Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 421 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
november 1749 – november 1753
5 november 1750

421/12-12v

Jan Govert Janssen als man van Anneke Hendrik Vingerhoets,
verkoopt aan Peter Jan de Ridder,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Peter van de Leers, a.z. Peter van Aalst, e.e. Johannes van de Put, a.e. Adriaan Willem Hendrix,
voor de som van 245 gulden
verkopers huisvrouw aangekomen door koop van Cornelis Jan van Iersel te sBosch op 14 mei 1740
16 november 1750

421/13v-14v

Denijs van Iersel, wonende in Sprang sloot,
verkoopt aan Hendrik Peter van Iersel,
huis, schop en aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout in den Berkhoek,
e.z. Jan Peijnenburgh, a.z. Hendrik Jan Bertens, e.e. Cornelis van Roessel, a.e. Hendrik Peter van
Iersel
item twee weilanden, aan elkeaar gelegen, 4 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Brekelmans, a.z. Cornelis van roessel, e.e. Jan van Doesburgh, a.e. Hendrik Peter van
Iersel
deze percelen zijn belast met jaarlijks 1/4 in een cijns van 9 stuivers 1 penning aan het kapittel van St.
Pieter te Hilvarenbeek
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen aan de domeinen
belast met jaarlijks 1 gulden 16 stuivers in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te
sBosch
voor de som van 700 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
14 december 1750

421/19-19v

Cornelis Baten als man van Peternel van Abelen,
verkoopt aan Jan Storimans,
akkerland, 3/4 lopen onbedeeld, te Udenhout in de Slimstraat
oost Jan Witlox, zuid erfgenamen Hendrik van Doesburgh, west erfgenamen Peter Gijsbert van
Rijsewijk, noord de straat,
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
19 december 1750

421/20-20v

Cristoffel de Leeuw, Peter Miggiel Vermeer, Cornelis Miggiel Vermeer en Augustinus Miggiel Vermeer,
verkopen aan Peter Miggiel Vermeer,
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akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd den Langen hof, te Udenhout aan de Molenstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. de steeg, e.e. de straat, a.e. Jan Driesse de Jongh,
voor de som van 112 gulden
verkopers aangekomen van Jan Joost Maagdenbergh
19 december 1750

421/21-21v

Cristoffel de Leeuw, Peter Miggiel Vermeer, Cornelis Miggiel Vermeer en Augustinus Miggiel Vermeer,
verkopen aan Adriaan Adriaan van Iersel en Willem van Grevenbroek,
akkerland, 3 lopen, genaamd de Koeweij, te Udenhout bij de Molenstraat,
e.z. Dirk Adriaan Snoeren, a.z. een steeg, e.e. kinderen Miggiel Vermeer, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout,
voor de som van 177 gulden
verkopers aangekomen van Jan Joost Maagdenbergh
19 december 1750

421/22-22v

Cristoffel de Leeuw, Peter Miggiel Vermeer, Cornelis Miggiel Vermeer en Augustinus Miggiel Vermeer,
verkopen aan Maria Slots, weduw Cornelis de Jongh,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Molenstraat,
e.z. Jan Jan de Jongh, a.z. weduwe Piggen, e.e. Jan Denis Schapendonk, a.e. Peter Vouthengels,
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout,
voor de som van 100 gulden
verkopers aangekomen van Jan Joost Maagdenbergh
19 december 1750

421/23-23v

Cristoffel de Leeuw, Peter Miggiel Vermeer, Cornelis Miggiel Vermeer en Augustinus Miggiel Vermeer,
verkopen aan Gommert Willem de Cort, t.b.v. zijn moeder Adriana Vughts, weduwe Willem de Cort,,
weiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Molenstraat,
e.z. en e.e. Adriaan van Iersel, a.z. een steeg, a.e. Adriaan Vermeer,
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout,
voor de som van 100 gulden
verkopers aangekomen van Jan Joost Maagdenbergh
29 december 1750

421/26-27

Thomas Jan van Rijswijk,
verkoopt aan Jenne Maria Coolen, weduwe Jan Cruijssen,
akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd de Winkel Akker, te Udenhout op het Winkel,
e.z. erfgenamen Peter de Vien, a.z. Michiel van den Heesakker, e.z. Peter Verhoeven, a.e. Andries
Schijven,
voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen door afgang van tocht op 20 september 1750
de koper moet de weg gebruken zoals die altijd gebruikt is
verkoper reserveert een eiken boom om binnen 6 maanden te ruimen
7 januari1751 421/32v-33v
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Gijsbert Peter van Rijswijk, en Cornelis Jan Driessen, als voogden over de kinderen van wijlen Sijmon
Govert Priems, verwekt uit Maria Peters van Rijswijk, Jan Gommerts de Cordt en michiel van Loon
voogden over de kinderen van Marten Janse de Cordt, verwekt uit Josina Sijmon Priems, Peter
Cornelis Vermeer en Marten Priems als voorgden over de 2 kinderen van wijlen Cornelis Peter Vermeer
en Maria Adriaan Priems, Marten Priems, Arien de Cordt, Jenneken Jan van Laarhoven, mede voor
haar afwezige zuster Maria van Laarhoven, allen erfgenamen van Meghel Sijmon Goijaart Priems,
weduwe Michiel Huijberts vande Sande,
verkopen aan Adriaan Antonij van Iersel,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Adriaan Bosmans, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. Huijbert van Berkel, a.e. een mestweg,
belast met jaarlijks 3 vat en 1 kan rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester de
Kempenaar
voor de som van 190 gulden
publiek verkocht op 31 december 1750 en 7 januari 1751

7 januari1751 421/33v-34v
Gijsbert Peter van Rijswijk, en Cornelis Jan Driessen, als voogden over de kinderen van wijlen Sijmon
Govert Priems, verwekt uit Maria Peters van Rijswijk, Jan Gommerts de Cordt en michiel van Loon
voogden over de kinderen van Marten Janse de Cordt, verwekt uit Josina Sijmon Priems, Peter
Cornelis Vermeer en Marten Priems als voorgden over de 2 kinderen van wijlen Cornelis Peter Vermeer
en Maria Adriaan Priems, Marten Priems, Arien de Cordt, Jenneken Jan van Laarhoven, mede voor
haar afwezige zuster Maria van Laarhoven, allen erfgenamen van Meghel Sijmon Goijaart Priems,
weduwe Michiel Huijberts vande Sande,
verkopen aan de weduwe Gerrit van Beurden,
akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Jan Adriaan Piggen, a.z. weduwe Wouter Brekelmans, e.e. weduwe Gerrit van Beurden, a.e. de
Gommelse straat,
voor de som van 375 gulden
publiek verkocht op 31 december 1750 en 7 januari 1751

13 februari 1751

421/45-46

Michiel Willem van den Heesakker, als man vanb Josijna Adriaan van Engelant,
verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer, en Marten Priems als voogden over de kinderen van wijlen
Cornelis Vermeer, genaamd Maria en Adriaan Cornelis Vermeer,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. kinderen Cornelis Vermeer, a.z. weduwe Gerrit van Beurden, e.e. de straat, a.e. weduwe Gerrit van
Beurden
belast met jaarlijks 8 vat rogge aan het geestelijk kantoor van dit kwartier te sBosch
voor de som van 302 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

11 maart 1751

421/52-53v

Jan Cornelis van de Pasch,
ziet af van zijn recht op tocht t.b.v. zijn onmondig kind genaamd Nicolaas verwekt uit Maria Nicolaas
Verhoeven,
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in akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraat,
e.z. Cornelis de Leuw, a.z. en e.e. weduwe Frans van Broekhoven, a.e. Jan Raijmakers,
item akkerland, 3 lopen, als voor in de Hoghoutse ackeren,
e.z. weduwe Cornelis van Iersel, a.z. kinderen Jacob van Rijswijk, e.e. heilige geest van sBosch, a.e.
de Speijkerkant,
item een broekveld, 3 lopen, als voor in het Gommels broek, bij de lei,
e.z. en e.e. Miggiel Peter Colen, a.z. kinderen Bastiaan van Engelant, a.e. Peter Verhoeven
item 1/6 deel in een moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant,
e.z. erfgenamen Claas Verhoeven, a.z. Meghiel van den Heesacker, e.e.heilige geest van sBosch, a.e.
de heer baron van Patteren,
item roerende goederen
alles volgens inventaris van 19 janauri 1742

25 maart 1751

421/55-56

Wouter Arien Piggen,
verkoopt aan Willem Jan Verhoeven,
akkerland en weiland, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. weduwe Cornelis Schapendonk, a.z. Willem Jan Verhoeven, e.e. weduwe Huijbert Piggen, a.e. de
straat,
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen door deling van 22 maart 1751
verkoper reserveert de beste eiken bomen in dit veld die binnen 3 jaar geruimd moeten worden

29 maart 1751

421/56-57

Hendrik Simons, als man van Johanna Bastiaans van Engelant,
verkoopt aan Peter Hendrik van de Ven,
broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Michiel Peter Coolen, a.z. Lourens van Beurden, e.e. Cornelis Jan Neelen, a.e. kinderen Jan
Robben,
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

29 maart 1751

421/57-58

Adriaan Melis als man van Maria Bergmans,
verkoopt aan Peter Antonij Franken,
broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Twee steegden,
b.z. Cornelis Cools, e.e. de lei, a.e.de steeg,
voor de som van 170 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
verkoper reserveert alle bomen op dit perceel die binnen 1 1/2 jaar geruimt moeten worden
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2 april 1751

421/61-61v

Hendrik Schellemans, als man van Anna Maria Lambert de Weijs, wonende te Enschot,
Verkoopt aan Nicolaas Adriaan Verhoeven,
Een broekveld, 1 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
b.z. Gerrit Vugts, e.e. Francis van Keulen, te sBosch, a.e. Denis van den Boer
voor de som van 64 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
6 april 1751

421/66-66v

Lourens Hendrik van Beurden,
Verkoopt aan Cornelis Jan Neelen,
Een broekveld, ¾ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. erfgenamen Jan Robben, a.z. de verkrijger, e.e. Jacobus Willems Paulusz, a.e. Peeter van de Ven,
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
6 april 1751

421/66v-67v

Jan Janse Seijkens, als man van Maria Janse Schuermans,
Verkoopt aan Adriaan Janse Slots,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Slimstraat,
Oost, west en zuid, Adriaan Andries de Meijer, noord de verkrijger
Voor de som van 105 gulden
Verkoper aangekomen door testament van Hendrik Aart Hamers en Lambertie Adriaan Lamberts, voor
notaris Gratiaan de Velle op 9 december 1729
19 april 1751

421/72-72v

Harmen Joost van Gorcum,
Verkoopt aan Francis Janse Verhoeven, t.b.v. de weduwe Jan Hendrik Verhoeven
¾ in 2 lopen weiland, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Arien Slots, a.z. kinderen Heiliger Brok, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld),
voor de som van 33 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader
24 april 1751

421/72v-73

Francis Adriaan Witlocx,
Verkoopt aan Miggiel van den Heesacker
De helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Winkelacker,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. Peter van de Pas, e.e. Miggiel van den Heesacker, a.e. een
gemene steeg
voor de som van 85 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
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deze koop geschiedt onder voorwaarde dat de verkoper de lasten overneemt van een stuk broekveld
van 1 lopen genaamd de Reijt in den Biesmortel, nog in handen van de verkoper
30 april 1751

421/74v

Arnoldus en Leendert Nouwen,
Verkopen aan Augustinus de Rooij,
De helft in een uitgeturfd moerveld, in het geheel 6 lopen, te Udenhout bij den Brant,
Oost de heer baron de Bock, west erfgenamen van Govert Ophorst, zuid Lodewijk van Erk, noord de
bosbaan
Voor de som van 100 gulden
Verkopers aangekomen van hun ouders
5 mei 1751

421/75-75v

Adriaan Wouter Ceelen, te Heukelom,
Verkoopt aan Jan van der Schoot,
Een weiveld, 1 ¾ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
b.z. Jan van der Schoot, e.e. juffrouw van Beugen, a.z. de gemene straat,
belast met jaarlijks de helft in 2 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
8 mei 1751

421/76v-77

Peeter Hendrik van de Ven,
Verkoopt aan Cornelis Jan Neelen,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Michiel Peter Coolen, a.z. Cornelis Jan Neelen, e.e. Cornelis Jan Neelen, a.e. kinderen Jan
Robben
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen door koop van Hendrik Sijmons, schepenen van Oisterwijk 29 maart 1751
26 mei 1751

421/79-80

Arnoldus Piggen, wonende te Tilburg,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen,
Akkerland, 3 ¾ lopen, te Udenhout bij de Cuijl, op de korte rugge
e.z. Mijs tot Haren, a.z. Adriaan van de Pas, b.e. juffrouw van Beugen,
item teulland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Jan van der Schoot, b.e. juffrouw van Beugen,
voor de som van 485 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
1 juni 1751

421/80-81

Lambert Peter Robben, wonende te Berkel,
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Verkoopt aan Jacobus Cornelis van Laarhoven,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Sandkant,
e.z. Adriaan Willem van Iersel, a.z. Willem Hendrik van Weesel, b.e. Hendrik Smolders
item akkerland, ¾ lopen, als voor,
b.z. Willem Hendrik van Weesel, b.e. Hendrik Smolders
voor de som van 55 gulden 5 stuivers
verkoper aangekomen van zijn schoonouders Cornelis Jan Witlox
15 juni 1751

421/82-83

Cornelis van den Moerenburgh,
Verkoopt aan Willem Adriaan Piggen, voor hem zelf en zijn broers Huijbert, Laureijs en Ariaen Adriaen
Piggen
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in den Kuijl,
e.z. kinderen Adriaan Piggen, a.z. Jan Vugts, e.e. weduwe Piggen, a.e. een gemene mestweg,
voor de som van 450 gulden
verkoper aangekomen door vernadering van Jan Frans van Berkel op 29 maart 1749
de verkoper beurt hieruit een mud rogge en zal daarvoor de dorpslasten betalen
24 juni 1751

421/86-86v

Jan Antonij Kruijssen, Jan Janse van Gorp als man van Adriaentie Antonij Kruijssen, Francis Deckers
als man van Ida Antonij Kruijssen en Francis Hoevenaars als man van Anneke Antonij Kruijssen
Verkopen aan Adriaan van der Schoor,
Akkerland, ¾ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. de Broeksteeg, a.z. weduwe Dirk Snoeren, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaan Adriaan van Iersel,
c.s.
voor de som van 55 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
24 augustus 1751

421/107v-108v

Jan Adriaans Piggen den ouden,
Verkoopt aan zijn broer Jan Adriaan Piggen,
Akkerland, 1 ½ lopen, genaamd den Appelman, te Udenhout bij de Slimstraat,
e.z. Aart Pijnenburgh, a.z. Adriaan Sloots, e.e. Adriaan van Eersel, a.e. Ardina Grevenbroek
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns genaamd den St. Thomas cijns aan de
heer Schoneus
voor de som van 120 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
24 augustus 1751

421/108v-109v

Arnoldus Piggen,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen de jonge,
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat,
e.z. weduwe Peter van Beugen, a.z. Adriaan de Meijer, e.e. Johanna Grevenbroek weduwe Piggen,
a.z. Jan van Echelen.
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Voor de som van 300 gulden
Verkoper aangekomen van zijn ouders
25 augustus 1751

421/109v-110v

Adriaan Willem Smolders, Adriaan Cornelis van Iersel als man van Cornelia Willem Smolders, Maria
Willem Smolders en Antonij de Jongh als man van Johanna Willem Smolders,
Verkopen een Cornelis Jan Neelen,
Een broekveld, 1 lopen, genaamd het Hoolbroek, te Udenhout int Biesmortels broek,
e.z. de verkrijger, a.z. kinderen Adriaan van Gorkum, e.e. weduwe Peter van Iersel, a.e. de prins van
Oranje
voor de som van 62 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
26 augustus 1751

421/110v-111v

Maria Janse van Iersel, weduwe Jan Cornelis van de Pasch,
Verkoopt aan Peter Cornelis van de Pasch,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers
e.z. Frans van Broekhoven, a.z. Christiaan van Hees, e.e. een mestweg, a.e. (niet ingevuld),
voor de som van 116 gulden
publiek verkocht op 19 en 26 augustus 1751
17 september 1751

421/119-120

Cornelis Huijbert van Laarhoven,
Verkoopt aan Hendrik Jan Bertens,
Huis, schuur en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
b.z. de verkrijger, e.e. de gemene straat, a.e. de prins van Sultzbach
belast met jaarlijks een rente van 2 gulden aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 3 penningen aan de gezworenen van Udenhout
voor de som van 390 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
18 november 1751

421/127-128

Goijart Jan Vermeer,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen,
Een broekveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. weduwe Lourens van Rijswijk, a.z. kinderen Jan Cornelis Driessen, e.e. Arien van den Boer, a.e.
weduwe Aart Witlox,
belast met jaarlijks 9 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 158 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
6 januari 1752

421/138-139
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Jacobus Niclaas Lombers,
Verkoopt aan Niclaas Adriaan Verhoeven,
Een weiveld, 6 lopen, te Udenhout in de Aghthoeven,
e.z. Marten Priems c.s., a.z. Peter Vermeer c.s., e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. de straat,
voor de som van 975 gulden (er staat abusievelijk 9075)
verkoper aangekomen van zijn ouders
er is bepaald dat de verkoper “de Cooppenningen sal moeten voldoen in goet Silvergelt”
14 januari 1752

421/139-139v

Hendrik Veijgen,
Verkoopt aan Ghelingh Schalk.
De helft in een derde deel van een huis, bestaande uit een keukenkamer, bakkamer en de kelder, met
de helft “deurgaans” van de hof, te Udenhout aan de Kruijsstraat,
e.z. Adriaan van Aalst, a.z. Dirk Knooij, e.e. Dirk Knooij, a.e. Francis Brok,
voor de som van 233 gulden 3 stuivers
verkoper aangekomen door koop op 27 januari 1750
met de bepaling dat de eigenaar van de andere helft zijn huis mag dekken en het erf mag gebruiken om
bij zijn woning te komen
27 januari 1752

421/145-145v

Laurens Verhoeven, wonende te Berkel,
Verkoopt aan de keurvorst van de Paltz, heer van St. Michielsgestel etc.,
Het recht van overweg over een stuk groes of broekveld, te Udenhout op de Schoorstraat, bij de
Strijdhoeve,
West erfgenamen Jan Schapendonk, zuid juffrouw van Beugen, noord Cornelis Vermeer,
Voor de som van 15 gulden
2 februari 1752

421/146v-147v

Jennemarie Verhulst, weduwe Herbert de Cordt, wonende te Oisterwijk,
Verkoopt aan Peeter Laurens Daandels,
Akkerland, 1 ¾ lopen, onbedeeld van een perceel van 3 ½ lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.z. Wouter van Broekhoven, a.z. Peter Laurijs Daandels, e.e. (niet ingevuld), a.e. erfgenamen Jan
Brekelmans,
belast met jaarlijks 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan een mans vrouwe gasthuis te sBosch
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van haar man
3 februari 1752

421/150-151

Jan Cruijssen, Jan Janse van Gorp als man van Adriaantie Antonij Cruijssen, Francis Deckers als man
van Ida Antonij Cruijssen en Francis Hoevenaars als man van Anneke Antonij Cruijssen,
Verkopen aan Jan Janse Hessels,
¼ deel onbedeeld in een houtbos, 1 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
oost Cornelis Vermeer, west en zuid Adriaan Vermeer, noord Jan van Spaandonk,
item de helft in een weiveld, genaamd de Biesweij, 1 lopen, als voor,
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oost weduwe Theodorus Snoeren, west, zuid en noord Adriaan Vermeer,
voor de som van 65 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
ten behoeven van Dirk Nouwens zijn alle bomen en het schaarhout gereserveert door hem voor St. Jan
1753 te kappen en ruimen
14 februari 1752

421/152v-153

Gerrit Janse de Cordt, wonende te St. Michielsgestel,
Verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Peter van Vlijmen, a.z. Adriaen Vermelis, e.e. weduwe Peter van Aalst, a.e. Wijnandt Verhoeven,
belast met jaarlijks een rente van 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester Sgravesande der beurzen
tot sBosch
voor de som van 85 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
28 februari 1752

421/153v-154

Jan Leendert van der Staak,
Verkoopt aan Quirijn Paulus van Strijdhoven,
De helft, noordwaarts, in huis, schop en hof, 1 ¼ lopen, te Udenhout aan de Kruijsstraat.
e.z. Niclaas Verhoeven, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. Arien Cornelis Witlox,
voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
1 maart 1752

421/154-154v

Gijsbert, Gerrit, en Maria Aariens van Gorkum, Peter van Sprangh als man en voogd van Jenneke
Ariens van Gorkum, Adriaan Boons, als man en voogd van Peternella van Gorkum,
Verkopen aan Cornelis Jan Neelen,
5/7 deel in weiland en akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout aan het Winkel,
e.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, a.z. armen van Oisterwijk, e.e. de gemeint, a.e. (niet ingevuld)
item 5/7 deel in een broekveld, 1 lopen, als voor, achter den Biesmortel,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. de verkrijger, e.e. de prins van Oranje, a.e. weduwe Peter van Iersel,
voor de som van 140 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
6 maart 1752

421/155v-156

Francis Jan Corthout als man van Maria Niclaas Lombers,
Verkoopt aan Johannes Watering, wonende te sBosch,
Een houtbos, 6 lopen, te Udenhout in den Biesemortel,
e.z. Miggiel Koolen, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. de gemene straat, a.e. Wijnandt Verhoeven
item een houtveld, 6 lopen, als voor op de Gommerse straat,
e.z. Aart Witlox, a.z. Niclaas Ekels, e.e. Adriaen van Runt, a.e. Zeeger Mattijse,
belast met jaarlijks 13 ½ stuiver cijns aan de heer A. Glaviman
voor de som van 1000 gulden
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verkoper aangekomen van zijn schoonouders
de verkoper reserveert “het plancoen op de voors: percelen staande”
9 maart 1752

421/156v-157v

Heijliger Jan de Ridder en Cornelis Jan de Ridder,
Verkopen aan hun broer Peter Jan de Ridder,
Een heiveld, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Freijs Vermeer, a.z. Steven Burgmans, e.e. Arnoldus Robben, a.e. de straat,
voor de som van 150 gulden
verkopers aangekomen van hun broer Art de Ridder, deling vandaag te Oisterwijk
23 maart 1752

421/160-160v

Adriaan de Meijer,
Verkoopt aan Aart Adriaans Wolfs,
Weiland en akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. weduwe Huijbert Piggen, a.z. kinderen Goijart Heeren, e.e. erfgenamen heer van Bree, a.e. een
steeg,
nog een weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Wouter Wouter Piggen, a.z. de heer Mutserts, e.e. prins van Sultzbach, a.e. een steeg
voor de som van 330 gulden
verkoper aangekomen van zijn huisvrouw Jenneke Hamers door testament uit 1729
23 maart 1752

421/161

Adriaan Adriaan van Iersel,
Verkoopt aan Jan Storimans,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.e. Ardina van Grevenbroek, verder rondom de verkrijger,
voor de som van 220 gulden
verkoper aangekomen door vernadering in 1749
29 maart 1752

421/164v-165

Joost van Beurden als man van Willemijn Jan Vugs,
Verkoopt aan Jan Boom t.b.v. Cornelis Willem van Broekhoven,
Een houtveld, 1 lopen, te Udenhout in den Biesemortel,
e.z. kinderen Wouter Steuvers, a.z. (niet ingevuld), e.e. juffrouw Snel, a.e. erfgenamen heer de Vien,
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
30 maart 1752

421/165-166v

Jan Adriaans van Iersel,
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Doet afstand van zijn recht op tocht t.b.v. zijn zoon Peter Jan van Iersel, Bartholomeeus Frijssen als
man van Adriana Jan van Iersel, en Jan Snoeren als man van Anna Jan van Iersel,
In een schuur en de grond waar die op staat zonder meer grond dan 3 voet erf aan de westkant, te
Udenhout op de Schoorstraat,
West en noord de verkoper, oost en zuid weduwe Willem van de Ven,
Deze nieuwe eigenaren verkopen het op dezelfde dag aan Adriaan Cornelis van Iersel, t.b.v. zijn
moeder Marie, weduwe Willem van de Ven
Voor de som van 60 gulden
13 april 1752

421/168-168v

Jenneke van Abeelen, weduwe Jan Witlox,
Verkoopt aan Adriaan Jan Vermeer, t.b.v. Magdalena en Peter Adriaan Coolen,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Maria Jan Vermeer, a.z. weduwe Jan van Keulen, e.e. Gerrit van Rijswijk, a.e. een gemene weg
item akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. weduwe Jan Piggen, a.z. Fransis Brok, e.e. Jan Heerkens, a.e. een gemene weg,
item akkerland, 1 ¼ lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Jan van de Staak, a.z. de verkrijgers, b.e. een gemene weg,
voor de som van 500 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders
30 maart 1752

421/169v-170

Philip Willem de Schmeling, raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant in het kwartier
van sBosch,
Geeft toestemming aan Adriaen Cornelis Roosen, om van de heide of gemeint van Udenhout, geheten
op het Winkel, te incorporeren een perceel van 2 lopen, rondom in de gemeint,
Oost een heivelt of voorhoofd van het land van Freijs van Beurden, west een dito van Wijnand
Verhoeven, zuid een dito van kinderen Jan Brekelmans, en noord een dito van weduwe Jan Witlox.
Hij mag op dat perceel een hutje of huisje bouwen voor zichzelf, vrouw en kinderen. Hij moet daarvoor
jaarlijks betalen aan de domeinen van Brabant een gewincijns van 1 stuiver
Geregistreerd te Oisterwijk op 18 april 1752
2 mei 1752

421/171v-173

Peter Brohees als man van Willemijn van Heesewijk, wonende te Vught,
Verkoopt aan Hendrik den Doop, wonende te Vught,
Een elzen houtbos, 1 lopen, te Udenhout t.p op het Hooghout,
e.z. Adriaen van Abeelen, a.z. Wouter van Broekhoven, e.e. het kind van Wouter van de Pas, a.e. de
gemene kreiteheide
item een houtbos, 1 lopen, als voor op het Hooghout,
e.z. het kind van Wouter van de Pas, a.z. Geertruij Jacob Scheijven, e.e. de Spijkerkant, a.e. St. Anna
gasthuis,
item een houtbos, 1 lopen, als voor op het Hooghout,
e.z. Adriaen van Abeelen, a.z. kinderen Jan Brekelmans, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de
Spijkerkant,
item akkerland, ¾ lopen, als voor op het Hooghout.
e.z. kind van Wouter van de Pas, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. St. Anna gasthuis, a.e. de
Spijkerkant,
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deze percelen zijn belast met een pacht van 4 vat rogge in een meerdere pacht aan het brant mannen
gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 8 penningen gebuurchijns aan de gezworenen van Haaren
voor de som van 170 gulden
publiek verkocht te Helvoirt op 25 maart en 8 april 1752
3 mei 1752

421/173-174

Willem, Adriaan, Antonij en Hendrik Cornelis van Iersel, voor hen zelf en mede voor hun afwezige
broers Jan en Gerrit Cornelis van Iersel
Verkopen aan Joost Cornelis van Iersel, die het resterende 1/7 deel bezit,
6/7 deel in akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
e.z. Adriaan Cornelis van Iersel, a.z. weduwe Lourens van Rijswijk, e.e. Peter Huijsmans, a.e. armen
van Oisterwijk
item akkerland, 2 lopen, als voor aan de Gijselse straat,
e.z. kinderen Jacob van Iersel, a.z. kinderen Antonij Hendriks, e.e. de gemene straat, a.e. (niet
ingevuld)
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te
sBosch
voor de som van 114 gulden
verkopers aangekomen van hun zuster Maria van Iersel
14 mei 1752

421/177v-178

Goijardina Jan Priems, weduwe van Adriaan van den Meegdenbergh,
Ziet af van haar recht van tocht t.b.v. haar onmondige kind Johanna Adriaan van den Meegdenbergh,
In huis, hof en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. Willem van Grevenbroek, a.z. Hendrik Couwenbergh, e.e. de straat, a.e. Jan Storimans,
15 mei 1752

421/179-180

Peter Jan van Iersel,
Verkoopt aan Aart Arien Bergmans,
Akkerland en heiland, 5 ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. een steeg, e.e. weduwe Willem van de Ven, a.e. de verkrijger,
voor de som van 420 gulden
verkoper aangekomen door koop
23 mei 1752

421/180-181

Jen Gerits van de Pasch,
Verkoopt aan Hendrik Peter Heijmans, t.b.v. zijn moeder Maria weduwe Peter Heijmans,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout, op de Hooghoutse akkeren,
e.z. Michiel Peter Coolen, a.z. en e.e. weduwe Peter Heijmans, a.e. Michiel van den Heesakker,
belast met jaarlijks 13 stuivers in een meerdere rente aan de heer Antonij de Hee,
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader
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23 mei 1752

421/182-183

Peter Lucas van Iersel en Jan van Asvelt als voogden over Cornelis dochter wijlen Peter Adriaan van
Vugts, Peter Jan de Groot als vader en voogd van zijn kind verwekt uit wijlen Adriana Vugts
Verkopen aan Wouter Piggen,
Een broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. Wouter Piggen, a.z. Adriaan Adriaan van Iersel, e.e. Hendrik Maas, a.e. Dionijs Schapendonk,
voor de som van 41 gulden
23 mei 1752

421/183v-184

Peter Lucas van Iersel en Jan van Asvelt als voogden over Cornelis dochter wijlen Peter Adriaan van
Vugts, Peter Jan de Groot als vader en voogd van zijn kind verwekt uit wijlen Adriana Vugts
Verkopen aan Wouter Piggen,
De helft in een broekveld, 5 lopen, genaamd den Winkel beemt, te Udenhout,
e.z. Adriaan Hamers, a.z. en e.e. de Asschotse steeg, a.e. Adriaan Aart Hamers,
voor de som van 45 gulden
23 mei 1752

421/184-185

Adriaan Huijbert de Brouwer als man van Petronella Laurens de Cort verkoopt met zijn zwagers een
perceel in de Kleine heide in Oisterwijk aan Jan Poulus van de Wouw
Met zijn handtekening!
23 mei 1752

421/185v-186

Jacobus Willem Poulusz,
Verkoopt aan Niclaas Adriaan Verhoeven,
Een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. en e.e. Cornelis Jan Neelen, a.z. Jan Jan Vermeer, a.e. Jenneke Robben,
voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
verkoper reserveert 2 eiken bomen in dit veld staande, die voor Allerheiligen aanstaande geruimd
zullen zijn
23 mei 1752

421/186-187

Niclaas Adriaans Verhoeven,
Verkoopt aan Gerrit Janse Vugts,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout, in de Groenstraat,
b.z. de verkrijger, e.e. Johannes van Keulen, a.e. kinderen Jan Vermeer
voor de som van 36 gulden
30 mei 1752

421/188v-189v

Maria Wartenbergh, eerst weduwe Aart de Cort, laatst weduwe Fransis Smits,
Verkoopt aan Isaac Verster
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Akkerland, de helft in 4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. St. Anna gasthuis, a.e. de Spijkerkant,, e.e. de steeg, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het St. Anna gasthuis te sBosch
voor de som van 46 gulden
28 juni 1752

421/192v-193

Laurens Peter Vermeer,
Verkoopt aan de heer Frederik Cristiaan van Mattenberg, t.b.v. de keurvorst van de Palts als heer van
St. Michielsgestel
Een houtbos, 4 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Peeter de Ridder, e.e. Laureijs Verhoeven, a.e. de gemene straat
Belast met jaarlijks 1 gulden cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Voor de som van 820 gulden
Verkoper aangekomen door koop van Hendrik Maas 25 april 1746
11 juli 1752

421/194-195

Adriaan Andries van Delia,
Verkoopt aan Marten Adriaans Priems,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Strijdhoeve
e.z. de heer van Geldermalsen, a.z. weduwe Piggen, e.e. Peter Govert van Iersel, a.e. Peternella van
Delia,
voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen van zijn grootmoeder
2 september 1752

421/200-201

Cornelis Jan de Ridder,
Verkoopt aan Peter Jan de Ridder,
Een weiveld, 4 lopen, te Udenhout, bij de Houtse straat,
e.z. erfgenamen heer van Bree, a.z. Adriaan Willem Hendriks, e.e. de steeg, a.e. (niet ingevuld),
voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
12 september 1752

421/202v-203

Arnoldus van Woensel, als man van Barbara van Rijsewijk, voorheen weduwe Francis van der Crabbe,
Verkoopt aan Willem van Grevenbroek,
Een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Leege reijte,
e.z. Maria Witlox, a.z. de steeg, e.e. Willem van Greevenbroek, a.e. kinderen Adriaan van Deursen,
voor de som van 242 gulden
28 september 1752

421/203v-204

Claas Aart Janse,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p de Berkelse beemt,
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e.z. de verkrijger, a.z. Steven Willem Burgmans, e.e. de lei, a.e. kinderen Adriaan de Jongh,
voor de som van 9 gulden 9 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders
13 oktober 1752

421/207v-208v

Arnoldus van Woensel als man van Barbara van Rijswijk, eerdere weduwe van Fransis van der Crabbe,
Verkoopt aan Adriaan Janse van Rooij,
Huis, hof en aangelag, te Udenhout bij de Cruijsstraat,
e.z. Huijbert van Berkel, a.z. Adriaan van Aalst, e.e. de gemene straat, a.e. Fransis Brok,
voor de som van 775 gulden
publiek verkocht op 30 augustus en 7 september
18 oktober 1752

421/209-209v

Jan van de Put, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Hendrik de Lepper,
Een heiveld, 1 lopen, te Udenhout
e.z. de verkrijger, a.z. Johanna Pertijssen (?), e.e. de verkrijger, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn broer
30 oktober 1752

421/211-211v

Adriaan Jan Appels,
Verkoopt aan Willem van Beek t.b.v. zijn dochter Johanna van Beek,
De helft in een broekveld, aan de zuidkant, 4 lopen, te Udenhout in het Broek,
e.z. Gerrit Mulders, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. weduwe Aart Geert Witlox, a.e. kinderen Peeter
Verhoeven,
voor de som van 225 gulden
verkoper aangekomen door deling en scheiding alhier op 9 augustus 1740
31 oktober 1752

421/212-212v

Willem van Grevenbroek,
Verkoopt aan Wilhelmus Dominicus Leijten
Een huis, de helft van het erf waar dat op staat, aan de zuidkant, te Udenhout,
e.z. weduwe Adriaan van den Meegdenbergh, a.z. weduwe Antonij van Bergeijk, e.e. de straat, a.e. de
opdrager
voor de som van 450 gulden
4 november 1752

421/214-214v

Maria Janse Vermeer, jongedochter,
Verkoopt aan Jan Jans Vermeer,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout,
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e.z. de heer Johan van Keulen, a.z. kinderen Jan van Laarhoven, e.e. Peter Verhoeven, a.e. weduwe
Jan Frank Wagemakers,
voor de som van 140 gulden
verkoopster aangekomen van haar ouders
6 november 1752

421/214v-216

Andries de Jongh, Wouter Vughts als man van Peternella de Jongh, Jan van den Heuvel als man van
Hendrina de Jongh, en Jan van der Schoot als man van Maria de Jongh, samen voor ¼ deel,
Fransis Dekkers als man van Ida Cruijssen en Francis Hoevenaars als man van Anna Cruijssen, samen
voor ¼ deel,
Wouter van Uden als man van Adriana de Swart, voor de helft,
Verkopen aan Willem Ariens de Jongh, die 1/20 deel al bezit,
Een houtveld of broekveld, ½ lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
e.z. Jan van Spaandonk, a.z. erfgenamen Michiel Vermeer, e.e. weduwe Willem van de Ven, a.e.
Adriaan Vermeer,
item een weiveld, 1 lopen, als voor,
a.z. weduwe Theodorus Snoeren, verder rondom Adriaan Vermeer,
voor de som van 95 gulden
verkopers aangekomen van Jan Andriesse de Jongh
21 december 1752

421/225-225v

Peeter Govert van Irsel,
Verkoopt aan Fransis Verhoeven t.b.v. zijn moeder Cornelia weduwe Jan Verhoeven,
De helft van akkerland, 2 lopen, te Udenhout, in de Slimstraat,
e.z. kinderen Adriaan Coolen, a.z. Cornelis van Roessel, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in 2 vat en 10 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blokmeester van
het Ortheneinde te sBosch
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn zuster
24 januari 1753

421/233v-234

Geert Claase de Cort,, Cornelis de Cort en Maria de Cort,
Verkopen aan Cornelis Jan Driessen,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel, in de Hooghoutse akkers,
e.z. Gerrit Vugts, a.z. de verkrijgers, e.e. st. Anna mannegasthuis, a.e. de gemene weg,
belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere rogge aan het bisschoppelijk kantoor de sBosch
voor de som van 44 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
26 januari 1753

421/235v-236

Hendrik Johannes van Laarhoven,
Verkoopt aan Jacobus Cornelis van Laarhoven,
¼ deel in akkerland, te Udenhout aan de Zandkant,
b.z. de heer van der Meulen, e.e. weduwe Jan Brok, a.e. de lei,
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voor de som van 255 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
2 februari 1753

421/239-239v

Cornelis Mijse Verbeek, ½ deel,
Aart Bresser, ¼ deel, mede voor Jan Mijse Verbeek voor ¼ deel,
Verkopen aan Jan Adriaan Piggen,
Akkerland, 2 ¼ lopen, te Udenhout in de Kuijl,
e.z. de verkrijger, a.z. Johannes Piggen, b.e. juffrouw van Beugen
voor de som van 150 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
13 maart 1753

421/248-248v

Lambert van der Velden als man van Adriaantie Peeter Haamers, uit kracht van drossaard en
schepenen van Loon op Zand d.d. 14 februari 1753,
Verkoopt aan Johanna Zeeger den Ouden,
1/5 deel in een beemd, te Udenhout , in het geheel 7 lopen,
e.z. Thomas van Rijsewijk, a.z. Govert van Babel, e.e. Aart Hamers, a.e. (niet ingevuld),
voor de som van 41 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
kantlijnakte:
8 maart 1754 – vernadert door Hendrik Jans van Broekhoven
19 maart 1753

421/250v-251

Cornelis Jan Vermeer, wonende te Tilburg,
Verkoopt aan Jan Janse Vermeer,
De helft in een weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. de verkrijger, a.z. Cornelis Klijsen, e.e. een gemene steeg, a.e. Adriaan Maas,
voor de som van 74 gulden
3 april 1753

421/253-254

Zeeger Peeter Mattijsz,
Verkoopt aan Gerrit Janse Vugts,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. Jan Willem van Broekhoven, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een gemene
weg
voor de som van 155 gulden
verkoper aangekomen van zijn “muij”
11 april 1753

421/254v-256
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Jan de Ruijter en Cornelis de Wit als testamentaire voogden van Peter, kind van wijlen Ferdinand van
der Sterre, Gelingh Schalk als man van Johanna de Wit en Hendrik Verhoeven
Verkopen aan Jan Jan de Cort, mede t.b.v. hun 2 broers Hendrik en Govert, de ene helft, en Jan van
Strijdhoven t.b.v. zijn moeder Elisabeth , weduwe Gerrit van Beurden de andere helft
Akkerland, 8 ½ lopen, genaamd Brabants Hoefken, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. Arnout van de Ven, a.z. Aart Wolfs, e.e. de gemeint, a.e. de verkopers,
belast met jaarlijks 5 vat rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen van Joost van Rijswijk,
belast met jaarlijks 6 vat rogge in een meerdere pacht aan Petrus Scheffers te sBosch, op lichtmis te
Oisterwijk te leveren op den Lintbergh
belast met jaarlijks 2 vat 3 kannen rogge in een meerdere pacht aan Wijnant Verhoeven te Udenhout,
belast met jaarlijks 6 gulden in een meerder kapitaal van 200 gulden aan de blok van het Ortheneind te
sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers in een meerdere rente aan de armen van Udenhout
voor de som van 230 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/256v-257

Jan de Ruijter en Cornelis de Wit als testamentaire voogden van Peter, kind van wijlen Ferdinand van
der Sterre, Gelingh Schalk als man van Johanna de Wit en Hendrik Verhoeven,
Verkopen aan Jan Wouter Coolen, t.b.v. zijn moeder Maria, weduwe Wouter Coolen
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Hooghoutse akkers,
e.z. kinderen Jan Driessen, a.z. en e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 7 stuivers en 3 duiten cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 44 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/257-258

Jan de Ruijter en Cornelis de Wit als testamentaire voogden van Peter, kind van wijlen Ferdinand van
der Sterre, Gelingh Schalk als man van Johanna de Wit en Hendrik Verhoeven,
Verkopen aan Jan Wouter Coolen, t.b.v. zijn moeder Maria, weduwe Wouter Coolen,
Weiveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. Michiel van den Heesakker, a.z. Claas Leijten, e.e. de straat, a.e. Adriaan Brekelmans,
voor de som van 18 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/258-258v

Jan de Ruijter en Cornelis de Wit als testamentaire voogden van Peter, kind van wijlen Ferdinand van
der Sterre, Gelingh Schalk als man van Johanna de Wit en Hendrik Verhoeven,
Verkopen aan Jan van Strijdhoven t.b.v. zijn moeder Elisabeth, weduwe Gerrit van Beurden,
2/3 deel aan de westzijde, in een weiveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. Arnout van de Ven, a.z. Geelingh Schalk, e.e. Adriaan van de Ven, a.e. Arnout van de Ven,
voor de som van 104 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
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11 april 1753

421/259-259v

Jan de Ruijter en Cornelis de Wit als testamentaire voogden van Peter, kind van wijlen Ferdinand van
der Sterre, Gelingh Schalk als man van Johanna de Wit en Hendrik Verhoeven,
Verkopen aan Gelingh Schalk,
Land, bos en heide, 6 lopen, genaamd Schoutenvelt, te Udenhout,
e.z. Arnout van de Ven, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. weduwe Govert Ophorst,
voor de som van 157 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/259v-260v

Hendrik Verhoeven,
Verkoopt aan Hendrik Peter Heijmans t.b.v. zijn moeder, Maria, weduwe Peter Heijmans,
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Hooghoutse akkers,
e.z. en b.e. weduwe Peter Heijmans, a.z. Johannes van Keulen,
belast met jaarlijks 4 gulden in een meerdere rente aan de heer A. de Hee te sBosch
voor de som van 301 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/260v-261

Hendrik Verhoeven,
Verkoopt aan Hendrik Peter Heijmans t.b.v. zijn moeder, Maria, weduwe Peter Heijmans,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. Lourens Peter Coolen, a.z. Jan Verhoeven, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. )niet ingevuld),
voor de som van 132 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/261v-262

Hendrik Verhoeven,
Verkoopt aan Lourens Peter Coolen, t.b.v. Jan de Lepper,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout genaamd Arien Aanen akker,
e.z. Willem Bouwens, a.z. kinderen Jan Brekelmans, e.e. een mestweg, a.e. kinderen Jan Brekelmans,
belast met jaarlijks 2 gulden 17 stuivers en 1 duit in een meerdere pacht aan de heilige geest van
sBosch
voor de som van 126 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/262-263

Hendrik Verhoeven,
Verkoopt aan Gelingh Schalk,
Broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat, genaamd den Buender,
e.z. Quirijn van Strijdhoven, a.z. kinderen Claas van Abeelen, e.e. de lei, a.e. Adriaan Adriaans van
Iersel,
belast met jaarlijks 7 stuivers 4 duiten in een meerdere pacht aan de heer Antonij Glaviman
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voor de som van 37 gulden
publiek verkocht op 29 maart en 5 april 1753
11 april 1753

421/264v-265

Hendrik Verhoeven,
Verkoopt aan Jan Jans de Cort mede t.b.v. van zijn 2 afwezige broers,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, a.z. Arnout van de Ven, e.e. de verkrijgers, a.e. de gemeint,
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht aan de Wijnant Verhoeven
voor de som van 15 gulden
16 april 1753

421/267-267v

Cornelis van den Boer, als lasthebber van zijn moeder Peternella Horsten, weduwe van Jan van den
Boer,
Verkoopt aan Claas Adriaan Verhoeven,
3 a 4 roeden erf of weg, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. de verkoopster, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. een gemene voetpad,
voor de som van 20 gulden
voorwaarde: recht van overweg
25 april 1753

421/268v-269

Adriaan van der Meijde weduwnaar Teuntje Jan Witlox,
Het recht van tocht aan zijn zwagers Peter van Vlijmen en Jan Witlox,
In akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesemortel,
e.z. Peeter Janse Vermeer, a.z. een steeg, a.e. Maria Aert Witlox,
item 1/3 deel in een perceel (onbenoemd) 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Giel van den Heesakker, a.z. (niet ingevuld), a.e. een gemene steeg
item 1/3 deel in akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
b.z. Jan Hendrik de Lepper, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. erfgenamen Daniel Peterse,
de nieuwe eigenaren (verkregen van hun schoonouders en afgang van tocht) verkopen het laatste
perceel dezelfde dag (f.269v-270) aan Jan Hendrik de Lepper
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
voor de som van 115 gulden
2 mei 1753

421/270v-271v

Arnoldus Robben,
Verkoopt aan Antonij Brock
Akkerland en weiland, te Udenhout bij den Heuvel, 8 lopen,
e.z. Jan Jans van Abeelen, a.z. kinderen Adriaan van der Sterre, e.e. Elis Breekelmans, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 stuivers cijns aan de rentmeester van het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 1000 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
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2 mei 1753

421/271v-272v

Peeter van Vleijmen, als man van Lijsbet Witlox,
Verkoopt aan Jan Gerrit Eekels,
In akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesemortel,
e.z. Peeter Janse Vermeer, a.z. een steeg, a.e. Maria Aert Witlox,
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het kantoor van de beurzen te sBosch
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Giel van den Heesakker, a.z. (niet ingevuld), a.e. een gemene steeg
voor de som van 300 gulden
2 mei 1753

421/273-273v

Maria de Greef, weduwe Govert Ophorst,
Verkoopt aan Niclaas Cornelis van de Pas,
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Maria van Iersel, b.e. een steeg
item akkerland, 4 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. de kreitenheide, a.z. erfgenamen Peter van Aalst, e.e. Gelingh Schalk, a.e. (niet ingevuld),
voor de som van 380 gulden
3 mei 1753

421/274-274v

Adriaan Jan Jans van Abeelen,
Verkoopt aan Adriaan Cornelis van Abeelen,
Een heiveld, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Peter Hijmans, a.z. Jan Pijnenborgh, e.e. weduwe Peeter Hijmans, a.z. Miggiel Aart
Joosten
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 4 stuivers 3 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te
sBosch,
voor de som van nihil!
verkoper aangekomen van zijn ouders
9 mei 1753

421/274v-275

Jan Geert Eekels,
Verkoopt aan Jan Jan Raaijmakers,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. weduwe Laureijs van Rijsewijk, a.z. weduwe Adriaan Schaapendonk, e.e. de heer van Baalen, a.e.
de gemene straat,
voor de som van 425 gulden
verkoper aangekomen door deling alhier d.d. (…)
17 mei 1753

421/278-279

Johanna Marten Heessels,
Verkoopt aan Adriaan Aart Vermeer,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in het winkels kwartier,
e.z. kinderen Jan Jan Brekelmans, a.z. Michiel van den Heesakker, e.e. Gerrit Vughts, a.e. weduwe
Peter Heijmans,
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belast met jaarlijks 3 gulden 4 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
17 mei 1753

421/279-280

Aart Adriaan Wolfs,
Verkoopt aan Adriaan Jan Brekelmans,
Huis, stal, hof een aangelegen erf, 4 ½ lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. Willem Claas Willems, a.z. en e.e. Arnout van de Ven, a.e. de straat
item akkerland, 1 lopen, als voor in Brabants hoek,
e.z. Claas Willems, a.z. weduwe Peter van Aalst, e.e. Arnout van de Ven, a.e. de straat,
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks ½ vat boekweit aan het geestelijk kantoor te sBosch
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Lijsbet van Beurden, a.z. Maria Vermelis, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 vat rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers aan de armen van Udenhout,
item weiland en akkerland, 2 lopen, als voor in Schoutenvelt,
e.z. Steven de Rooij, a.z. Maria Wouter Coolen, e.e. Geelingh Schalk, a.e. de straat,
voor de som van 500 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
21 mei 1753

421/282-282v

Marianna Jan van Abeelen,
Verkoopt aan Lourens Peter Verhoeven,
De onbedeelde helft in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in den Cuijl,
e.z. kinderen Adriaan Coolen, a.z. Peter Smits, e.e. Adriana weduwe Cornelis Peijnenborgh, a.e.
erfgenamen Antonij van den Boer,
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders
8 juni 1753

421/283-283v

Adriaan Jans van Vught,
Verkoopt aan Peter Ariens Verhoeven,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout, t.p. den Biesmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. Joost Hendrik Lombers, e.e. Joost Piggen, a.e. Martien van Abeelen,
item weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Joost Lomberts, a.z. kinderen Cornelis van Iersel, e.e. Wijnant Jans Verhoeven, a.e. weduwe Peter
Coolen,
voor de som van 170 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
12 juni 1753

421/284-284v

Michiel van den Heesakker, als man van Josijna Ariens van Engelant,
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Verkoopt aan Hendrik Jans van de Plas,
Akkerland, 2 lopen, 8 roeden, te Udenhout op de Hooghoutse akkers,
e.z. Jenneke Marten Heesels, a.z. kinderen Jan van Laarhoven, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.z. een
mestweg,
belast met jaarlijks 3 gulden 4 stuivers 6 duiten in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
belast met jaarlijks 3 stuivers 6 duiten in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
12 juni 1753

421/285-285v

Arnout van de Ven als man van Martijntje Peter Schijven,
Verkoopt aan Jan Jans de Cort, mede t.b.v. zijn 2 broers Hendrik en Govert,
Akkerland, ¾ lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. de verkrijger, a.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, e.e. weduwe Gerrit van Beurden, a.e. Aart van
Roessel,
belast met jaarlijks 10 stuivers in een meerdere rente aan het blok van Ortheneinde te sBosch
belast met jaarlijks 9 kannen rogge in een meerdere pacht aan Wijnant Verhoeven te Udenhout
voor de som van 14 gulden
19 juni 1753

421/289

Jan Gerrit Eekels,
Verkoopt aan Govert van Irsel,
Een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, te Udenhout in den Brant,
b.z. de verkrijger, e.e. een gemene weg, a.e. de heer de Box,
voor de som van 25 gulden
19 juni 1753

421/289-289v

Jan Gerrit Eekels,
Verkoopt aan Jan Peeters van Rijsewijk,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Ses hoeven,
e.z. Gerrit van Rijsewijk, a.z. (niet ingevuld), e.e. een gemene weg, a.e. kinderen Elis Coolen
voor de som van 175 gulden
verkoper aan gekomen door deling alhier op 24 april 1748
21 juni 1753

421/290-290v

Jan Adriaan Piggen,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Seshoeven,
Oost, west en noord de verkrijger, zuid Adriaan Slots,
Belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns genaamd St. Thomas cijns aan de
heer Schonens
Voor de som van 136 gulden 6 stuivers
Verkoper aangekomen door koop van 24 augustus 1751
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25 juni 1753

421/291-291v

Peter Aart Rijnen, Matteus Aart Rijnen, Jan Aart Rijnen, Adriaan Aart Rijnen, Justinus Aart Rijnen, Jan
Adriaan Moonen als man van Engel Aart Rijnen, Peter Lambert Pigmans , Adriaan Jan Willems als man
van Helena Lambert Pigmans,
Verkopen aan Henricus Jan Bertens,
Huis, schuur, schop, paardenstal en bakhuis, met 16 lopen land en weiland, te Udenhout,
Oost de gemene straat, zuid de gemeint, west Jacobus van Broekhoven, noord Joost van Iersel,
Item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
Oost en zuid de gemene weg, west Peeter Huijsmans, noord Jan van Broekhoven,
Item weiland, als voor,
Rondom tussen de reengenoten, 1½ lopen,
Item nieuwe erf, weiland en bos, als voor 5 lopen,
Rondom de gemeint, met een eind aan Jan Denis Schapendonk,
Belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
Verkopers aangekomen van hun moeije Maria Antonij Pigmans,
Item akkerland, bos en heiveld, 8 lopen,
Oost Jan Denis Schapendonk, west Adriaan van Hees, zuid en noord de gemeint,
Belast met jaarlijks 8 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
Item een uitgeturfd moerveld, ½ lopen, als voor,
tussen de reengenoten
voor de som van 1730 gulden
25 juni 1753

421/292

Peter Aart Rijnen, Matteus Aart Rijnen, Jan Aart Rijnen, Adriaan Aart Rijnen, Justinus Aart Rijnen, Jan
Adriaan Moonen als man van Engel Aart Rijnen, Peter Lambert Pigmans , Adriaan Jan Willems als man
van Helena Lambert Pigmans,
Verkopen aan Joost Cornelis van Irsel,
De helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout,
Oost Cornelis van Laarhoven, west Peter Claas Verhoeven, noord Wouter Jan van Irsel, zuid de
gemene straat
En de weg naar ouds manieren te gebruijken
Item een perceel (onbenoemd) als voor, genaamd den Patacker, 2 lopen,
Oost Hendrick Bertens, west Wouter Jan van Irsel, zuid erfgenamen weduwe Jan Witlox, noord de heer
Cattenburgh
Voor de som van 300 gulden
Verkopers aangekomen van hun moeije Maria Antonij Pigmans
25 juni 1753

421/292v

Peter Aart Rijnen, Matteus Aart Rijnen, Jan Aart Rijnen, Adriaan Aart Rijnen, Justinus Aart Rijnen, Jan
Adriaan Moonen als man van Engel Aart Rijnen, Peter Lambert Pigmans , Adriaan Jan Willems als man
van Helena Lambert Pigmans,
Verkopen aan Adriaan van de Weetering,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout,
oost de verkrijger, west, Jan van Babel, zuid erfgenamen Jan van Hal, noord de gemeint,
item akkerland, 1 lopen, als voor,
oost Jan van Broekhoven, west Peter Verhoeven, noord Wouter Jan van Irsel, zuid de gemene straat
voor de som van 370 gulden
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25 juni 1753

421/293

Peter Aart Rijnen, Matteus Aart Rijnen, Jan Aart Rijnen, Adriaan Aart Rijnen, Justinus Aart Rijnen, Jan
Adriaan Moonen als man van Engel Aart Rijnen, Peter Lambert Pigmans , Adriaan Jan Willems als man
van Helena Lambert Pigmans,
Verkopen aan Jan de Gier, t.b.v. Jan Gerrit Eekels,
Broekveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Zandkantse molen,
Oost Cornelis de Lepper, west Pieter van de Ven, verder de reengenoten
Voor de som van 60 gulden
Verkopers aangekomen van hun moeije Maria Antonij Pigmans
30 juni 1753

421/294v-295v

Catharina Cornelis Leeuw,
Verkoopt aan Maria Cornelis De leeuw, die de andere helft al bezit,
De onbedeelde helft in een huis, stal, hof en aangelegen erf, samen 2 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Zeeger den Ouden, a.z. Cornelis de Leeuw, e.e. Adriana van de Ven, a.e. de straat
belast met jaarlijks de helft in 2 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te
sBosch
voor de som van 120 gulden
tevens worden alle roerende goederen ook getransporteerd ook “winkelwaaren”
25 juli 1753

421/297-298

Joost Peter Burgers, Adriaan Smolders, Maria Smolders, Antonis de Jongh als man van Johanna
Adriaan Smolders, en Jenne Maria Jans van Vlijmen,
Verkopen aan Adriaan Cornelis van Iersel
De helft in een broekveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Jan Raaijmakers, e.e. de prins van Sulsbach, a.e. Lourens Peter
Verhoeven,
item de helft in een broekveld, 4 lopen, als voor in de Koeijkampen,
e.z. Arien Cornelis van Abeelen, a.z. Gerrit van Rijswijk, e.e. Jan van Iersel, a.e. Thomas van Rijswijk,
voor de som van 91 gulden
25 juli 1753

421/298v-299

Peeter Adriaan van de Pas,
Het recht van tocht aan zijn zwager Joost Borgers,
1/10 deel in een broekveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Jan Raijmakers, e.e. de prins van Sulsbach, a.e. Lourens Peter
Verhoeven,
item 1/10 deel in een broekveld, 4 lopen, als voor in de Koeijkampen,
e.z. Arien Cornelis van Abeelen, a.z. Gerrit van Rijswijk, e.e. Jan van Iersel, a.e. Thomas van Rijswijk
25 juli 1753

421/299v-300

Jacobus Willem Paulusz, Wouter Niclaas Schapendonk, en Fransis Beens,
Verkopen aan Jan Jans Schapendonk,
De helft in een broekveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Jan Raijmakers, e.e. de prins van Sulsbach, a.e. Lourens Peter
Verhoeven,
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de helft in een broekveld, 4 lopen, als voor in de Koeijkampen,
e.z. Arien Cornelis van Abeelen, a.z. Gerrit van Rijswijk, e.e. Jan van Iersel, a.e. Thomas van Rijswijk
voor de som van 75 gulden
31 juli 1753

421/302-302v

Zeeger Peter Mattijssen,
Verkoopt aan de heer Jacobus Watering, t.b.v. Johan Wateringh,
Een heiveld, 5 lopen, te Udenhout bij het Gommelaer,
e.z. weduwe Adriaan van Engelant, a.z. een voetpad, een wal tussenbeide, e.e. de Gommerse straat,
a.e. de verkrijger,
belast met jaarlijks 13 stuivers 8 penningen aan de heer Antonij Glavimans
voor de som van 150 gulden
10 augustus 1753

421/302v-303v

Jan van Babel als man van Peternella Andries van Deelen,
Verkoopt aan Marten Ariens Priems,
De helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Strijdhoeve,
e.z. de Strijdhoeve, a.z. Johanna Piggen, e.e. de lei, a.e. de verkrijger
voor de som van 120 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
16 augustus 1753

421/303v-304

Willem Cornelis Witlox,
Verkoopt aan Adriaan Willem van Irsel,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, op de Hoogen acker,
Oost de heer van der Meulen, west Willem van Weesel, zuid Arien Marten Priems, noord de gemene
straat
Item akkerland 1 lopen, als voor,
Oost Willem Hendrick van Weesel, west Peter van de Ven, zuid erfgenamen Arien Marten Priems,
noord de gemene straat,
Item akkerland, 1 lopen, als voor,
Oost Peter van de Ven, west Willem Hendrick van Weesel, zuid erfgenamen Arien Marten Priems,
noord de gemene straat
Voor de som van 90 gulden
Verkoper aangekomen door deling alhier van 1 maart 1749
4 september 1753

421/304v-306

Adriana Wouter Brok, voorheen weduwe Adriaan Adriaan Schapendonk, wonende te Udenhout,
Doet afstand van haar recht van tocht t.b.v. haar onmondige zoon Adriaan Adriaan Schapendonk
Huis, schop en aangelegen erf, 8 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Peter van Iersel, a.z. weduwe Jan Coolen, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld),
item akkerland, 3 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Peter Vermeer, a.z. weduwe Aart Witlox, verder onbekend,
item akkerland, 3 lopen, genaamd Vossenakker, als voor
e.z. de heer Balen, a.z. Jan Eekels, b.e. (niet ingevuld),
item een perceel (onbenoemd) genaamd de Twaalve, als voor,
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rondom de heer Baalen,
item een broekveld, 3 lopen, als voor, genaamd den Aldert,
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. weduwe Lourens van Rijswijk, b.e. (niet ingevuld),
item broekveld, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Marten Priems, a.z. Wijnant Verhoeven, verder onbekend,
item een broekveld, als voor,
e.z. Elias Coolen, a.e. weduwe Lourens van Rijswijk,, b.e. (niet ingevuld),
item een heiveld, te Tilburg
21 september 1753

421/308-309

Wijnant Gijsbert van Abeelen als man van Cornelia Frans Wijnants van Iersel, wonende te Tilburg,
Ratificeert een transport van zijn schoonvader Frans Wijnant van Iersel, van 17 oktober 1746
Van een weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Willem de Cort, a.z. Peter Aart Couwenberg, e.e. Adriaan Antonij van Iersel, a.e. een gemene
steeg
t.b.v. Govert Wijnant van Iersel
24 september 1753

421/309-310

Willemijn Peter van de Meegdenburgh, weduwe Antonij van Bergeijk,
Gemachtigd door testament van 6 oktober 1745,
Verkoopt aan Willem van Grevenbroek,
Huis, hof en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruijsstraat,
e.z. Dominicus Leijten, a.z. Arnoldus Robben, e.e. de straat a.e. Jan Storimans
voor de som van 750 gulden
29 oktober 1753

421/319v-320

Jan Peter van Iersel, Joost Adriaan Jorisse als man van Fransijntie Peter van Iersel, en Marten Arien
Priems,
Verkopen aan Claas Adriaan Verhoeven,
De voorste helft in akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de Moolenstraat,
e.z. Lourens Vermeer, a.z. Cornelia Wijnant Verhoeven, e.e. de straat, a.e. een gemeen voetpad,
voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen door deling tussen erfgenamen Jan Geert Witlox van 17 september 1753
29 oktober 1753

421/320-321

Jan Peter van Iersel, Joost Adriaan Jorisse als man van Fransijntie Peter van Iersel, en Marten Arien
Priems,
Verkopen aan Fransis Lambert Brok,
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Jan Vermeer, a.z. erfgenamen Elias Peter Verhoeven, e.e. kinderen Adriaan Kruijssen, a.e. een
gemene weg,
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 320 gulden
verkoper aangekomen door deling tussen erfgenamen Jan Geert Witlox van 17 september 1753
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29 oktober 1753

421/321v-322

Peter Huijberts van Laarhoven en Cornelis Huijberts van Laarhoven, Marten Adriaan Priems als man
van Jenneke Huijberts van Laarhoven, Antonij Cornelis van Iersel als man van Hendrina Huijbert van
Laarhoven, Adriaan vanden Beijgaart als man van Anna Maria Huijbert van Laarhoven en Adriana
Huijberts van Laarhoven,
Verkopen aan Hendrik Huijberts van Laarhoven die het resterende 1/7 deel al bezit,
6/7 deel in een broekveld, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Jenneke Jan Robben, a.z. Lourens Peter Vermeer, e.e. Peter van de Ven, a.e. Fransis Lomans,
voor de som van 20 gulden
verkopers aangekomen van hun zuster Josijna Huijberts van Laarhoven
2 november 1753

421/322v-323v

Jan Gerrit Eekels,
Verkoopt aan Fransis Peter Coolen,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
Oost en zuid Miggiel van den Heesakker, west weduwe Gerrit van Beurden, noord erfgenamen Cornelis
Vermeer
Voor de som van 170 gulden
Verkoper aangekomen door koop van Peter van Vlijmen op 2 mei 1753

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

