Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 422 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
november 1753 – maart 1758
9 november 1753

422/2v-3

Gerrit Mulders,
Draagt zijn recht op tocht over op zijn vier minderjarige kinderen genaamd Jan, Theodorus de Lepper
als man van Maria Mulders, Cornelis Sluijsvelt als man van Lucia Mulders en Peternella Mulders
In een houtbos, 3 lopen, te Udenhout, bij de Gommerse straat,
e.z. weduwe Peter Heijmans, a.z. Adriaan Appels, e.e. kinderen Aart Geert Witlox, a.e. Jan Verhoeven
Deze nieuwe eigenaren verkopen het op dezelfde dag (422/3-4) aan Lijsbet Peter Witlox, weduwe
Gerrit van Beurden
Voor de som van 350 gulden
11 december 1753

422/16-17

Jan Raaijmakers,
Verkoopt aan Adriaan Jan Slots,
Akkerland, 1 ½ loen, te Udenhout bij de Slimstraat,
e.z. Jan Peter van Rijswijk, a.z. kinderen Frans van Deursen, e.e. de gemene straat, a.e. Joost Cornelis
van Iersel
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Peter van Rijswijk, a.z. Joost Cornelis van Iersel, e.e. Jan Peter van Rijswijk, a.e. (niet
ingevuld)
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
18 december 1753

422/17-20

Jan van Aalst,
Verkoopt aan Adriaan Jan Brekelmans, 1/6 deel in (voor alle percelen tenzij anders aangegeven):
Huis, schop en erf, 6 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Jan van Strijthoven, a.z. Jan Schijven, e.e. de gemeint, a.e. weduwe Jan Daniels van Zon,
belast met jaarlijks 6 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aanhet altaar van St. Jan in sBosch
belast met jaarlijks 5 vat boekweijt in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
item akkerland, ¾ lopen, als voor,
oost Aart Wolfs, west Willem Deckers, zuid Jan Schijven, noord de gemeint
belast met jaarlijks 17 stuivers 8 penningen en nog ½ vat boekweit in een meerdere pacht aan het
geestelijk kantoor van dit kwartier
item akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
oost de gemeint, zuid weduwe Wouter Coolen, west weduwe Niclaas Leijten, noord Michiel van den
Heesacker
belast met jaarlijks 1 gulden 16 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 9 stuivers 8 penningen aan het O.L. vrouwe gilde te Oisterwijk
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
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zuid en west weduwe Jan van Strijdhoven, noord kinderen Jan Dolken, oost de gemeint
belast met jaarlijks 2 vat rogge OM aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het O.L.V. gilde te Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
item akkerland, 2 lopen, als voor,
oost en west weduwe Jan van Strijdhoven, zuid de gemeint, noord Michiel van den Heesacker
item een weiveld, 2 lopen, als voor,
oost Jan Eekels, west de gemeint, noord Michiel van den Heesacker, zuid Cornelis Jan Neelen,
belast met jaarlijks 1/6 del in de helft van 3 stuivers 14 penningen in een meerdere pacht aan de armen
van Udenhout
item 1/6 deel in 1/3 deel weiveld, als voor, 1 lopen,
oost Jan Schijven, west de gemeint, zuid weduwe Gijsbert Verhoeven, noord Gerrit Vugts
item nieuw erf, 8 lopen, als voor,
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 4 stuivers 2 penningen cijns aan het kantoor der domeinen van Brabant
item akkerland, met een del daaraan, 2 lopen, als voor
oost weduwe Leendert de Ruijter, west Jan van Strijdhoven, noord weduwe Simon Priems, zuid de
gemeint
item akkerland, 1 lopen, als voor,
oost weduwe Jan Witlox, zuid de gemeint, noord (enit ingevuld), west Wijnand Verhoeven
item 1/6 deel in de helft in huis en hof en aangelegen akkerland, 4 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost het kind van Jan van de Ven, zuid Jan van Tilburg, west Huijbert van Berkel, noord de gemeint
belast met jaarlijks 1/6 deel van de helft in 13 vat rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis te
sBosch
item akkerland, 1 ¾ lopen te Udenhout op de Houtse straat, genaamd den Boomakker,
e.z. erfgenamen Adriaan Piggen, a.z. weduwe Zeeger den Ouden, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de
straat
item akkerland, 2 lopen, genaamdd en Vlashof, als voor,
e.z. Peter de Ridder, a.z. en e.e. Jan van Broekhooven, a.e. Cornelia Schapendonk
item weiveld, 2 lopen, als voor in de Gommerse straat,
e.z. Johannes van Broekhoven, a.z. de heer van Keulen, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. Michiel
van den Heesacker
item weiveld, 2 lopen, als voor, bij het Winkel
e.z. en e.e. Jan Brekelmans, a.z. de gemene straat, a.e. weduwe Joost Verhoeven
item 1/6 deel in de helft in huis en aangelegen erf, 4 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost het kind van Jan van de Ven, zuid Jan van Tilburg, west Huijbert van Bekel, noord de gemeint
de laatste 5 percelen zijn belast met jaarlijks 1/6 deel in de helft van 13 vat roge aan het geefhuis te
sBosch
voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
2 januari 1754

422/21v-22

Peeter van der Schoor,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen, de jonge,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. kinderen Jan Cornelis Driessen, a.z. weduwe Wouter Breekelmans, e.e. het kind van Adriaan
Schapendonk, a.e. Adriaan Adriaan van Iersel
belast met jaarlijks 11 stuivers 4 penningen aan mevrouw … Cremers te sBosch
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 58 gulden
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verkoper aangekomen van zijn schoonouders
16 januari 1754

422/22-22v

Jan de Cort, wonende te Haaren,
Verkoopt aan Jacobus van Vught, t.b.v. de heer Frederick Christiaan van Mattenburg,
Een weiveld, 4 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. Adriaan Adriaan van Irsel, a.z. weduwe Bastiaan van Broekhoven, e.e. Willem Greevenbroek, a.e.
erfgenamen weduwe Jan Geert Witlox,
voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
16 januari 1754

422/23-23v

Jan Raaijmakers,
Verkoopt aan Jan van der Schoot,
Land, 1 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Jan Adriaan Piggen, a.z. erfgenamen Huijbert Piggen, e.e. juffrouw van Beugen
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn ouders
20 februari 1754

422/33-34

Willem van Aalst, Lambert van Aalst, Jan van Hees als man van Maria van Aalst, Adriaan van Herk als
lasthebber van Jan van Aalst,
Verkopen aan Francis Lambert Brok
4/5 deel in huis en hof, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. de straat, a.e. Adriaan van Rooij
belast met jaarlijks 4/5 deel in 2 gulden 12 stuivers 8 penningen in een meerdere rente aan het groot
begijnhof te sBosch
voor de som van 600 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
27 februari 1754

422/35v-36v

Cornelis Jan Vermeer,
Verkoopt aan Jan Jan Vermeer,
Heide en bos, 2 lopen, te Udenhout bij de dreef,
e.z. en e.e. de prins van Sultzbach, a.z. erfgenamen Jan Robben, a.e. Peter de Ridder
voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen door een deling
16 april 1754

422/43-44

Gerardus van den Hooven, voor zichzelf en ook als voogd over de kinderen van Thomas van den
Hooven, en Aart van Rijswijk als lasthebber van Arnoldus van den Hooven, voor zichzelf en als voogd
over de kinderen van Gijsbert van den Hooven, Gerardusa van den Hooven, voor zichzelf en Jan
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Couwenberg als man van Maria Anna van den Hooven, voor zichzelf en als voogden over de kinderen
van Thomas van den Hooven, en Jacobus Boudoux als man van Maria Catrina van den Hooven en
Thomas Gijsbert van den Hooven, allen kinderen van Peternella de Leeuw, weduwe van Adriaan van
den Hooven,
Verkopen aan Miggiel Jan de Cok,
Een houtbos, beplant met eiken bomen en heesters, 3 lopen, te Udenhout aan de Asschotse steeg,
Oost Aart Arien Bergmans, west Peeter van Irsel, noord juffrouw van Beugen, zuid Peter van Heeswijk,
Belast met jaarlijks 12 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Belast met jaarlijks 2 gulden aan de armen van Udenhout
Voor de som van 160 gulden
Verkopers aangekomen van hun ouders
29 juni 1754

422/52v-53

Cornelis Baaten als man van Peternella Willem van Abeelen,
Verkoopt aan Jan Niclaas Vugts,
De onbedeelde helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
e.z. Jacobus Verhoeven, a.z. Wouter Piggen, e.e. een gemene weg, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 120 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
9 juli 1754

422/53v-54

Peter Huijberts van Laarhoven,
Verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer,
De helft aan de oostzijde van een heiveld, in het geheel 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Hendrik Peters van Iersel, a.z. en e.e. de verkrijger, e.e. een erfsteeg,
voor de som van 78 gulden
verkoper aangekomen van zijn grootmoeder
29 mei 1755 – vernaderd door Hendrik Cornelis van Laarhoven – kantlijnakte op dezelfde pagina’s
26 juli 1754

422/56v-57

Jacop Peter Hamers, Antonij Priems als man van Willemijn Peter Hamers, mede voor Jan Peter
Robben als man van Peternel Peter Hamers,
Verkopen aan Jan van der Schoor,
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
b.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. jufrouw van Beugen,
nog akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. juffrouw van Beugen, e.e. de gemene straat,
voor de som van 250 gulden
verkopers aangekomen van hun oom
10 augustus 1754

422/61-61v

Hendrik Jan van de Plas,
Verkoopt aan Adriaan Aart Vermelis,
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De onbedeelde helft in een akkerland, 2 lopen 8 roeden, te Udenhout op de Hooghoutse akkers,
e.z. Jenneke Marten Hessels, a.z. kinderen Jan van Laarhoven, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.e. een
mestweg,
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 4 stuivers 6 duiten in een meerdere pacht aan het geefhuis te
sBosch
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers 6 duiten in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor
te sBosch
voor de som van 35 gulden
verkoper aangekomen door koop van 12 juni 1753
21 augustus 1754

422/62-62v

Adriaan Adriaan Verhoeven en Hendrik Sijmons als voogden van de kinderen van wijlen Hendrick
Adriaan Verhoeven en wijlen Maria Bastiaans van Engelandt,
Verkopen aan Claas Witlox,
Een broekveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. St. Anna gasthuis, a.z. Peter Verhoeven, b.e. Hendrik Sijmons,
belast met jaarlijks 10 duiten in een meerdere cijns van 2 stuivers 8 penningen aan het ischoppelijk
kantoor te sBosch
voor de som van 122 gulden
9 september 1754

422/63v-64

de heer Jacob Versterm stadhouder van dit kwartier,
verkoopt aan Peter Lourens Daniels, t.b.v. zijn zuster Willemijn Lourens Daniels
de helft in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. St. Anna gasthuis, a.z. den Spijkerkant, e.e. de steeg, a.e. (niet ingevuld),
belast met jaarlijks 6 kannen rogge in een meerdere pacht aan het St. Anna gasthuis te sBosch
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen door koop op 30 mei 1752
15 november 1754

422/70v-72v

Jacobus Eijsenbrand als man van Cornelia Jan van de Plas,
Verkoopt aan Hendrik Jan van de Plas,
Het onbedeelde 4de deel in de volgende percelen:
Huis, schuur, hof en wei, 2 lopen, te Udenhout in den Brant,
e.z. weduwe Jan Cornelis van de Plas, a.z. kinderen Wouter Cornelis Brekelmans, e.e. weduwe Govert
Ophorst, a.e. de Verlooren brand
item akkerland en weiland, als voor,
e.z. Lijske weduwe Embert van Strijthoven, a.z. weduwe Jan van de Plas, e.e. de Giersbergse duin,
a.e. een steeg
item akkerland en weiland, 5 lopen, als voor,
e.z. weduwe Govert Ophorst, , a.z. de verkrijger, e.e. de Drunende duijn, a.e. weduwe Jan van de Plas,
item een heiveld, als voor, 2 lopen,
e.z. Nicolaas Lombers, a.z. Michiel van den Heesacker, e.e. kinderen Peter van den Meegdenburgh,
a.e. de lei,
item een heibodem, als voor, 3 ½ lopen,
e.z. Niclaas Lombers, e.e. de Santkantse straat, rest onbekend
item een moerveld en uitgedolven waterputten, 6 a 7 lopen,
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e.z. de Verlooren brand, e.e. de Brandse steeg, rest onbekend
item akkerland, 7 lopen, genaamd den Smalle acker, als voor,
e.z. weduwe Jan Cornelis van de Plas, a.z. weduwe Jan Jan de Jongh, e.e. Jan Ophorst, a.e. de
Drunense duin,
item in 2/7 deel akkerland, weiland en heiveld, 17 a 18 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Cornelis van de Plas, a.z. de Gommerse straat, e.e. de Drunense duin, a.e. weduwe
Cornelis van Iersel,
belast met jaarlijks ¼ deel in een zak rogge aan jonker Bex te Moergestel,
belast met jaarlijks 2/7 deel in 6 gulden aan de heer Chatvelt te sBosch
belast met jaarlijks 2/7 deel in 1 gulden 10 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 2/7 deel in een cijns van 13 stuivers aan de domeinen van Brabant
item een broekveld, genaamd de Leijbeemd, 3 lopen, als voor,
e.z. de heilige geest van sBosch, a.e. weduwe Adriaan Brekelmans, e.e. de Gommerse straat, a.e.
Johannes van Keulen
belast met jaarlijks een cijns van 6 stuivers 4 penningen een N. Ermers
voor de som van 350 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
18 november 1754

422/72v-73

Claas Adriaan Verhoeven,
Verkoopt aan Cornelis Jan Neelen,
1/6 deel in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Jan Vermeer, a.z. en e.e. de verkrijger, a.e. Jenneke Jan Robben
voor de som van 48 gulden
2 december 1754

422/74v-75

Adriaan Peijnenborgh als man van Veijverke Gerrit van den Brekel,
Verkoopt aan Steven Willem Burgmans,
Een broekveld of straaiselveld, 2 lopen, te Udenhout bij het Gommelaar,
e.z. de verkrijger, a.z. Johannes Peter Mattijsse, e.e. Zeger Mattijse, a.e. Jan Brekelmans,
voor de som van 50 gulden
4 december 1754

422/75-75v

Miccgiel Peter Coolen en Fransis Peter Coolen, voor henzelf en voor Jan Peter Coolen,
Verkopen aan Cornelis Jan van Tilburg,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
b.z. Jan van Tilburg, e.e. weduwe Fredrik Antonisse, a.e. weduwe Jan van der Sterre,
voor de som van 170 gulden

11 december 1754

422/78

Cornelis Willem Vermeer, volgens authorisatie van schepenen van Helvoirt van 2 december 1754,
verkoopt aan Peeter Cornelis Vermeer
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. de koper, a.z. erfgenamen de heer van Bree, e.e. erfgenamen Denis Schapendonk, a.e. een
erfsteeg
voor de som van 130 gulden
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28 december 1754

422/81-82

Adriaan, Peter, Hendrik en Francis van de Sande, en Jan van Laarhoven als man van Adriaantie van
de Sande,
verkopen aan Jacobus Schijven, due het resterende deel al bezit,
5/6 deel in de oostwaartse helft akkerland, in het geheel 7 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. kinderen Gijsbert Joordens, a.z. (niet ingevuld), e.e. Catharina Cornelis Witlox, a.e. de straat,
nog 5/6 deel in de helft van een weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. heilige geest van sBosch, a.e. (niet ingevuld), e.e. Wouter Verhoeven, a.e. erfgenamen Jan
Robben
voor de som van 160 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
20 januari 1755

422/83-84

Miggiel van den Heesakker, als man van Josijn Ariaen van Engelandt,
verkoopt aan Cornelis van der Gouw,
land, 2 3/4 lopen, te Udenhout, in Brabants Hoek,
e.z. Cornelis Jan Neelen, a.z. weduwe Leendert de Ruijter, e/e/ erfgenamen van weduwe Peter van
Aalst, a.e. de kreitenheide
item een weiveld, 1 lopen, als voor bij het Winkel,
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere cijns aan de armen van Udenhout
e.z. de heer van Keulen, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Adriaan Brekelmans, a.e. de Gommerse
straat
voor de som van 300 gulden

28 januari 1755

422/85-85v

Lambert van Liemt, wonende te Cromvoirt,
verkoopt aan Jan van de Ven,
akkerland, 5 kwartier lopen, te Udenhout op de Hooghoutse akkers,
e.z. Frijs Welles, a.z. Hendrik van den Hooff, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 29 gulden

7 mei 1755

422/100-101

Jacobus Niclaas Scheijven,
verkoopt aan Joost van Rosch,
de oostwaartse helft, 7 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. kinderen Gijsbert Joordens, a.z. weduwe Gerrit Verhulst, e.e. Catharina Cornelis Witlox, a.e. de
straat
voor de som van 245 gulden
verkoper aangekomen door koop op 28 december 1754
verkoper reserveert 4 eiken bomen in de steeg die hij voor St. Jan aanstaande om zal doen
vernaderd door Peter Cornelis van de Pasch op 20 juni 1755 (akte in de marge)
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6 juni 1755

422/103v-105

Peeter van Dongen, Adriaan van Dongen, Antonij Priems, Peter Nouwens, Peter Jans van Dongen,
Cornelis van Broekhoven,
verkopen aan Jan Adriaan van Oerle, t.b.v. zijn modere Catharina weduwe Adriaan van Oerle,
een weiveld, 2 1/2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Wouter Piggen, a.z. kinderen Corstiaan van Hees, e.e. keurvorst van de Platz, a.e. de twee
steegden,
belast met jaarlijks 1zak rogge aan juffrouw de weduwe Petrus Bosch
voor de som van 80 gulden
verkopers aangekomen van hun oom Adriaan Nouwens

6 juni 1755

422/103v-105

Peeter van Dongen, Adriaan van Dongen, Antonij Priems, Peter Nouwens, Peter Jans van Dongen,
Cornelis van Broekhoven,
verkopen aan Hendrik van Genoven,
akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. weduwe Denis Schapendonk, a.z. weduwe Jan van de Put, e.e. Peter de Ridder, a.e. de twee
steegen
belast met jaarlijks 20 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 95 gulden
verkopers aangekomen van hun oom Adriaan Nouwens
19 juni 1755

422/106v-107v

Jacobus van de Grint wonende te Baardwijk en Jan Adriaan Piggen wonende te Udenhout maken een
erfmangeling van percelen
Jan Adriaan Piggen heeft een weiland, 5 lopen, te Baardwijk over de Leegendsche hooijgragt, hem
aangekomen van zijn ouders, dat hij hierbij overdoet aan Jacobus van de Grint. Het weiland is
getaxeerd op 300 gulden
Jacobus van de Grint bezit een bos, 2 lopen, te Udenhout, aan de Gommerse straat,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. Peter van den bos, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
hem aangekomen van zijn schoonouders, getaxeerd op 220 gulden
24 juni 1755

422/107v-108

Niclaas Jan de Waal,
verkoopt aan Jan Adriaan Piggen de jonge,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Seshoeve
e.z. weduwe Sijmen Priems, a.z. weduwe Frank Wagemakers, b.e. een mestweg
voor de som van 350 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
25 juni 1755

422/108v-109v
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Maria Jan van Iersel, weduwe Jan van de Put,
verkoopt aan Francis Brok,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. weduwe Francis van Broekhoven, a.z. Francis Brok, e.e. Jan Raijmakers, a.e. weduwe Frans van
Broekhoven,
voor de som van 385 gulden
verkoper aangekomen van Jan Niclaas van de Pas
25 juni 1755

422/109v-110

Fransis Brok,
verkoopt aan de voogden van de kinderen van Adriaan Coolen, t.b.v. van die kinderen
akkerland, 1 lopen 8 roeden, te Udenhout
e.z. Deenis van den Boer, a.e. de koper, e.e. een mestweg, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen door koop van Cornelis de Leeuw, wonende te Udenhout
27 juni 1755

422/110-111

Peter van Laarhoven, Cornelis van Laarhoven, Adriaantje van Laarhoven, Antonij van Iersel als man
van Hendrina van Laarhoven, Adriaan van den Bijgaart als man van Anna Maria van Laarhoven,
verkopen aan Marten Priems als man van Jenneke Huijberts van Laarhoven, die het resterende 1/6
deel al bezit
akkerland, 5 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. weduwe Gerrit van Beurden, e.e. Gerrit Vugts, a.e. de Gommerse straat
item een broekveld, 1 1/2 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Jenneken Robben, a.e. Lourens Vermeer, e.e. Peeter van de Ven, a.e. Francis Loomans
voor de som van 250 gulden
verkopers aangekomen van hun broer Hendrik van Laarhoven, overleden en begraven te Udenhout op
3 juni 1755
8 augustus 1755

422/112-113

Geert Adriaan Verhoeven, Gijsbert Jan Marten Heessels, Jan van Gorkom als man van Ariaantie Jan
Marten Heessels, Jan Janse Heessels, voor zich zelf en mede voor Willemijn Janse Heessels,
verkopen aan Daniel Jan Vermeer
een heiveld, genaamd den Halfe buunder, 1 lopen, te Udenhout bij den Brant,
e.z. erfgenamen Peter van Aalst, a.z. armen van Udenhout, e.e. de gemene lei, a.e. erfgenamen
Cornelis de Cort,
belast met jaarlijks 5 stuivers in een meerdere cijns van 1 gulden 5 stuivers aan de erfgenamen van
juffrouw van Turnhout,
voor de som van 35 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
15 september 1755

422/120

Ad van Deursen,
verkoopt aan Jan Huijbert Simons,
akkerland, 1/4 lopen, te Udenhout aan de Slimstraat,
e.e. de gemene straat, a.e. en e.z. Jan Storimans, a.z. Jan Slots
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belast met jaarlijks 13 stuivers 10 penningen aan de heer Rijperda te sBosch
voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
17 september 1755

422/123-124

Elias van Deursen,
verkoopt aan Jan Huijbert Simons,
akkerland, 1/4 lopen, te Udenhout aan de Slimstraat,
e.z. Jan Slots, a.z. en e.e. Jan Storimans, a.e. de straat
belast met jaarlijks 13 stuivers 10 penningen in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
30 september 1755

422/127-127v

Jan Ariens van de Ven,
verkoopt aan Jan Aart Brekelmans,
akkerland, 1 1/4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. erfgenamen Laurens Welles, a.z. Hendrik van den Hoof, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een
gemene weg
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 28 gulden
verkoper aangekomen door koop van 28 januari 1755
16 oktober 1755

422/130-131

Antonij van Gorkum, als man van Clasijna Claas Verhoeven,
verkoopt aan Wouter Verhoeven t.b.v. Anna Maria Verhoeven
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
noord Adriaan Slots, zuid de verkrijger, e.e. Adriaantie Bergmans, a.z. Jan Burgmans,
voor de som van 225 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws broers en zusters door deling van 30 april 1745
4 november 1755

422/131v-132v

Gelingh Schalk,
verkoopt aan Michiel Jan de Kok
land, bos en heide, genaamd Schoutenvelt, te Udenhout,
e.z. Arnout van de Ven, a.z. de gemeint, b.e.weduwe Govert Ophorst
voor de som van 116 gulden
verkoper aangekomen door koop op 11 april 1753
15 december 1755

422/1443v-144v

Joost Huijbert Geerts de Jongh,
verkoopt aan Daniel van Son, mede t.b.v. Jan Aart Peijnenburgh, ieder voor de helft,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout aan de Spijkerkant,
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e.z. Wijnand Verhoeven, a.z. Cornelis Jan Neelen, e.e. de Spijkerkant, a.e. de verkrijgers,
item akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Jan Neelen, a.z. Adriaan van Vugt, e.e. de Spijkerkant, a.e. de verkrijgers
deze percelen zijn belast met jaarlijks 2 kannen rogge in een meerdere pacht aan het Brants vrouwe
gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit
kwartier te sBosch
voor de som van 101 gulden
31 december 1755

422/147v-148

Fransis Verhoeven,
verkoopt aan Adriaan Verhoeven t.b.v. zijn moeder Cornelia weduwe Jan Verhoeven,
de helft in akkerland, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. Jan Wouter Coolen, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks de helft in 7 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van nihil
2 januari 1756

422/148v-149

Peter van der Schoor,
verkoopt aan Frans Huijbert Verhoeven,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. en e.e. weduwe Huijbert Verhoeve, a.z. een gemene straat, a.e. juffrouw Donkers te sBosch,
item akkerland, als voor, 1/2/ lopen,
b.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. juffrouw Donkers te sBosch, a.e. erfgemane Jan Marten Heessels
item, akkerland, als voor, 1/2 lopen,
e.z. weduwe Huijbert Verhoeven, a.z. Hendrik Cuijpers, e.e. juffrouw Donkers, a.e. Jan Ekels,
deze percelen zijn belast met jaarlijks 5 vat rogge OM aan de armen van Oisterwijk
deze percelen zijn leenroerig aan juffrouw Donkers (=Vosselaer)
voor de som van 30 gulden

19 januari 1756

422/150v-151

Arien Witlox,
verkoopt aan Peter Antonij Franken,
akkerland, 1 1/4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Storimans, a.z. Denis van den Boer, e.e. Jan van Doesburgh, a.e. een gemene straat,
voor de som van 119 gulden
12 februari 1756

422/155-155v

Jenneke Willem de Ridder, voorheen weduwe van Peter van de Laar, nu huisvrouw van Geert Broeren,
ziet af van haar recht op tocht t.b.v. 2 kinderen Peter Peter van de Laar en Cornelia Peter van de Laar,
huisvrouw van Jan Christiaan van Hees,
in een weiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
b.z. weduwe Adriaan Cruijssen, e.e. Huijbert van Berkel, a.z. Fransis Brok,
item akkerland, 3/4 lopen, als voor,
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e.z. weduwe Frank Wagemakers, a.z. kinderen Peter van Rijswijk, e.e. kinderen Adriaan van Iersel, a.e.
een gemene weg
14 februari 1756

422/156-156v

Jan Peters van Iersel,
verkoopt aan Steven Willem Burgmans,
akkerland, 44 roeden, te Udenhout in de Klijne mortel,
e.z. de verkrijger, a.z. Jan Huijbert van Iersel, scheidende op de helft van de sloot, e.e. armen van
Oisterwijk, a.e. een steeg,
voor de som van 222 gulden

14 februari 1756

422/157-157v

Jan Peter van Iersel
verkoopt aan Jan Huijbert van Iersel,
een weiveld, 2 lopen 7 roeden, te Udenhout in de Klijnen mortel,
e.z. Cornelia Wijnant Verhoeven, a.z. Steven Willem Burgmans, op de helft van de sloot afscheidende,
e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. een steeg
voor de som van 330 gulden

14 februari 1756

422/157v-158v

Jan Peter van Iersel,
verkoopt aan Jan Adriaan Joordens,
de helft in een broekveld, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Geertruijd Voskens, a.z. de lei, e.e. kinderen Zeger Schapendonk, a.e. Jan Hendrik Vermeer
voor de som van 70 gulden
14 juni 1746 - vernaderd door Aart Adriaan Bergmans

14 februari 1756

422/158v-159v

Jan Peter van Iersel,
verkoopt aan Jan Jnase de Kok,
een broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout, bij de Strijdhoeven,
e.z. Arnoldus Robben, a.z. Lourenske weduwe Lourens van Rijswijk, e.e. kinderen Arije Coolen, a.e.
Jan Frans van Berkel,
belast met jaarlijks 6 stuivers 7 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 57 gulden

28 februari 1756

422/164-165

Francis Lambert Brok,
verkoopt aan Jan van Waalwijk,
huis, hof en een stuk nieuw erf daaraan gelegen, te Udenhout aan de Kruijsstraat,
e.z. Geling Schalk, a.z. en e.e. de straat, a.e. Adriaan van Rooij,
belast met jaarlijks 12 stuivers 8 peningen aan het groot begijnhof te sBosch
voor de som van 840 gulden
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de verkoper reserveert 8 eiken bomen en alle wilgenbomen op het voorschreven perceel

1 maart 1756

422/165v-166v

Peeter, Adriaan en Norbert Teurlings, Arnoldus Vervoort als man van Antonet Terulings, voor de ene
helft,
Cornelis van Vlijmen en Peter van de Hout als man van Peternella van Vlijmen voor de andere helft,
verkopen aan Miggiel Jan de Kok
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout, aan de Asschotse steeg,
e.z. Jan van der Gouw, a.z. Willem Vermeer, e.e. ... van Reut, a.e. weduwe Peter Coolen,
belast met jaarlijks 1-4 deel in 15 stuivers 7 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 80 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

5 maart 1756

422-166v/167v

Peter van de Laar en Jan van Hees als man van Cornelia van de Laar,
verkopen aan Jan Adriaan Kruijssen, t.b.v. zijn moeder Jenneke weduwe Adriaan Kruijssen,
akkerland en weiland, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
b.z. weduwe Adriaan Kruijssen, e.e. Huijbert van Berkel, a.e. Fransis Brok,
voor de som van 180 gulden
verkoper aangekomen door afgang van tocht op 12 februari 1756

5 maart 1756

422/168-169

Peter van de Laar en Jan van Hees als man van Cornelia van de Laar,
verkopen aan Adriaan Vermeer, als voogd over de 2 kinderen van Adriaan Adriaan Koolen
akkerland, 3/4 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. weduwe Franc Wagemakers, a.z. kinderen Peter van Rijswijk, e.e. kinderen Adriaan van Iersel, a.e.
een gemene weg
voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen door afgang van tocht alhier op 12 februari 1756

5 maart 1756

422/169-170

Jacobus van Vught,
doet afstand van zijn recht op tocht t.b.v. zijn onmondig kind Embert van Vught,
in huis, hof en aangelegen erf, gelegen in 4 percelen, 7 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. de prins van Sulzbach, a.z. juffrouw van Beugen, e.e. de straat, a.e. kinderen Peter van Heeswijk,

16 maart 1756

422/172v-173v

Jan Adriaan van Iersel,
verkoopt aan Hendrik Jan van Iersel,
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bos en akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Kuijl,
e.z. Jan Heerkens, a.a. kinderen Adriaan Colen, e.e. weduwe Jan Verhoeven, a.e. een gemene steeg
belast met jaarlijks 10 vat en 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te
sBosch
voor de so van 5 gulden 5 stuivers
met gerechtigheid van weg over het erf van de weduwe Jan Verhoeven
verkoper aangekomen van zijn ouders

22 maart 1756

422/174-175

Hendrik Simons als man van Johanna Bastiaan van Engelant,
verkoopt aan Nicolaas Jan Witlox,
een broekveld, 1 lopen, te Udenhout, in de Gommerse straat,
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Michiel Coolen, e.e. de Gommerse straatm a.e. de verkrijger,
voor de som van 35 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

13 april 1756

422/175-175v

Hendrik Johannes van Laarhoven,
verkoopt aan Marten Adriaan Priems,
groes en uitgemoerde putten, 1 1/2 lopen, te Udenhout int broek,
e.z. de verkrijger, a.z. juffrouw Snel, b.e. Jacobus Cornelis van Laarhoven
voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

14 april 1756

422/176-176v

Adriaan Coolen, Jenneke Coolen, Johannes Peijneburgh als man van Jenne maria Coolen en Adriaan
Schonk als man van Anna Coolen,
zich mede sterk makende voor hun zwager Lambert van Aalst als man van Adriana Coolen,
verkopen aan Peter van de Pas t.b.v. de 2 onmondige kinderen van Francis van de Pas,
bos en heiveld, 4 lopen, te Udenhout in het Winkels broek,
e.z. Peter Wijnant van Iersel, a.z. Peter van den Bosch, e.e. Jan Raijmakers, a.e. Peter van der Zeijpe,
voor de som van 330 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

14 april 1756

422/177-177v

Johannes Peijnenburgh als man van Jenne Maria Coolen en Adriaan Schonk als man van Anna
Coolen, zich mede sterk makende voor hun afwezige zwager Lambert van Aalst als man van Adriana
Coolen,
verkopen aan Adriaan Coolen en Jenneke Coolen die het resterende 2/5 deel bezitten,
3/5 deel in akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Jan de Cort, a.z. de Mortelse steeg, e.e. Hendrik de Cort, a.e. weduwe Wouter Coolen,
voor de som van 72 gulden
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verkopers aangekomen van hun schoonouders

3 mei 1756

422/178v-179v

Lucas Gerrits van de Wouw en Wouter Cornelis Verschuer als man van Josijna Gerrits van de Wouw,
verkopen aan Adrianus Hendrik Bertens,
een nieuw erf, zowel akkerland als weiland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in den Berkhoek,
e.z. Jan Adriaan Schapendonk, a.z. Martnus van Abeelen, b.e. de gemene straat,
voor de som van 156 gulden

3 mei 1756

422/179v-181

Adriaan Adriaan Verhoeve en Hendrik Simons, voogden over de 6 kinderen van wijlen Hendrik Adriaan
Verhoeven en wijlen Maria Bastiaans van Engelant,
verkopen aan Nicolaas van de Pas
een kamer, met hof, 9 roeden, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Goijaart de Jong, a.z. weduwe Joost Verhoeven, e.e. de straat, a.e. het volgende perceel,
item akkerland, 1 1/4 lopen, als voor,
e.z. Goijaart de Jong, a.z. weduwe Joost Verhoeven, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.e. het vorige
perceel,
voor de som van 133 gulden
publiek verkocht 8 en 15 april 1756

31 mei 1756

422/185-185v

Willemijn Schapendonk weduwe Denis Schapendonk,
verkoopt aan Aart Broeren,
akkerland en weiland, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. en e.e. de prins van Sulzbach, a.z. Wouter Piggen, a.e. de straat
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders

9 juni 1756

422/186v-187

Adriaan van de Zande,
verkoopt aan Miggiel Peter van den Heesakker,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Joost Lombers, a.e. Goijard de Jong, e.e. Ariaen van Iersel, a.e. kinderen Arien Dekkers,
belast met jaarlijks 2 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van Beugen te sBosch
voor de som van 157 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders

24 juni 1756

422/188v-189
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Jan de Bakker als man van Jenneke Jan van Laarhoven,
verkoopt aan Miggiel Jan de Kok
de helft aan de noordzijde, van akkerland, genaamd de Geer, 1 3/4 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Peter van de Pasch, a.z. een steeg, e.e. een steeg, a.e. Jacobus Luijben,
voor de som van 55 gulden
verkoper aangekomen door deling van vandaag

19 juli 1756

422/191-192

Arien Cornelis Wiltox,
verkoopt aan Jan Peters van Rijswijk,
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout, t.p. de Leege reijte,
e.z. Fransis Brock, a.z. weduwe Adriaan Cruijssen, e.e. de heer van Geldermalse, a.e. de gemene
steeg
voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

10 augustus 1756

422/192-193

Thomas Martens de Bruijn,
verkoopt aan Adriaan Huijbert van Hees,
akkerland en weiland, te Udenhout bij de kreitenmolen,
b.z. Arien Huijbert van Hees, e.e. erfgenamen Adriaan van der Sterre, a.e. de straat,
voor de som van 195 gulden

17 augustus 1756

422/193-194v

Cornelis van Heusden, deurwaarder van de Raad van State, geauthoriseerd door de heer A. Tengnagel
als rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen in stad en meijerij van sBosch,
verkoopt aan Fransis Joost Maas,
houtveld en broekveld, genamd den Hoekbeemt, 12 lopen, te Udenhout t.p. de Brandse steeg
oost Jan Wouter Span, zuid erfgenamen Jan Peter Elissen, west de gemene steeg, noord kinderen
Peter Coolen,
belast met jaarlijks 15 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 107 gulden

1 september 1756

422/197v-198v

Jan, Arnoldus, Huijbert en Anna Maria, kinderen van Jan Janse Verhulst, mede voor hun afwezige
broer Cornelis en zuster Johanna Verhulst,
verkopen aan Nicolaas van de Pas,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. en e.e. heer Johan van Keulen, a.z. Jacob Schijven,
voor de som van 100 gulden
verkopers aangekomen van zhun ouders
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16 september 1756

422/198v-199v

Joost Adriaan Jorisse,
doet afstand van de tocht t.b.v. zijn minderjarige zoon Peter Joost Jorisse
akkerland, 5 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat, in de Achthoeven,
tussen de reengenoten,
item een weiveld, 1 lopen, als voor,
tussen de reengenoten,
item het achterste vierde deel in een moerveld, 1 lopen, als voor, in den Brant,
item de westelijke helft in een moerveld, 1 lopen, als voor,
naast het vorige perceel,
item het achterste vierde deel in de helft van een weiveld, 1 lopen, als voor,
tussen de reengenoten,
item akkerland, 2 1/2 lopen, te Berkel

9 oktober 1756

422/204-205

Gerrit van de Wouw, voor de helft,
Peter Pigmans en Adriaan Jan Willemse, voor 1/4 deel,
Gerrit van de Wouw nog voor Johanna Jacobus Rekkers, voor het resterend 1/4 deel
verkopen aan Arnoldus Jan Robben,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. Jan Cornelis Emmen, a.z. Jan de Lepper, b.e. een mestweg,
voor de som van 76 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders en voorouders

9 oktober 1756

422/205-205v

Arnoldus Jan Robben,
verkoopt aan Wouter Geert Leijten,
de onbedeelde helft in akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. Jan Cornelis Emmen, a.z. Jan Hendrik de Lepper, b.e. een mestweg,
belast met jaarlijks 3 gulden in een meerdere rente aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
voor de som van 75 gulden

13 oktober 1756

422/206v-207

Hendrik Jan van Iersel,
verkoopt aan Hendrik Cornelis van Laarhoven,
akkerland, 3 lopen, genaamd de Agtersten akker, te Udenhout, op de Schoorstraat,
e.z. Arien Brekelmans, a.z. Jan van Broekhoven, e.e. Arien Brekelmans, a.e. Aart Bergmans,
voor de som van 285 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

13 oktober 1756

422/207v-208

Joost Cornelis van Iersel, als man van Jenne Maria Vermeer,
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verkoopt aan Hendrik Jan van Iersel,
land, 4 lopen, te Udenhout in den Kuijl,
e.z. de verkopers, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. weduwe Pieter van Beugen, a.e. kinderen Adriaan
Piggen
voor de som van 435 gulden
verkoper aangekomen door delingmet de erfgenamen van de weduwe Aart Brekels, alhier

13 oktober 1756

422/208v-209

Joost Cornelis van Iersel,
verkoopt aan Michiel Jan de Kok,
akkerland, 3 lopen, genaamd den Agtersten Wijntjes akker, te Udenhout, op de Schoorstraat,
e.z. en e.e. Jan Adriaan van Iersel, a.z. de heer van Bommel, a.e. Peter Witlox
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

13 oktober 1756

422/209v-210

Joost Cornelis van Iersel,
verkoopt aan Jan Jan de Kok,
weiveld, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. Cornelis Cools, e.e. Jan de Jongh, a.e. een erfsteeg,
voor de som van 110 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

18 oktober 1756

422/210v-211v

Peter van den Meegdenbergh, en Wouter Aartse als man van Maria van den Meegdenbergh,
verkopen aan Jan Adriaan Cruijssen t.b.v. zijn moder Jenneke weduwe Adriaan Cruijssen,
heiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. de verkrijger, a.z. weduwe Jan van Strijdhoven, e.e. Huijbert van Berkel, a.e. de gemene straat
voor de som van 58 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

21 oktober 1756

422/211v-212v

Hendrik Jan van Broekhoven,
verkoopt aan Jan Adriaan Piggen,
broekveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. weduwe Frederik Antonisse, a.z. juffrouw Snel, e.e. Joost Lombers, a.z. Gijsbert van Rijswijk,
item broekveld, 1 lopen, als voor, in de Groenstraat,
e.z. Steven Burgmans, a.z. weduwe Adriaan van Ostaden, b.e. de verkrijger,
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns aan het bisschoppelijke kantoor te
sBosch,
voor de som van 200 gulden
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16 november 1756

422/217-218

Jan van Aalst, Lambert van Aalst, Willem van Aalst, en Jan van Hees als man van Maria van Aalst,,
mede voor hun afwezige broer Peter van Aalst,
verkopen aan Adriaan Jan Brekelmans,
het onbedeelde 1/3 deel in een weiveld, 3/4 lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. Gerrit Vugts, a.z. (niet ingevuld), e.e. de straat, a.e. weduwe Jan van Strijdhoven,
voor de som van 8 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

17 november 1756

422/218v-219

Jan Adriaan Marcelisse, als man van Maria Jacob Willems,
vernaderd akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Joost Lombers, a.e. Goijard de Jong, e.e. Ariaen van Iersel, a.e. kinderen Arien Dekkers,
belast met jaarlijks 2 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van Beugen te sBosch
op 9 juni 1756 verkocht door Adriaan van de Zande aan Michiel Peter van den Heesacker,

21 december 1756

422/220v-221

Peter Vermelis,
verkoopt aan Adriaan Vermelis,
weiveld, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Jan Vermeer, a.z. Peter Vermeer, e.e. Frans Coolen, a.e. Peter van de Ven,
voor de som van 225 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

4 januari 1757

422/221v-222

Jacobus Cornelis van Laarhoven,
vernaderd groes en uitgemoerde putten, 1 1/2 lopen, te Udenhout int broek,
e.z. de verkrijger, a.z. juffrouw Snel, b.e. Jacobus Cornelis van Laarhoven
op 13 april 1756 door Hendrik Johannes van Laarhoven verkocht aan Marten Adriaan Priems

17 mei 1757

422/257v-258v

Jan de Bakker als man van Jenneke Janse van Laarhoven,
verkoopt aan Fransis Peter Coolen
de noordelijke helft van een weiland en bos, 2 1/2lopen, te Udenhout achter het Winkel, genaamd het
Quaad velt,
e.z. Michiel van den Heesakker, a.z. Thoas van Iersel, e.e. kinderen Cornelis Vermeer, a.e. Wijnant
Verhoeven,
voor de som van 82 gulden
de verkoper reserveert het hout dat op het perceel staat
verkoper aangekomen door deling als hier van 8 maart 1751
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24 mei 1757

422/258v-259v

Wouter Piggen als man van Willemijn Jan Schapendonk,
vernaderd akkerland en weiland, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. en e.e. de prins van Sulzbach, a.z. Wouter Piggen, a.e. de straat
op 31 mei 1756 door Willemijn Schapendonk, weduwe Denis Schapendonk verkocht aan Aart Broeren

31 mei 1757

422/259v-261v

Peter Janse Witlox,
verkoopt aan Hendrik Jan van de Plas,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout, in den Brant,
e.z. Adriaan van de Plas, a.z. kinderen Claas Willem Dekkers, e.e. de steeg, a.e. de drunense duin
item een weiveld, 1/2 lopen, als voor,
e.z. Adriaan van de Plas, a.z. kinderen Willem Claas Dekkers, e.e. de heer van Wamel, a.e. de steeg,
item een perceeltje land, 1/4 lopen, als voor,
e.z. Adriaan van de Plas, a.z. kinderen Claas Willem Dekkers, e.e. weduwe Gerrit van Beurden, a.e. de
steeg
item een heibodem, 2 lopen, als voor,
e.z. Adriaan van de Plas, a.z. kinderen Claas Willem Dekkers, e.e. Adriaan van de Plas, a.e. de
Gommerse straat,
deze percelen zijn belast met jaarlijks 1/7 deel in een meerdere pacht van 6 gulden aan de Lieve
Vrouwe broederschap te sBosch
belast met jaarlijks 1/7 deel in een meerdere pacht van 1 gulden 10 stuivers aan het bisschoppelijk
kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 1/7 deel in 13 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan de armen van Udenhout
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen door deling van 18 juni 1749

2 juni 1757

422/262-263

Jan Jan de Jongh,
verkoopt aan Matthijs Ariens van Iersel,
huis, schuur, schop en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
noord Hendrik van Broekhoven, west Gerrit Cornelis van Iersel, zuid erfgenamen Jan van Iersel, oost
de straat,
item akkerland, 3 1/2 lopen, genaamd de Agterste Wijntjes akker, als voor,
noord erfgenamen Jan van Iersel, oost Johanna weduwe Piggen, west weduwe Peter van Laarhoven,
zuid het volgende perceel,
item een weiveld, 2 lopen, genaamd de Leege weij, als voor,
noord het vorige perceel, oost Cornelis Cools, zuid Jan de Kok, west weduwe Jan Verhoeven,
item weiland en heiveld, 5 lopen, als voor,
oost en noord erfgenamen de heer van Wamel, zuid Jan Schapendonk, west Gerrit van Iersel,
voor de som van 1035 gulden
verkoper aangekomen door deling van 25 juni 1754
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6 juni 1757

422/263v-264

Jan Christiaan van Hees,
verkoopt aan Jan Peter Swaans,
broekveld en houtveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Twee Steegden,
e.z. weduwe Cornelis Schapendonk, a.z. Michiel Pijnenburgh, e.e. Peter van Heeswijk, a.e. weduwe
Cornelis de Jongh
voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

27 juli 1757

422/267-268

Maria Jan van Laarhoven,
verkoopt aan Maria, weduwe van Jan Arien Priems,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout, in den Biesmortel,
e.z. weduwe Denis Schapendonk, a.z. weduwe Willem Verbeek, e.e. de Geeselse straat, a.e. Jan van
Loon,
belast met jaarlijks 1 gulden 7 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk
kantoor te sBosch
item een weiveld, 3/4 lopen, als voor,
e.z. Joost van Esch, a.z. weduwe Jan Adriaan Priems, e.e. heilige geest van sBosch, a.e.Anthonij van
Esch,
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van haar moeder

27 juli 1757

422/268v-269

Johanna Grevenbroek, weduwe Jan Piggen,
verkoopt aan Arnoldus Piggen
bos en akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. Peter van Iersel, a.z. de verkrijger, e.e. Jan Piggen, a.e. de Houtse straat,
voor de som van 200 gulden

22 september 1757

422/274-275

Heijliger en Cornelis Janse de Ridder,
verkopen aan hun broer Peter Jan de Ridder, die het resterende 1/3 deel al bezit,
2/3 deel in een kamer en hof, 1/2 lopen, te Udenhout bij de Slimstraat,
oost en zuid Adriaan van Broekhoven, west de heer J. van Keulen, noord de straat,
item 2/3 deel in akkerland 2 lopen, als voor,
oost Adriana van de Ven, west weduwe Jan Verhoeven, zuid Adriaan Vermeer, noord Adriaan van
Broekhoven,
item 2/3 deel in akkerland, 1 1/4 lopen, als voor in de Seshoeven,
oost Peter de Ridder, west een mestweg, zuid Adriaan Vermeer, noord Adriaan van Broekhoven,
item 2/3 deel in een weiveld, 2 lopen, als voor aan de Schoorstraat,
oost Arien Witlox, west Jan Stroimans, noord kinderen Arnoldus Robben
item 2/3 deel in een uitgeturfd moerveld, 1/2 lopen, als voor in den Brant,
e.z. Willem van Laarhoven, verdere ringenoten onbekend
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voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen van hun zuster Ida Jan de Ridder

8 oktober 1757

422/275v-276v

Anna Maria Aarts van Iersel, huisvrouw van Jan Willems van Broekhoven, wonende te Udenhout
verkoopt aan Nicolaas Cornelis van de Pas
akkerland, genaamd den Lange akker, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
b.z. Gerrit Vugts, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Jan de Bakker,
voor de som van 360 gulden

15 oktober 1757

422/278v-279

Hendrik Hamers,
verkoopt aan Cornelia Wijnant Verhoeven
een weiveld, genaamd den Beemt, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. en e.e. Peter van den Bosch, a.z.Michiel van den Heesakker, a.e. de straat,
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuiver aan de blokmeesters van de Vugterdijk te sBosch
voor de som van 120 gulden
publiek verkocht op 4 en 11 oktober 1757

15 oktober 1757

422/279v-280

Hendrik Adriaan Hamers,
verkoopt aan Joost van Rosch,
een houtveld en turfveld, 1 lopen, genaamd de Reijt, te Udenhout aan de Santkant,
e.z. en e.e. Marten Priems, a.z. Adriaan Verhoeven, a.e. de lei,
item een houtveld en turfveld, genaamd de Rietingh, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan de Lepper, a.z. Hendrik Sijmons (als gebruiker), e.e. Jan Verhoeven, a.e. de lei,
voor de som van 12 gulden
publiek verkocht op 4 en 11 oktober 1757

15 oktober 1757

422/280v-281

Hendrik Hamers,
verkoopt aan Frans Peter Coolen,
akkerland, genaamd den Groote akker, 4 1/2 lopen, te Udenhoutin den Biesmortel,
e.z. Hennen van Gorkum, a.z. Peter vanden Bosch, e.e. Adriaan Verhoeven, a.e. een gemene steeg,
item 1/6 deel onbedeeld in akkerland, 3 lopen, als vor,
e.z. Cornelis van den Heesakker, a.z. een steeg, b.e. Jan Eekels,
voor de som van 145 gulden
publiek verkocht op 4 en 11 oktober 1757

17 oktober 1757

422/281v-282

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

Zeeger Peter Mattijsse,
verkoopt aan Jan Adriaan Piggen de jonge,
heiveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. Peter Govert van Iersel, a.z. Steven Burgmans e.a., e.e. de Giersbergse steeg, a.e. Jan Adriaan
Piggen de oude,
voor de som van 127 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders

22 oktober 1757

422/282v-283

Willem Andries Swaans, als man van Maria Cornelis Hamers,
verkoopt aan Jan Adriaan Schapendonk,
een broekveld, 4 1/2 lopen, te Udenhout op de Hesseldonk,
e.z. kinderen Arnoldus Robben, a.z. de heer van Bree, e.e. Cornelis de Cort, a.e. (nie ingevuld).
voor de som van 116 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

3 november 1757

422/287v-289

Willem Brok als man van Adriana van Weesel,
verkoopt aan Adriaan Willem van Iersel,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout, aan de Santkant,
oost Joost Roosen, zuid en west Adriaan van Iersel, noord de gemene baan
item een perceel (niet nader omschreven) als voor, 1 1/2 lopen,
oost Peter van de Ven, zuid en west Jacobus vander Meulen, noord de gemene baan,
item akkerland, als voor op den Hoogen akker, 2 lopen,
oost en west Adriaan van Iersel, zuid marten Priems, noord de baan,
item land, als voor,
oost Adriaan van Iersel, west en zuid, Marten Priems, noord de baan,
item weiland, 5 lopen, als voor,
oost erfgenamen Bastiaan van Broekhoven, zuid de prins van Oranje, west Wouter van Iersel, noord
Adriaan van Iersel,
item land, 2 lopen, als voor in den Quaden akker,
oost Jacobus van Laarhoven, west Adriaan van Iersel, zuid erfgenamen Bastiaan van Broekhoven,
noord Peter van Heeswijk,
item erf, 40 roeden,, als voor,
oost en west Jacobus van Laarhoven, noord en zuid erfgenamen Bastiaan van Broekhoven,
item de helft in een heibodem, 4 lopen, als voor,
tussen de reengenoten
belast met jaarlijks 2 stuivers st. Lambertcijns aan de begijnen(??)
5de en 6de perceel belast met 5 gulden 7 stuivrs aan juffrouw van Beugen(?)
voor de som van 530 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn schoonouders te Loon op Zand op 1 november 1757

21 november 1757

422/296v-297v
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Maria Cornelis de Cort, weduwe Wouter Brekelmans, mede voor haar afwezige zuster Jenneke
Cornelis de Cort,
verkopen aan Cornelis Jan Driessen, mede t.b.v. zijn zuster Cornelia Jan Driessen,
akkerland en weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat,
e.z. weduwe Gerrit van Beurden, a.z. Thomas van Rijswijk, e.e. de Gommerse straat, a.e. weduwe
Gerrit van Beurden,
voor de som van 190 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

24 november 1757

422/297v-299

Jan van Hees, lasthebber van Herman Joost van Gorkum, wonende te Helvoirt, Adriaan Clijn wonende
te Waalwijk, en Elisabeth Clijn wonende te Loon op Zand, kinderen van Jan Clijn en Willemina
Penneborgh, en Frans Peter Coolen en de voornoemde Jan van Hees
verkopen aan Michiel vanden Heesakker, t.b.v. zijn zoon Cornelis Michiel van den Heesakker,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. een steeg, b.e. Jan Eekels,
item akkerland, 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. Jan Eekels,
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de heilige geest van sBosch
voor de som van 30 gulden
beide percelen zijn leenroerig aan het leenhof de Vosmeer (sic) toebehorende de erfgenamen van
Johannes Henricus Holtsakker

14 december 1757

422/300-300v

Hendrik van Laarhoven als man van Maria Cornelis van Roessel,
verkoopt aan Hendrik Peter Heijmans,
broekveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. weduwe Peter Heijmans, a.z. Govert Janse de Cort, e.e. Jan Janse Vugts, a.e. Jan Peijnenburgh
voor de so van 113 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

21 januari 1758

422/313-313v

Peter Jan van Iersel,
verkoopt aan Jan Adriaan Schapendonk,
broekveld, genaamd Beutens weij, 3 1/2 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. Thomas Jan van Reijswijck, e.e. weduwe Ariaen van Oorle, a.e. Peter
Jan van Iersel,
voor de so van 168 gulden en 10 stuivers
scheidende op de halve sloot tussen de verkoper en kopers land gelegen

4 februari 1758

422/313v-314

Adriaan Adriaan van Iersel,
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verkoopt aan Jan Lambert van Hees,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout, bij de Loonse Molenstraat, genaamd de Schijf,
e.z. Peter Peter Hamers, a.z. Cornelis Cornelis Cools, e.e. weduwe Hendrik van der Schoor, a.e.
weduwe Jan Piggen,
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan fuffrouw van den Endenpoel te sBosch
voor de som van 135 gulden 5 stuivers

4 februari 1758

422/314v-315

Adriaan Adriaan van Iersel,
verkoopt aan Jan Peter Priems,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Scheijf, bij de Loonse Molenstraat,
noord Peter Wouter Vouthengels, west de gemene straat, zuid weduwe Peter Priems, oost Maria
Cornelis de Jongh
voor de som van 230 gulden

17 februari 1758

422/317v-320

Anthonij Joost Maas,
verkoopt aan Francis Joost Maas,
1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Jan van Broekhoven, a.z. Hermanus van Iersel, e.e. een karweg, a.e. kinderen Andries Crooten,
item 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 2 1/2 lopen,
e.z. Adriaan Cornelis Vermeer, a.z. Hendrik Verhoeven, e.e. weduwe Seeger den Ouden, a.e. weduwe
Adriaan Cruijssen,
item 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 3 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan van den Boer, a.z. kinderen Peter de Ridder, e.e. Adriana Jan van de Ven, a.e.
Kreitenmolenstraat,
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Tengnagel te
sBosch
item 1/4 deel onbedeeld in een weiveld, 2 lopen, als voor,
e.e. Jacobus van der Crabben, a.e. weduwe Frederik Anthonisse, e.e. Cornelis Vermeer, a.z. een
steeg,
item 1/4 deel onbedeeld, in akkerland, 1 lopen, als voor op de Houtse straat,
rondom tudden Jacobus van Vugt,
item 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 1 lopen, als voor in den Kuijl,
e.z. Adriaan van de Pas, a.z. Hendrik van Iersel, e.e. kinderen Adriaan Piggen, a.e. de gemene straat,
item 1/4 deel onbedeeld in een weiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
e.z. Adriaan van de Pas, a.z. weduwe Adriaan Deeken, e.e. (niet ingevuld),
belast met jaarlijks 7 1/2 stuiver aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item 1/4 deel onbedeeld in akkerland, 1 3/4 lopne, als voor,
e.z. weduwe Jan Piggen, a.z. Joost Cornelis van Iersel c.s., e.e. weduwe Jan Piggen, a.e. Frans van
Berkel c.s.,
item 1/4 deel in een uitgeturfd moerveld, e lopen, als voor ind en Brand,
reengenoten onbekend,
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 150 gulden

23 februari 1758

422/321-322

Wouter van Iersel,
verkoopt aan Lourens Peter Vermeer,
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akkerland, 6 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. Aart Witlox, a.z. Geert verhoeven, e.e. Joost van Iersel, a.z. Geert Verhoeven,
belast met jaarlijks 8 1/2 vat rogge aan het kantoor van de heer Tengnagel in sBosch, op lichtmis
item een weiveld, 4 1/2 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. Joost Joordens, a.z. weduwe Peter van Iersel, e.e. Cornelis van Laarhoven, a.e. kind van Wijnant
Verhoeven
voor de som van 700 gulden

7 maart 1758

422/322v-323

Poulus van Strijdhoven, als man van Anthonetta Jan Corstiaan van Hees,
verkoopt aan Adriaan Crooten, t.b.v. het onmondige kind van wijlen Andries Crooten, genaamd Anneke
Andries Crooten,
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout, bij de Molenstraat,
e.z. Anneke Andries Crooten, a.z. Loureijs van Roessel, e.e. Adriaan van Iersel, a.e. Marcelis Joost van
Hees,
voor de som van 111 gulden

8 maart 1758

422/323-324

Jan Peter Priems als man van Willemijn Jan Heunen, Jacobus van Dal als man van Maria Jan Heunen
en Geert Jan Heunen,
verkopen aan Geeling Schalks
1/3 en 1/9 deel in een broekveld genaamd den Cnuttert, 6 lopen, te Udenhout in de Leege reijten,
e.z. Cornelis den Ouden, a.z. weduwe Denis Schapendonk, e.e. Jan Wouter Coolen, a.e. de kleijnen
Hesseldonk,
voor de som van 30 gulden

10 maart 1758

422/324v-325

Jan Gijsbert van den Broek, als man van Petronella Jan Boor,
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
een houtbos, 4 lopen, te Udenhout bij de Assense steeg,
oost de Heijstreep, west weduwe Govert Ophorst, noord de heer de Bock, zuid kinderen Heijliger Brock,
item een houtveld, 4 lopen, als voor,
oost de Heijstreep, west weduwe Govert Ophorst, noord kinderen Heijliger Brock, zuid Peter Ariens
Vermeer,
belast met jaarlijks 16 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 150 gulden

11 maart 1758

422/325v-326v

Thomas Jan van Rijsewijk,
verkoopt aan Cornelis en Cornelia Jan Driessen
een weiland, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij het Winkel,
e.z. de Gommerse straat, a.e. Elisabeth Geert van Beurden, zuid Elisabeth Gerrit van Beurden, noord
kinderen Jan Cornelis Jan Driessen,
voor de som van 195 gulden
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verkoper aangekomen door koop van Adriaen Jan Coolen
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