
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 424 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
januari 1762 – juli 1766

12 januari 1762     424/1

Cornelis de Cort wonende te Loon op Zand,
Verkoopt aan Peter Adriaan Joordens,
Hei of broekveld, 3 lopen, genaamd de Clijne Coeijkamp, te Udenhout bij de Schoorstraat,
Oost Arien van Abeelen, zuid Jan Schapedoncq, west Arien Vermeer, oost (sic) weduwe Hendrien (sic) 
Govert van Bavel
Voor de som van 147 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonvader Jan van Irsel

23 januari 1762     424/2-2v

Jacobus Vugts,
Verkoopt aan Willem Jan Verhoeven, 
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 205 gulden 5 stuivers

Jacobus Vugts aangekomen door koop van Pieter Andries van Mattenburgh

23 januari 1762     424/3-3v

Willem Jan Verhoeven,
Verkoopt aan Jacobus van Vugt
Weiveld, te Udenhout, 1 ½ lopen op de Houtse straat,
b.z. Jacobus Embert Vugts, e.e. de heer prins van Sultzbach, a.e. erfgenamen juffrouw van Beugen
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armen van Tilburg
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen door deling van de erfgenamen Adriaan Piggen op 22 maart 1751

17 februari 1762

Aart Arien Bergmans is armmeester van Udenhout

19 maart 1762     424/6

Thomas Goverts van Irsel,
Verkoopt aan  Michiel Jan de Kok, die de andere helft al bezit,
De helft in een akkerland, 1 ¾ lopen, genaamd de Geer, te Udenhout op het Winkel,
E.z. de verkrijger, a.z. Peter van de Pasch, e.e. N.N. Luijben, a.e. Wijnant Verhoeven
Voor de som van 60 gulden
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De verkoper aangekomen door deling erfgenamen van zijn schoonouders 24 juni 1756

15 april 1762     424/8v-9

Andries Verhagen als man van Elisabeth Heijliger Brok,
Verkoopt aan Peter Peter Hamers,
Een houtbos, 13 a 14 lopen, te Udenhout in het Biesmortels kwartier,
e.z. Wouter Verhoeven, a.z. Arnoldus Storimans, e.e. Marten Priems, a.e. weduwe Andries Emmers,
voor de som van 625 gulden

verkoper aangekomen door deling erfgenamen van zijn schoonouders op 30 december 1758

21 april 1762     424/10v-11

Adriaentje Huijbert Piggen weduwe Jan Jan Schapendonk,
Ziet af van de helft in de tocht of recht van tocht t.b.v. haar kinderen Jan Jansz Schapendonk, Mie 
Catharien Jan Schapendonk huisvrouw van Geert Jan Brekelmans, en de nagelaten kinderen van 
Johanna Jan Schapendonk bij Laurens Denis Schapendonk, 
De helft van een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Strijthoeve,
e.z. Adriaen Cornelis van Iersel, a.z. Laurens Peter Verhoeven, e.e. juffrouw Peter van Beugen, a.e. de 
prins Carel van Sultzbach
item de helft in een broekveld, 2 lopen, als voor t.p. de Koekamp,
e.z. Adriaen Cornelis van Abelen, a.z. Geert van Rijswijck, e.e. Aart Adriaen Bergmans, a.e. weduwe 
Thomas van Rijswijck

het erfrecht is overgedragen op 24 april 1762, f. 12v-13v

24 april 1762     424/12v-13v

Adriaentje Huijbert Piggen weduwe Jan Jan Schapendonk,
Draagt het erfrecht over aan haar kinderen Jan Jansz Schapendonk, Mie Catharien Jan Schapendonk 
huisvrouw van Geert Jan Brekelmans, en de nagelaten kinderen van Johanna Jan Schapendonk bij 
Laurens Denis Schapendonk, 
De helft van een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Strijthoeve,
e.z. Adriaen Cornelis van Iersel, a.z. Laurens Peter Verhoeven, e.e. juffrouw Peter van Beugen, a.e. de 
prins Carel van Sultzbach
item de helft in een broekveld, 2 lopen, als voor t.p. de Koekamp,
e.z. Adriaen Cornelis van Abelen, a.z. Geert van Rijswijck, e.e. Aart Adriaen Bergmans, a.e. weduwe 
Thomas van Rijswijck

de tocht is overdragen op 21 april, f. 10v-11

3 mei 1762     424/14

Adriaan Cornelis van Irsel,
Verkoopt aan Jan Adriaen Schapendoncq,
Een broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
Zuid Hendrik van Broekhoven, noord weduwe Jan Schapendonk, west Geert Cornelis van Irsel, oost de 
heer Johan Watrin,
Voor de som van 70 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders
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3 juni 1762     424/38-38v

Hendrik Verhoeven en Francis Robbe als voogden over het kind van Francis Robbe verwekt uit wijlen 
Peternel Hendrik Verhoeven,
Verkopen aan Adriaen Adriaen van Iersel,
1/3 deel, westelijk, in het geheel 5 a 6 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat
e.z. Peter Verhoeve, a.z. kinderen Jan Schapendonk, e.e. Maria weduwe Aart Gerrit Witlox, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks aan Johannes Frans Wouters, gedurende zijn leven, 1/3 deel in 6 vat rogge
voor de som van 240 gulden

3 juni 1762     424/39v-39

Hendrik Verhoeven en Francis Robbe als voogden over het kind van Francis Robbe verwekt uit wijlen 
Peternel Hendrik Verhoeven,
Verkopen aan Hendrik Verhoeven,
Een nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
Rondom de gemeint
Belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant
Belast met jaarlijks 2 vat rogge aan Johannes Frans Wouters in Udenhout, gedurende zijn leven
Voor de som van 152 gulden

3 juni 1762     424/39-39v

Jan Crijn van Strijthoven, Hendrik Jan van der Plas als man van Adriaentie Crijn van Strijthoven, 
Hendrik Nouwens als man van Maria Crijn van Strijthoven, Jan Aart van Helvoirt als man van Paulijn 
Crijn van Strijthoven. Michiel Adriaen van Loon las voogd over het kind van Johanna Crijn van 
Strijthoven, Adriaen van Rooij mede als voogd,
Verkopen aan Adriaen Vermeer,
Akkerland, te Udenhout aan de Kruisstraat, 1 ¼ lopen,
e.z. Peter Verhoeve, a.z. Adriaen Vermeer, e.e. de lei, a.e. de verkopers,
voor de som van 230 gulden

5 juli 1762     424/43v-44

Jan van Helvoirt, weduwnaar Paulijn Crijn van Strijthoven,
Doet afstand van zijn tocht en recht op tocht t.b.v. zijn zoon Arnoldus
Alle erf en erfhavelijke goederen, meubilaire en andere goederen

10 juli 1762     424/44-44v

Hendrik van Laarhoven,
Verkoopt aan Johannes Cornelis van de Wiel t.b.v. diens moeder Maria weduwe Cornelis van de Wiel,
Een broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
E.z. Wouter Brekelmans, a.z. Zeger de Jong, e.e. juffrouw Snel, a.e. Marten Priems,
Voor de som van 125 gulden

20 juli 1762     424/45v-46
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Jan Wouter Coolen, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Johann Smits junior
Een houtbos, genaamd de Peerds weij, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z, Pieter van den Bosch, a.z. de kinderen Cornelis Jan Driessen, e.e. Arien van den Boer, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht van 4 gulden 10 stuivers aan het 
kantoor der episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 3 stuivers 3 duiten cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
voor de som van 40 gulden

29 juli 1762     424/46v

Arnoldus van Woensel,
Verkoopt aan Peter Franke,
Land, 17 roeden, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.e. Jan Storimans, a.e. de verkoper, e.z. Aart Pijnenburg, a.z. Michiel van Loon
voor de som van 80 gulden

verkoper aangekomen door koop

10 augustus 1762     424/48-48v

Peter van de Ven,
Verkoopt aan Adriaan Willem van Irsel,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, t.p. den Hoogen acker,
Oost en zuid de verkrijger, west juffrouw van der Meulen, noord de gemene straat
Belast met jaarlijks 7 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
Item akkerland, 2 lopen, als voor,
Oost de verkrijger, zuid Marten Adriaan Priems, west juffrouw van den Meulen, noord de gemene 
straat,
Belast met jaarlijks 9 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
Voor de som van 87 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen door koop van Jan Aart Heeren

10 augustus 1762     424/49-49v

Adriaan Willem van Irsel,
Verkoopt aan Peter van de Ven,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
e.z. en b.e. Antonij van Rosch, a.z. Peter Laureijs Daendels
voor de som van 27 gulden 10 stuivers

10 augustus 1762     424/49-49v

Peter van de Ven,
Verkoopt aan Peter Laureijs Daandels,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
e.z. en b.e. Antonij van Rosch, a.z. Peter Laureijs Daendels
voor de som van 27 gulden 10 stuivers
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25 augustus 1762     424/51-51v

Peter Villers,
Verkoopt aan Cornelis Cools,
Akkerland, te Udenhout, 2 lopen, genaamd den Vlashof,
e.z. Peter Jan de Ridder, a.z. een steeg, e.e. Johannes van de Put, a.e. Adriaan de Swart
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door koop van Lambert  van Sante te sBosch 9 september 1749

6 september 1762     424/52-52v

Hendrik van Laarhoven,
Verkoopt aan de heer Jacobus Watrin, t.b.v. zijn moeder juffrouw du Chesne weduwe Johan Watrin,
Akkerland, 7 kwartier lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. weduwe Johan Watrin, a.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. Geert Huijbert de Jong, a.z. de gemene 
straat,
belast met jaarlijks 2 vat en 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het blok van Orthen einde te 
sBosch
voor de som van 130 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonvader

17 september 1762     424/52v-53

Adriaan Swaans, als man van Maria Wouter Vouthengels, Johanna Peter Vouthengels en Wouter Peter 
Vouthengels,
Verkopen aan Aart Peter de Ridder,
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout bij de Houtse straat,
Oost kinderen Johan van de Put, west de verkrijger, zuid de gemene steeg, noord weduwe Denis 
Schapendoncq,
Voor de som van 250 gulden

Verkopers aangekomen van hun vader Peter Vouthengels

21 september 1762     424/56v-57

Anneke Arien van Gorkum,
Verkoopt aan Cornelis Jan Neelen,
1/7 deel in akkerland en weiland, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Zeger Verhoeve, a.z. een steeg, e.e. Cornelis Peter Pijnenburg, a.e. de straat
item 1/7 deel in een broekveld, 1 lopen, als voor t.p. den Biesmortel,
e.z. Peter Verhoeve, a.z. de verkrijger, e.e. Jacobus van de Pas, a.e. de prins van Oranje
voor de som van 28 gulden

28 september 1762     424/57-57v

Hendrik Adriaan van Hees, als man van Petronella Cornelis Hamers,
Verkoopt aan Peter Peter Hamers,
Een weiveld, 2 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, genaamd het Latbos,
Oost Adriaan Weijten, west Jan van Hees, zuid Andries Verhaegen, noord weduwe Cornelis Jan 
Driessen
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Voor de som van 215 gulden 15 stuivers

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

29 september 1762     424/58-58v

Dirk Nouwens als man van Willemijn Adriaan van Broekhoven,
Verkoopt aan Aart Peter de Ridder, t.b.v. zijn vader Peter Jan de Ridder,
Akkerland, de helft onbedeeld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
Oost Peter de Ridder, west het kind van Jan van de Ven, zuid de gemene mestweg, noord Peter de 
Ridder,
Voor de som van 155 gulden 5 stuivers

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

6 oktober 1762     424/58v-59v

mr. Philip Reinhard Vitriarius,
verkoopt aan Jan Wouter Coolen,
(Akker)land, 1 lopen, genaamd den Corten steeg, te Udenhout op de Winkel,
e.z. en b.e. Michiel Peter Coolen, a.z. Geert Stoeldraijers,
item (akker)land, 1 ¼ lopen, als voor,
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
e.z. Laurens Verhoeven, a.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, e.e. het groot gasthuis te sBosch, a.e. een 
gemene weg
item de helft in 1 ¼ lopen (akker)land, als voor,
e.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, a.z. weduwe Wouter Coolen, e.e. het groot gasthuis te sBosch, a.e. 
een gemene weg
voor de som van 350 gulden

14 oktober 1762     424/60v-61

Maria Wouter Coolen,
“Resuporteert” aan Jan Wouter Coolen haar broer,
een weiveld, 2 lopen, 8 roeden, te Udenhout op het Winckel, 
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. de heilige geest van sBosch, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. de 
steeg
belast met jaarlijks 3 stuivers, 6 duiten zijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders, deling 20 juli 1762

8 november 1762     424/61-61v

Maria de Cort, wonende in Udenhout,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen de jonge,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. weduwe Frederick Antonisse, a.z. de verkrijger, e.e. weduwe Peter Heijmans, a.e. weduwe Adriaan 
Schapendoncq
belast met jaarlijks 11 stuivers 4 penningen rente aan juffrouw Cremers te sBosch
belast met jaarlijks 3 stuivers 14 penningen cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
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voor de som van 90 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

28 december 1762     424/66v-67v

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan de kinderen van Michiel Coolen, genaamd Peter, Cornelis, Jan, Adriaan en Maria,
akkerland, genaamd den Corte steeg, 2 lopen, te Udenhout,
oost en zuid Michiel Coolen, west erfgenamen Jan de Cort, noord Geert Stoeldraijers,
item akkerland, 1 lopen, als voor,
oost, west en noord Michiel Coolen, zuid de gemene straat,

belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht en een rente van 17 ½ stuiver aan het kantoor 
der episcopale goederen te sBosch
voor de som van 135 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

28 december 1762     424/66v-67v

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Antonij Claas Deckers,
akkerland, 2 lopen, genaamd de Lange acker, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
west en zuid st. Anna gasthuis, oost Cornelis Jan Driessen, west de gemene mestweg
oost, west en noord Michiel Coolen, zuid de gemene straat,
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 7 stuivers 3 duiten aan de domeinen van Brabant
voor de som van 43 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

28 december 1762     424/68-68v

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Adriaan Huijbert van Hees,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
oost de steeg, west kinderen Robbert Coolen, zuid Maria Wouter Coolen, noord weduwe Gijsbert 
Verhoeven,
voor de som van 142 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

28 december 1762     424/69
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mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Gijsbert Peter van Rijswijk,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost de steeg, west erfgenamen Jan de Cort, zuid weduwe Gijsbert Verhoeven, noord Laurens 
Verhoeven,
voor de som van 104 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

28 december 1762     424/69v-70

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Irsel,
akkerland, genaamd den Broekacker, te Udenhout in de Gommertse straat, 3 ½ lopen,
oost de straat, west Michiel Coolen, zuid Gijsbert van Rijswijk, noord Marcelis Joost van Hees,
belast met jaarlijks 4 gulden 7 stuivers 8 penningen aan het geefhuis te sBosch in een meerdere rente 
van 8 gulden 15 stuivers
voor de som van 132 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

28 december 1762     424/70-70v

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
een weiveld, 5 lopen, te Udenhout t.p. genaamd de Cnutters,
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Denijs Schapendoncq, a.e. weduwe 
Antonij van Bergeijk
voor de som van 810 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

30 december 1762     424/70v-71

Johannes Cornelis de Weert,
Verkoopt aan Jacobus Peter Verhoeven,
De helft in een broekveld, 4 a 5 open, te Udenhout t.p. de Kuijl,
Oost weduwe Laurijs van Rijswijk, west Jan Piggen, zuid Adriaentie Cornelis Hamers weduwe Cornelis 
Pijnenburg, noord weduwe Laureijs van Rijswijk
Belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 5 stuivers aan de rentmeester van de episcopale en andere 
geestelijke goederen te sBosch
Voor de som van 230 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling van 26 oktober 1762

30 december 1762     424/71v-72
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Johannes Cornelis de Weert,
Verkoopt aan Francis Peter Brekelmans,
Een broekveld, 3 a 4 lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
Noord kinderen Arnoldus Robben, zuid een steeg, west de gemene lei, noord onbekend,
Belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan het kantoor der episcopale en andere geestelijke goederen te 
sBosch
Voor de som van 150 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

30 december 1762     424/72-72v

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Adriaen Jan Brekelmans,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout t.p. Brabands hoek,
oost de gemeint, west Giel van den Heesacker, zuid Jan Geert Eekels, noord Adriaen Brekelmans,
belast met jaarlijks 1 gulden 16 stuivers aan het geestelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 9 stuivers 8 penningen aan het Lieve vrouwe gilde te Oisterwijk
voor de som van 79 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

30 december 1762     424/73-73v

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Philip Reinhard Vitriarius,
een weiveld, genaamd de Lange weij, 6 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
oost Nicolaas Verhoeven, west de steeg, zuid Gijsbert Peter van Rijswijk, noord de heilige geest te 
sBosch
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 324 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762

30 december 1762     424/73v-74

mr Philip Reinhard Vitriarius als curator over de goederen van Jan Wouter Coolen, volgens autorisatie 
van schepen van Oisterwijk van 23 oktober 1762, conform akte van handlichting van Jan Wouter 
Coolen op 20 juli en 14 oktober 1762
verkoopt aan Philip Reinhard Vitriarius,
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
oost Aart van Roessel, west Zeger Verhoeven, zuid Laurens Verhoeven, noord Gijsbert Peter van 
Rijswijk,
voor de som van 84 gulden

publiek verkocht op 19 november en 3 december 1762
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13 januari 1763     424/74-75

Peter de Cort, Cornelis de Cort en Jan van Rijsewijk als man van Elisabet de Cort,
Verkopen aan Margriet Janse van Amsterdam,
De helft in een huis en schuur en aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Michiel Coolen, a.z. Niclaas Adriaan Verhoeven, e.e. Adriaan Vermelis, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 7 vat rogge aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks de helft van 6 gulden 15 stuivers aan de armen van Udenhout
item de helft onbedeeld in een weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. de verkrijger, a.e. Adriaan Jan 
Verhoeven,
item de helft in akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse ackeren,
b.z. Willem Aart Bouwens, e.e. het geefhuis van sBosch, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks: samen met het laatste perceel
item de helft in akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Jan Neelen, a.z. weduwe Sijmon Priems, e.e. het geefhuis te sBosch, a.e. de gemene 
weg
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 5 stuivers aan de heer de Hee te sBosch (samen met het 
voorlaatste perceel)
voor de som van 270 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

15 januari 1763     424/75v-76

Aart Frank Wagemakers, als man van Catharina Adriaan Broekhoven,
Verkoopt aan Cornelis Janse en Jenneke Janse zijn zuster
Een huizing, scheidende op de “covelbalk” en erf, 2 ¾ lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraat,
Oost Dirk Nouwens, west weduwe Jan Verhoeven c.s., zuid een gemeen voetpad, noord Peter de 
Ridder
Belast met jaarlijks 6 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch
Voor de som van 528 gulden

Verkoper aangekomen door deling van 6 mei 1762 tegen Dirk Nouwens no:ux:

15 januari 1763     424/76-76v

Wijnand Janse Verhoeven, wonende te Udenhout,
Verklaart afstand te doen van de tocht en het recht op tocht op 38 eiken bomen op zijn goederen
t.b.v. Andries Cornelis van den Bosch als man van Cornelia Wijnand Verhoeven

18 januari 1763     424/77-79

Johannes Frank Wagemakers, Cornelis Frank Wagemakers, Peter Bierings als man van Clasina Frank 
Wagemakers, Jenneke Frank Wagemakers allen kinderen van Frank Wagemakers, verwekt uit 
Willemijn de Ruijt, voor 45/ deel en 11/14 deel in de volgende percelen,
Maria Jan Roosen, Cornelia Jan Roosen en Francis Jan Roosen, kinderen van Maria Frank 
Wagemakers voor 1/14 deel
Dirk Peter Roosen, en Francis Peter Roosen, mede voor Cornelis Peter Roosen, kinderen van 
Adriaantje Frank Wagemakers, voor 1/14 deel,
Verkopen aan Aart Frank Wagemakers, die het resterende 1/5 deel en 1/14 deel bezit,
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Een huizing, schuur, stalling, schop en aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout t.p. de Slimstraat,
e.z. Jan Heerkens, a.z. Peter Seger den Ouden, e.e. Jan Vermeer, a.e. de gemene straat
item land, 1 lopen, als voor,
e.z. kinderen Peter van Rijsewijk, a.z. Jan Piggen, b.e. een gemene weg
item lans, genaamd den Patacker, 6 ½ lopen, als voor,
e.z. kinderen Peter van Rijsewijk, a.z. Andries Cornelis Driessen, b.e. een gemene weg
item land, 1 lopen, als voor,
e.z. kinderen Peter van Rijswijk, a.z. Jan Vermeer, b.e. een gemene weg
item land, 2 lopen, genaamd den Osacker, als voor,
e.z. de heer Watrin, a.z. weduwe Laureijs Janse van Rijswijk, e.e. Adriaan Cornelis van Irsel, a.z. een 
gemene weg
item akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. kinderen Peter van Rijswijk, a.z. Laurens Witlox, b.e. een gemene weg

belast met jaarlijks 4/5 en  13/14 deel in 5 zakken 3 vat 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan 
rentmeester de Kempenaer te sBosch
belast met jaarlijks 4/5 en 13/14 deel in 2 stuivers 10 penningen cijns aan de rentmeester van de 
episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 4/5 en 13/14 deel in 8 vat rogge aan de armen van Oisterwijk

voor de som van 100 gulden

18 januari 1763     424/79-79v

Hendrik Jan van de Plas als man van Adriaentje Crijn van Strijthoven,
Verkoopt aan zijn moeder Elisabeth weduwe Geert van Beurden,
¼ deel in huis en schopke met aangelegen erf, 1 ¼  lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraat
e.z. Hendrik Nouwens, a.z. Jan Aart van Helvoirt, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de gemene straat
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen door deling van 3 augustus 1762 van zijn schoonouders

24 januari 1763     424/81-81v

Francis Huijbert Verhoeven als man van Catelijn Jansse de Cort,
Verkoopt aan Gijsbert Peter van Rijswijk,
Een eiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. de heer en mr P.R. Vitriarius, a.z. weduwe Hendrik de Cort, e.e. de verkrijger, a.e. een erfsteeg
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

11 februari 1763     424/84v-85

Michiel van den Heesacker weduwnaar van Josijn van Engelandt,
Verkoopt aan Adriaan Geert Vugts,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. Michiel Coolen, a.z. de heer van Ceulen, e.e. erfgenamen Maria Heijmans, a.e. de heer van Ceulen
voor de som van 205 gulden 5 stuivers

verkoper aangekomen van zijn vader

28 januari 1764 – vernaderd door Michiel Coolen – 424/149
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12 februari 1763     424/85v

Jenne van Laarhoven, weduwe Jan Brok,
Verklaart af te zien van haar recht op tocht t.b.v. haar zoon Jan Janse Brok
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. aan de Zandkant,
e.z. Hendrik Cornelis van Laarhoven, a.z. Jacobus Cornelis van Laarhoven, b.e. dhr van der Meulen

12 februari 1763     424/86

Jan Janse Brok,
Verkoopt aan Jacobus Cornelis van Laarhoven
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. aan de Zandkant,
e.z. Hendrik Cornelis van Laarhoven, a.z. de verkrijger, b.e. dhr van der Meulen
voor de som van 294 gulden 15 stuivers

3 maart 1763     424/87v-88

Maria Wouter Coolen,
Verkoopt aan Francis Brok,
Huizing, stalling en hof met aangelegen erf, samen 3 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel
e.z. Hendrik van Hees, a.z. Aart van Roessel, e.e. Zeger Verhoeven, a.e. de gemene straat
item nieuw erf met de schuur daarop staande, als voor, t.p. Het Winkel, 1 lopen, 35 roeden,
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 7 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 534 gulden

5 maart 1763     424/88-88v

Adriaan Swaans,
Verkoopt aan Peter Peter Hamers,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
Oost weduwe Denis Schapendoncq, west de gemene straat, zuid Jan Priems, noord Jan van der Sterre
Belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen van juffrouw van den 
Endepoel te sBosch
Voor de som van 200 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling 25 augustus 1762

16 maart 1763     424/91v-92

Arnoldus van Woensel,
Verkoopt aan Peter Antonij Franken,
Hof, 3 roeden, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Aart Pijnenburg, a.z. Michiel van Loon, e.e. de verkrijger, a.e. Aart Pijnenburg
voor de som van 20 gulden

verkoper aangekomen door koop van Michiel Tabbers

1763 424/92
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Aart Arien Burgmans is armmeester te Udenhout

13 april 1763     424/95-95v

Johannes Hendrik Bertens als man van Engelina Peter Verhoeven, Geert Peter Verhoeven, Arnoldus 
Denis van den Boer als man van Hendrien Peter Verhoeven, en Arien Witlox,
Verkopen aan Aart Arien Bergmans,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
e.z. Peter van Iersel, a.z. erfgenamen Jan Jooste, e.e. de verkrijger, a.e. de gemene straat
voor de som van 205 gulden 5 stuivers

verkopers aangekomen van Cornelis van Broekhoven

18 april 1763     424/96v-97

Adriaan Vermeer,
Verkoopt aan Peter Adriaan Verhoeven,
De helft in 1 ¼ lopen land, te Udenhout bij de Cruijsstraat,
oost de verkoper, west de verkrijger, zuid kinderen Adriaan van Deursen, noord Peter de Ridder,
voor de som van 115 gulden

verkoper aangekomen door koop van de erfgenamen Crijn van Strijthoven

2 mei 1763     424/98-98v

Adriaan Roosen als man van Antonetta Antonij Vugts, Hendrik van den Bosch, Wouter Peijnenburg als 
man van Maria Janse van den Bosch, Jan Schoenmakers, als man van Margo Jan van den Bosch,
Verkopen aan Marcelis Joost van Hees,
Een houtbos, 1 lopen, te Udenhout t.p. genaamd Schoutene veld,
E.z. Jan de Ruijter, a.z. weduwe Arnout van de Ven, e.e. Adriaan Brekelmans, a.z. de heide,
Voor de som van 25 gulden

Verkopers aangekomen van Maria van den Bosch

2 mei 1763     424/98v-99v

Cornelis en Allegonda Roosen,
Verkopen aan Adam Smolders die de andere helft bezit,
De helft in een huizing en schop en aangelegen erf, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. en e.e. weduwe Geert van Beurden, a.z. Jan Geert Vugts, a.e. de gemeint
item de helft in land, ¾ lopen, als voor op het Winkel,
e.z. weduwe Geert van Beurden, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Jan de Cort

belast met jaarlijks de helft in 4 vat rogge aan het manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 17 ½ stuiver aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks de helft in ½ vat boekweit aan het kantoor der geestelijke goederen in dit kwartier

voor de som van 14 gulden

verkoper aangekomen van hun ouders en van Geertruij Witlox
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10 juni 1763     424/103v-104v

Hendrik Sijmens, weduwnaar van Johanna Bastiaen van Engeland,
Hij ziet af van zijn recht op tocht t.b.v. zijn kinderen Bastiaen, Cornelia, Sijmen, Jan en Geert,
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. Jan Eekels, a.z. Adriaan Verhoeve, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Nicolaas Witlox, 

De nieuwe eigenaar verkopen het op dezelfde datum door aan 
Jan Denis Schapendonk
Belast met jaarlijks de helft in een cijns van 19 duiten aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch
Voor de som van 100 gulden

19 juni 1763     424/105v-107

Antonij van Bommel als lasthebber van de heren Martinus van Bommel, mr. Johan Jacob van 
Riethoven als man van vrouwe Johanna Catharina van Bommel, de heer Cornelis Dubbeldemuts als 
man van vrouw Jacoba Catharina van Bommel ellen kinderen en erfgenamen van wijlen Michiel van 
Bommel,
Verkopen aan Hendrien Houbraken, weduwe Arnoldus Verhagen
Een hoeve bestaande uit huizing, stalling, schuur, hof en erf, 9 lopen, te Udenhout,
Oost, zuid, west en noord de verkopers,
Item akkerland, en weiland, 6 lopen, als voor,
Oost een weg, zuid Adriaan van der Schoor, west en noord de verkopers,
Item akkerland, 8 lopen, als voor,
Oost weduwe Jan Verhoeven, zuid, west en noord Adriaan van der Schoor
Item akkerland, 11 lopen, als voor,
Oost, west en noord weduwe Jan Verhoeven, zuid de verkopers
Item land, weiland en leeg beeste veld aan elkaar gelegen, 24 lopen, als voor,
Oost Gerrit van Iersel, en weduwe Jan Verhoeven, zuid weduwe Jan Verhoeven, west de verkopers, 
noord weduwe Jan Verhoeven,
Item een heibodem, 3 lopen, als voor,
Oost, zuid, west en noord de weduwe Jan Verhoeven,
Item akkerland en weiland, 10 lopen, als voor,
Oost weduwe Jan Verhoeven, zuid en west de verkopers, noord de Loonse duinen
Item 2 heibodems, samen 4 lopen, als voor,
Item een heibodem
Aan de duinen te Udenhout
Voor de som van 2500 gulden

Publiek verkocht te Tilburg op 16 en 30 mei 1763

25 juli 1763     424/111v-112

Adriaan Steuvers,
Verkoopt aan Arnoldus Storimans,
Een broekveld, 1 lopen, te Udenhout, t.p. Biesemortel
e.z. Cornelis van Broekhoven, verdere reengenoten onbekend
voor de som van 44 gulden

25 augustus 1763     424/113v-114
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Arnoldus Storimans,
Verkoopt aan Peter Adriaans Verhoeven,
Een broekveld, 1 lopen, te Udenhout, t.p. Biesemortel
e.z. Cornelis van Broekhoven, a.z. Jan Eekels, e.e. juffrouw Snelle, a.e. de heer van Keulen,
voor de som van 44 gulden

verkoper aangekomen van Adriaan Steuvers op 25 juli 1763

12 september 1763     424/115-115v

Dirk Nouwens als man van Willemijn Adriaan van Broekhoven,
Verkoopt aan Jan Peter van Rijsewijk,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout t.p. de Seshoeven,
Oost kinderen Arnoldus Robben, west weduwe Joost van Iersel, zuid een gemene mestweg, noord Jan 
van Tilborg
Voor de som van 190 gulden

Verkoper aangekomen door deling van 6 mei 1762 van zijn schoonouders

29 september 1763     424/117-117v

Jan Piggen de jonge,
Verkoopt aan Jan Janse Vermeer,
Een heiveld, 4 lopen, te Udenhout t.p. de Gommertse straat,
e.z. Steeven Burgmans, a.z. weduwe Peter van Irsel, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. Jan Piggen de 
oude
voor de som van 148 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen door koop van Zeger Peter Mattijsse,

8 oktober 1763     424/118-118v

Jacob Johan Althoffer, notaris en procureur te Oisterwijk,
Verkoopt aan Maria Cornelis Witlox weduwe Adriaan Willems van Irsel,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel, 
e.z. Nicolaas Arise Verhoeven, a.z. Adriaan van Irsel, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. de heer van 
Keulen,
belast met jaarlijks een cijns van 1 stuiver aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 160 gulden

verkoper aangekomen door koop te sBosch op 29 april 1763 van Adriaantje Willem van Irsel die het 
gekocht had van Govert Ophorst op 1 maart 1737

13 oktober 1763     424/119-119v

Aart Teurlings, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Geeling Schalks,
Een halve huizing en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout aan de Cruijsstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. weduwe Cornelis de Leeuw, e.e. de straat, a.e. Peter Verhoeven
belast met jaarlijks 5 gulden aan het kantoor der beurzen te sBosch
voor de som van 800 gulden

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



verkoper aangekomen van zijn zuster

4 november 1763     424/120v-121v

Taxatie t.b.v. Catharina Laurens Jan van Rijswijk en Jan Janse Raijmakers als vader en voogd van zijn 
3 kinderen verwekt uit Jenne Maria Laurens Janse van Rijswijk
Van de goederen van Steven Willem Burgmans te Udenhout
1 – een huis, schuur, stal en hof met aangelegen erf, 10 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
getaxeerd op 1000 gulden
2 – een stede, bestaande uit een huis, schuur, schop, stal etc. met aangelegen erf, met aangelegen 
akkerland, 25 lopen, en de weivelden 15 lopen, als voor gelegen,
getaxeerd op 1800 gulden

4 november 1763     424/121v-122v

Taxatie t.b.v. Catharina Laurens Jan van Rijswijk en Jan Janse Raijmakers als vader en voogd van zijn 
3 kinderen verwekt uit Jenne Maria Laurens Janse van Rijswijk
Van de goederen van Laurens Peter Vermeer te Udenhout
1 – een huis, schuur, stal, schop en brouwerij met 22 lopen land en weide, te Udenhout in de 
Kreitemolenstraat,
getaxeerd op 3000 gulden

9 november 1763     424/122v-123

Gerrit Nouwens,
Verkoopt aan Nicolaas Adriaan Verhoeven,
Een broekveld, de helft in 3 lopen, aan de noordzijde, te Udenhout t.p. bij de Gommertse straat,
e.z. weduwe Geert van Beurden, a.z. Michiel Peter Coolen, e.e. Joost van Rosch, a.e. Michiel Colen,
voor de som van 63 gulden

verkoper aangekomen door koop van Anneke van Broekhoven

10 november 1763     424/123v

Peter van Iersel,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
Een broekveld of houtveld, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. weduwe Verhagen, a.z. Jan Adriaan Schapendonck, e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. Adriaan 
Jan van Hees,
voor de som van 33 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

11 november 1763     424/124

Taxatie van de goederen in Udenhout van Marten Adriaan Priems t.b.v. Marten Adriaan Priems
1 – een stede bestaande uit een huis, stal, schuur, bakhuis en schop met aangelegen akkerland en 
weiland en broekvelden, samen 40 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
getaxeerd op 1500 gulden

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



14 november 1763     424/125-126

Taxatie van de Udenhoutse goederen van Jacobus Peter Verhoeven t.b.v. zichzelf

1 – een huis, schuur, stal, schop en bakhuis, met aangelegen akkerland, samen 7 lopen, te Udenhout 
t.p. de Kuijlen,
getaxeerd op 700 gulden
2 – akkerland, 15 lopen, als voor t.p. de Kuijlen,
getaxeerd op 1200 gulden
3 – een weiveld, 9 lopen, als voor t.p. de Kuijlen,
getaxeerd op 450 gulden

14 november 1763     424/126-126v

Cornelis van Laarhoven,
Verkoopt aan Geert Cornelis van Iersel,
De helft in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat
Zuid Peter Verhoeven, west de verkrijger, noord Laurens Vermeer, oost de gemene straat,
Voor de som van 195 gulden

Verkoper aangekomen van zijn grootmoeder Maria Peter van Iersel,

1763
in het begin is Aart Adriaan Burgmans nog armmeester
in december 1763 is dat Steven Willem Burgmans

7 januari 1764     424/132v-141v

Voor schepenen van Oisterwijk verscheen Henrij Sacre, meester schrijnwerker, burger van Luik.
Hij toonde een akte van donatie, verleden voor notaris Paul Jerome Francois Thonus te Luik, 
gepasseerd op 10 december 1763, alhier geregistreerd in het register van delingen folio 302, waarbij 
juffrouw Engelina Holtacker aan hem schonk haar ¼ deel in een hoeve en aangelegen erf te Udenhout.
Deze goederen worden nu getaxeerd.

1 – een huis, schuur, schop, bakhuis en aangelegen erf, 16 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. erfgenamen A. Vien nu van Keulen, a.z. weduwe Peter van Doesburgh, e.e. de straat, a.e. het 
volgende perceel
getaxeerd op 1200 gulden (1/4 = 300 gulden)
2 – akkerland en weiland, 60 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen A. Vien nu van Keulen, a.z. weduwe Peter van Doesburgh, e.e. het vorige perceel, a.e. 
de straat
getaxeerd op 1200 gulden (1/4 = 300 gulden)
3 – een broekveld, 8 lopen, genaamd de Reijting, als voor,
e.z. en e.e. A. de Vien nu van Keulen, a.z. de straat, a.e. de lei,
getaxeerd op 100 gulden (1/4 deel = 25 gulden)
4 – een uitgedolven moerveld, 4 lopen, als voor,
e.z. kinderen Jacob van Rijswijk, a.z. Adriaentje Joordens, e.e. de lei, a.e. erfgenamen Arien Marten 
Priems
getaxeerd op 8 gulden (1/4 deel = 2 gulden)
5 – een uitgedolven moerveld, 1 ¼ lopen, als voor,
b.z. kinderen Gijsbert Joordens, e.e. Arien Marten Priems, a.e. de lei
getaxeerd op nihil
6 – een straatselveld, 10 lopen, als voor,
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b.z. de erfgenamen Van Keulen, e.e. de straat, a.e. de lei
getaxeerd op 100 gulden (1/4 deel = 25 gulden)
7 – een elsenbos, 10 morgen, als voor aan de Zandkant,
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. en e.e. erfgenamen Van Keulen, a.e. de lei
getaxeerd op 300 gulden (1/4 deel = 75 gulden)
8 – een uitgedolven moerveld en heide, 10 lopen als voor,
e.z. Cornelis Witlox, a.z. en e.e. Jan van Kessel, a.e. Adriaan van Iersel
getaxeerd op 16 gulden (1/4 deel = 4 gulden)
9 – nog een huis, schuur, schop en aangelegen erf, 5 ½ lopen, als voor in de Slimstraat, e.z. Aart 
Jooste, a.z. Cornelis Jacob van Roessel, e.e. het volgende perceel, a.e. de straat
getaxeerd op 143 gulden 15 stuivers (1/4 deel = 35 gulden 18 stuivers 12 penningen)
belast met jaarlijks 8 vat rogge in een meerdere pacht aan de blokarmen van het Ortheneind te sBosch
10 – bos en weiveld, 8 lopen, als voor,
e.z. Peter Govert van Iersel, a.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. erfgenamen Jan Robben, a.e. de straat
getaxeerd op 160 gulden (1/4 deel = 40 gulden)
11 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. kinderen Frans Wagemakers, a.z. Arien Anthonij van Irsel, e.e. weduwe Arien Coolen,
getaxeerd op 17 gulden (1/4 deel = 17 gulden 10 stuivers)
12 – een weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Piggen, a.z. de steeg, e.e. Jacob Willems, a.e. Peter Govert van Irsel
getaxeerd op 40 gulden (1/4 deel = 10 gulden)
13 – een weiveld, 6 lopen, genaamd de Peerts Weij, als voor,
e.z. Cornelis Pijnenburgh, a.z. (niet ingevuld), e.e. Adriaantie weduwe Peter van Rijsewijk, a.e. Claas 
Verhoeven
getaxeerd op 120 gulden (1/4 deel = 30 gulden)
14 – een cijnsboek, genaamd het Chijnsboek van Malais, geheven in Udenhout,
getaxeerd op 300 gulden (1/4 deel = 75 gulden)
dit leenboek is leenroerig aan het leenhof van Brabant
15 – de gruit over Oisterwijk, Tilburg, Haaren, Moergestel, Helvoirt, Esch, Udenhout, Berkel, Enschot en 
Heukelom alsmede het ambacht van varkens te bezien 
getaxeerd op 2000 gulden (1/4 deel = 500 gulden)
deze rechten zijn leenroerig aan het leenhof van Brabant

424/138-141v

Registratie van de akte van donatie van de bovenstaande goederen met de lasten.
Deze goederen vertegenwoordigen conform de taxatie hiervoor een waarde van 1478 gulden 10 
stuivers

18 januari 1764     424/142v-143

Antonij Peter van Rijsewijk en Adriaan Embert van der Schoor,
Verkopen aan Adriaan Jan van Hees, die ook 1/3 deel bezit,
2/3 deel in een heibodem, 2 lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. Aalbert Jan Rutte, a.e. de gemeint, e.e. erfgenamen Hendrik Peter Wijten, a.e. weduwe Peter 
Goijaarts Vermeer
voor de som van 32 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen van Jenneke Arien Vermeer

23 januari 1764     424/144-144v

Peter Peter Hamers,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen de jonge,
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Een houtbos, te Udenhout in het Giersbergs broek, 13 a 14 lopen,
e.z. Wouter Verhoeven, a.e. Arnoldus Storimans, e.e. Marten Priems, a.e. weduwe Andries Emmers,
voor de som van 640 gulden

verkoper aangekomen door koop van 15 april 1762 van Andries Verhagen

25 januari 1764     424/115v-117

Catelijn de Cort,
Verkoopt aan Michiel Peter Coolen,
De helft in een huis, en schuur met aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,.
e.z. Michiel Coolen, a.e. Nicolaas Adriaan Verhoeven, e.e. Adriaan Vermelis, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 7 vat rogge aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks de helft in 6 gulden 15 stuivers aan de armen van Udenhout
item de helft in onbedeeld in een weiveld, 2 1/ 2lopen, als voor,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. de verkrijger, a.e. Adriaan Jan 
Verhoeven
item de helft in akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse ackeren,
b.z. Willem Aart Bouwens, e.e. het geefhuis van sBosch, a.e. een gemene weg
belast samen met het laatste perceel
item de helft in akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Jan Neelen, a.z. weduwe Sijmon Priems, e.e. het geefhuis van sBosch, a.e. een gemene 
weg
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 5 stuivers aan de heer de Hee te sBosch,
voor de som van 250 gulden

1 februari 1764     424/149v-150

Adriaan Swaans als man van Maria Wouter Vouthengels,
Verkoopt aan Aart Arien Bergmans,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Hesseldonk,
e.z. Joost van Irsel, a.z. de heer Watrin, e.e. Jan Piggen, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 90 gulden

verkoper aangekomen door deling van zijn schoonouders

1 februari 1764     424/150-151

Adriaan van Duppen, Jan van Duppen, Martin van Duppen, Cornelia van Duppen, Geert van Uden als 
man van Jenneke van Duppen, mede voor hun absente broer Nicolaas van Duppen,
Verkopen aan Adriaan Geert Vuchts,
Akkerland, 7 kwartier lopen te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. Peter van de Pas, a.z. de steeg, e.e. Jacobus Luijben, a.e. Wijnant Verhoeven
voor de som van 121 gulden

verkopers aangekomen door deling van erfgenamen Michiel Janse de Kok van 28 december 1763

7 februari 1764     424/152-152v

Geert Cornelis van Iersel,
Verkoopt aan Jan Denijs Schapendonk
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
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e.z. erfgenamen Jan Adriaan van Irsel, a.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. erfgenamen Jan van Irsel, 
a.e. Peter Witlox
voor de som van 310 gulden

verkoper aangekomen door vernadering van Michiel Janse de Kok

7 februari 1764     424/153-153v

Matthijs Adriaan van Irsel,
Verkoopt aan Jan Denijs Schapendonk,
Een weiveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. Adriaan Embert van der Schoor, e.z. Adriaan Adriaan van Irsel, a.e. weduwe 
Cornelis van Irsel,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

13 februari 1764     424/154v-156

Maria weduwe Huijbert Verhoeven,
Geeft haar tocht over aan haar 6 kinderen genaamd Cornelis, Johannes, Jan, Josijna getrouwd met 
Adriaan van Roessel, Adriaantje getrouwd met Lambert Cornelis Smolders, en Adriaantje getrouwd met 
Peter de Kort
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
noord Hendrik Heijmans, oost de heer Holtacker, west erfgenamen Laurens van Beurden, zuid de 
gemene straat
item een weiveld, 2 lopen, als voor,
zuid Hendrik Heijmans, oost de heer Holtacker, west Jan Eekels, noord Frans Verhoeven 

de nieuwe eigenaren verkopen die percelen op dezelfde dag door aan Hendirk Heijmans voor de som 
van 165 gulden

beide percelen zijn belast met 9 vat en 1 kan rog aan de armen van Oisterwijk
beide percelen zijn leenroerig aan de hoeve genaamd de kleine Vosmer, toebehorende aan de heer 
Holtacker c.s. in Udenhout

27 februari 1764     424/158-158v

Jan Jan de Kort,
Verkoopt aan Adriaan Geert Vugts,
Een huisje met 1 lopen akkerland, daaraan gelegen, te Udenhout op het Winkel
Oost de verkoper, west en noord Johan van Keulen, zuid de gemeint,
Belast met jaarlijks een rente van 1 gulden 8 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der 
episcopale goederen te sBosch
Voor de som van 135 gulden

Verkoper aangekomen door koop

19 maart 1764     424/164-164v

Jacob Schijven, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Nicolaas Aart van Iersel,
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Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout, t.p. Biesemortel,
e.z. Nicolaas van de Pas, a.z. Jan Adriaen van Iersel, b.e. de heer van Ceulen,
voor de som van 135 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrienden

12 maart 1765 – vernaderd door Nicolaas Cornelis van de Pasch – 424/225v

12 april 1764     424/167v-168

Adriaan Adriaan van Iersel,
Verkoopt aan Peter Peter Hamers,
Akkerland, genaamd de Geer, 4 ½ lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat, t.p. de Schijf
e.z. de verkrijger, a.z. Elias Grevenbroek, e.e. Peter Hamers, a.e. Adriaan van der Schoor c.s.
belast met jaarlijks 5 vat rogge OM aan de armen van Udenhout
voor de som van 325 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

24 april 1764     424/169v-170

Jacob Schijven,
Verkoopt aan Joost van Rosch,
Een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biesmortel, t.p. het Hoolbroek
e.z. weduwe Geert Verhulst, a.z. de heer Wijgaerts, e.e. kinderen Arnoldus Robben, a.e. kinderen 
Wouter Verhoeven
voor de som van 140 gulden

de verkoper reserveert het wassende hout op het perceel en 1 ¾ roede moer
verkoper aangekomen van zijn schoonouders

24 april 1764     424/170-170v

Hendrik Nouwens,
Verkoopt aan Michiel van Loon en Adriaan van Rooij als voogden over het kind van Quirijn van 
Strijdhoven genaamd Johanna
Een kamer met 5 roeden hof, oftewel ¼ deel in een huis en erf, te Udenhout aan de Cruijsstraat,
e.z. weduwe Jan van Strijdhoven, a.z. de verkrijger, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de straat
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

14 mei 1764     424/178-178v

Peternel Aart van Helvoirt weduwe Huijbert van Berkel,, geassisteerd door Jan van Helvoirt en Nicolaas 
Jan van Berkel
Verkoopt aan Arien Huijbert van Hees,
Akkerland, te Udenhout t.p. Biesmortel, 4 lopen,
e.z. Robbert van Berkel, a.z. Adriaen Willem van Iersel, e.e. Cornelis Weijgaerts, a.e. weduwe Adriaen 
van Iersel
voor de som van 308 gulden 10 stuivers
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Publiek verkocht op 3 en 10 mei 1764 te Oisterwijk

14 mei 1764     424/179-179v

Peternel Aart van Helvoirt weduwe Huijbert van Berkel,, geassisteerd door Jan van Helvoirt en Nicolaas 
Jan van Berkel
Verkoopt aan Arien Huijbert van Hees,
Een houtbos, te Udenhout op de Schoorstraat, 1 lopen,,
e.z. Jacobus van Gorcum, a.z. Elias Grevenbroek, e.e. Jacobus van Gorcum, a.e. Adriaan Brekelmans,
voor de som van 71 gulden

Publiek verkocht op 3 en 10 mei 1764 te Oisterwijk

15 mei 1764     424/179v-180

Anneke Andries Krooten,
Verkoopt aan Hendrik Peter van Iersel,
Een weiland, 4 roeden, te Udenhout t.p. de Berkhoek, 
e.z. en e.e. Hendrik Peter van Iersel, a.z. en a.e. op een spie aan de gemeint
voor de som van 52 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen van haar vader

26 mei 1764     424/181-181v

Jan Heerkens, als man van Adriaentje Wijnant van Iersel,
Verkoopt aan Adriaan Janse Slots,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. N. van Esten(?) a.z. Jan Janse Schapendonq, e.e. Elias van Grevenbroek, a.e. de verkoper
voor de som van 55 gulden

2 mei 1765 – vernaderd door Peter Jan Heerkens, wonende te Udenhout – 424/234v-235

19 juni 1764     424/184v-185

Dielis Verhoeven als man van Adriaantje van Onsenoord en Petronella van Onsenoord,
Verkopen aan Gommert de Kort,
Twee weijkens, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Molenstraat,
Oost, west en noord Adriaan Adriaan van Iersel c.s., zuid de gemene steeg
Voor de som van 190 gulden

Verkopers aangekomen door renuntiatie van transport door Reiner van Onsenoord op 3 februari 1745 
te sBosch en de akte is op 9 mei 1764 in Loon op Zand gepasseerd door Aart van Rijsewijk

19 juni 1764     424/185v-186

Dielis Verhoeven als man van Adriaantje van Onsenoord en Petronella van Onsenoord,
Verkopen aan Adriaan jan Vermeer,
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout, achter de Schoorstraat,
b.z. weduwe Aart Verhagen, e.e. Andries Verhagen, a.e. kinderen Geert Span
voor de som van 36 gulden 10 stuivers
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verkopers aangekomen van hun moeder Petronella Adams

10 augustus 1764     424/186-186v

Andries Cornelis van den Bosch als man van Cornelia Wijnant Verhoeven,
Verkoopt aan Steven Willem Burgmans
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Clijne Mortel,
e.z. de verkrijger, a.z. erfgenamen Adriaen Coolen, b.e. de armen van Oisterwijk
item akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Adriaen Koolen, a.z. Marten Priems c.s., b.e. de armen van Oisterwijk
voor de som van 700 gulden

24 augustus 1764     424/187-187v

Antonij Nouwens, Geer Snoeren als man van Elisabeth Nouwens, Johannes Heeren als man van Maria 
Schapendonk, Geertruij Jan Schapendonk, kinderen Jan Schapendonk verwekt uit Adriaentje 
Nouwens,
Verkopen aan Jan Crijn van Strijthoven,
¾ deel in akkerland, ¾ lopen, te Udenhout,
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. Andries de Jong, a.e. een straat
voor de som van 70 gulden

verkopers aangekomen van Paulus Adriaan Nouwens, hun vader en grootvader die het had gekocht op 
8 december 1718

21 september 1764    424/188-189

Willem Aart Bouwens als man van Adriaantje Willem Jan Hendriks,
Verkoopt aan Nicolaas Cornelis van de Pasch
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout, t.p. het Winkel,
e.z. Adriaan de Vries, a.z. de verkrijger, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaan de Vries
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht van 6 gulden aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch
belast met jaarlijks 21 ½ stuiver in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
item akkerland, 1 lopen als voor op het Winkel,
b.z. Adriaan de Vries, e.e. Daniel van Zon, a.e. Hendrik Heijmans,
belast met jaarlijks 2 vat rog in een meerdere pacht van 8 vat rogge aan het geestelijk kantoor van dit 
kwartier, waargenomen door de heer Cornelis de Bak
voor de som van 65 gulden

21 september 1764    424/189-190

Willem Aart Bouwens als man van Adriaantje Willem Jan Hendriks,
Verkoopt aan Hendrik Heijmans,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Hooghoutse ackeren,
e.z. Jan de Lepper, a.z. Daniel van Wel, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.e. Michiel Peter Coolen,
belast met jaarlijks 2 gulden 18 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
item akkerland, als voor in de Hooghoutse ackeren, 1 lopen,
e.z. Cornelis Jan Martens, a.z. Michiel Peter Coolen, e.e. Cornelis Wijgaerts, a.e. Jan de Lepper,
belast met jaarlijks een rente van 3 gulden aan de erfgenamen van de heer de Hee te sBosch in een 
meerdere rente van 30 gulden
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item akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse ackeren,
e.z. Michiel Peter Coolen, a.z. Cornelis Jan Martens, e.e. Cornelis Wijgaerts, a.e. de verkrijger,
belast samen met het tweede perceel 
item akkerland, als voor in de Hooghoutse ackeren, 1 lopen,
e.z. weduwe Sijmon Priems, a.z. Frans Wijnant van Broekhoven, e.e. Cornelis Wijgaerts, a.z. Daniel 
van Wel
voor de som van 235 gulden

24 september 1764     424/191v-192v

Jacobus Peter Hamers en Leendert van der Weijst als man van Zara Cornelis de Jongh,
Verkopen aan Jan Frans van Berkel
Huis, en hof, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Slimstraat,
Oost en noord kinderen Peter Oerlemans, west kinderen Arnoldus Robben, 
Item een weiveld, als voor, bij de Slimstraat, 1 lopen,
Oost Jan Philipsen, zuid Peter van Irsel, west de heer Watrin, noord Jacobus Verhoeven
Voor de som van 410 gulden 10 stuivers

Verkopers aangekomen van hun schoonouders

Niet gepasseerd! 6 augustus 1765 - vernaderd door Jan Peter Boelen no:ux: - 424/247-247v

17 september 1765 – vernaderd door Petronella Peter de Kort – 424/251v-253

25 oktober 1764     424/192v-193

Jacobus Willem Paulusse als man van Hendrina Hendrik van Beurden, Peter Vermelis, Adriaen Aart 
Vermelis, Cornelis Jan Martens als man van Helena Aart Vermelis en Thomas Marten de Bruijn, allen 
erfgenamen van Gertruij Thomas van Beurden laatst weduwe van Adriaan Vuskens,
Verkopen aan Laurens Peter Vermeer
Een nieuw erf, genaamd Crevecoeur, te Udenhout t.p. aan de kreitenmolen, 6 lopen,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, e.e. de straat, verder rondom de gemeint,
belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers aan de domeinen van Brabant
voor de som van 360 gulden

11 december 1764     424/203-203v

Jan Adriaens van der Schoor, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Adriaen Embert van der Schoor,
Een bakhuis, staande op grond van de verkrijger. De toestemming om op die grond te mogen timmeren 
heeft de verkoper verkregen door deling voor notaris Gratiaen Jacob de Velle te Oisterwijk op 23 
september 1727
Voor de som van 12 gulden

18 december 1764     424/205-205v

Jan Peter Priems,
Verkoopt aan Adriaan Adriaan van Iersel,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout t.p. de Schijf bij de Loonse Molenstraat,
Noord Peter Wouter Vouthengels, west de gemene straat, zuid weduwe Peter Priems, oost Maria 
Cornelis de Jong, 
Voor de som van 230 gulden 
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Verkoper aangekomen door koop van 4 februari 1758

3 januari 1765     424/205v-206

Adriaan van Doesburgh en Andries Geert van Rijsewijk als man van Jennemaria Peter van Doesburg,
Verkopen aan Jacobus Gerrit van Rijswijk,
Akkerland, te Udenhout, t.p. de Seshoeven, 3 ½ lopen, genaamd den Dolk,
e.z. en e.e. Hendrik van Ierzel, a.z. Adriaan Brekelmans, a.e. Jan van Rijsewijk
voor de som van 276 gulden

verkoper aangekomen van Antonet van Doesburg

1 maart 1765     424/220-221v

Huibert Denis Schapendonk, Hendrik Janse Kleijn als man van Allegonda Denijs Schapendonk, 
Cornelis Hamers als man van Johanna Denijs Schapendonk, ieder voor 1/5 deel
Anthonij van der Kuris als voogd over de 2 kinderen van Maria Denis Schapendonk verwekt uit Michiel 
Jan Donders, voor 1/5 deel,
Cornelis Hamers als voogd over de kinderen van Adriaantje Denis Schapendonk verwekt uit Jan 
Cornelis van Gorcum, voor 1/5 deel
Verkopen aan Hendrik van Ginhoven t.b.v. zijn 3 kinderen genaamd Wouter, Jan en Petronella verwekt 
uit Elizabeth Jan Hendriks
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout t.p. de Houtse straat,
e.z. Peter de Ridder, a.z. de twee Steegden, e.e. Willem Verhoeven, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 20 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere rente aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch

publiek verkocht op 19 en 25 februari 1765

1 maart 1765     424/221v-222

Huibert Denis Schapendonk, Hendrik Janse Kleijn als man van Allegonda Denijs Schapendonk, 
Cornelis Hamers als man van Johanna Denijs Schapendonk, ieder voor 1/5 deel
Anthonij van der Kuris als voogd over de 2 kinderen van Maria Denis Schapendonk verwekt uit Michiel 
Jan Donders, voor 1/5 deel,
Cornelis Hamers als voogd over de kinderen van Adriaantje Denis Schapendonk verwekt uit Jan 
Cornelis van Gorcum, voor 1/5 deel
Verkopen aan Huibert Denis Schapendonk,
Huizing, hof en aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout, t.p. de Houtse straat,
e.z. Adriaan Schapendonk, a.z. Peter de Ridder, e.e. de gemene straat, a.e. Aart Wolfs
voor de som van 160 gulden

publiek verkocht op 19 en 25 februari 1765

5 maart 1765     424/223-223v

Adriaan Cornelis van Iersel,
Verkoopt aan Peter Peter Hamers
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De helft aan de westzijde in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout bij de dreef van de weduwe Van 
Beugen,
Oost kinderen Jan Schapendonk, west Jan Raijmakers, zuid de dreef, noord de prins van Sulzbach,
Voor de som van 55 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

6 maart 1765     424/223v-224

Adriaan Emberts van der Schoor, Adriaan van Hees en Antonij Peter van Rijswijk,
Verkopen aan Aart Arien Bergmans,
Een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
Oost weduwe Jan Verhoeven, west weduwe Jan Schapendonk, zuid Laureijs Driessen, noord de 
verkrijger,
Voor de som van 100 gulden

Verkopers aangekomen van Geertruij Adriaan Voskens

6 maart 1765     424/224v

Adriaan Emberts van der Schoor, Adriaan van Hees en Antonij Peter van Rijswijk,
Verkopen aan Hendrik Cornelis van Laarhoven,
Een houtbos, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. in het Winkels broek,
West Nicolaas Verhoeven, noord Jan Cornelis Hamers, oost Jan Geert Eekels, zuid (niet ingevuld),
Oost weduwe Jan Verhoeven, west weduwe Jan Schapendonk, zuid Laureijs Driessen, noord de 
verkrijger,
Voor de som van 62 gulden

Verkopers aangekomen van Jenneke Adriaan Vermeer

6 maart 1765     424/225

Adriaan Emberts van der Schoor, Adriaan van Hees en Antonij Peter van Rijswijk,
Verkopen aan Steven Willem Burgmans,
Een broekveld of straaiselveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
Oost Jan van Rijsewijk, west de verkrijger, zuid Govert Wijnant van Iersel, noord de baron de Bok de 
Pattere
Belast met jaarlijks 11 stuivers in een meerdere cijns van 22 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
Voor de som van 130 gulden

Verkopers aangekomen van Jenneke Adriaan Vermeer

15 april 1765     424/228-228v

Maria Wouter Coolen,
Verkoopt aan Steven Willem Burgmans,
Een weiveld, 1 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. de verkrijger, e.e. Niclaes Verhoeven, a.e. weduwe Peter van den Bosch
voor de som van 55 gulden
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8 april 1766 – vernaderd door Aart Dirk van Roessel als man van Josina Jan van Aalst – kantlijnakte op 
424/228-228v

17 april 1765     424/229-230

Aart Arien Bergmans,
Verkoopt aan Jan Peter de Ridder
¼ deel onbedeeld in een weiveld, 2 lopen, te Udenhout
oost weduwe Watrin, west Arien Slots, zuid de gemene straat, noord Jan van Berkel

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

item 1/6 deel in 2 uitgedolven moervelden als voor in den Brand,
grootte en reengenoten onbekend
belast met jaarlijks 2 stuivers 6 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 52 gulden

13 mei 1765     424/238-238v

Nicolaas Cornelis Stoeldraijers,
Verkoopt aan Adriaan Leijten,
De helft aan de zuidzijde, van een weiveld, met het erf waar het huis van Adriaan Leijten op staat, 3 
lopen, te Udenhout t.p. de Mortel,
Noord de verkoper, west de armen van Oisterwijk, zuid de heer Cattenburg, oost de gemene steeg
Voor de som van 40 gulden

Verkoper aangekomen door deling tegen zijn broers en zusters

4 juli 1765     424/242v-243

Peter Francke, wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Andries Verhagen,
Een huis en hof, 6 roeden, te Udenhout op de Cruijsstraat,
e.z. Arnoldus van Woensel, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)

verkoper aangekomen door koop van Jan van den Bijgaerts op 15 oktober 1759

item land, 19 roeden, te Udenhout bij de Cruijsstraat,
e.z. Jan Storimans, a.z. Michiel van Loon, e.e. en a.e. Aart Pijnenburg

verkoper aangekomen door 2 kopen van 29 juli 1762 en 16 maart 1763

voor de som van 489 gulden 8 penningen

12 augustus 1765     424/248-248v

Herman van Gorcum, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Adriaentie Michiel van den Heesacker,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. Elisabeth Giel van den Heesacker, a.z. Geert Witlox, e.e. Jan Eekels, a.e. Jan van Beurden,
leenroerig aan de heer van Hanswijk te sBosch (=Vosselaer)
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belast met jaarlijks 6 vat rog in een meerdere pacht aan het lieve Vrouwe broederschap te sBosch
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

20 augustus 1765     424/248v-249v

Johannes Peter Melis als man van Annemarie Arnoldus van den Heuvel,
Verkoopt aan Wouterina Arnoldus van den Heuvel,
¼ deel in akkerland, 6 lopen, genaamd den Boer, te Udenhout bij Kruisstraat,
e.z. en e.e. Gerrit van Rijswijk, a.z. Peter van Riel, a.e. de gemene straat
voor de som van 160 gulden

verkoper aangekomen van de weduwe Gerrit Kemps

9 oktober 1765     424/256

Maria Wouter Coolen,
Verkoopt aan Arien van Hees,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij het Winkel,
e.z. Zeger Verhoeven, a.z. Arien van Hees, e.e. een steeg, a.e. Gijsbert van Rijswijk
voor de som van 155 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

16 oktober 1765     424/256v-257

Peter van de Pasch,
Verkoopt aan de heer Elias Robben,
Een houtveld, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. de verkrijger, a.z. Joost van Rosch, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. de verkrijger
voor de som van 85 gulden

verkoper aangekomen van Gojaart de Jong

28 oktober 1765     424/260-261

Peter Jan van de Pasch, Jennemie van de Pasch weduwe Adriaan Demmers, Cornelis Priems als man 
van Catharina Jan van de Pasch en Francis Jan van de Pasch,
Verkopen aan Peter Cornelis van de Pasch,
Een broekveld of straaiselveld, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
West de Prins van Sulsbach, oost weduwe Adriaan van Irsel, noord erfgenamen Peter Verhoeven, zuid 
erfgenamen Peter Boons
Belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers 8 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch
Voor de som van 182 gulden

Verkopers aangekomen van Jan Jan van de Pasch, hun vader en schoonvader

6 november 1765     424/261v-262
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Laurens Peter Vermeer, Steven Willem Burgmans als man van Adriaentie Peter Vermeer, Joost 
Cornelis van Iersel als man van Jenne Marie Peter Vermeer, Adriaan Verhoeven als man van Maria 
Cornelis Vermeer,
Verkopen aan Francis Peter Vermeer en Jan Peter Vermeer,
Een houtbos, ¾ lopen, te Udenhout aan de Groenstraat,
e.z. Joost Adriaan Jorissen, a.z. Jan Raaijmakers, e.e. Jacobus Frans Buckken, a.e. Arnoldus 
Pijnenburg
voor de som van 22 gulden

verkopers aangekomen van hun vader en schoonvader

16 november 1765
Adriaen Arien Teurlings als armmeester van Udenhout en Berkel

25 november 1765     424/266v-267

Jan Peter Verhoeven,
Verkoopt aan Jan Hendrik de Lepper,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Hooghoutse ackers,
e.z. Joost van Rosch, a.z. een gemene weg, e.e. de heer Weijgers, a.e. erfgenamen Joost Lommerts,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

27 november 1765     424/267v-269

Adriaan Cornelis van Iersel,
Ziet af van zijn recht op tocht t.b.v. zijn 5 kinderen verwekt uit Maria Brok, Catharina (huisvrouw van 
Peter Steven de Rooij), Arnoldus en Jenne Maria, en de voorkinderen van zijn vrouw verwekt voor 
Cornelis Borsten, genaamd Christiaan en Cornelia (huisvrouw van Johannes van der Crabben)
Een weiveld, 5 lopen, te Udenhout t.p. de Loonse Molenstraat,
Oost Adriaan Vermeer, west Adriaan Zwaans, zuid Adriaan Vermeer, noord weduwe Wijnant Bakkere

De nieuwe eigenaren verkopen dit perceel op dezelfde dag aan Jan Denis Schapendonk
Voor de som van 370 gulden

13 december 1765     424/274v-275v

Johanna Willemse van Beek wonende te Drunen,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen,
De helft in een broekveld aan de zuidzijde, 4 lopen, te Udenhout in het Broek,
e.z. weduwe Jan van Strijthoven, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. erfgenamen Aart Geert Witlox, a.e. 
Jan Verhoeven,
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door koop van Adriaan Jan Appels op 30 oktober 1752

20 december 1765     424/277-277v

Petronella de Kort,
Verkoopt aan Peter Antonij Vranken,
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Huis en hof, ½ lopen, te Udenhout t.p. de Slimstraat,
Oost en noord kinderen Peter Oerlemans, west kinderen Arnoldus Robben
Item een weiveld, als voor bij de Slimstraat,
Oost Jan Phlipsen, zuid Peter van Iersel, west de heer Watrin, noord Jacobus Verhoeven
Voor de som van 600 gulden

Verkoper aangekomen door vernadering op 17 september 1765

23 juli 1766     424/278-279v

Andries Verhagen,
Verkoopt aan de weduwe Peter de Ridder,
Twee percelen weiland en land, genaamd de Groote en Kleijne Geer, samen 13 lopen, te Udenhout t.p. 
de Molenstraat,
Noord en oost de verkoper, zuid weduwe van Beugen, west de gemene straat
Voor de som van 1000 gulden

Verkocht op basis van een testamentaire beschikking van zijn vrouw d.d. 8 maart 1763 voor schepenen 
van Oisterwijk tot aflossing van een lening
Voorwaarde: de wallen die ten noorden en oosten liggen tussen het erf van de verkoper blijven aan de 
verkoper, de limietscheiding ten westen is de halve sloot tussen de voorschreven wal en de verkocht 
percelen gelegen
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