
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 423 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
maart 1758 – januari 1762

22 april 1758     423/5-5v

Arnoldus van Woensel,
Verkoopt aan Jan van den Beijgaart
Huis en hof, 6 roeden, te Udenhout,
e.z. en e.e. de verkoper, a.z. en a.e. de een gemene straat, 
belast met jaarlijks 1 duit cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 300 gulden

3 mei 1758     423/6-7

Cornelis Jan Driessen en Adriaen Cornelis van Iersel als man van Cornelia Jan Driessen,
Verkopen aan Jan Adriaan Piggen,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat, genaamd het Blokkens,
e.z. Jan Piggen, a.z. Hendrik van Bergeijk, e.e. Adriaan Adriaan van Iersel, a.e. weduwe Jan Coolen
belast met jaarlijks een pacht van 11 stuivers 4 penningen aan juffrouw Gansekreemer te sBosch op 
lichtmis

belast met jaarlijks 3 stuivers 14 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 105 gulden 5 stuivers

3 mei 1758     423/7-7v

Lambert Andries Crooten
Verkoopt aan Marcelis Joost van Hees,
De helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen, bij de Berkhoek,
e.z. de verkoper, a.z. de koper, e.e. Francis Thomas Maas, a.e. Lourens Cornelis van Roessel
voor de som van 110 gulden

verkoper aangekomen door deling van 5 februari 1757

12 mei 1758     423/10-10v

Matthijs Ariens van Iersel,
Verkoopt aan Johannes Denijs Roijmans,
Akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Adriaan Ariens van Iersel,. A.e. Peter Adriaen Coolen, e.e. juffrouw Donkerts, a.z. de straat
belast met jaarlijks een pacht van 8 vat rogge OM in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te 
sBosch

de verkoper moet de weg over het perceel onderhouden als vanouds

voor de som van 371 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen door deling van zijn ouders op 13 juni 1754

16 mei 1758     423/10v-11v

Adriaan Adriaan van Iersel, als man van Maria Heijliger van Grevenbroek,
Vernaderd een bos en akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
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e.z. Peeter van Iersel, a.z. Arnoldus Piggen, e.e. Jan Piggen, a.e. de Houtse straat,
dat Johanna Grevenbroek, weduwe Jan Piggen op 27 juli 1757 had verkocht aan Arnoldus Piggen

23 mei 1758     423/14-15

Cornelis Adriaan Priems als lasthebber van de erfgenamen van Peter Teunis van Laarhoven,
Verkoopt aan Jan Adriaan Schapendonk,
Akkerland, 5 lopen, genaamd de Schoorakker, te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. Aart Adriaen Bergmans, e.e. de gemene straat, a.e. Aart Arien Bergmans,
voor de som van 620 gulden

23 mei 1758     423/15-16

Cornelis Adriaan Priems als lasthebber van de erfgenamen van Peter Teunis van Laarhoven,
Verkoopt aan Jan Adriaan Jorissen,
Een broekveld, 4 lopen, naast het Klappenschoor te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. Peter Couwenberg, a.z. Jan van Berkel, e.e. Hendrik van Broekhoven, a.z. Adriaan Jan Vermeer,
voor de som van 260 gulden

23 mei 1758     423/16-17

Cornelis Adriaan Priems als lasthebber van de erfgenamen van Peter Teunis van Laarhoven,
Verkoopt aan Mattijs Adriaen van Iersel,
Akkerland, 3 lopen, genaamd de Agtersten Weijntjens acker, te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. erfgenamen Jan van Iersel, e.e. de verkrijger, a.e. erfgenamen Jan van Iersel,
voor de som van 310 gulden

23 mei 1758     423/17v-18

Cornelis Adriaan Priems als lasthebber van de erfgenamen van Peter Teunis van Laarhoven,
Verkoopt aan Hendrik Cornelis van Laarhoven,
Akkerland, 2 ½ lopen, genaamd de Huijsacker, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Adriaen Cornelis van Iersel, a.z. Hendrik van Broekhoven, e.e. weduwe Jan Verhoeven, a.e. de 
gemene straat,

voor de som van 320 gulden

23 mei 1758     423/18v-19

Cornelis Adriaan Priems als lasthebber van de erfgenamen van Peter Teunis van Laarhoven,
Verkoopt aan Thomas Janse van Rijsewijk,
Een “quaat” broekveld, 4 lopen, genaamd de Leege weij, te Udenhout in de Schoorstraat,
b.z. de verkrijger, e.e. de heer van Loon, a.e. Jan Adriaan Schapendonk,
voor de som van 160 gulden

26 juli 1758     423/24-24v

Wouter van Heeswijk, wonende te Goirle, weduwnaar van Jenneke Jan van Hees

Doet afstand van zijn recht op tocht t.b.v. van enige zoon Peter van Heeswijk uit dat voorschreven 
huwelijk

Van alle onroerende goederen te Udenhout en in andere plaatsen die hij samen met zijn vrouw bezeten 
heeft

27 juli 1758     423/25-25v

Peter Govert van Iersel als lasthebber van Jan Huijbert van Iersel,
Verkoopt aan Adriaen Huijbert van Iersel,
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Een weiveld, te Udenhout in de Slimstraat, 2 ½ lopen,
e.z. de verkrijger, a.z. de heer Neijsten, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Arnoldus Robbe
voor de som van 275 gulden

29 juli 1758     423/25v-26

Francis Willem Verbeek, Hendrina Willem Verbeek, weduwe Peter van Cromvoirt, Lourens Peter 
Coolen en Antonij Jan Vugts als voogden over de 3 kinderen van wijlen Peter Willemse Verbeek 
verwekt uit Peeternella Vugts, Jan van de Grint, mede voor Denis Baijens, voogden van het kind van 
wijlen Steven de Swart verwekt uit wijlen Jennemaria Willem Verbeek,

Verkopen aan Gerardus Eijsenbrands,
Akkerland, te Udenhout in de Geese straat, 5 kwartier lopen, 
e.z. Peter van de Ven, a.z. Jan de Lepper, e.e. Goijaart de Jong, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de heer Scheffers te sBosch
voor de som van 46 gulden
publiek verkocht op 24 juni en 1 juli 1758

29 juli 1758     423/26v-27

Francis Willem Verbeek, Hendrina Willem Verbeek, weduwe Peter van Cromvoirt, Lourens Peter 
Coolen en Antonij Jan Vugts als voogden over de 3 kinderen van wijlen Peter Willemse Verbeek 
verwekt uit Peeternella Vugts, Jan van de Grint, mede voor Denis Baijens, voogden van het kind van 
wijlen Steven de Swart verwekt uit wijlen Jennemaria Willem Verbeek,

Verkopen aan Jacobus van de Pasch,
Huis, schuur, schop met aangelegen akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. Peter van de Pasch, a.z. Dirk van Noort, e.e. de prins van Oranje, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan de Michiel Coolen
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan de erfgenamen van Wijnant Peter van Iersel
voor de som van 160 gulden
publiek verkocht op 24 juni en 1 juli 1758

29 juli 1758     423/27v-28

Francis Willem Verbeek, Hendrina Willem Verbeek, weduwe Peter van Cromvoirt, Lourens Peter 
Coolen en Antonij Jan Vugts als voogden over de 3 kinderen van wijlen Peter Willemse Verbeek 
verwekt uit Peeternella Vugts, Jan van de Grint, mede voor Denis Baijens, voogden van het kind van 
wijlen Steven de Swart verwekt uit wijlen Jennemaria Willem Verbeek,

Verkopen aan Francis Willem Verbeek,
Akkerland, te Udenhout in de Geese straat, 1 ½ lopen, 
e.z. Goijaart de Jong, a.z. Peter Verhoeven, e.e. Jan de Lepper, a.e. Wijnant Jan Verhoeven
belast met jaarlijks 8 vat rogge aan de heer Scheffers te sBosch
voor de som van 1 gulden

publiek verkocht op 24 juni en 1 juli 1758

10 augustus 1758     423/30-30v

Cornelis Jan de Wit,
Verkoopt aan Peter Jan Elisse,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biesemortel,
e.z. de armen van Udenhout, a.z. weduwe Jan van Son, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Joost Lombaerts
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan de rentmeester van de leprozen te 
sBosch

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



voor de som van 60 gulden

verkoper aangekomen door deling op 19 juni 1758 te Berkel van Jan Peter Elisse en wijlen Maria Gerrit 
Heunen

13 augustus 1758     423/30v-31

Jan Leendert van der Staak,
Verkoopt aan Jan Raaijmakers,
Een broekveld, 5 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
zuid Michiel Coolen, noord, oost de gemene straat, west de heer van Ceulen,
belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen op st. Thomasdag aan de weduwe Antonij Glaviman te 
Oisterwijk

voor de som van 350 gulden

25 augustus 1758     423/36-36v

Steven Hendrick Gubbens,
Verkoopt aan Peter Adriaen van Laarhoven,
De helft in 8 lopen broekveld, in het Giersbergs broek,
e.z. Maria van de Wiel, a.z. Adriaan van Vugt, e.e. (niet ingevuld), a.e. de lei
voor de som van 300 gulden

16 september 1758     423/36v-37v

Johanna Arien Brekelmans, weduwe Jan Huijbert van Iersel,
Doet afstand van haar recht op tocht t.b.v. haar zwagers Adriaan Huijbert van Iersel en Gerrit Lambert 

Pijnenburg als man van Maria Huijbert van Iersel
In akkerland, te Udenhout op het Winkel
e.z. en e.e. Miggiel Coolen, a.z. kinderen Lourens Smeijers, a.e. (niet ingevuld)
tevens de inboedel die zij met haar man gezamenlijk heeft bezeten en eiken bomen die bij het huis 
staan dat zij nu bewoond.

23 oktober 1758     423/40v-31

Adriaan Huijbert van Iersel en Gerrit Lambert Pijnenburg als man van Maria Huijbert van Iersel,
Verkopen aan Michiel Coolen,
akkerland, ¾ lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. en e.e. Miggiel Coolen, a.z. kinderen Lourens Smeijers, a.e. (niet ingevuld)
tevens de inboedel die zij met haar man gezamenlijk heeft bezeten en eiken bomen die bij het huis 
staan dat zij nu bewoond.

Voor de som van 67 gulden 10 stuivers

6 november 1758     423/42-42v

Nicolaas Adriaan Verhoeven, weduwnaar van Jannemie Peter Vermeer, wonende te Udenhout,

Doet afstand van zijn recht op tocht op al zijn erfelijke en erfhavelijke goederen die hem bij het 
overlijden van zijn huisvrouw (eerder weduwe Adriaen Adriaen Coolen) zijn aangekomen

t.b.v. Magdalena Coolen, zijn overleden vrouws dochter

23 november 1758     423/44-44v

Arnoldus Piggen,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
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Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
Oost de verkrijger, west weduwe van Beugen, zuid de Houtse straat, noord kinderen Adriaan de Meijer
Voor de som van 110 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen door deling met zijn zusters

30 november 1758     423/45-46

Jan Antonij de Brouwer, weduwnaar van Jenneke Aart Jan Teune

Doet afstand van zijn recht op tocht t.b.v. zijn drie minderjarige kinderen Cornelis, Jan en Hendrik de 
Brouwer

Een perceel land, 21 roeden, te Oisterwijk in de Bogt
b.z. en e.e. Jan Paulus van de Wouw, a.e. de gemene heide
item de helft in een weiland, 2 lopen, te Oisterwijk in de Wippenhouten,
b.z. Willem Hoppenbrouwers, e.e. de stroom, a.e. de middel sloot
item de helft in een weiveld, ½ lopen, te Oisterwijk genaamd den Vrijmortel
e.z. Cornelis van Eck, a.z. en e.e. Willem Hoppenbrouwers, a.e. Aalbert Baasten
item land en weiland, te Heukelom, genaamd Kivits heijvelt, 2 lopen,
e.z. een heisteeg, a.e. Jan Paulus van de Wouw, e.e. Jan van Gorp, a.e. de gemene heide

De nieuwe eigenaren verkopen het op dezelfde dag (423/46v-47v) aan Jan Paulus van de Wouw
1ste perceel belast met 5 duiten cijns jaarlijks aan de domeinen van Brabant
uit  de 2 laatste percelen 6 duiten cijns jaarlijks aan de domeinen van Brabant
voor de som van 60 gulden

9 december 1758     423/48v-51v

Michiel Pijnenburg gemachtigd door Magdalena Coolen, wonende te Udenhout
schenkt aan Nicolaas Adriaen Verhoeven,
Huis en hof, ¼ lopen, te Udenhout aan Cruijsstraat,
e.z. Adriaen Jan Vermeer, a.z. weduwe Crijn van Strijthoven, e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Jan 
Vermeer
item een houtbos in de nieuwe erven, 3 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. weduwe Adriaan Marcelissen, a.z. en b.e. de gemeint
item een broekveld, 1 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Hendrick Verhoeven, a.z. Claas Adriaen Verhoeven, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de 
gemene straat
item akkerland, 4 lopen, als voor op de Schoorstraat,
zuid en west Jan Brekelmans, oost weduwe Jan Verhoeven, noord de heer Waterin
item akkerland, 1 ¾ lopen, als voor in de Biesmortel
zuid Peter Cornelis van de Pas, noord Adriaen van Iersel, west de heer van Ceulen, oost het geefhuis 
van sBosch,
item een broekveld, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Steven Burgmans, e.e. Adriaen Willem Verhoeven, a.e. erfgenamen 
Peter Robben
item een broekveld, 2 lopen, als voor, genaamd den Assent,
e.z. Frans van Broekhoven, a.z. Peter van Iersel, e.e. kinderen Adriaen Franse, a.e. de gemene steeg
item een heiveld, 7 lopen, als voor in de Brandse steeg,
e.z. Claas Verhoeven, a.z. Jan Peter Elissen, e.e. de Brandse steeg, a.e. weduwe Govert Ophorst
item een houtbos, 8 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
oost Laurens Hendriks, west gasthuis van sBosch, zuid Jacobus Baasten, noord kinderen Aart 
Couwenbergh
item een houtbos, 2 ½ lopen, in de Groenstraat, 
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oost Nicolaes Adriaen Verhoeven, west gasthuis van sBosch, zuid Jan de Jongh, noord de gemene 
straat
item de helft in een broekveld, in het geheel 2 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Johannes Frans Wouterse, a.z. Jan Dries Schijven, e.e. Jan Raijmakers, a.e. de straat

en nog alle erfhavelijke goederen die waarvan Nicolaes Adriaen Verhoeven op 6 november 1758 de 
tocht aan Magdalena Coolen had overgedragen.

Getaxeerd op 1424 gulden 8 stuivers 12 penningen

9 december 1758     423/52-54v

Michiel Pijnenburg gemachtigd door Magdalena Coolen, wonende te Udenhout
Schenkt aan de weduwe Laurens van Rijswijk,
huis en aangelegen erf, 6 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. en e.e. weduwe Laurens van Rijswijk, a.z. weduwe Aart Witlox, a.e. de gemene straat
item een weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Leegereijtse steeg.
e.z. Willem Grevenbroek, a.z. een mest- of aardweg, e.e. Elias Grevenbroek, a.e. weduwe Aart Geert 
Witlox
item een broekveld, ½ lopen, als voor aan de Gommerse straat,
e.z. (niet ingevuld), a.z. Jan Verhoeven, e.e. weduwe Jan Pijnenburg, a.e. weduwe Frijs van Rijsewijk
item een broekveld, genaamd de Knuttert, 1 lopen, als voor,
e.z. Geelinck Schalk, a.z. Gijsbert van Reijsewijk, e.e. erfgenamen advocaat Snel, a.e. weduwe Denijs 
Schapendonk
item 1/6 deel in akkerland, in het geheel 36 lopen, 13 roeden, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. weduwe Laureijs van Rijsewijk, e.e. de heer Cattenburgh, a.e. weduwe 
Coolen,
item huis, schuur, schop en erf, 4 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Heerkens, a.z. een erfweg, e.e. Adriaen Adriaen Marcelisse, a.e. de straat
item akkerland, 7 lopen, als voor,
e.z. weduwe Denijs van den Boer, a.z. het kind van Goijaert Huijbert van Iersel, e.e. kinderen Arien van 
Iersel, a.e. de gemene straat
item 4 Cuijlweijen, samen 9 lopen, als voor,
e.z. Peter Cornelis Vermeer, a.z. en e.e. Hendrik van Iersel, e.e. Frijs Verhoeven
item een broekveld, genaamd het Latbos, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Victor van Beugen, a.e. Mattijs Arien van Iersel, e.e. Cornelis Pijnenburg, a.e. weduwe Jan 
Piggen,
item de helft in een heiveld, 7 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.z. weduwe Jan Coolen, e.e. prins van Sultzbach, a.e. de straat
item akkerland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan van Berkel, a.z. een mestweg, e.e. kinderen Adriaen Piggen, a.e. kinderen Antonij Peter 
Francke
item akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. (niet ingevuld), a.z. Michiel Aart Joosten, b.e. een erfweg
item een broekveld, 2 ½ lopen, genaamd het Agterste Seijsveldeke, als voor op de Schoorstraat,
e.z. kinderen Arnoldus Robben, a.z. (niet ingevuld), e.e. Adriaen jan Vermeer, a.e. Jan de Kok
item akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. weduwe Jan Piggen, a.z. Francis Brock, e.e. Jan Heerkens, a.e. een gemene weg
item akkerland, 1 ¼ lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Jan van Staak, a.e. de verkrijger, b.e. een gemene weg
item akkerland, 1 lopen 8 roeden, als voor in de Seshoeven,
e.z. Denijs van den Boer a.z. de verkrijger,  e.e. een mestweg, a.e. (niet ingevuld)
item akkerland, ¾ lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. weduwe Franc Wagemakers, a.z. kinderen Peter van Rijswijk, e.e. kinderen Adriaen van Iersel, a.e. 
een gemene weg
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getaxeerd op 1273 gulden 19 stuivers 6 penningen

9 december 1758     423/55-56

Michiel Pijnenburg gemachtigd door Magdalena Coolen, wonende te Udenhout
Schenkt aan de weduwe Peter Wijnand van Iersel en Adriaantje van de Ven,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. en e.e. weduwe Laurens van Rijsewijk, a.z. heilige geest van sBosch, a.e. een gemene straat
item land, 3 ½ lopen, als voor bij de Kleijne Mortel,
b.z. Andries van den Bosch, b.e. de armentafel van Oisterwijk
item een weiland en bos, 3 lopen, als voor bij de Groenstraat,
e.z. Claas Verhoeven, a.z. het kind van Adriaen Coolen, e.e. Steven Burgmans, a.e. Nicolaas 
Verhoeven,
item 8 lopen broekveld, als voor,
e.z. jonker de Jeger, a.z. Ariens Brekel, e.e. Adriaen Cornelis Vermeer, a.e. de heer Cattenburgh
getaxeerd op 307 gulden 10 stuivers

op 6 november geschonken en die schenking is op 29 november 1758 goedgekeurd door de Raad en 
Leenhof van Brabant te sHage

9 december 1758     423/56-56v

Michiel Pijnenburg gemachtigd door Magdalena Coolen, wonende te Udenhout
Schenkt aan Adriaen Vermeer,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Maria Jan Vermeer, a.z. weduwe Jan van Ceulen, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. gemene weg
getaxeerd op 90 gulden

op 6 november geschonken en die schenking is op 29 november 1758 goedgekeurd door de Raad en 
Leenhof van Brabant te sHage

9 december 1758     423/57-57v

Michiel Pijnenburg gemachtigd door Magdalena Coolen, wonende te Udenhout
Schenkt aan Jan Adriaen Piggen,
Weiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
Zuid erven Steven Burgmans, noord Nicolaas Verhoeven, oost kinderen Adriaen Coolen, west kinderen 
Laureijs van Rijsewijck
getaxeerd op 41 gulden 10 stuivers

op 6 november geschonken en die schenking is op 29 november 1758 goedgekeurd door de Raad en 
Leenhof van Brabant te sHage

9 december 1758     423/57v-59v

Michiel Pijnenburg gemachtigd door Magdalena Coolen, wonende te Udenhout
Schenkt aan de kinderen van Adriaen Piggen, genaamd Wouter, Jan, Willem, Huijbert, Laurens, Arien 
en Ariaentie,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. erfgenamen Johan Piggen, a.z. Adriaen Adriaen Coolen, e.e. een vaarweg, a.e. een akkerweg
akkerland en weiland, genaamd de Agterste weij, 6 lopen, als voor ten einde de Twee steegen,
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e.z. Aart Adriaen Wolfs, a.z. Adriaen Schapendonck, a.e. Adriaan Vermeer
akkerland, 7 lopen, als voor,
b.z. Jan van Berkel, e.e. kinderen Willem Gerrit Ariens, a.e. kinderen Adriaen Piggen,
akkerland, 4 lopen, als voor aan de Hooge pad,
b.z. en e.e. Steven Burgmans, a.e. juffrouw van Beugen, a.e. Peter Jan Vermeer
akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Johanna Piggen, a.z. het kind van Adriaen Coolen, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. een 
gemene weg
een broekveld, genaamd Gielen veld, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. weduwe Joost van Iersel, e.e. de prins van Sultzbach, a.e. Adriaen 
Aart Hamers
een weiveld, 3 ½ lopen, als voor in de Cuilen,
e.z. weduwe Nicolaas de Kok, a.. het volgende perceel, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de Cuil
een weiveld, 2 ½ lopen, als voor
e.z. het vorige perceel, a.z. en b.e. juffrouw van Beugen, 
de helft onbedeeld in een moerveld, 1 ½ lopen, als voor in de den Brand,
e.z. (niet ingevuld), a.z. (niet ingevuld), e.e. kinderen Peter Nouwens, a.e. (niet ingevuld)
getaxeerd op 528 gulden

op 6 november geschonken en die schenking is op 29 november 1758 goedgekeurd door de Raad en 
Leenhof van Brabant te sHage

22 januari 1759    423/64-64v

Jan Wouter Coolen, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Francis Lambert Brok,
Akkerland, genaamd den Hondsakker, te Udenhout, 4 lopen,
e.z. weduwe Peter van der Suijpen, a.z. een mestweg, e.e. Peter Ariens Verhoeven, a.e. weduwe 
Simon Priems
voor de som van 410 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen van zijn vrouws oom Claas Arien Vermeer

23 januari 1759     423/65-65v

Jan Adriaan Piggen,
Verkoopt aan Jan Janse Vermeer,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Seshoeven,
e.z. kinderen Jan Phlipsen, a.z. Anna Maria Adriaan van Iersel, b.e. een mestweg
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

23 januari 1759     423/65v-66v

Adriaan Adriaan van Iersel,
Verkoopt aan Jan van der Sterre,
Akkerland en weiland, 1 ¼ lopen, te Udenhout t.p. de Schijff, bij de Loonse Molenstraat,
e.z. Peter Hamers, a.z. weduwe Cornelis van Loon, b.e. een gemene steeg
voor de som van 121 gulden

24 januari 1759     423/67v-70
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Arnoldus Piggen, Adriaan Wouter van Iersel als man van Johanna Aert Piggen, Peter Verhoeven en 
Cornelis Huijbert van Laarhoven als man van Maria Adriaan Janse Vermeer, ieder voor 1/5 deel, samen 
het geheel,
Verkopen aan Jacobus Peter Verhoeven,
1 - Huis, schuur en schop met 5 lopen akkerland, in de Kuijl te Udenhout,
Oost en zuid Hendrik van Iersel, west juffrouw van Ravestijn, noord een weg,
2 – akkerland, genaamd het Groenveldeke, als voor, 1 ½ lopen,
oost een weg, zuid kinderen Adriaan Coolen, west juffrouw van Ravestein, noord Joost Cornelis van 
Iersel
3 – 1/5 deel in akkerland, als voor, 1 ½ lopen, in de Cuilen,
oost een weg, zuid Joost Cornelis van Irsel, noord en west kinderen Adriaan Coolen
4 – land, als voor, akkerland, genaamd den Berkakker, 2 ½ lopen, 
oost Jan van Berkel, zuid Joost Cornelis van Iersel, west een weg, noord Adriaan van Iersel,
5 – land, genaamd den Hoogen akker, 5 lopen, als voor,
oost kinderen Adriaan Piggen, zuid Adriaan Slaats, west Steven Burgmans, noord juffrouw van 
Ravestein
6 – weiland, 3 lopen, genaamd de Nieuwe weij, als voor,
oost Jan Raijmakers, zuid Hendrik van Iersel, west kinderen Adriaan Piggen, noord juffrouw van 
Ravestein
7 – weiland, als voor, genaamd de Groote weij, 2 ½ lopen, 
oost Jan de Lepper, zuid de kerksteeg, west Steven Burgmans, noord Jan Raaijmakers
belast met jaarlijks 24 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
8 – een broekveld, genaamd het Latbosch, als voor 1 ½ lopen,
oost kinderen Arnoldus Robben, zuid kinderen Jan Phlipsen, west kinderen Adriaan Coolen, noord 
Francis Brok
9 – een heiveld, als voor,
oost Jan van Berkel, zuid juffrouw van Ravestein, west Frans van Berkel, noord de prins van Sulsbach,
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het manhuis te Oisterwijk
voor de som van 1500 gulden

verkopers aangekomen van wijlen Johanna van Grevenbroek, weduwe Jan Piggen

26 januari 1759     423/70-71

schuldbekentenis van Cornelis de Leeuw en Petronella Lambert Brok, echtelieden te Udenhout

26 februari 1759     423/77v-78v

Antonij Jan van Rijsewijk,
Verkoopt aan Hendrik Peter Heijmans,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel, genaamd den Huijsakker,
b.z. en e.e. weduwe Peter Heijmans, a.e. kinderen Jan Brekelmans,
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere rente aan de heer de Hee te sBosch
voor de som van 33 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader

26 februari 1759     423/78v-79

Jan Verhulst, Arnoldus Verhulst, Huijbert Verhulst en Annemie Verhulst, allen mede voor Johanna 
Verhulst en Cornelis Verhulst wonende te Gemert,
Verkopen aan Claas van de Pas,
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Land, ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Laureijs Peter Vermeer, a.z. Willem Gerit de Cort, e.e. Gijsbert van Rijsewijk, a.e. Johan van 
Ceulen,
voor de som van 31 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

3 maart 1759     423/83-84

Joost van Rosch,
Verklaart te “resuporteren” aan Adriaen Maas, een broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Giersbergs 
broek,
e.z. Michiel Peter Coolen, a.z. Jan Vermeer, e.e. Steven Burgmans, a.e. Hendrik Peter Heijmans c.s.,

Joost van Rosch had dit perceel in 1757 gekocht van Adriaen Maas, onder de voorwaarde dat Adriaen 
Maas dit perceel binnen twee jaar voor dezelfde som zou kunnen terugkopen (200 gulden)

10 maart 1759     423/86-87

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 Assentse steeg,
Oost de Heijstreep, west de weg Govert Ophorst, noord de heer de Bak, zuid kinderen Heijliger Brok,
Item een houtveld, 4 lopen, als voor,
Oost de Heijstreep, west de weg Govert Ophorst, noord kinderen Heijliger Brok, zuid Peter Ariens 
Vermeer,

Belast met jaarlijks 16 stuivers 8 penningen cijns “te betaalen in twee Texten” aan het bisschoppelijk 
kantoor te sBosch

Voor de som van 150 gulden

18 maart 1759     423/88v-89

Jan Willem de Cort, Marcelis van Dijk als man van Cornelia Willem de Cort, Jan Cornelis Beens als 
man van Barbara Willem de Cort, en Norbert Peter Hurvers als man van Anneke Willem de Cort,
Verkopen aan Adriaan Janse Slots,
Een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
Oost de gemene straat, noord erfgenamen … van de Lipstadt, west Govert Wijnand van Iersel, zuid de 
gemene steeg
Voor de som van 365 gulden 5 stuivers

Verkopers aangekomen van Willem de Cort, hun vader

24 maart 1759     423/91

Joost van Rosch als armmeester van Udenhout

3 april 1759     423/92-93

Thomas Govert van Iersel, als man van Maria Jans van Laarhoven,
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Verkoopt aan Anthonij Dekkers,
De helft aan de westzijde van akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers, voor de 
Spijkerkant,
e.z. Michiel van den Heesacker, a.z. Jan de Bakker, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 4 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan de heilige 
geest van sBosch
voor de som van 22 gulden

verkoper aangekomen door deling tegen zijn schoonzuster Jenneke Jan van Laarhoven

6 april 1759     423/93-94

Peter Daniels,
Verkoopt aan Wouter Adriaan Verhoeven,
Land, 1 lopen, te Udenhout aan de Santkant,
e.z. Wouter Arien Verhoeven, a.z. Wijnand Janse Verhoeven, e.e. Joost Lombers, a.e. de gemene 
heide
voor de som van 40 gulden

verkoper aangekomen van Adriaantje Gijsbert Joordens

11 april 1759     423/94-95

Lambert Andries Crooten,
Verkoopt aan Marcelis Joost van Hees,
Land, 1 ½ lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen, bij de Berkhoek,
E.z. Anneke Andries Crooten, a.z. de koper, e.e. Francis Thomas Maas, a.e. Laurens Cornelis van 
Roessel,
Voor de som van 100 gulden

Verkoper aangekomen door deling van 5 februari 1757

28 april 1759     423/97v-98v

Willem Gerrit de Cort,
Verkoopt aan Adriaen Aart Vermelis,
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adriaan de Cort, a.z. weduwe Geert van Beurden, e.e. Michiel Peter Coolen, a.e. Arien de Cort
belast met jaarlijks 5 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
voor de som van 352 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen van zijn ouders

3 mei 1759     423/100-100v

Cornelis Andries Frijsse,
Verkoopt aan Peter Janse de Ridder,
Land, 41 roeden, te Udenhout aan de Houtse straat in de Grooten akker,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Peter Jan de Ridder, b.e. Jan van Broekhoven
voor de som van 80 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders
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11 mei 1759     423/100v-101v

Claas Adriaan Verhoeven,
Verkoopt aan weduwe Peter Wijnant van Iersel,
Huis, hof en aangelegen erf, te Udenhout op de Cruijsstraat,
e.z. en e.e. Adriaan Vermeer, a.z. weduwe Crijn van Strijthoven, a.e. de straat
voor de som van 500 gulden

verkoper aangekomen door schenking op 6 november 1758

16 mei 1759     423/103-104v

Jan Wouter Coolen, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan mr. Philip Reinhard Vitriarius,
Land, 44 roeden, genaamd den Corten Steegacker, te Udenhout, op het Winkel,
e.z. en b.e. Michiel Peter Coolen, a.z. Geert Stoeldraijers,
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 17 stuivers 8 penningen aan het geestelijk kantoor te sBosch
verkoper aangekomen van zijn vrouw Adriaantje Adriaan Vermeer,

item, land, 1 ¼ lopen, als voor,
e.z. Laurens Verhoeven, a.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, e.e. het groot Gasthuis, a.e. een gemene 
weg

item de helft in land, 1 ¼ lopen, als voor,
verkoper aangekomen door koop van Hendrik Lambert van Hees
e.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, a.z. weduwe Wouter Coolen, e.e. het groot gasthuis, a.e. een 
gemene weg
verkoper aangekomen door koop van Hendrik Lambert van Hees

voorwaarde: de koper mag deze percelen binnen twee jaar voor dezelfde prijs terugkopen, met de 
gemaakte kosten.

Voor de som van 350 gulden

29 mei 1759     423/105-106

Francis Joost Maas,
Verkoopt aan Jacobus van Vught,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.e. en rondom Jacobus van Vught,
voor de som van 107 gulden

verkoper aangekomen door koop op 17 februari 1758

16 juli 1759     423/109-109v

Jan Christiaan van Hees,
Verkoopt aan Nicolaas Cornelis van de Pasch,
Akkerland, 1 ½ open, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. Peter Cornelis van de Pas, a.z. een vaarweg, e.e. Jan Wouter Span, a.e. een gemene weg
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voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

3 augustus 1759     423/112v-113v

Hendrik Berkelmans,
Verkoopt aan Adriaan Vermeer
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, genaamd de Lange Rugge,
West Peter Hamers, oost Martinus Eijsenbrandt, noord en zuid een gemene mestweg, 
Belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders door deling van 16 december 1756

De helft onbedeeld in akkerland, 5 lopen, genaamd de Ses loopense, als voor,
Noord Peter Vouthengels, zuid Maria de Jong, oost een mestweg, west Peter Hamers,

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

Item de helft onbedeeld in akkerland, 30 roeden, als voor,
Oost Peter Vouthengels, west Andries de Jong, noord en zuid een gemene mestweg

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

Voor de som van 495 gulden 5 stuivers

4 augustus 1759     423/113v-115

Andries Verhagen als man van Elisabeth Brok,
Verkoopt aan Adriaen Vermeer,
Akkerland, genaamd het Schuurken, te Udenhout, 2 ½ lopen,
Oost weduwe Denis Schapendonk, west de straat, zuid Peter Vouthengels, noord Adriaan van de 
Schoor
Belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout,
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

Item de helft onbedeeld in akkerland, 5 lopen, genaamd de Ses loopense, als voor,
Noord Peter Vouthengels, zuid Maria de Jong, oost een mestweg, west Peter Hamers

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

Item de helft in akkerland, onbedeeld als voor, 30 roeden,
Oost Peter Vouthengels, west Andries de Jong, noord en zuid een mestweg

Verkoper aangekomen als voor

Voor de som van 450 gulden

9 augustus 1759     423/116-117

Nicolaas van Erk, voor zichzelf en voor zijn zoon Lodewijk van Erk, wonende te Gouda,
Verkopen aan Andries Verhagen,
Een grote hoeve lands, te Udenhout in de Loonse Molenstraat, tussen de reengenoten aldaar, nu 
gebruikt door Jan Jorisse en Pieter Hamers
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Item een kleine hoeve lands te Loon op Zand, genaamd den Hoogen akker, nu in gebruik door Dirk 
Nouwens

Met alle getimmerte van huizen en schuren, bepotingen en beplantingen daar op staande,

Deze hoeven behoren aan Lodewijk van Erk toe.

Deze hoeve(n) zijn belast met jaarlijks:
Een cijns van 4 gulden 16 stuivers 12 penningen in verschillende posten aan de heer van Loon,
Item 4 gulden 8 stuivers 12 penningen in 2 posten aan juffrouw Donkers te sBosch
Item 1 gulden 17 stuivers 6 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

Dit alles voor de som van 6500 gulden

15 augustus 1759     423/118v-119v

Hendrik Berkelmans,
Verkoopt aan Jan Frans van Berkel,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Cuijl, genaamd den Patakker,
e.z. erfgenamen Jan van Huijclom, a.z. en e.e. Victor van Beugen, a.e. een gemene mestweg,
belast met jaarlijks 3 vat rogge oude maat in een meerdere pacht aan juffrouw Pelgrim te sBosch
voor de som van 172 gulden

verkoper aangekomen door deling van 30 december 1758

28 augustus 1759     423/119v-120

Frans Peter Coolen, verkoopt aan Jan Wouter Span,
Een rijweg, 3 roeden land, 20 voeten breed, te Udenhout bij de Brandse steeg,
e.z. Jan Wouter Span, a.z. Govert van Iersel, e.e. de Brandse steeg, a.e. de verkoper
voor de som van 5 gulden 5 stuivers

Jan Wouter Span belooft dat over deze rijweg altijd geweegd mag worden.

3 oktober 1759     423/125v-126

Augustinus Michiel Vermeer,
Verkoopt aan Cornelis Michiel Vermeer,
Een “quaade”  wei, ½ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, aan het Udenhouts broek,
oost Adriaan Adriaan van Iersel, zuid Cornelis Michiel Vermeer, west de verkoper, noord onbekend,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen door deling van zijn ouders

6 oktober 1759     423/126-127

Jan Babtist Castelijns als man van Annemie Ariaan van Rijsewijk,
Verkoopt aan Peter Cornelis Vermeer,
Een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in den Brand,
e.z. en e.e. Peter van Cleeff, a.z. weduwe Govert Ophorst, a.e. de waterloop
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voor de som van 94 gulden 10 stuivers

15 oktober 1759     423/127-128

Jan van den Bijgaert, wonende te Berkel,
Verkoopt aan Peter Antonij Franken,
Huis en hof, 6 roeden, te Udenhout in de Kruisstraat, 
e.z. Arnoldus van Woensel, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 310 gulden

verkoper aangekomen door koop van Arnoldus van Woensel, 22 april 1758

12  december 1759     423/138v-139

Peter Lambert Vugts, wonende te Enschot,
Verkoopt aan Cornelis Lambert Vugts,
Een heiveld, 1 lopen, te Udenhout bij de Strijthoeve,
e.z. Jan Vermeer, a.z. vrouw Antonisse, e.e. Michiel Pijnenburgh, a.e. Peter de Ridder
voor de som van 25 gulden

verkoper aangekomen van zijn broers en verdere erfgenamen van hun zuster

3 januari 1760     423/143-144

Jan Wouter van Broekhoven en Johanna Wouter van Broekhoven, ieder voor 1/3 deel,
Verkopen aan Joost Leermans, als man van Helena Wouter van Broekhoven die het resterende 1/3 
deel bezit,
Huis, schop, bakhuis, hof en verdere aangelegen erve, 3 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.z. Peter den Deup, a.z. en e.e. kinderen Wouter Peter van de Pasch, a.e. de heide,
belast met jaarlijks 3 gulden aan de rentmeester van de geestelijke goederen in dit kwartier,
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan de domeinen van Brabant
item akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Hooghout, 
e.z. kinderen Peter van Rijswijk, a.z. Peter Frijs Daandels, e.e. St. Anna gaasthuis, a.e. de Spijkerkant,
belast met jaarlijks 5 vat rogge aan het Brands vrouw gasthuis te sBosch
item een weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. kinderen Peter van Rijswijk, a.e. St. Anna gasthuis, e.e. Jacob Schijven, a.e. de kreitenheide,
voor de som van 120 gulden

aangekomen van hun ouders

22 januari 1760     423/145v-146

Peter Lambert Vugts,
Verkoopt aan Jan van de Gouw,
Akkerland, 2 lopen, genaamd den Honsacker, te Udenhout 
e.z. Peter Vermeer, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. erfgenamen Jan van Hees, a.e. een mestweg
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen van zijn zuster Magdalena Vugts

29 januari 1760     423/146v-147
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Jan van den Heuvel,
Verkoopt aan Andries Aart de Jong
De helft in land, genaamd den Zeegen acker, te Udenhout in de Loonse Molenstraat,
zuid weduwe Cornelis Jan Driesse, noord Albert van den Hoov, oost Elias Heijliger Grevenbroek, west 
weduwe Willem de Cort,
belast met jaarlijks 2 vat rogge BM aan heer en mr. A: Schonens, als rentmeester van de abdij van St. 
Geertruij te Leuven
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen door deling van zijn schoonouders Aart Andries Jan de Jong

4 februari 1760     423/148-148v

Gerard Cornelis Jacobs,
Verkoopt aan Jan Adriaen van Schapendonk,
1/5 deel in een beemd genaamd de Coeijcamp, 12 lopen, te Udenhout achter de Schoorstraat,
e.z. Gerrit van Rijswijk, west Adriaen de Lepper, noord Aart Wolfs, zuid Jan Jans Schapendonk,
voor de som van 40 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader Cornelis Jacobs

12 februari 1760     423/148v-149v

Jan Huijbert Simons,
Verkoopt aan Francis Verhoeven als voogd van de 3 kinderen van Adriaan van Deursen,
Akkerland, 3 lopen 20 roeden, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. en e.e. Jan Storimans, a.e. de straat
belast met jaarlijks de helft in een rente van 2 gulden 12 stuivers 8 penningen aan het groot begijnhof te 
sBosch
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouw tegen Adriaan van Deursen en Elias van Deursen 15 en 17 
september 1755

18 februari 1760     423/151v-152

Johanna van Spaandonk weduwe Jan de Roos, Lucia van Spaandonk weduwe Gerrit Verhiel, Jacobus 
Dikkens als man van Maria van Spaandonk, de kinderen van Jan Muskens als man van Allegonda van 
Spaandonk, genaamd Adriaan, Gerrit , Maria, Jan eb Michiel, mede als voogd over zijn broer Adriaan,
Jan Nooijens als man van Clasina van Spaandonk, Adriaan Mutsaerts als man van Johanna van 
Spaandonk en Jan van Spaandonk, alledrie kinderen en erfgenamen van Adriaan van Spaandonk,
Nicolaas Jan de Roos en Antonij van Mol als voogden over de 3 kinderen van Antonij de Cures in 
eerder huwelijk verwekt uit Anna van Spaandonk,
Verkopen aan Adriaan Embert van der Schoor,
Een weiveld, te Udenhout, 1 lopen 20 roeden, op de Loonse Molenstraat
e.z. Peter Vouthengels, a.z. de gemene steeg, e.e. weduwe Dorus Snoeren, a.e. Mattijs Adriaan van 
Irsel,
voor de som van 206 gulden

publiek verkocht op 7 en 21 januari 1760
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18 februari 1760     423/152v-153

Johanna van Spaandonk weduwe Jan de Roos, Lucia van Spaandonk weduwe Gerrit Verhiel, Jacobus 
Dikkens als man van Maria van Spaandonk, de kinderen van Jan Muskens als man van Allegonda van 
Spaandonk, genaamd Adriaan, Gerrit , Maria, Jan eb Michiel, mede als voogd over zijn broer Adriaan,
Jan Nooijens als man van Clasina van Spaandonk, Adriaan Mutsaerts als man van Johanna van 
Spaandonk en Jan van Spaandonk, alledrie kinderen en erfgenamen van Adriaan van Spaandonk,
Nicolaas Jan de Roos en Antonij van Mol als voogden over de 3 kinderen van Antonij de Cures in 
eerder huwelijk verwekt uit Anna van Spaandonk,
Verkopen aan Jan Denis Schapendonk,
Een weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout,
b.z. en e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de heer van Bommel
voor de som van 145 gulden

publiek verkocht op 7 en 21 januari 1760

25 februari 1760     423/153v-154v

Aart Pijnenburg en Jan Peijnenburgh, voor henzelf en voor Petronella en Anna Peijnenburg hun 
zusters, alle vier kinderen van Laurens Walraven Peijnenburg en Geertruij Aart Vugts

Verkopen aan Jan Adriaan Marcelisse,
¼ deel in een ½ lopen hof aan de wei gelegen
item ¼ deel in land, 4 lopen, aan de Spijkerkant,
item ¼ deel in 4 lopen land,
alles te Udenhout
e.z. kinderen Peter van Rijsewijk, a.z. Arnoldus Adriaan Vugts, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. 
de Spijkerkant

belast met 1 vat rog in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 42 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen van hun ouders

25 februari 1760     423/154v-155v

Willem en Gerard Peter Vugts, voor henzelf en voor Anne Mie en Maria Peter Vugts hun zusters, allen 
kinderen van Peter Aart Vugts,
Verkopen aan Jan Adriaan Marcelissen
¼ deel in een ½ lopen hof aan de wei gelegen
item ¼ deel in land, 4 lopen, aan de Spijkerkant,
item ¼ deel in 4 lopen land,
alles te Udenhout
e.z. kinderen Peter van Rijsewijk, a.z. Arnoldus Adriaan Vugts, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. 
de Spijkerkant

belast met 1 vat rog in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 42 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen van hun ouders

28 februari 1760     423/156
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Adriaan van Huijclom is armmeester van Udenhout

12 maart 1760     423/158v-159

Willem Cornelis Hamers,
Verkoopt aan Peter Jan de Ridder,
Een weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Houtse straat,
Oost weduwe Jan van Broekhoven, zuid een erfweg, west de verkrijger, noord Andries Verhagen,
Voor de som van 165 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders Adriaen Willem Hendrikx

13 maart 1760     423/159-159v

Aart Dirk van Roessel,
Verkoopt aan Michiel Jan de Cock,
Een weiveld, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel in het Schoute nieuwveld,
West Maria Sijmon Priems, zuid weduwe Leendert de Ruijter, oost weduwe Wouter Coolen, noord de 
gemeint,
Voor de som van 55 gulden

28 augustus 1760 – vernaderd door  Hendrik Lambert van Hees, wonende te Tilburg – 423/197v-198v

22 maart 1760     423/161-162

Maria Hendrik Vermeer, weduwe van Frederik Antonisse, met autorisatie van schepenen van 
Oisterwijk,
Verkoopt aan Willem Zeger den Ouden,
Akkerland, te Udenhout, 1 ½ lopen, genaamd de Streep
west Govert Wijnand van Iersel, oost weduwe Peter van Irsel, zuid Willem Seger den Ouden, noord de 
gemene straat,
voor de som van 241 gulden

verkoper aangekomen door koop van 24 april 1746

24 maart 1760     423/165-166

Arnoldus Vugts, mede voor zijn broer Francis Vugts,
Verkopen aan Jan Adriaan Marcelissen
¼ deel in een ½ lopen hof aan de wei gelegen
item ¼ deel in land, 4 lopen, aan de Spijkerkant,
item ¼ deel in 4 lopen land,
alles te Udenhout
e.z. kinderen Peter van Rijsewijk, a.z. Arnoldus Adriaan Vugts, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. 
de Spijkerkant

belast met 1 vat rog in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 44 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders
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24 maart 1760     423/166v-167

Jan Brekelmans,
Verkopen aan Jan Adriaan Marcelissen
¼ deel in een ½ lopen hof aan de wei gelegen
item ¼ deel in land, 4 lopen, aan de Spijkerkant,
item ¼ deel in 4 lopen land,
alles te Udenhout
e.z. kinderen Peter van Rijsewijk, a.z. Arnoldus Adriaan Vugts, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. 
de Spijkerkant

belast met 1 vat rog in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 44 gulden

verkopers aangekomen door koop van Jan van de Ven op 30 september 1755

29 maart 1760     423/168-169

Johannes Marsman als lasthebber van juffrouw Adriana Elisabeth Donquers wonende te sBosch,
Verkoopt aan juffrouw Johanna de Chesne, weduwe Jean Watrin,
Een hoefje of stede lands, bestaande uit huis, schuur, hof, teullanden, weilanden en heide, te Udenhout 
in de Slimstraat, laatste gebruiker van Gijsbert van Irsel, 
Belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de blok van het Ortheneinde te sBosch
Voor de som van 1860 gulden

9 april 1760     423/169v-170

Jacomijn Claas van Roessel weduwe Jacobus Willem van Broekhoven,
Verkoopt aan Laureijs Peter Coolen,
Een weiveld, 5 ½ lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen,
e.z. Jan Adriaan Deenen, z.a. Adriaan van Hees, e.e. de gemeint, a.e. de baan
belast met jaarlijks 2 stuivers 6 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
dit perceel is nog belast met een last van 100 gulden aan Jan Denis Schapendonk, tegen 4% rente
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van haar man volgens testament van 23 april 1759

19 april 1760     423/170v-171v

Adriaan Embert van der Schoor,
Verkoopt aan Jan Frans van Berkel,
Een weiland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Cuijlen,
e.z. Jan van Rijsewijk, a.z. de gemene steeg, e.e. Jan van Rijsewijk, a.e. kinderen Willem Geert Ariens,
belast met jaarlijks 1 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Tengnagell te 
sBosch
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

2 mei 1760     423/172v-175
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Anthonij van der Sterre, Adriaan Jan van der Sterre, Francis van der Sterre, voor hen zelf als mede 
voor Jan van der Sterre, Petronella van der Sterre en Lucia van der Sterre,
Verkopen aan Louis Hansbergen en Jan Peter Huijsmans, die de resterende delen al bezitten,
7/9 deel, en 4/5 in het resterende 2/9 deel in:
in een korenwindmolen, molenerf en huizinge, met de gerechtigheid van het gemaal en van de 
rosmolen met alle ap en dependentien en toebehoren, genaamd den Crijtenmolen, te Udenhout
item 7/9 deel in 1/5 deel hof, ½ lopen als voor,
item 7/9 deel in 1/5 deel in weiland, 6 ½ lopen, als voor
e.z. Aert Jan van Irsel, a.z. de gemeint van Udenhout, e.e. de kreitenheide, a.e. de straat
item nieuw erf als voor in de Berkhoek, 2 lopen
e.z. Willem van Broekhoven, a.z. erfgenamen Willem Burgmans, e.e. Willem Burgmans, a.e. de 
gemeint

de lasten niet overgenomen. Is een hele waslijst die ook al elders vermeld staan.

Voor de som van 750 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

10 mei 1760     423/175v-176

Jan Christiaan van Hees,
Verkoopt aan Jan Janse Raijmakers,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. weduwe van Beugen, a.z. Jan van der Schoot, e.e. Jan Frans van Berkel, a.e. de gemene straat
voor de som van 275 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

20 mei 1760 – vernaderd door Adriaan Lambert van Hees – 423/179-179v

27 mei 1760    423/181v-182

Adriaan Cornelis van Irsel,
Verkoopt aan Jan Adriaan Joordens,
Akkerland, te Udenhout op de Schoorstraat, 2 ½ lopen, genaamd de Wijntjes acker, 
Oost Geert Cornelis van Irsel, west Hendrik van Broekhoven, zuid en noord Jan Snoeren,
Voor de som van 240 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders

30 oktober 1760 – vernaderd door Mattijs Adriaan van Irsel als man van Maria Jan de Jong – 
423/207-207v

12 juni 1760     423/184v-185v

Claas Adriaan Verhoeven,
Verkoopt aan Jan Adriaan Schapendonk,
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.e. de heer Watrin, a.e. en e.z. Adriaan Brekelmans, a.z. weduwe Jan Verhoeven, 
voor de som van 413 gulden

verkoper aangekomen door schenking van Magdalena Coolen op 6 november 1758
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9 juli 1760     423/187v-188

Adriaan Cornelis van Irsel,
Verkoopt aan Aart Adriaan Bergmans,
 De helft in een broekveld, in het geheel 3 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
West Arien van Abeelen, oost Geert van Rijsewijk, zuid erfgenamen Jan van Irsel, noord Jan 
Schapendonk,
Voor de som van 32 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

20 augustus 1760     423/192v-193v

weduwe Hendrik Jan van Irsel, wonende te Udenhout,
verkoopt aan de heer Jacobus Watrin t.b.v. zijn moeder juffrouw de weduwe Johan Watrin,
een beemd, 7 lopen, te Udenhout in de Groenstraat aan de Brandse steeg,
e.z. weduwe Joost van Rijswijk, a.z. Jan Geerts, e.e. de steeg, a.e. Steven Willem Burgmans,
voor de som van 205 gulden

de weduwe Van Irsel reserveert het gras op dit perceel voor dit seizoen en moet of turf als afgebakend 
is
publiek verkocht op 10 en 17 juli 1760

20 augustus 1760     423/193v-194v

weduwe Hendrik Jan van Irsel, wonende te Udenhout,
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
land, 1 ½ lopen, te Udenhout in den duin op de Schoorstraat,
e.z. en b.e. Hendrik van Broekhoven, a.z. de duin
voor de som van 70 gulden

publiek verkocht op 10 en 17 juli 1760

20 augustus 1760     423/194v-195

Matthijs Adriaan van Irsel,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Irsel,
Een weiveld, genaamd de Grintweij, te Udenhout,
e.z. Francis Brok, a.z. Jan van Berkel, e.e. weduwe Laureijs Janse van Rijswijk, a.e. kinderen Arnoldus 
Robben,
voor de som van 170 gulden

publiek verkocht op 10 en 17 juli 1760

20 augustus 1760     423/195v-196

Adriaan Adriaan van Iersel,
Verkoopt aan Jacobus Peter Verhoeven,
Land, 1 ¾ lopen, te Udenhout,
Oost en zijd de verkrijger, west erfgenamen Maas, noord Jan Frans van Berkel,
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Voor de som van 187 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen van de weduwe Jan Piggen

22 augustus 1760     423/196-198v

de heer Jan Louis van Cattenburgh,
verkoopt aan Jan Janse Raijmakers, wonende te Udenhout,
een hoeve lands, bestaande uit huis, schuur, schop en bakhuis met 5 morgen en 1 lopen land daar aan 
gehorende, te Udenhout, nu in gebruik door Adriaan Peter Cruijssen,
belast met jaarlijks:
een erfpacht van 64 gulden 11 stuivers 8 penningen aan het kantoor van de episcopale en geestelijke 
goederen te sBosch,
item een cijns van 2 stuivers 8 penningen aan de domeinen van Brabant
item 2 gulden 7 stuivers bisschopscijns
item 1 gulden 5 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch
item 9 ½ vat rogge aan de blok van (niet ingevuld)
item 1 vat rogge aan de rentmeester van de geestelijke goederen van het kwartier van Oisterwijk
voor de som van 580 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

15 oktober 1760     423/204v-205v

weduwe Johannes Willem van Broekhoven,
verkoopt aan Geert Jan Nouwen,
een weiveld of broekveld bij het Gommelaar,
e.z. Lisabeth van Strijthoven, a.z. Peter Willem van Broekhoven, e.e. Michiel Coolen, a.z. Joost van 
Rosch,
item een moerveld, ½ lopen, als voor in de Brandse steeg,
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. Jan van Tilborg, verder onbekend
voor de som van 130 gulden

verkoper aangekomen door deling van de goederen van Adriaen Willem van Broekhoven 24 april 1759

26 januari 1761     423/219v-220v

Maria Adriaan Adriaanse, weduwe Cornelis van Loon, wonende te Drunen
Verkoopt aan Adriaan Jan Vermeer,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
Oost Jan van der Sterre, zuid de broeksteeg, west Jan Wouter Span, noord een erfweg
Voor de som van 130 gulden

Verhuurt aan Jan van der Sterre tot het jaar 1768

26 februari 1761     423/224v-225

Adriaen Aart Vermelis,
Verkoopt aan Jacobus Cornelis van de Pas,
Een broekveld, 5 lopen, te Udenhout in den Biesemortel,
e.z. en e.e. Adriaan Willem van Irsel, a.z. weduwe Frederik Antonisse, a.e. geefhuis te sBosch
voor de som van 245 gulden
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verkoper aangekomen van zijn schoonouders

5 maart 1761     423/225-225v

Pieter Hendrik van de Pas, 
verkoopt aan Jenneke Hendrik van de Pas,
huis, hof en aangelegen landerijen, 2 lopen 1/ roeden, te Udenhout t.p. Biesmortel
e.z. Jan Gerrit Eekels, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Verhoeven
belast met jaarlijks 3 gulden 15 stuivers aan het kantoor der episcopale en andere geestelijke goederen 
te sBosch onder rentmeester A.J. Gansneb genaamd Tengnagel
voor de som van 40 gulden

de verkoper ingeval de verkoper voor zichzelf een woonplaats nodig heeft in dit huis voor zijn leven, dat 
toestaan
Verkoper aangekomen van zijn vader Hendrik Peter van de Pas

5 maart 1761      423/226-226v

Johannes Hoffmans en Laurens Werther, voogden over de innocente huisvrouw van wijlen Balthasar 
Hofmans en zijn nagelaten kinderen
Verkopen een Jan Govert Janse
De helft in en een broekveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Houtse straat,
Noord de prins van Sultzbach, oost (niet ingevuld), zuid de verkrijger, west J: van Heeswijck
Voor de som van 145 gulden

6 maart 1761     423/227-227v

Cornelis Cools, wonende te Udenhout, geautoriseerd door de heer Pieter Andries van Mattenburgh te 
Bergen op Zoom
Verkoopt aan Jacobus van Vugt
Een beemd of heiveld, 4 a 5 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. Adriaan van Irsel, a.z. Hendrik Smolders, e.e. Joost van Irsel, a.e. Pieter van Heeswijk
voor de som van 100 gulden

10 maart 1761     423/228v-229

Jan Steven de Rooij, Adriaan Steven de Rooij, Peter Steven de Rooij, en Johannes Steven de Rooij,
Verkopen een Adriaan Jan Brekelmans,
1/3 deel in 3 lopen weiland in Schoutenveld, te Udenhout t.p. het winkels kwartier,
e.z. Nicolaas van de Pas, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. de gemeint, a.e. Michiel de Cock,
item een weiland, 1 lopen, als voor,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. en b.e. de gemeint
voor de som van 137 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen van de weduwe Peter van Aalst hun grootmoeder

10 maart 1761     423/229-229v

Jan Steven de Rooij, Adriaan Steven de Rooij, Peter Steven de Rooij, en Johannes Steven de Rooij,
Verkopen een Nicolaas van de Pas,
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1/3 deel in land, 2 lopen, te Udenhout in het Winkels kwartier,
e.z. weduwe Joost Verhoeven, a.z. weduwe Wouter Brekelmans, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Jan 
Brekelmans,
voor de som van 110 gulden

verkopers aangekomen van de weduwe Peter van Aalst hun grootmoeder

10 maart 1761     423/229v-230v

Jan Steven de Rooij, Adriaan Steven de Rooij, Peter Steven de Rooij, en Johannes Steven de Rooij,
Verkopen een Marcelis Joost van Hees,
Weiland, ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Johannes van Ceulen, a.z. het geefhuis te sBosch, e.e. Cornelis van der Gouw, a.e. het volgende 
perceel,
item weiland, ¼ lopen, als voor,
e.z. Johannes van Ceulen, a.z. het geefhuis te sBosch, e.e. het vorige perceel, a.e. erfgenamen 
Johannes van Broekhoven
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. en b.e. de gemeint
voor de som van 193 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen van de weduwe Peter van Aalst hun grootmoeder

20 maart 1761     423/230v-231

Dirk Knooij,
Verkoopt aan Peter van Heeswijk,
½ huis, hof en schop, te Udenhout bij de Cruijsstraat, 2 roeden,
e.z. en e.e. Geeling Schalkx, a.z. Francis Brok, a.e. de gemene straat
voor de som van 413 gulden

verkoper aangekomen door koop van Johan Francis van der Hagen

31 maart 1761     423/231v-232

Wouter Aarts,
Verkoopt aan Wouter Aarts, zijn vader,
De noordwaartse helft in een houtbos, 7 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
noord Arien Jansse, west Jan Adriaen Joordense, zuid Peter van de Meegdenberg, oost Cornelis de 
Kort,
belast met jaarlijks 6 duiten cijns aan de rentmeester A: Baasten
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door deling tegen Peter van den Meegdenberg, 30 maart 1761

176
Adriaan van Huijclom is nog steeds armmeester

1 mei 1761     423/236v-237

Adriaen Willem Pijnenburg,
Verkoopt aan Peter Adriaen Joordens,
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Een broekveld, 1 lopen, te Udenhout, t.p. de Knutters,
e.z. weduwe van der Putte, a.z. (niet ingevuld), e.e. de Hesseldonk, a.z. (niet ingevuld),
voor de som van 26 gulden 5 stuivers

2 mei 1761     423/237v-239v

Hendrik den Doop, wonende te Vught,
Verkoopt aan Philip Reinhard Vitriarius, secretaris te Oisterwijk
Houtbos, 1 lopen, te Udenhout t.p. het Hooghout,
e.z. Adriaan van Abeelen, a.z. Wouter van Broekhoven, e.e. Wouter van de Pas, a.z. de kreitenheide
item houtbos, als voor op het Hooghout, 1 lopen,
e.z, het kind van Wouter van de Pas, a.z. Geertruijd Jacobs Scheijven, e.e. de Speijkerkant, a.e. st. 
Anna gasthuis te sBosch
item houtbos, als voor op het Hooghout, 1 lopen,
e.z. Adriaan van Abeelen, a.z. kinderen Jan Brekelmans, e.e. armen van sBosch, a.e. de Speijkerkant
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 te sBosch, a.e. 
de Speijkerkant
deze percelen zijn belast met 4 vat rogge in een meerdere pacht aan het Brand manne gasthuis te 
sBosch
belast met jaarlijks 8 penningen gebuurchijns aan de gezworenen van Haaren
voor de som van 160 gulden

verkoper aangekomen door publieke verkoop te Helvoirt van Peter Prohees op 8 april 1752 en 
daaropvolgend transport van 2 mei 1752

2 juni 1761     423/249v-250

Francis Huijbert Verhoeven,
Verkoopt aan Marcelis Joost van Hees,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Mortel,
e.z. en e.e. Hendrik Jan de Cort, a.z. Gijsbert van Rijsewijk, a.e. de gemene steeg
voor de som van 232 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

15 juni 1761     423/250-251

Peter van de Pas, Antonij van de Pas en Lucas van de Pas, kinderen van Francis Peter van de Pas,
Verkopen aan Peter Cornelis van de Pasch,
Een weiveld, 3 ¾ lopen, te Udenhout t.p. den Biesmortel,
e.z. weduwe Geert Verhulst, a.z. Jacobus van de Pas, e.e. Peter Laurens Daniels, a.e. de gemene weg
item 1/3 deel in land, 1 ¾ lopen en 1 lopen weiland, daaraangelegen,
e.z. het vorige perceel, a.e. Peter Laurens Daniels, e.e. Jacobus van de Pas, a.e. weduwe Geert 
Verhulst
voor de som van 250 gulden

verkopers aangekomen van hun grootmoeder

18 juli 1761     423/252v-253v
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Anna Jan van Irsel, eerder weduwe van Jan Adriaan Coolen, nu getrouwd met Adriaan Bisemortels, 
t.b.v. haar dochter Adriaantje Jan Adriaan Coolen, getrouwd met Adriaan Peter van Doesburgh ziet zij 
af van haar recht op tocht in 
Een broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Twee steegden,
e.z. erfgenamen Huijbert Adriaan Piggen, a.z. erfgenamen Jan Robben, e.e. erfgenamen Jan Denis 
Schapendonk, a.e. Adriaan van Amersfoort,
item een broekveld, genaamd het Berkveld, 4 lopen, als voor tussen (sic) de Schoorstraat,
e.z. weduwe Jan Denis Schaapendonk, a.z. weduwe Laureijs Jan van Rijswijk, e.e. (niet ingevuld), a.e. 
de gemene straat

18 augustus 1761     423/258-258v

Adriaan Jan Verhoeven, 
verkoopt aan Steven Willem Burgmans, t.b.v. zijn huisvrouw Adriaantje Peter Vermeer,
akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat, genaamd den Brem,
b.z. Steven Willem Burgmans, e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. Jan Raijmakers,
voor de som van 242 gulden 10 stuivers

7 september 1761     423/259-259v

Thomas Jan van Rijswijk, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Francis Coolen,
Een broekveld, 3 lopen, te Udenhout in den Biesemortel, bij de Gommerse straat, genaamd de Reijt,
e.z. Jan de Lepper, a.z. Francis Arien Witlox, e.e. Francis Coole, a.e. erfgenamen van Francis 
Brekelmans,

de verkoper mag nog een jaar na dit transport vlagsel van dit perceel halen. Hij reserveert ook alle 
berkenbomen en 4 eiken bomen op dit perceel die hij binnen 1 jaar moet ruimen.
verkoper aangekomen door koop van Joseph Peter Coolen

15 oktober 1761     423/262v-263

Maria Adriaan Adriaanse, weduwe Cornelis van Loon, wonende te Drunen
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Irsel,
Een houtbos, 3 a 4 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
Oost de heer van Loon, west Adriaan Jan Vermeer, zuid Adriaan Embert van der Schoor, noord de 
heer Michiel van Bommel,
Voor de som van 163 gulden

28 oktober 1761     423/263v-264

Adriaan Cornelis Schapendonk,
Verkoopt aan Jan Adriaan Joordens,
Een weiveld, genaamd de Biesweij, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. bij de Schoorstraat,
e.z. en b.e. Johan Adriaan Schapendoncq, a.z. Willem Cornelis Hamers,
item een weiland, als voor, 2 lopen,
e.z. de verkrijger, a.z. Laureijs Driessen, b.e. Adriaan Vermeer
voor de som van 475 gulden

de verkoper reserveert alle eiken bomen die op deze percelen groeien, die hij binnen twee jaar moet 
ruimen
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2 november 1761     423/264v-265

Adriaen Peter van Doesburg,
Verkoopt aan Michiel Pijnenburg,
Een broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Twee steegden,
e.z. erfgenamen Huijben Adriaen Piggen, a.z. Michiel Pijnenburg, e.e. Adriaen van Amersfoort, a.e. de 
onmondige kinderen Peter van Heeswijck,
voor de som van 107 gulden

verkoper aangekomen van zijn huisvrouw Adriana Adriaan Coolen
Zij had het verkregen van haar ouders door afgang van toch door haar moeder Anna Jan van Iersel, 
eerder weduwe van Jan Adriaen Coolen, nu getrouwd met Adriaan Biesmortels, 18 juli 1761

2 november 1761     423/265-265v

Antonij Hendrik Berkelmans, wonende te Haaren,
Verkoopt aan de weduwe Laureijs Jan van Rijswijk,
Een broekveld, te Udenhout in de Groenstraat, zijnde het vierde deel in 4 ½ lopen,
e.z. Aart Arien Bergmans, a.z. en e.e. de verkrijger, a.e. de gemene straat
voor de som van 190 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

17 november 1761     423/269-270

Cornelis de Jongh, voor hemzelf en voor zijn broer Jan de Jongh en Jan Andries van Baast als man 
van Jenne de Jongh,
Verkopen aan Nicolaas van Irsel,
Land, 2  ¾ lopen,
e.z. Zeger Verhoeven, a.z. Nicolaas van Iersel, e.e. de heer van Roermond, a.e. Peter Verhoeven,
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht van 4 zakken aan de weduwe Peter van Beugen 
te sBosch
voor de som van 116 gulden

publiek verkocht op 28 oktober en 12 november 1761

17 november 1761     423/270-270v

Cornelis de Jongh, voor hemzelf en voor zijn broer Jan de Jongh en Jan Andries van Baast als man 
van Jenne de Jongh,
Verkopen aan Peter van de Ven,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout,
Noord het kindskind van Gijsbert de Wert, oost Gerard Eijsenbrandt, zuid Francis Verbeek, west 
Wijnant Verhoeven
Belast met jaarlijks 2 vat 3 kannen rogge in een meerdere pacht van 3 zakken aan juffrouw Sopers te 
sBosch
voor de som van 20 gulden

publiek verkocht op 28 oktober en 12 november 1761
Verkopers aangekomen van hun ouders
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17 november 1761     423/271-271v

Cornelis de Jongh, voor hemzelf en voor zijn broer Jan de Jongh en Jan Andries van Baast als man 
van Jenne de Jongh,
Verkopen aan Jan Adriaan Marcelisse,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout,
Noord Jan Adriaan Marcelisse, oost kinderen Joost van Irsel, zuid weduwe Jan Siep, west Joost Piggen
Belast met jaarlijks 2 ½ vat rogge in een meerdere pacht van 4 zakken aan de weduwe Peter van 
Beugen te sBosch
voor de som van 144 gulden

publiek verkocht op 28 oktober en 12 november 1761
Verkopers aangekomen van hun ouders

30 november 1761 – Arnoldus Bergmans is provisor van de armentafel van Udenhout en Berkel

5 januari 1762     423/273-273v

Willem Gerrit de Cort, wonende te Berkel,
Verkoopt aan Joost van Rosch,
Een houtbos te Udenhout, 3 lopen, op het Winkel
Noord Gijsbert Peter van Rijswijk, oost Peter van de Pasch, zuid Nicolaas van de Pasch, west de steeg,
Voor de som van 132 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders
Publiek verkocht op 30 november en 8 december 1761
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