 gulden
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4 november 1748     420/10-11

Peter Smids, wonende te Drunen, als man van Dingena Peterse van Abelen, voor de helft en mede 
geautoriseerd door zijn zwager Peter Peterse van Abelen, voor de andere helft,
Verkopen aan Laureijs Peter Vermeer, t.b.v. de weduwe Jan Witlox
Huis, schuur, schop en aangelegen akkerland en weiland, 17 lopen, te Udenhout ten einde de 
Slimstraat,
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. Adriaan Cruijssen, e.e. Heijliger Cruijssen, a.e. de gemene straat
item akkerland, 2 lopen, als voor,
b.z. de kopers, e.e. Kam Cornelis Wouterse, a.e. (niet ingevuld),
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armen van Udenhout
voor de som van 750 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

2 december 1748     420/16v-17

Wouter van Gorp,
Verkoopt aan Jan de Rooij,
De helft in een heiveld en bos, 4 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat,
zuid mevrouw van Beugen, noord de prins van Sulsbach, oost de verkrijger, west erfgenamen weduwe 
Jan Robben,
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 15 duiten aan het bisschoppelijk kantoor
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen door koop voor schepenen te Oisterwijk (datum niet ingevuld)

30 december 1748     420/19-20

Dirk Adriaan Snoeren,
Verkoopt aan Adriaan Embert van der Schoor,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
Oost Peter Hamers, west weduwe Cornelis Jan Driessen, zuid en noord een gemene weg
Item een weiveld, genaamd de Doreweij, 5 kwartier lopen, als voor,
Oost Peter van de Schoor, west en noord Jan Vermeer, zuid Peter Hamers, 
Voor de som van 300 gulden

Verkoper aangekomen door koop op 27 maart 1743

14 januari 1749     420/29-29v

Jan Lange als man van Catharina Adriaans van de Pasch, wonende in Middelburg in Zeeland,
Verkoopt aan Jan Frans van Berkel,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. Jan Storimans, a.z. weduwe Adriaan Piggen, e.e. een gemene mestweg, a.e. Johanna Piggen,
voor de som van 395 gulden 5 stuivers

verkoper aangekomen van een oom van zijn vrouw

29 maart 1749 - vernaderd door Cornelis van Moerenburg als man van Jenne Maria Jan Heunen
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5 maart 1749     420/39-40

Peter Hendrik van de Ven,
Ziet af van zijn recht op tocht t.b.v. Jacobus, Hendrik en Cathelijn Cornelis van Laarhoven en Aart 
Adriaan Bergmans als man van Maria Cornelis van Laarhoven
In een houtbos, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. weduwe Aart de Ridder, a.z. Johannes Piggen, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Adriaan van 
der Staij
item een boutbos, 2 lopen, als voor,
e.z. de heer van Ekeren, a.z. weduwe Thomas van den Hoove, e.e. Francis van Rijsewijk, a.e. weduwe 
heer van Beugen
item akkerland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. en e.e. weduwe Jan Witlox, a.z. Peter Jan van Iersel, a.e. Jan Vermeer,
item 1/3 deel onbedeeld in een weiveld, 2 lopen, als voor in de Slimstraat,
tussen de reengenoten
item twee loten moer onbedeeld, als voor in den Brant in de grote en klijne Reijte,
tussen de reengenoten aldaar
item een heibodem onder Loon op Zand, bij het Loons moer,
tussen de reengenoten aldaar,
item een ½ morgen hooiland in Oud-Heusden in den Rietbosch,
item een moerveldeke te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. de heer Snel, a.z. de heer vander Meulen, b.e. erfgenamen Marten Priems
item een moerveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Peter de Vien, a.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Marten Priems, a.e. kinderen Huijbert van 
Laarhoven

17 maart 1749     420/44-44v

Jan Jacob Althoffer, distributeur van slands zegel,
Verkoopt aan Peter Jans de Ridder,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Cornelis Coolen no:ux:, a.z. Denis Schapendonk, e.e. kinderen Huijbert Piggen, a.z. de verkrijger,
belast met jaarlijks 2 vat rogge en 3 stuivers reductie in een meerdere pacht aan Bax Coor te sBosch
voor de som van 155 gulden

verkoper aangekomen door publieke verkoping van 29 november en 6 december 1727 van de kinderen 
en erfgenamen Willemke weduwe Jan Jan Kennekens,

18 maart 1749     420/45v-46

Peter Verhoeven,
Verkoopt aan Arnoldus Robben,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Michiel van Loon, a.z. de verkrijger, e.e. kinderen Heijliger Brok, a.e. de gemene straat,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

19 maart 1749     42/46-46v

Joost Huijbert de Jongh,
Verkoopt aan Wijnant Verhoeven,
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4 ½ vat rogge oude Oisterwijkse maat, jaarlijks uit de hoeve genaamd Brabants hoeve, te Udenhout op 
het Winkel,
vergolden door de erfgenamen van Andries Schijven
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

19 maart 1749     420/47-47v

Joost Huijbert de Jongh,
Verkoopt aan Cornelis Jan Neelen,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Peter Heijmans, a.z. Willem Aart Bouwens, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. kinderen 
Jan Brekelmans,
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de weduwe Smerings te sBosch
voor de som van 33 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

19 maart 1749     420/48-49

Antonij Glaviman,
Verkoopt aan Joost van Rosch,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
b.z. en e.e. Adriaan Hendrik Hamers, a.e. de heilige geest van sBosch,
item weiland en groesland, 8 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Hendrik hamers, a.z. Peter van de Ven, e.e. de gemene waterloop, a.e. Adriaan Jan 
Priems, waarvan de wal oostwaartse Adriaan Hendrik hamers en westwaarts de verkrijger toebehoort,
item akkerland en weiland, 7 lopen, als voor, aan de Zandkant, met de “reijtingh” over de loop,
tussen de reengenoten
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 1150 gulden

8 april 1749     420/51v-52v

Hendrik Adriaans Verhoeven als man van Maria Bastiaans van Engelant,
Verkoopt aan Peter Hendrik van de Ven,
Houtbos, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Biesmortel, in de Heijakkers,
e.z. Joost Janse van Rosch, a.z. kinderen Cornelis Jan Driessen, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. 
Peter Priems
voor de som van 105 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

9 april 1749     420/52v-53

Claas van der Schoot,
Verkoopt aan Jan Janse Raaijmakers,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Fransis van Rijswijk, a.z. en b.e. Jan Storimans, 
voor de som van 146 gulden
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verkoper aangekomen van zijn ouders

23 juli 1749 – vernaderd door Adriaan Adriaan van Iersel als man van Maria Heijliger van Grevenbroek

3 mei 1749     420/60-60v

Goijaart Janse Vermeer,
Verkoopt aan Adriaan Janse Vermeer,
De helft in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
E.z, kinderen Jan Brekelmans, a.z. erfgenamen de heer van Wamel, e.e. kinderen Jan van 
Broekhoven, a.e. erfgenamen heer van Wamel,
Voor de som van 202 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen van zijn broer

7 mei 1749     420/62v-63

Elias van Deursen,
Verkoopt aan Adriaan van Deursen,
¼ deel in akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.e. Jan Storimans, a.z. kinderen Jan Meus Rademakers, e.e. een gemene straat, a.e. Adriaan Slots,
item ¼ deel in 1/3 deel onbedeeld in een heiveld, 2 lopen, als voor over de Gommelse straat,
e.z. weduwe Peter van Rijsewijk, a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan Piggen, a.e. Jan Denis Schapendonk,
belast met jaarlijks ¼ deel in 2 gulden 12 stuivers 8 penningen aan (niet ingevuld)
voor de som van 25 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

27 mei 1749     420/67v-68v

Willem Adriaan Smolders, wonende te Haaren,
Verkoopt aan Joost van Rosch,
Akkerland, 1 lopen, in den hoekacker te Udenhout, in den Biesmortel,
e.z. Goijaart de Jongh, a.z. Peter Witlox, e.e. kinderen Adriaan Verhoeven, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2 vat rog aan Jenneke van Gulick te sBosch
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

30 mei 1749     420/68v-69v

Aart Teurlings als man van Catarina Peters van de Laar,
Verkoopt aan Adriaan Timmermans t.b.v. Peter, Cornelia en Johanna, onmondige kinderen wijlen 
Lourens Aart Smeijers
Akkerland, 1 ¼ lopen, genaamd den Mussenackker, te Udenhout in de Gijselse straat,
Zuid kinderen Leonardus van Eck, noord de verkrijgers, oost de gemene straat, west de prins van 
Oranje
Belast met jaarlijks 13 duiten cijns in een meerdere cijns aan de abdij van St. Geertrui te Leuven
Voor de som van 93 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders
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12 juni 1749     420/70-70v

Maria Jan Vermeer,
Verkoopt aan Peter Cornelis van de Pas,
Akkerland, 7/4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Claas Verhoeven, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een steeg
voor de som van 105 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

12 juni 1749     420/71-72

Cornelis de Leuw bekend schuldig te zijn aan Peter Hendrik van de Ven, 300 gulden, tegen een rente 
van 3 procent, deze lening moet over 12 jaar zijn terugbetaald.
Onderpanden:
Weiveld te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Huijbert van Berkel, a.z. de gemene straat, e.e. Adriaan Marcelisse, a.e. een steeg
een huis, schuur, hof en aangelegen erf, 3 lopen, als voor op de Kruijsstraat,
e.z. kinderen Cornelis de Leuw, a.z. Maria Jan Woestenborg, e.e. weduwe Jan van de Ven, a.e. de 
gemene straat

21 juli 1749     420/78-80

Nicolaas Janse Witlox, 
verkoopt aan Jan Cornelis van de Plas,
akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Brant,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. kinderen Cornelis Wouter Brekelmans,. E.e. de Middelkant, a.e. de 
Drunense duin
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
b.z. Jan Cornelis van de Plas, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense duin
item land, ½ lopen, als voor,
b.z. Jan Cornelis van de Plas, e.e. kinderen Cornelis Wouter Brekelmans, a.e. de steeg
item weiveld, genaamd de Lange weij, 3 a 4 lopen,
e.z. kinderen Cornelis Wouter Brekelmans, a.z. Jenneke Janse Witlox, e.e. de Brantse steeg, a.e. de 
Middelkant,
item anderhalf 5de deel in een uitgeturfd moerveld, genaamd het Segvelt, onbedeeld, 3 a 4 lopen, als 
voor,
e.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Marten Priems, a.e. erfgenamen Willem Arien de Cort, c.s.,

deze percelen zijn belast met jaarlijks 5 gulden 10 stuivers aan de weduwe Tieleman Ermers te sBosch

voor de som van 28 gulden

verkoper aangekomen door deling alhier van 18 juni 1749

21 juli 1749     420/80-81v

Jenneke Janse Witlox,
Verkoopt aan Jan Cornelis van de Plas,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout  in den Brandt,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. en e.e. weduwe Govert Ophorst, a.e. de Drunense duin
item akkerland en weiland, 5 kwartier lopen, als voor,
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b.z. Jan Cornelis van de Plas, e.e. de Middelkant, a.z. Cornelis de Leeuw
item weiveld, genaamd de Lange weij, en uitgeturfde putten, 3 a 4 lopen, als voor,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. Niclaas Janse Witlox, e.e. de Brandse steeg, a.e. de Middelkant,
item anderhalf 5de deel in een uitgeturfd veld, genaamd het Segvelt, onbedeeld, 3 a 4 lopen, als voor,
e.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Marten Priems, a.z. (niet ingevuld), a.e. erfgenamen Willem Ariens de 
Cort

deze percelen zijn belast met jaarlijks 5 gulden 10 stuivers aan de weduwe Tieleman Ermers te sBosch

voor de som van 28 gulden

verkoper aangekomen door deling alhier van 18 juni 1749

9 augustus 1749     420/84v-85

Jan Cornelis Mutserts als man van Maria Adriaan Gerrits en Adriaantje Adriaan Gerrits,
Verkopen aan Adriaan Peter van de Pasch,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Slimstraat,
e.z. Wouter Piggen, a.z. Jan Frans van Berkel, e.e. een weg, a.e. Jan Frans van Berkel c.s.,
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 150 gulden

verkopers aangekomen van zijn vader
verhuurd aan Joost Cornelis van Iersel

13 augustus 1749     420/86v-87

Jan van der Schoot,
Verkoopt aan Peter Jan de Ridder,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Huibert Piggen, a.z. Wouter Piggen, e.e. een gemene steeg, a.e. Aart van Iersel,
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door koop van 19 maart 1743

14 augustus 1749     420/87-87v

Dirk Embert Appels,
Geeft zijn recht van tocht aan zijn 2 meerderjarige kinderen Bastiaan en Maria,
In een heiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. Maria Cornelis van Iersel, a.z. Peter Goverts van Iersel, e.e. Wouter Verhoeven, a.e. (niet 
ingevuld),

14 augustus 1749     420/88/88v

Bastiaan Dirk Appels en Maria Dirk Appels, weduwe Marten van Thuijl,
Verkopen aan Peter Goverts van Iersel,
In een heiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. Maria Cornelis van Iersel, a.z. Peter Goverts van Iersel, e.e. Wouter Verhoeven, a.e. (niet 
ingevuld),
voor de som van 50 gulden
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22 augustus 1749     420/88v-89v

Peter Hendrik van Abeelen en Peter Marten van Abelen, met procuratie van de erfgenamen van 
Cornelis Peter van Abelen,
Verkopen aan Laureijs Janse van Rijsewijk,
Een houtveld, 5 lopen, te Udenhout, in de Groenstraat,
e.z. weduwe Willem Berkelmans, a.z. Peter van de Ven, e.e. Johanna Grevenbroek weduwe Piggen, 
a.e. Hendrik Berkelmans,
voor de som van 195 gulden

met recht van overweg midden recht door het bos zuidwaarts op de straat

6 september 1749     420/106-107

Adriaan Brekelmans,
Verkoopt aan Laureijs Janse van Rijsewijk
¼ deel, zuidwaarts, in een houtveld, 5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrik Berkelmans, a.z. Laurens van Rijswijk, e.e. weduwe Willem Berkelmans, a.e. de gemene 
straat
voor de som van 199 gulden

met het recht van overweg recht door het midden van het bos zuidwaarts op de straat

23 september 1749     420/103v-104

Lambert Willem van de Sande,
Verkoopt aan Gerrit Peter Heijmans, t.b.v. zijn moeder weduwe Peter Heijmans,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel in de Hooghoutse ackers,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.e. Miggiel van den Heesacker, a.e. Peter van de Pas
voor de som van 190 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

kantlijnakte:
6 augustus 1750 – vernaderd door Nicolaes Aerts van Iersel te Udenhout

24 november 1749     420/113-114

Weduwe Jan Cleijbergh,
Doet afstand van het recht van tocht t.b.v. haar kinderen en kindskinderen
In akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Hoofs akkers,
e.z. kinderen Willem van Broekhoven, a.z. Goijaart de Jongh, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een gemene 
weg,
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Goijaart de Jongh, a.z. kinderen Niclaas de Cordt, e.e. een gemene weg, a.e. st. Anna gasthuis
deze beide percelen zijn belast met jaarlijks 4 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item een houtbos, 2 ½ lopen, als voor in de Gommerse straat,
e.z. Jan Piggen, a.z. Miggiel Aart Joosten, e.e. de straat, a.e. Laureijs Peter Vermeer,
belast met jaarlijks 2 ½ st. cijns aan de heer Geijsels

24 november 1749     420/114-115
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Adriaan Cleijbergh, Peeter Cleijbergh, Johannes Crol als man van Catarina Cleijbergh, Laurijs de Vries 
als man van Margrieta Cleijbergh en Antonij van Blerk en Adriaan Cleijbergh als voogden over het kind 
van Antonij van Blerk en wijlen Maria Cleijbergh,
verkopen aan Gerrit Jan Vugts,
In akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Hoofs akkers,
e.z. kinderen Willem van Broekhoven, a.z. Goijaart de Jongh, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een gemene 
weg,
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Goijaart de Jongh, a.z. kinderen Niclaas de Cordt, e.e. een gemene weg, a.e. st. Anna gasthuis
deze beide percelen zijn belast met jaarlijks 4 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 252 gulden 10 stuivers

24 november 1749     420/114-115

Adriaan Cleijbergh, Peeter Cleijbergh, Johannes Crol als man van Catarina Cleijbergh, Laurijs de Vries 
als man van Margrieta Cleijbergh en Antonij van Blerk en Adriaan Cleijbergh als voogden over het kind 
van Antonij van Blerk en wijlen Maria Cleijbergh,
verkopen aan Francis Brok en Adriaan Vermeer als voogden van Willemijn Jan Robben,
item een houtbos, 2 ½ lopen, als voor in de Gommerse straat,
e.z. Jan Piggen, a.z. Miggiel Aart Joosten, e.e. de straat, a.e. Laureijs Peter Vermeer,
belast met jaarlijks 2 ½ st. cijns aan de heer Geijsels
voor de som van 195 gulden

31 december 1749     420/127v-128v

Willem van de Sande,
Verkoopt aan Jan Janse de Cort,
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. kinderen Cornelis van Iersel, e.e. Huijbert van Berkel, a.e. 
erfgenamen Arnoldus de Vien,
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

27 januari 1750     420/130-131

Jan Francus van der Hagen en Jan van Mil als man van Zara van der Hagen,
Verkopen aan Hendricus Veijgen,
De helft in 1/3 deel en 1/3 deel in een huis, bestaande uit een keuken, kamer, bakkamer en kelder met 
de helft doorgaans van de hof tot aan het erf van Francis Brok, te Udenhout aan de Kruijsstraat,
e.z. Adriaan van Aalst, a.z. Dirk Knoij, e.e. Dirk Knoij, a.z. Francis Brok,
voor de som van 202 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders
de koper moet gedogen dat de eigenaar van de andere helft van het huis vrij rondom zijn huis mag 
dekken

21 februari 1750     420/133v-134

Adriaan Adriaan Schaapendonck,
Verkoopt aan Steven Burgmans,
Een weiveld, genaamd de Iverse, weij, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
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e.z. Johannes van Keulen, a.z. kinderen Cornelis Hamers, e.e. de straat, a.e. de verkrijger,
voor de som van 316 gulden

verkoper aangekomen door vernadering alhier

21 februari 1750     420/134-135

Jan Wouter Brokke,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan Schaapendonck.
Broekveld, ¾ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Seger Schapendonk, a.z. Wijnand Verhoeven, e.e. Marten Priems, a.e. juffrouw Snel,
voor de som van 15 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader

24 februari 1750     420/135v-136v

Adriaan Cornelis Roosen en Maria Cornelis Roosen,
Verkopen aan Cornelis Jan Neelen,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Michiel van den Heesakker, a.z. Jan Cornelis Driessen, e.e. de verkrijger, a.e. de gemeint,
belast met jaarlijks 6 duiten cijns in een meerdere cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 86 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

25 februari 1750     420/136v-137v

Peter Gijsbert van Iersel,
Verkoopt aan Peter Niclaas Verhoeven,
Een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. Jacobus Nicolaas Lombers, e.e. weduwe Peter van Iersel, a.z. de 
gemene straat,
voor de som van 450 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

25 februari 1750     420/137v-138v

Peter Gijsbert van Iersel,
Verkoopt aan Adriana weduwe Claas Claasse Verhoeven,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. en e.e. Adriaan Jan Brekelmans, a.z. kinderen Elias Coolen, a.e. een gemene mestweg
belast met jaarlijks 6 stuivers 2 duiten cijns aan het geestelijk kantoor te sBosch
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

25 februari 1750     420/139-139v

Peter Gijsbert van Iersel,
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Verkoopt aan Ardina Heijliger Grevenbroek,
Een houtveld, 3 ½ lopen, te Udenhout in den Asschot,
e.z. Govert Wijnant van Iersel, a.z. weduwe Gijsbert van den Hove, e.e. Arnoldus Robben, a.e. Peter 
Claase Verhoeven,
belast met jaarlijks 12 stuivers 3 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 550 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

6 maart 1750     420/140-140v

Willem van Grevenbroek,
Verkoopt aan Hendrik Jan Bertens,
Een houtveld, 2 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. Jan Broeren, a.z. Jan de Meijer, e.e. het kind van Jan Coolen, a.e. een steeg,
voor de som van 240 gulden

verkoper aangekomen door belening

6 maart 1750     420/140v-141v

Willem van Grevenbroek,
Verkoopt aan Fransis Brok t.b.v. Willemijn Jan Robben
Een houtveld, 2 lopen, te Udenhout, bij de Houtse straat,
e.z. Marianna Jan Robben, a.z. kinderen Christiaan van Hees, e.e. Adriaan de Meijer, a.e. Ardina van 
Grevenbroek
voor de som van 260 gulden

verkoper aangekomen door belening

16 maart 1750     420/150-151

Jan Gerrit Ekels,
Verkoopt aan Steven Willem Burgmans,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout achter de Groenstraat,
e.z. Claas Verhoeven, a.z. Adriaan Marcelisse, e.e. Govert Wijnant van Iersel, a.e. de heer baron de 
Patteren,
voor de som van 425 gulden

verkoper aangekomen van zijn grootmoeder Cornelia Jan van Rijsewijk

24 maart 1750     420/153-155

Fransis Jacobus van der Crabbe, wonende te Udenhout,
Bekent schuldig te zijn aan Willem van Grevenbroek, 300 gulden
Looptijd 4 jaar, jaarlijkse rente 4 procent

Onderpanden:
Huis en hof, ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. de straat, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. Adriaan van Aalst, a.e. Huijbert van Berkel,
akkerland, 8 roeden, als voor in de Groenstraat,
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e.z. Huijbert van Berkel, a.z. vorige perceel, e.e Huijbert van Berkel, a.e. vorige perceel
akkerland, 30 roeden, als voor,
e.z. vorig perceel, a.z. Adriaan van Aalst, e.e. de straat, a.e. Huijbert van Berkel,
weiveld, 3 lopen, als voor in de Leege reijte,
e.z. Maria Witlox, a.z. een steeg, e.e. Adriaan Franse, a.e. Willem van Grevenbroek,

kantlijnakte:
schuld voldaan 13 oktober 1752

31 maart 1750     420/158-159

Niclaas Oerlemans, vader, Hendrik Corstiaen vanden Broek en Francis Cornelis van de Pas, 
testamentaire voogden over de 3 kinderen van voornoemde Niclaas Oerlemans en wijlen Elisabeth Jan 
Peter Berkelmans,
Verkopen aan Claas Cornelis van de Pasch,
Een broekveld, 2 ½ lopen, genaamd den Boonenbeemt, te Udenhout in het Broek,
e.z. de prins van Oranje, a.z. Adriaan van Iersel, e.e. Johan van Keulen, a.e. weduwe Cornelis van 
Iersel,
voor de som van 275 gulden

de onmondigen aangekomen van hun grootvader Jan Peter Berkelmans

9 april 1750     420/159-160

Gijsbert Peter van Rijsewijk als man van Jenneke Steven Span,
Verkoopt aan Aart Bergmans,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, aan de Straatacker,
e.z. Johanna Piggen, a.z. de verkrijger, e.e. erfgenamen Jan van Iersel, a.e. de straat
voor de som van 110 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

9 april 1750     420/160-161

Gijsbert Peter van Rijswijk als man van Jenneke Steven Span,
Verkoopt aan Jan Adriaan Joordens,
Akkerland, ½ lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
e.z. kinderen Joost van Rijsewijk, a.z. de verkrijger, e.e. erfgenamen heer van Wamel, a.e. de gemene 
straat
item akkerland, genaamd den Leegen acker, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. en b.e. Adriaan Vermeer, a.z. de verkrijger,
item een houtveld, 3 lopen, als voor aan het Quaatgat,
e.z. erfgenamen Willem de Cordt, a.z. Cornelis Vosch, e.e. de verkrijger, a.e. (niet ingevuld).
Voor de som van 498 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

11 april 1750     420/161-162

Jan Heeren,
Verkoopt aan Michiel van den Heesacker,
Heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout,  in de Heijstreepe,
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e.z. weduwe Jan Witlox, a.z. Peter vanden Bosch, e.e. Giersbergse steeg, a.e. Jan van de Plas,
item 1/10 deel onbedeeld in een uitgeturfd veld, 2 lopen, als voor in den Brandt,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Johannes Mattijse, e.e. de lei, a.e. (niet ingevuld)
item 1/10 deel onbedeeld in een uitgeturfd veld, 4 a 5 lopen, als voor 
e.z. erfgenamen de Vien, a.z. Govert van Iersel, e.e. de Brandse steeg, a.e. baron de Bock de 
Patteren,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

16 april 1750     420/162v-163v

Eva Cornelis van Druenen, huisvrouw van Claas Aart Klerks,
Verkoopt aan Gerrit Peter Heijmans, t.b.v. zijn moeder de weduwe Peter Heijmans,
Huis en hof met aangelegen erf, 2 ½ lopen, te Udenhout aan het Winkel,
e.z. weduwe Peter Heijmans, a.z. Willem Aart Bouwens, e.e. de verkoper, a.e. de straat,
belast met jaarlijks 3 gulden aan vrouw Smelingh te sBosch
item een broekveld, 3 lopen, als voor in het Winkel,
e.z. en e.e. Willem Aart Bouwens, a.z. Jan Peters Verhoeven, a.e. Jan Adriaan Piggen
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen cijns aan de erfgenamen van de heer Donkert
voor de som van 285 gulden

verkoper aangekomen door koop van Willem Bouwens en Cornelis Jan van de Sande, te sBosch in 
1748

16 april 1750     420/163v-164v

Eva Cornelis van Druenen, huisvrouw van Claas Aart Klerks,
Verkoopt aan Wijnand Janse Verhoeven, 
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. Jan Gerrit Timmermans, a.e. armentafel van sBosch
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan het groot gasthuis te sBosch
item akkerland, 1 ¾ lopen, als voor in de Hooghoutse ackeren, 
e.z. Jan Cornelis van de Pas, a.z. Adriaan van Vugt, e.e. armen van sBosch, a.e. Miggiel Kolen,
item een weiveld, 1 lopen, als voor, in den Biesmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. Peter Ariens Verhoeven, e.e. kinderen Jan Antonij van Ros, a.e. weduwe Jacob 
Joost Willemse, 
voor de som van 425 gulden

verkoper aangekomen door koop van Willem Bouwens en Cornelis Jan van de Sande te sBosch in 
1748

16 april 1750     420/165-165v

Eva Cornelis van Druenen, huisvrouw van Claas Aart Klerks,
Verkoopt aan Cornelis Jan Neelen,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. erfgenamen Aart Vugts, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de 
verkrijger,
belast met jaarlijks 5 vat rogge aan den brand vrouwe gasthuis te sBosch
voor de som van (niet ingevuld)
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verkoper aangekomen door koop van Willem Bouwens en Cornelis Jan van de Sande te sBosch in 
1748

16 april 1750     420/166-166v

Eva Cornelis van Druenen, huisvrouw van Claas Aart Klerks,
Verkoopt aan Miggiel Koolen,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
e.z. de verkrijger, a.z. Willem Bouwens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Jan Cornelis van de Plas,
belast met jaarlijks 3 vat rog aan de armen van Oisterwijk
voor de som van (niet ingevuld)

verkoper aangekomen door koop van Willem Bouwens en Cornelis Jan van de Sande te sBosch in 
1748

22 april 1750     420/169v-170

Adriaan Cornelis Witlox,
Verkoopt aan Adriaan jan Kruijssen,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Gerrit van Rijswijk, a.z. Denis van den Boer, e.e. de verkrijger, a.e. Johanna Piggen,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

4 mei 1750     420/175v-176v

Andries, Thomas, Adriaan en Anna Maria, kinderen van Aart Cuijpers, Willem van Asvelt als man van 
Jenneke Kuijpers, Jan Ketelaars als man van Johanna Cuijpers, en Herman Ketelaars als man van 
Adriaantie Kuijpers,
En de voorschreven Andries Cuijpers en Peter Appels als voogden over de twee onmondige kinderen 
van Aart Cuijpers,
Verkopen aan Francis Jan Verhoeven en Hendrik Jan Verhoeven,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Kruijsstraat,
e.z. Jan Verhoeven, a.z. Denis van den Boer, e.e. weduwe Aart Witlox, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 7 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 210 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

4 mei 1750     420/177-177v

Andries, Thomas, Adriaan en Anna Maria, kinderen van Aart Cuijpers, Willem van Asvelt als man van 
Jenneke Kuijpers, Jan Ketelaars als man van Johanna Cuijpers, en Herman Ketelaars als man van 
Adriaantie Kuijpers,
En de voorschreven Andries Cuijpers en Peter Appels als voogden over de twee onmondige kinderen 
van Aart Cuijpers,
Verkopen aan Adriaan Kuijpers en Andries Kuijpers,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout aan de Kreitenmolenstraat,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.z. Adriaan Bosmans, e.e. de gemene straat, a.e. Geert van Rijswijk
voor de som van 144 gulden
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verkopers aangekomen van hun ouders

4 mei 1750     420/177v-178

Andries, Thomas, Adriaan en Anna Maria, kinderen van Aart Cuijpers, Willem van Asvelt als man van 
Jenneke Kuijpers, Jan Ketelaars als man van Johanna Cuijpers, en Herman Ketelaars als man van 
Adriaantie Kuijpers,
En de voorschreven Andries Cuijpers en Peter Appels als voogden over de twee onmondige kinderen 
van Aart Cuijpers,
Verkopen aan Willem van Grevenbroek,
Weiland of broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Leege reijten,
e.z. en e.e. Denis van den Boer, a.z. een gemene weg, a.e. kinderen Adriaan Coolen,
voor de som van 235 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

20 mei 1750     420/179-179v

Antonij Versteijnen als man van Petronella Brekelmans,
Verkoopt aan Jan Brekelmans,
De westwaartse helft in een heiveld en moerveld, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
e.z. kinderen Wijnand van Broekhoven, a.e. Peter Brekelmans, b.e. erfgenamen van de heer van 
Wamelen,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen tegen zijn broers en zusters door deling van 28 augustus 1747

8 juni 1750     420/183v-185v

Eva Cornelis van Druenen, huisvrouw van Claas Aart Klerks,
Verkoopt aan Michiel Peeter Coolen,
Akkerland, ¾ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. Huijbert Embert Hendriks, a.z. Guiliam van Heeswijk, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. de Speijkerkant
item akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Willem Bouwens, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.e. weduwe Peter 
Heijmans,
item akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers, 
e.z. Willem Bouwens, a.z. het volgende perceel, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.e. weduwe Peter 
Heijmans, 
item een weiveld, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
e.z. Willem Bouwens, a.e. kinderen Jan Brekelmans, e.e. het vorige perceel, a.e. de straat

deze percelen zij belast met jaarlijks 4 gulden 16 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan de 
heer (niet ingevuld) te sBosch

voor de som van 120 gulden 12 stuivers en 8 penningen

verkoper aangekomen door koop van Cornelis van de Sande en Willem Bouwens te sBosch in 1748

Kantlijnakte:
5 oktober 1750 – vernaderd door Adriaan de Vries, wonende te Drunen, 3 percelen akkerland en een 
perceel weiland, gelegen in de Hooghoutse ackers
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1 september 1750     420/202-202v

Jan Aart Vermelis,
Verkoopt aan Cornelis Jan Neelen,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in Brabands hoek,
e.z. Miggiel van den Heesacker,, a.z. Aart Wolfs, e.e. weduwe Gerrit van Beurden, a.e. de heide,
voor de som van 233 gulden 

verkoper aangekomen van zijn ouders

30 september 1750     420/206-207v

Thomas Janse van Rijsewijk,
Ziet af van zijn recht op tocht t.b.v. Andries, onmondig kind door hem verwekt bij Pieternel Peter 
Coolen,
Huis en schop met aangelegen akkerland, 10 a 11 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat in den 
Hoek,
Item land en weiland, 2 lopen, als voor,
Item bos en weiland, 2 lopen als voor,
Item broekveld, 3 ½ lopen, als voor aan de Schoorstraat bij het Hoogschoor,
Item broekveld, 3 lopen, als voor op het Schouwbroek
Item broekveld, 2 lopen, als voor achter het leeg schoor
Item een weiveld, 3 lopen, als voor in Den Hoek,
Item weiveld, 2 lopen, genaamd de Schoorstraatse heij, als voor,
Item akkerland, 2 ½ lopen, genaamd den Winkelacker, als voor op het Winkel
Item weiveld, 2 lopen, genaamd de Kuesweij, als voor op het Winkel,
Item weiveld, 3 ½ lopen, genaamd Peer Wouters veldeke, als voor in het Giersbergs broek,
Item broekveld, 2 ½ lopen, genaamd de Reijte, als voor bij het Gommelen,
Item akkerland, 1 ½ lopen, te Loon op Zand, genaamd de Molenstraat, geheten Jan Driese ackerke
Item akkerland, 1 lopen, genaamd den Loonacker, als voor
Item heiveld, 30 lopen, als voor
Item hooiland te Waalwijk
Item heibodem genaamd het Hencxten, te Helvoirt
Item heibodem 7 lopen, als voor
Item hooiland te Engelen,
Item moerveld, 2 lopen, te Udenhout in den Brandt, genaamd het Goedt moer
Item land en bos, 6 ½ lopen te Tilburg

2 oktober 1750     420/108-108v

Adriaan Jan Willems, 
Verkoopt aan Jenneke Adriaan Vermeer,
Broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, 
e.z. Niclaas Ariens Vermeer, a.e. Govert Wijnant van Iersel, e.e. Jan Willem Bergmans, a.z. baron de 
Bock de Patteren,
belast met jaarlijks een cijns van 11 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item broekveld, genaamd den Straatbeemt, 1 ½ lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. Lourens van Rijswijk, a.e. Cornelis Couwenberg, e.e. Niclaas Verhoeven, a.e. Jan Peter den 
Ouden c.s.,
voor de som van 385 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders
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29 oktober 1750     420/215-215v

Johannes Frans Wouters, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Hendrik Jan Verhoeven,
Een weiveld, ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Steven Burgmans, a.z. Claas Verhoeven, e.e. Hendrik Verhoeven, a.e. kinderen Peter Robben,
voor de som van 25 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders
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