Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 428 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
1771
4 januari 1771

428/1v-2

Jan Martens van Tuijl,
Verkoopt aan Bastiaan Appels, de andere helft bezit,
De onbedeelde helft in een stuk nieuw erf, in het geheel 6 lopen, te Udenhout bij het Winkel,
e.z. Adriaen van Iersel, a.z. een gemene steeg, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks de helft van 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
verkoper aangekomen van zijn ouders
4 februari 1771 428/7-7v
Willem Messier als gemachtigde van Adriaen Jan van Helvoort als man van Hendrien Span, voor 1/3
deel,
Peter Span voor 1/3 deel
Verkopen aan Wouter Span die het overige 1/3 deel bezit,
¼ deel in 5 lopen akkerland genaamd den Grooten acker, te Udenhout
e.z. Gerrit van Broekhoven,. A.z. Jan Wouter Span
¼ deel in 13 ½ stuivers in een meerdere rente aan de blok van de Vughterdijk te sBosch
item 2/3 deel in een weiland, houtbos en heiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Wouter Span, a.z. Seger Peter Mattijssen
item 2/3 deel in een uitgeturfd moerveld, ½ lopen, als voor in de Brand,
e.z. Seger Peter Mattijssen, a.z. Antonij Wolfs,
2/3 deel in 1/3 deel van een heiveld genaamd den Grooten beemd, als voor aan de Zandkant,
e.z. Gerrit van Broekhoven, a.z. Wouter Span,
belast met jaarlijks 1/3 deel in een pacht van 6 vat rogge in een meerdere pacht van 2 mud aan het
bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 100 gulden
28 februari 1771 428/9v-10
Peter Jan Heerkens,
Verkoopt aan Jan Adriaan Slots,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout, t.p. op de Houtse straat,
e.z. N. van Nesten, a.z. Jan Janse Schapendonk, e.e. Elias Grevenbroek, a.e. Jan Heerkens,
de verkrijger moet aan Jan Heerkens het recht van overweg geven over dit perceel naar zijn perceel
genaamd den Heij-acker
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door vernadering van 2 mei 1765
428/34v: vernaderd door Johannes Jan Heerkens op 30 mei 1771
6 maart 1771

428/10v-11

Adriaen Jan van Vugt,
Verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
1 ¼ lopen akkerland te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
e.z. Daniel van Zon, a.z. erfgenamen Jan Witlox, e.e. een gemene weg, a.e. st. Anna gasthuis te
sBosch
belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan het vrouwen Brands gasthuis te sBosch
voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
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6 maart 1771 428/11-11v
Miggiel Pijnenburg,
Verkoopt aan Adriaen Cornelis van Irsel
Akkerland, ½ lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. de verkrijger, a.z. Jan van Strijthoven, e.e. weduwe van Beurden, a.e. de gemene hei,
voor de som van 63 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
16 maart 1771 428/13-13v
Aart Dirk van Roessel,
Verkoopt aan Frans Peter Vermeer,
De helft in weiland, 2 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. en e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.z. weduwe Vitriarius, a.e. Lourijs Verhoeven,
voor de som van 84 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
428/104 – vernaderd door Jan Wouter Coolen
20 maart 1771

428/14-14v

Jan Wouter Coolen,
Verkoopt aan Peter Adriaen Brekelmans,
1/3 deel in een weiland, ¾ lopen, te Udenhout in het Brabants hoek,
noord en oost weduwe Jan van Strijthoven, zuid en west aan een ven,
voor de som van 20 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders,
2 april 1771

428/16v-17

Vrouwe Henrietta Geertruijde Verster, weduwe de heer mr. Philip Reijnhart Vitriarius,
Verkoopt aan Joost Leermans,
Een houtbosje, nu akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout t.p. het Hooghout,
e.z. de verkrijger, a.e. Maria Cornelis Pijnenburg, e.e. de gemene kreitenheide, a.e. weduwe Jan
Cornelis Emmen,
belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan het Brands vrouwe gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 8 penningen gebruikcijns aan de gezworenen van Haaren
voor de som van nihil
verkoper aangekomen door koop op 3 mei 1761
10 april 1771

428/19v-20v

Adriaen Broks, gemachtigd door zijn vader Lourens Broks,
Verkoopt aan Jan Peter de Ridders
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Kruisstraat, genaamd de Seshoeven
Oost weduwe Peter van Cleev, west Geert Hendrik Bertens, zuid Thomas van Irsel, noord een
mestweg
Item akkerland, 2 ¼ lopen, als voor,
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Oost een mestweg, west Jan van der Gouw, zuid kinderen Adriaen van Deursen, noord weduwe Peter
van Cleev,
Item een houtbos, 3 lopen, als voor t.p. in de Kuijl,
West Cornelia van Doesburg, zuid weduwe Hendrik van Irsel, noord juffrouw van Beugen
Belast met jaarlijks 19 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Item broekveld, genaamd de Agterste leege Reijt, 2 ½ lopen, als voor,
Oost weduwe Aart Witlox, west erfgenamen Adriaen Marcelisse, zuid weduwe Jan van den Boer, noord
weduwe Joost van Irsel
Item een broekveld, 2 lopen, genaamd het Agterste Heemeltje in het Schouwbroek,
Oost weduwe Andries Verhaegen, west en zuid weduwe Jan Schapendonk, noord Cornelis van den
Boer
Voor de som van 1370 gulden
Verkoper aangekomen van zijn nicht Adriaentje Adriaen Brox, overleden te Schijndel
13 april 1771 428/22-22v
Maria Kleijn, weduwe Huijbert Schaependonk,
Verkoopt aan Jenneke Wouter Piggen, weduwe Adriaen Cornelis Schaependonk
Huis en hof met aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
b.z. Jenne Maria Peter de Ridder, e.e. Aart Wolfs, a.e. de gemene straat
de verkoopster mag in de kamer blijven wonen tot mei 1772 en de overige woning is verhuurd waarvan
de koper de huurpenningen mag houden
voor de som van 345 gulden
verkoper aangekomen van haar man, testament notaris Antonij Glaviman 6 september 1768
16 april 1771 428/23v-24
Willem Messier, gemachtigd door Henrietta Geertruij Verster, weduwe mr. Philip Reijmhart Vitriatius,
Verkoopt aan Jan Adriaen Marcelisse
Een weiveld, genaamd de Lange weij, 6 lopen, te Udenhout op het Winkel,
Oost Nicolaas Verhoeven, west een steeg, zuid Gijsbert Peter van Rijswijk, noord de heilige geest van
sBosch
Belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te
sBosch
Voor de som van 500 gulden
Publiek verkocht op 2 en 11 april 1771
16 april 1771

428/24v

Willem Messier, gemachtigd door Henrietta Geertruij Verster, weduwe mr. Philip Reijmhart Vitriatius,
Verkoopt aan Adriaen en Elizabeth Lourens van Rijswijk,
Een houtbos, nu akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout, t.p. het Hooghout,
e.z. Jan Marcelisse, a.z. kinderen Jan Brekelmans, e.e. Antonij Watrin, a.e. de Spijkerkant,
Voor de som van 71 gulden
Publiek verkocht op 2 en 11 april 1771
16 april 1771

428/24v-25

Willem Messier, gemachtigd door Henrietta Geertruij Verster, weduwe mr. Philip Reijmhart Vitriatius,
Verkoopt aan Nicolaas van de Pas,
Akkerland, ¾ lopen, te Udenhout t.p. het Hooghout,
e.z. Nicolaas van de Pas, a.z. weduwe Cornelis Emme, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. de Spijkerkant
Voor de som van 50 gulden
Publiek verkocht op 2 en 11 april 1771
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16 april 1771

428/25

Willem Messier, gemachtigd door Henrietta Geertruij Verster, weduwe mr. Philip Reijmhart Vitriatius,
Verkoopt aan Willem den Ouden,
Een weiveld, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
Oost Aart van Roessel, west Zeger Verhoeven, zuid Laurens Verhoeven, noord Gijsbert Peter van
Rijswijk
Voor de som van 123 gulden
Publiek verkocht op 2 en 11 april 1771
16 april 1771

428/25v

Willem Messier, gemachtigd door Henrietta Geertruij Verster, weduwe mr. Philip Reijmhart Vitriatius,
Verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
Een houtbos, nu akkerland, 1 lopen, te Udenhout, t.p. het Hooghout,
e.z. wed. Cornelis Emme, a.z. Geertruij Jacob Scheijven, e.e. Spijkerkant, a.e. st. Anna gasthuis,
Voor de som van 45 gulden
Publiek verkocht op 2 en 11 april 1771
13 mei 1771

428/29v.

Jan Cornelis Hamers,
Verkoopt aan Jan Peter van Rijswijk,
Land, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
Oost Geert Jacobus van Rijswijk, west een mestweg, zuid kinderen Elias Koolen, noord de verkrijger,
Voor de som van 290 gulden
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders
13 mei 1771

428/30

Jan Cornelis Hamers,
Verkoopt aan Adriaen Adriaen Kruijssen,
Land, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
Oost een gemene mestweg, west kinderen Elias Koolen, zuid de verkrijger, noord Elias Grevenbroek
Voor de som van 290 gulden
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders
23 mei 1771

428/32-32v

Jacobus Antonisse,
Verkoopt aan Willem den Ouden,
Weiland, ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. weduwe van der Seijpe, a.z. erfgenamen Arien Marcelisse, b.e. een gemene steeg
voor de som van 99 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 2 december 1767
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25 mei 1771

428/33-33v

Adriaentje Huijbert van Laarhoven, weduwe Jan van Broekhoven, nu huisvrouw van Peter van de
Voort,
Verkoopt aan Heijliger Peter Verhoeven, t.b.v. Johanna Burgmans, weduwe Jan Adriaen
Schaependonk
Een heibodem of nieuw erf, , 3 lopen, bij de kreitenmolen,
e.z. Jacobus Verhoeven, a.z. weduwe Jan Schapendonk, a.e. de gemene heide
voor de som van 360 gulden
(geen last genoemd!!)
10 juni 1771

428/36-36v

Willem de Backer als man van Johanna Arien Dolken,
Verkoopt aan Jan van Broekhoven als voogd van Gerrit en Maria, zijn kinderen verwekt uit Peterbel
Arien Dolken
Een stukje “quaad” broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
Oost Peeter van de Pasch, west Miggiel Koolen, zuid Jan Eekels, noord Arnoldus Storimans
Belast met jaarlijks een cijns genaamd meicijns van 1 stuiver, te betalen aan Cornelis van Heusden
(=Vosselaer)
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, 21 mei 1771
20 juni 1771

428/39-39v

Peter Jan van Santen als man van Hendrina Joost Lomberts,
Verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
De helft in akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. het Hooghout,
Zuid weduwe Jan Cornelis Emmen, noord de verkrijger, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. de Spijkerkant,
Belast met jaarlijks 4 vat rogge aan het brands vrouwe gasthuis, in een meerdere pacht
Voor de som van 17 gulden
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling 2 november 1767
22 juni 1771

428/40-41

Peter van Santen als man van Hendrina Joost Lomberts,
Verkoopt aan Adriaen Joost Lommers
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Hel,
e.z. de heer van Watering, a.z. Peter van de Pasch, e.e. de gemene weg, a.e. (niet ingevuld)
item akkerland, 2 lopen, als voor, t.p. den Biesmortel,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. en b.e. pastoor Watering
item weiland, 2 lopen, als voor t.p. den Biesmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. Wijnant Verhoeven, b.e. de heer Watering
item akkerland, 1 ¼ lopen, als voor, t.p. den Gijselacker,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. Jan Adriaen Marcelisse, e.e. Cornelis van Overbeek, a.e. Adriaan Brokke
item akkerland, 2 lopen, als voor t.p. de Zandkant,
e.z. Peter Daendels, a.z. kinderen Joost van Rijswijk, e.e. Peter Daandels, a.e. de gemeint
item akkerland, 3 lopen, als voor, t.p. de Rundsbrug,
e.z. de gemene lei, a.z. Peter Verhoeven, e.e. Peter Daandels, a.e. de gemene straat
item weiland, 1 lopen, als voor t.p. den Biesmortel,
b.z. Peter Verhoeven, e.e. Martinus Kuijpers, a.e. Wijnant Verhoeven,
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voor de som van 1546 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders, onderhandse deling van 2 november 1767
23 juli 1771

428/42v-43

Arien Cornelis Witlox,
Verkoopt aan Arnoldus van den Boer,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse acker
e.z. Peter Joost van Irsel, a.z. Miggiel Coolen, e.e. een gemene steeg, a.e. het kind van Johannes van
Keulen,
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
24 juli 1771

428/43v

Maria Heijliger van Grevenbroek, weduwe van Adriaen Adriaen van Irsel,
Verkoopt aan Jenne Maria Peter de Ridder,
Een bosveld, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Rouwe velden,
e.z. weduwe Cornelis van Tilburg, a.z. weduwe Jan van Broekhoven, e.e. juffrouw van Beugen, a.e.
Prins van Sultzbach,
voor de som van 126 gulden
verkoper aangekomen uit een publieke verkoping van Jan Janse Raijmakers, op 8 mei 1769
27 augustus 1771 428/46-46v
Wouter Aart Vugts, Jan Hendrik Heijmans als man van Anna Maria Vugts, Peter Aart Vugts, Johanna
Maria de Noot, weduwe Gerard Vugts,
Verkoopt aan Johannes Pijnenburg,
Akkerland, ¾ lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Marcelissen, a.z. Jan Hendrik de Lepper, e.e. Jan Watrings, a.e. de Spijkerkant
item land, 2 ¼ lopen, als voor,
e.z. Cornelis Jan Martens, a.z. Jan van Heck, e.e. Jan Waterings, a.e. de Spijkerkant,
belast met 9 vat rogge aan het vrouwe Brands gasthuis te sBosch
voor de som van 16 gulden
11 september 1771

428/49v-50

Adriaen Huijberts van Hees,
Verkoopt aan Francis Jan van Irsel,
Akkerland, 3 ¾ lopen, “onder deese Vrijheit” op het Winkel,
b.z. de verkrijger, e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. Gijsbert Peter van Rijswijk
voor de som van 500 gulden
de verkoper reserveert de stam van de eiken boom die staat aan de westzijde van deze akker
verkoper aangekomen door twee kopen van 28 december 1762 en 9 oktober 1765
428/88 – vernaderd door Adriaen Witlox
14 oktober 1771

428/55v-56v
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Cornelia van Aalst, eerst weduwe van Nicolaas Willem Deckers, en laatst van Jan Cornelis van de Plas,
Verkoopt aan Hendrik Jan Cornelis van de Plas, de onbedeelde helft in:
akkerland, 2 lopen, te Udenhout, t.p. de Brand,
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. weduwe Ophorst, e.e. de Drunense duin, a.e.
item akkerland en weiland, genaamd de Lange weij, en uitgeturfde putten, samen 7 a 8 lopen, als voor,
e.z. verkoper en Herman van de Zande, a.z. Peter Joordens, e.e. de Brandse steeg, a.e. Middelkant of
huisplaats,
item 3/5 deel in een uitgeturfd veld, genaamd het Segvelt, 3 a 4 lopen, als voor,
e.z. en e.e. erfgenamen Marten Priems, a.e. erfgenamen Willem Ariens de Cort c.s.
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor in den Brand,
e.z. Herman van de Zande, a.z. Peter Jordens, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense duin
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. de koper, a.z. Herman van de Sande, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense duin
item land, ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plas, a.z. de koper, e.e. Peter Joordens, a.e. een steeg
voor de som van 200 gulden
Verkoopster aangekomen tijdens haar tweede huwelijk
18 oktober 1771

428/58-58v

Huijbert Verhulst als man van Jenne Maria Arien van Irsel, en Gommert Kuijpers als man van Anneke
van Irsel,
Verkopen aan Nicolaas van Irsel, als voogd van Johanna Arien van Irsel, die het resterende 1/3 deel
bezit,
2/3 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Hoogse (sic) ackeren
e.z. de heer Weijgers, a.z. Peter Koolen, e.e. de heer Weijgers, a.e. kinderen Jan Witlox,
item 2/03 deel onbedeeld in een broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. weduwe Adriaen van Irsel, e.e. Jan de Lepper, a.z. weduwe Jan van
Strijthoven
voor de som van 85 gulden
verkopers aangekomen van hun vrouws broer
12 november 1771

428/62v-63

Jan Borsten als man van Johanna Oerlemans, voor de ene helft en Maria Oerlemans voor de andere
helft,
Verkopen aan Jan Adriaen Piggen,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
Oost en zuid Hendrik Berkelmans, west Cornelis Jansen, noord de gemene straat
(met de gerechtigheid van weg tussen de huizen van Arnoldus van Woensel)
Item een weiveld, 3 lopen, als voor,
West Peter Franken, oost weduwe Miggiel van Loon, zuid de straat, noord Hendrik Berkelmans,
Voor de som van 1132 gulden
Verkoper aangekomen van hun vader
428/125-125v - Vernaderd door Judocus Hendrik Couwenberg, wonende te Loon op Zand op 7 mei
1772
3 december 1771

428/69-70
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Hendrik van Hall, wonende te Boxtel, Jan Heessels als man van Johanna van Hal, Cornelis van de
Pasch als man van Cornelia van Hal, en Peter Hendrik de Brouwer en Hendrik Lamberts van Hees als
voogden over de kinderen van wijlen Hendrik de Brouwer verwekt bij Maria van Hees, genaamd Maria
en Adriaen, voor hen zelf en mede voor de overige kinderen, allen erfgenamen van Hendrik Huijberts
de Brouwer
Verkopen aan Johannes Adriaan van de Wouw, t.b.v. zijn schoonvader Willem van Asveld
Nieuw erf te Oisterwijk t.p. Kleijn Oisterwijk, 4 lopen,
b.z. Cornelis Heessels, e.e. de gemene heide, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 150 gulden
publiek verkocht te Moergestel op 20 en 17 november 1771
4 december 1771

428/70-71

Adriaen Gijsbert van den Boer weduwnaar van Maria Lourens Verhoeven, wonende te Heukelom,
Draagt zijn recht op tocht over op Adriaen Brekelmans als man van Lourenske Jan Hendriks, Jan
Cornelis van Roessel als man van Ida Jan Hendriks, Peter Steuvers als man van Maria Jan Hendriks,
Hendrik van Geenhoven als man van Elisabeth Jan Hendriks, Adriaentje Jan Hendriks, weduwe
Adriaen Boers, Lourens Jan Hendriks en de 6 kinderen van wijlen Nicolaas Jan Hendriks en Willemijn
Willem Deckers, genaamd Cornelis, Maria, Jan, Jenne Maria, Willemijn en Peter,
Het voorste deel in een broekveld, genaamd de Haseweij, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. erfgenamen Arien Coolen, a.z. Antonij van Irsel, e.e. de straat, a.e. Jan Piggen
item een broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Adriaen Jan Coolen, a.z. Antonij van Irsel, e.e. kinderen Jan Pijnenburg, a.e. Antonij
van Irsel
verkoper aangekomen van zijn vrouws nicht Adriana Elis Brekels, deling voor notaris Glavimans, 23
mei 1728
5 december 1771

428/72v-73

Willem Messier, gemachtigd door Aart Dirk van Roessel als man van Josina van Aalst
Verkoopt aan Maria Wouter Koolen,
Een weiveld, 1 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Steeven Burgmans, e.e. Klaas Verhoeven, a.e. erfgenamen Peter van
den Bosch,
voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen door vernadering van 8 april 1766
20 december 1771 428/76-76v
Gijsbert Peter van Rijswijk,
Verkoopt aan Jacobus Watrin,
Akkerland en weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
Noord Joost Peters van Rijswijk, zuid weduwe Aart Geert Witlox, e.e. kinderen Jan Stoorimans, a.e. de
gemene straat
Voor de som van 417 gulden 10 stuivers
Verkoper aangekomen door koop op 23 augustus 1737
428/140-140v – vernaderd door Joost en Adriaen Peters van Rijswijk – 16 juni 1772
21 december 1771

428/77-77v
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Abraham van Nahuijs als man van Zuzanna Broeksmit,
Verkoopt aan Daniel Broeksmit en Martha Broeksmit
Een broekveld, genaamd Peter Mulders velt, 4 lopen, te Udenhout op de Groenstraat,
e.z. Jan Piggen, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. de gemene steeg, a.e. weduwe Peter van Irsel
belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers 6 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item een houtbos, genaamd Knookenbeemd, als voor bij de Asschotse steeg, 5 lopen,
tussen zijn bekende reengenoten
voor de som van 360 gulden
verkoper aangekomen door kopen van 10 oktober 1766 en 2 november 1767
31 december 1771

428/82-82v

Hendrik, Peter en Johanna, kinderen van Peter de Ridder en Jenne Maria Hendrik Schijvens,
Verkopen aan Jasper Vriends
Huis en schop met 1 ½ lopen land daaraan gelegen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Francis Brok, a.z. kinderen … Maas, e.e. de straat, a.e. Jan Peter de Ridder
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van rentmeester
Verster te sBosch
voor de som van 540 gulden 15 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders

12 januari 1772 428/86-87v
Peter Miggiel Koolen,
Verkoopt aan Jan Miggiel Koolen, zijn onbedeelde 1/5 deel in
1–
heiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. Antonij Dekkers, e.e. Jan Schaependonk, a.e. de gemene straat
2–
een broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Hendrik de Lepper, a.z. Francis Witlox, e.e. Miggiel van den Heesacker, a.e. Peter van
Strijthoven
3–
weiveld, 2 lopen, als voor, t.p. het Giersbergs broek,
oost Andries van den Bos, west weduwe Thomas van Rijswijk, e.e. Arnoldus van Roessel, a.e. een
gemene steeg
4–
akkerland, 1 ½ lopen, als voor, t.p. het Heijveld,
e.z. Thomas van Irsel, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. Andries van den
Bosch
5–
akkerland en weiland, 5 lopen, als voor,
b.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. dochter Johannes van Keulen, a.e. Antonij Peter van Esch
6 – huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelegen erf, 3 lopen, als voor in den Biesmortel
oost kinderen Peter van den Bosch, west Adriaen Verhoeven, e.e. Adriaen Vermelis, a.z. (niet ingevuld)
1/5 deel in 11 stuivers 14 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
7–
heiveldje, 1 lopen, als voor in den Brand,
e.z. Jan Wouter Span, a.z. heilige geest te sBosch, e.e. de heide, a.e. een gemene steeg
8–
een verloren veld, in den Brand, genaamd de Verloore velde
9–
een uitgedolven moerveld, als voor in het Segveld in de Reijd,
tussen de bekende reengenoten
10 –
een waterpoel, als voor in den Brand, bij de Lange beemd,
grootte en ringgenoten onbekend
11 –
heiveld, ½ lopen, als voor in den Brand,
ringgenoten onbekend
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belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch (samen met het
laatste perceel)
belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 stuiver 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
(samen met het laatste perceel)
12 –
een heiveld, ½ lopen, als voor in den Brand,
ringgenoten onbekend
belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch (samen met het
vorige perceel)
belast met jaarlijks 1/5 deel in 1 stuiver 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
(samen met het vorige perceel)
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen van zijn oom Frank Peter Coolen
24 januari 1772

428/88v-89

Maria Huijbert Piggen, weduwe Aart Broere en Adriaen Janse van Abeelen als man van Peternel
Huijbert Piggen,
Verkopen aan Anna Maria Aart van Irsel, weduwe Jan Willem van Broekhoven,
1/3 deel in akkerland, 3 ½ lopen, genaamd den Boomacker, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. Jenne Maria Peter de Ridder, a.z. de verkrijgers, e.e. Aart Wolfs, a.e. de Houtse straat
voor de som van 200 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
4 maart 1772

428/95v-96

Antonij Aart Verhoeven
Verkoopt aan Martinus Kuijpers, die de andere helft al bezit
De helft in een huis en hof, 6 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Arnoldus van Woensel, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
item de helft in een stuk land, 19 roeden, als voor,
e.z. Antonij Storimans, a.z. Michiel van Loon, a.e. en a.z. Aart Pijnenburg
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen van zijn oom Zeger Peter Verhoeven
7 maart 1772

428/97v-98

Jan Leendert de Ruijter, voor zichzelf en voor zijn zuster Adriana Leendert de Ruijter,
Verkoopt aan Jan Janse van Strijthoven, een schaarbos, 3 lopen, te Udenhout aan de kreitenheide,
e.z. Marcelis van Hees, a.z. Frans Peter Vermeer, e.e. Pieter Leijten, a.e. de kreitenheide
voor de som van 300 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
10 maart 1772

428/99-99v

Robbert van Berkel,
Verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
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e.z. weduwe Adriaen van Irsel, a.z. weduwe Cornelis van Irsel, e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.e. de
heer Weijgaerts
item akkerland, 2 lopen, als voor,
oost de heer Weijgers, west het kind van van Keulen, zuid Adriaen Adriaen Piggen, noord weduwe
Adriaen van Irsel,
verkoper aangekomen van wijn huisvrouw Catarina Roosen, eerder weduwe van Jan de Kort
13 maart 1772

428/101

Adriaen Bertens,
Verkoopt aan Peter Nicolaas de Jong, die de andere helft bezit,
De helft in een broekveld, 3 lopen, te Udenhout,
Oost Jan de Lepper, west Gijsbert van Rijswijk, zuid Adriaen Verhoeven, noord een waterloop
Voor de som van 62 gulden
Verkoper aangekomen door koop op 16 mei 1769
14 maart 1772

428/101v-102

Lambert van de Zande, voor zichzelf en ook als lasthebber van Willem van den Brekel als man van
Johanna van de Ven, Cornelis Peter Roosen en Robbert van Berkel als voogden over de kinderen van
wijlen Jan de Bresser, verwekt uit Maria Peter Roosen, Hendrik zoon van wijlen Cornelis Peter Roosen
en Johannes en Antonij zonen wijlen Cornelia Peter Roosen, waarvan de vader is geweest Gerard
Peijnenburg,
Allen erfgenamen van Jan Jansse de Cort en Catarina Peter Roosen,
Verkopen aan Steeven Willem Burgmans,
Een weiveld, genaamd de Roodt, 2 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat,
b.z. weduwe Jan van Broekhoven, e.e. weduwe Andries Verhoeven, a.e. een steeg
item een broekveld, genaamd de Rieting, 2 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.z. Cornelis van Heusden, a.z. een steeg, e.e. Johannes de Weert, a.e. (niet ingevuld),
voor de som van 720 gulden
14 maart 1772

428/103-103v

Jan Hendrik Verhoeven als man van Willemijn Michiel van den Heesacker, en Adriaentje Michiel van
den Heesacker,
Verkopen aan Johannes Peter Elissen als man van Elizabeth Michiel van den Heesacker, die het
resterende 1/3 deel bezit,
2/3 deel in een huis, schuur en schop met aangelegen erf, te Udenhout, t.p. het Winkel,
item 2/3 deel onbedeeld in de helft aan de oostzijde van akkerland, 4 lopen, als voor,
samen belast met 2/3 deel in de helft van 4 vat rogge aan het kantoor der geestelijke goederen te
sBosch
beide percelen tussen oost Nicolaas Verhoeven, west Antonij Deckers, e.e. weduwe Jan van
Strijthoven, a.z. de straat
item 2/3 deel onbedeeld in de helft van een uitgedolven moerveld, als voor in de Brand, 2 lopen,
ringgenoten onbekend
voor de som van ??
verkopers aangekomen door deling van 1 oktober 1766
17 maart 1772

428/105-105v
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Adriaen Brekelmans als man van Lourenske Jan Hendriks, Jan Cornelis van Roessel als man van Ida
Jan Hendriks, Peter Steuvers als man van Maria Jan Hendriks, Hendrik van Geenhoven als man van
Elisabeth Jan Hendriks, Adriaentje Jan Hendriks, weduwe Adriaen Boers, Lourens Jan Hendriks en de
6 kinderen van wijlen Nicolaas Jan Hendriks en Willemijn Willem Deckers, genaamd Cornelis, Maria,
Jan, Jenne Maria, Willemijn en Peter,
Verkopen aan Hendrik Peter Heijmans,
Het voorste deel in een broekveld, genaamd de Haseweij, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. erfgenamen Arien Coolen, a.z. Antonij van Irsel, e.e. de straat, a.e. Jan Piggen
voor de som van 172 gulden
verkopers aangekomen door afgang van toch op 4 december 1771
17 maart 1772

428/105v-106

Adriaen Brekelmans als man van Lourenske Jan Hendriks, Jan Cornelis van Roessel als man van Ida
Jan Hendriks, Peter Steuvers als man van Maria Jan Hendriks, Hendrik van Geenhoven als man van
Elisabeth Jan Hendriks, Adriaentje Jan Hendriks, weduwe Adriaen Boers, Lourens Jan Hendriks en de
6 kinderen van wijlen Nicolaas Jan Hendriks en Willemijn Willem Deckers, genaamd Cornelis, Maria,
Jan, Jenne Maria, Willemijn en Peter,
Verkopen aan Jan Cornelis van Roessel,
item een broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Adriaen Jan Coolen, a.z. Antonij van Irsel, e.e. kinderen Jan Pijnenburg, a.e. Antonij
van Irsel
belast met jaarlijks de helft in 18 stuivers cijns aan het kantoor van de heer Tengnagel te sBosch
voor de som van 5 gulden
verkopers aangekomen door afgang van toch op 4 december 1771
21 maart 1772

428/107-107v

Jan Wouter Coolen,
Verkoopt aan Jan Marcelisse,
De helft in weiland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. en e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Willem den Ouden, a.e. Lourijs Verhoeven,
voor de som van 146 gulden
verkoper aangekomen door vernadering van 16 maart 1772
7 april 1772

428/112-112v

Lourens, Antonij, Andries Jan Vugts, Adriaen Verbeek zoon van Petronella Jan Vugts als man van
Peter Verbeek, Cornelis Peter Smolders, kinderen en kindskinderen van Jan Janse Vugts
Verkopen aan Andries Lourens Vugts
1/3 deel in de helft van een broekveld, 4 lopen, in het Winkels broek,
e.z. het kind van Johannes van Keulen, a.z. Arnoldus van den Boer, e.e. Jan van Strijthoven, a.e.
kinderen Joost van Rosch,
voor de som van 52 gulden
8 april 1772

428/112v-113v

Jan Dolken, Johanna Dolken en Marten Adriaan Schoenmaekers als man van Maria Dolken,
Verkopen aan Jan, Cornelis, Willem, Francis, Maria en Clazijna, kinderen van Cornelis Jan Martens,
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

Akkerland, 2 lopen 11 roeden, te Udenhout, t.p. Brabands hoek,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. Jan Janse de Kok, e.e. de verkrijgers, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks de helft in 4 vat rogge en de helft in 3 vat gerst aan het geestelijk kantoor van dit
kwartier,
belast met jaarlijks 1 ½ vat rogge in een meerdere pacht van 6 vat rogge aan het groot begijnhof te
sBosch
item weiland of broekveld, 1 lopen, te Udenhout in het Schoutenveld,
e.z. weduwe Sijmon Priems, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. weduwe Jan van Strijthoven,
voor de som van 200 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
13 april 1772

428/114-114v

Jan Jansen van Vugt,
Verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.e. Wouter Span, a.e. de lei, e.z. de verkrijger, a.z. kinderen Hendrik van Broekhoven,
voor de som van 195 gulden
de verkoper reserveert het schaarhout dat kapbaar is en het “straetsel clat” dat in het veld ligt, binnen
een jaar geruimd
verkoper aangekomen door deling te Haaren van 28 maart 1752
15 april 1772

428/115-115v

Andries Cornelis Driessen,
Verkoopt aan Francis Brok,
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Klaas Verhoeven, a.z. Francis Joost Maas, e.e. de Brandse steeg, a.e. weduwe Govert Ophorst
belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch.
Voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen door deling te Haaren van 19 juni 1758
16 april 1772

428/115v-116

Jan en Adriana Leendert de Ruijter,
Verkopen aan Jan Janse van Strijthoven,
Teulland, 2 ½ lopen, te Udenhout in Brabands hoek,
noord kinderen Cornelis Jan Martens, zuid weduwe Geert van Beurden, oost Peter Adriaen
Brekelmans, west de kreitenhei
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere rente van 3 gulden aan de armentafel van Udenhout
voor de som van 360 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
21 april 1772 428/117v-118
Johannes van Riel als man van Maria Gerrit Span,
Verkoopt aan Jan Janse Heessels,
1/3 deel in een broekveld, in het geheel 8 lopen, te Udenhout aan de Brandse steeg bij het
Schoorbroek,
e.z. Jan Cornelis de Kok, a.z. Adriaen Vermeer, e.e. weduwe Ophorst, a.e. kinderen Adriaen de Jong
belast met jaarlijks 1/3 deel van 8 stuivers aan de domeinen van Brabant
voor de som van 7 gulden 10 stuivers
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verkoper aangekomen van zijn schoonouders
29 april 1772 428/120-120v
Peter Huijberts van Laarhoven,
Verkoopt aan Adriaen Geert Vugts,
Een weiveld, 4 lopen, te Udenhout op het Winkel, genaamd de Nieuwe weij,
e.z. het kind van Johannes van Keulen, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Adriaen Cornelis van Irsel,
a.e. de straat
voor de som van 552 gulden
verkoper aangekomen door deling van 24 juni 1751
428/130v-131 – vernaderd door Hendrik Peter Heijmans als man van Cathalijn Cornelis van Laarhoven
– 16 mei 1772
2 mei 1772

428/121-121v

Jan, Cornelis, Lambert, Thomas van Hulten, en Joost Joost Verhoeven als man van Cornelia van
Hulten,
Verkopen aan Johannes Jan Heerkens,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Mathijs Brabers, a.z. Arien Bertens, e.e. Peter van Irsel, a.e. een gemene mestweg
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers in een meerdere rente van 6 gulden aan het geestelijk kantoor
van dit kwartier
voor de som van 260 gulden
verkoper aangekomen van hun grootvader Adriaen Lambert Bosman
9 mei 1772

428/126-126v

Adriaen Jans van Rooij
Verkoopt aan Jan Wouter van Broekhoven,
Een kamer aan de oostzijde of achterste einde in een huis en hof, te weten bij afmeting achter de
schoorsteen in voorschreven kamer staande dwars door tot aan het einde van de hof tot op de palen
van Jan Denis Schaependonk, te Udenhout in de Groenstraat,
Oost en zuid Jan Denis Schapendonck, west de verkoper, met het overig deel van het huis,
Voor de som van 320 gulden
Verkoper aangekomen door koop
9 mei 1772

428/127-127v

Jan Wouter van Broekhoven als man van Cornelia Peter Pijnenburg
Verkoopt aan Hendrik Cornelis van Laarhoven,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel achter in de akker,
e.z. kinderen Cornelis Jan Martens, a.z. Miggiel Koolen c.s., e.e. de zogenaamde Klappenheeren
steeg, a.e. kinderen Adriaen Vermelis
voor de som van 285 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
9 mei 1772

428/127v-128
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Jan Wouter van Broekhoven als man van Cornelia Peter Pijnenburg,
Verkoopt aan Jan, Cornelis, Willem, Francis, Maria en Clazijna, de zes kinderen van Cornelis Jan
Martens alias Cornelis Jan Neelen,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Francis van Irsel, a.z. de verkrijgers, e.z. Gijsbert van Rijswijk zijn halve steeg waarvan de
wederhelft aan dit perceel behoord, a.z. de Mortelse steeg
voor de som van 270 gulden
18 mei 1772

428/131-131v

Willem den Ouden,
Verkoopt aan Maria Schapendonk, laatst weduwe van Peter van der Seijpe
Weiland, ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. weduwe van der Seijpe, a.z. erfgenamen Arien Marcelissen, b.e. een gemene steeg
voor de som van 99 gulden
verkoper aangekomen door koop op 23 mei 1771
21 mei 1772

428/131v-132

Adriaen en Jenneke Robbert Coolen,
Verkopen aan Adriaen Geert Vugts,
1/5 deel in akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Jan de Cort, a.z. de Mortelse steeg, e.e. weduwe Hendrik de Cort, a.e. Adriaen Witlox,
voor de som van 294 gulden
verkopers aangekomen door koop op 14 april 1756
30 mei 1772

428/134-134v

Adriaen Embert van der Schoor als man van Maria Peter Vermeer,
Verkoopt aan Steeven Willem Burgmans, t.b.v. zijn huisvrouw Adriaentje Peter Vermeer,
Een heiveld, genaamd de Coe Camp, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. Adriaen van Oerle, a.z. Adriaen Vermeer, e.e. Peter Hamers, a.e. Geert Pijnenburg
voor de som van 210 gulden
verkoper aangekomen door deling van 27 juni 1770
5 juni 1772

428/135v-136

Michiel van de Ven als man van Peternel van Gorp
Verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
Heiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
b.z. en b.e. Cornelis van Heusden en het kind van Johannes van Keulen
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders
10 juni 1772

428/136-136v

Jan Peter de Ridder,
Verkoopt aan Jenne Maria Peter de Ridder,
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Een broekveld, 3 ½ lopen, te Udenhout, t.p. den Assent,
Oost weduwe Peter van Cleev, zuid Jan Schapendonk, west Frans Peter Coolen, noord de heer de
Bock,
Belast met jaarlijks 7 stuivers 3 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Voor de som van 77 gulden 10 stuivers
Verkoper aangekomen van zijn ouders, deling alhier
10 juni 1772

428/136v-137

Jan Peter de Ridder,
Verkoopt aan Francis Verhoeven als voogd van Jan Willem Verhoeven,
Een schaarbos, 3 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
Oost weduwe Hendrik van Irsel, west juffrouw van Beugen, zuid Cornelis van Doesburg, noord Laurens
Verhoeven,
Belast met jaarlijks 18 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Voor de som van 428 gulden
Verkoper aangekomen door koop van 10 april 1771
10 juni 1772

428/137v-138

Peeter van Irsel,
Verkoopt aan Jan Peeter de Ridder,
Een weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
Oost Jan Robben, west Joost van Rijswijk, zuid Jan Heerkens, noord Peter Franken,
Verkoper reserveert een eiken boom die in het weiveld staat, en daar nog 8 jaar mag blijven staan en
dan geruimd dient te worden
Verkoper aangekomen door deling voor notaris Antonij Glaviman op 20 september 1738
428/150-150v – vernaderd door Jan Heerkens de oude als man van Adriaentje Jan Wijnand van
Irsel , 6 juli 1772
11 juni 1772

428/138v-139

Maria van Rijswijk, weduwe van Simon Priems,
Ziet af van haar recht op tocht t.b.v. haar zoon Arien Simon Priems
Betreft teulland, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren, 2 lopen,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. Jan Geert Ekels, e.e. Antonij Watering, a.e. een mestweg
Arien Simon Priems verkoopt dat perceel dezelfde dag door aan Jan Lourens van Beurden
Belast met jaarlijks 5 vat rogge in een meerdere pacht aan het vrouwe Brands gasthuis te sBosch
Voor de som van 60 gulden
15 juni 1772

428/139v-140

Willemijn weduwe Denis Schapendonk,
Verkoopt aan Martinus Peter van Rijswijk,
1 ¾ lopen akkerland, in een perceel van 4 lopen, genaamd den Crommen acker, te Udenhout in de
Achthoeven,
e.z. de verkrijger, a.z. de Paer acker, e.e. Nicolaas Verhoeven, a.e. Arien Brekelmans,
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de armentafel van Udenhout
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voor de som van 216 gulden 5 stuivers
verkoper aangekomen van haar man
24 juni 1772

428/143-145

Cornelis, Adriaen en Maria Miggiel Coolen, ieder voor 1/5 deel en samen dus voor 3/5 deel,
verkopen aan Jan Miggiel Coolen, die het resterende 2/5 deel bezit,
1een heiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat, e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z.
Antonij Deckers, e.e. Jan Schapendonk, a.e. de gemene straat
2–
een broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Hendrik de Lepper, a.z. Francis Witlox, e.e. Miggiel van den Heesacker, a.z. Peeter van
Strijdhoven
3–
een weiveld, 2 lopen, als voor, t.p. het Giersbergs broek,
oost Andries van den Bos, west weduwe Thomas van Rijswijk, e.e. Arnoldus van Roessel, a.e. een
gemene steeg
4–
akkerland, 1 ½ lopen, als voor, t.p. genaamd het Heijveld,
e.z. Thomas van Irsel, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. Andries van den
Bosch
5–
akkerland en weiland, 5 lopen, als voor,
b.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. dochter van Johannes van Keulen, a.e. Antonij Peter van Esch
6 – huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelegen erf, 3 lopen, als voor in den Biesmortel
oost kinderen Peter van den Bosch, west Adriaen Verhoeven, e.e. Adriaen Vermelis, a.e. Adriaen
Verhoeven
belast met jaarlijks 3/5 deel van 11 stuivers 14 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
7–
een heiveld, 1 lopen, als voor in de Brand,
e.z. Jan Wouter Span, a.e. de heigelige geest te sBosch, e.e. de hei, a.e. de gemene steeg
8–
een verloren veld, gelegen in de Brand, genaamd de Verloore Velde,
geen belendenaren genoemd,
9–
een uitgedolven moerveld, als voor in het Segveld, in de reijd,
tussen de bekende reengenoten
10 –
een waterpoel, als voor in de Brand, bij de Lange beemd,
grootte en reengenoten onbekend
11 –
een heiveld, ½ lopen, als voor in de Brand,
reengenoten zijn onbekend
belast met jaarlijks 3/5 deel in 1 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 3/5 deel in 1 stuiver 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
12 –
heiveld, ½ lopen, als voor in de Brand,
reengenoten zijn onbekend
belast: samen met vorige perceel
voor de som van 900 gulden
Verkopers aangekomen van hun oom Francis Peter Coolen
25 juni 1772

428/145v-146v

Adriaentje van Streijdhoven, weduwe en bordeelhoudster van Hendrik van de Plasch,
Verkoopt aan Cornelia van Aalst, weduwe van Jan Cornelis van de Plasch,
De helft van akkerland, 2 lopen, te Udenhout, t.p. den Brand,
e.z. de verkoper, a.z. en e.e. weduwe Ophorst, a.e. de Drunense duinen
de helft van akkerland en weiland, 5/4 lopen, als voor,
e.z. Hermen van de Zande, a.z. de verkoper
de helft in een weiveld, genaamd de Lange weij,, en uitgeturfde putten, samen 7 a 8 lopen als voor,
e.z. verkoper c.s., a.z. Peter Joordens
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de helft in 3/5 deel in een uitgeturfd veld, genaamd het Segveld, onbedeeld groot 3 a 4 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Adriaen Martens Priems, a.z. erfgenamen Willem de Cort,
de helft in akkerland, 1 ½ lopen, als voor in den Brand,
e.z. Hermen van de Zande, a.z. Peter Joordens,
de helft in akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. de verkoper, a.z. Herman van de Zande
de helft in een perceel land, ½ lopen, als voor,
e.z. Arien Bastiaanse van de Plasch, a.z. de koper
voor de som van 200 gulden
verkopers man aangekomen door transport van 14 oktober 1771
30 juni 1772

428/147v-148

Francis van der Brugge als man van Theresia Antonisse,
Verkoopt aan Jan Adriaan Piggen (de jonge),
Een weiland, 2 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat, genaamd de Rouwe velden,
Zuid Jan Raijmakers, noord Johannes Bavelaars, oost en west een steeg,
Voor de som van 412 gulden 10 stuivers
Verkoper aangekomen van zijn schoonouders
6 juli 1772 428/150v-151
Maria Arien van Broekhoven weduwe Cornelis van Irsel, wonende te Udenhout,
Die afziet van haar recht op tocht t.b.v. haar vier kinderen genaamd Embert van de Voort als man van
Adriaentje Cornelis van Irsel, Geert Cornelis van Irsel, Adriaen Trure als man van Willemina Cornelis
van Irsel, en Adriaen Joost Lommers als man van Maria Cornelis van Irsel,
Akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. kinderen Jan van Broekhoven, a.z. Jacobus Verhoeven, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
Deze nieuwe eigenaren verkopen het perceel op dezelfde dag aan
Steeven Willem Burgmans, t.b.v. zijn zuster Johanna Willem Burgmans weduwe Jan Adriaen
Schapendonk
Voor de som van 935 gulden
13 juli 1772

428/152v-153

Francis Zeger Schaependonk,
Verkoopt aan Jan, Engelina, Nicolaas en Willemijn Zeger Schapendonk, die samen het resterende 4/5
deel toebehoord
1/5 deel in een broekveld, te Udenhout,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. en e.e. (niet ingevuld), a.e. juffrouw Snel,
voor de som van 6 gulden
20 juli 1772 428/154v-155
Miggiel Arnout van de Ven,
Verkoopt aan Willem Adriaen van Irsel,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. Willem Adriaen van Irsel, a.z. Adriaen van Irsel, e.e. de heer Wijgers, a.e. Peternel van Gorp
voor de som van 195 gulden
20 juli 1772

428/155v-156

Willem Messier als gemachtigde van Johan Smidts te Eersel,
Verkoopt aan Adriaen Cornelis van Irsel,
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat,
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noord Hendrik Peter Heijmans, zuid kinderen Pieter van den Bosch, west Adriaen Cornelis van Irsel of
de verkrijger, oost de Gommerse straat
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan de blok van de Weversplaats te
sBosch,
belast met jaarlijks 3 stuivers 3 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 55 gulden
23 juli 1772

428/156-157v

Gerardus Hack, voogd over de 3 kinderen van wijlen Johannes Hack, verwekt uit wijlen Mecheline van
Hulst, laatst weduwe van Gijsbert van der Sman(?) genaamd Jacobus Hendricus en Isabella,
Verkoopt aan Embert van de Voort t.b.v. Maria van Broekhooven, huisvrouw van Peter Witlox, de tocht
en haar kinderen het erfrecht,
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout ,
e.z. een gemene straat, a.z. Jacob Scheijven, e.e. de lei,
item een weiveld, 2 lopen, als voor,
b.z. Peter Daandels, e.e. de lei
deze percelen zijn, samen met andere percelen onder Helvoirt,
belast met jaarlijks 2 mud 8 vat rogge in een meerdere pacht van 10 ½ mud aan de heer advocaat
Smits,
item belast met jaarlijks 10 stuivers st. Lambert cijns aan het kantoor van de heer raad en rentmeester
generaal der domeinen van Brabant,
item belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan het kantoor van rentmeester Tengnagel,
item belast met jaarlijks 4 stuivers aan de erfgenamen van Harmen Cremers,
item belast met jaarlijks 4 stuivers aan de heilige geest armen van Helvoirt,
de koopsom is niet voor deze twee percelen alleen aan te geven
publiek verkocht op 19 en 25 juni 1772 te Helvoirt
29 juli 1772

428/159v-160

Miggiel van de Ven als gemachtigde van Govert Peter Robben wonende te Berkel,
Verkoopt aan Jan en Jenneke Lambert Robben,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
Oost en noord Laurents Koolen, west Jacobus van Rijswijk, zuid Adriaen Hendrik Bertens,
Item een broekveld, de helft onbedeeld in 4 lopen, als voor, bij de Schoorstraat, de wederhelft hoort aan
de weduwe Jan Schaependonk,
e.z. weduwe Adriaen Adriaense van Irsel, a.z. Steven Burgmans,
voor de som van 100 gulden
30 juli 1772

428/160-160v

Judocus Hendrik Couwenberg,
Verkoopt aan Jan Peter de Ridder,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
Oost en zuid Hendrik Berkelmans, west Cornelis Jansen, noord de gemene straat
Item een weiveld, 3 lopen, als voor,
West Peter Franken, oost weduwe Miggiel van Loon, zuid de straat, noord Hendrik Berkelmans,
Voor de som van 1241 gulden
Verkoper aangekomen door vernadering van 7 mei 1772
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31 juli 1772

428/160v-161v

Johannes Peter Elisse,
Verkoopt aan Jan Peter Elisse,
1/5 deel onbedeeld in akkerland, 6 lopen, te Udenhout t.p. den Hoek, genaamd Wijntjes acker,
oost Jan Schaependonk, west en zuid weduwe Aart Verhaagen, noord Adriaen van Irsel,
item 1/5 deel onbedeeld, in een broekveld, als voor op de Schoorstraat, genaamd het Laagschoor,
oost weduwe Govert van Bavel, zuid Willem Hamers, west Francis Verhoeven, noord Aart Bergmans,
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen door deling van 4 maart 1765
7 augustus 1772

428/161v-162

Francis Miggiel van Loon,
Verkoopt aan Cornelis van Loon,
Akkerland, 8 a 9 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat
e.z. Geertruij Miggiel van Loon, a.z. weduwe Geeling Schalks, e.e. een gemene kerkstraat, a.e. de
verkoper
belast met jaarlijks 2 vat 8 kan rogge aan de weduwe Geeling Schalks
voor de som van 150 gulden
25 augustus 1772

428/164-164v

Michiel Aart Joosten,
Verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
Een heiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat,
e.z. Cornelis Jan Driessen, a.z. Arien Brekelmans, e.e. Adriaen Cornelis van Irsel, a.e. erfgenamen
Peter van den Bosch
belast met jaarlijks 3 stuivers 1 duit cijns aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
voor de som van 170 gulden
verkoper aangekomen door koop van 15 oktober 1736
11 september 1772

428/165-165v

Adriaen Witlox, wonende te Esch,
Schenkt aan Francis Jan van Irsel,
Akkerland, 3 ¾ lopen, te Udenhout op het Winkel,
b.z. de verkrijger, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. Gijsbert Peter van Rijswijk
getaxeerd op 500 gulden
29 oktober 1772

428/173

Willem Adriaen van Irsel, als man van Anna Maria Joost van Rosch,
Verkoopt aan Cornelis Francis van de Pasch, die het resterende deel bezit,
3/8 lopen in een perceel van 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. weduwe Peter Verhoeven, b.e. Wijnand Verhoeven, een kar weg tussen beiden
voor de som van 50 gulden
29 oktober 1772

428/173v-174
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Jan Peter Smits,
Verkoopt aan Wijnand Verhoeven die de overig 2/3 deel al bezit
1/3 deel in 1 ¼ lopen akkerland, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
zuid kinderen Jan Brekelmans, noord Jan de Cordt, oost monsieur van Heck, west (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 vat 4 kan rogge in een meerdere pacht aan het vrouwe Brands
gasthuis te sBosch
voor de som van 21 gulden
verkoper aangekomen door deling te Drunen van 29 september 1772
10 november 1772

428/175v-176

Jan Eekels, gemachtigd door de schepenen van de dingbank van Oisterwijk
Verkoopt aan Adriaen Jan Verhoeven,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. en b.e. Adriaen Verhoeven, a.z. Peter van de Pasch
belast met 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der beurzen te sBosch
voor de som van 265 gulden
publiek verkocht op 28 oktober en 3 november 1772
12 november 1772

428/178-178v

Wouter Gerrit Leijten,
Verkoopt aan Jan Hendrik de Lepper,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
e.z. Jan Hendrik de Lepper, a.z. weduwe Jan Cornelis Emme, e.e. Jan Marcelis, a.e. een mestweg
het noordelijk deel belast met jaarlijks 3 gulden in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester
Verster
voor de som van 394 gulden
verkoper aangekomen de ene helft van Arnoldus Robben en de andere helft door koop van 17 maart
1768
21 november 1772

428/179-179v

Jan Peter van Irsel, Geert Brekelmans als man van Jenne Maria Peter van Irsel, Jenne Peter van Irsel
weduwe Jan van Irsel, en Maria Peter van Irsel weduwe Willem de Cort, allen erfgenamen van Maria
Gommert de Cort weduwe Peter Janse van Irsel,
Verkopen aan Jan Sloths t.b.v. Johanna Willem Burgmans weduwe Jan Adriaen Schaependonk,
Huis, schuur en hof, met erf, met aangelegen erf van 4 lopen genaamd den Straatacker, met de helft
van de sloot tussen dit perceel en het perceel genaamd den Broeckacker,
e.z. Aart Bergmans, a.z. (niet ingevuld), e.e. den Broekacker, a.e. de gemene straat
voor de som van 670 gulden
publiek verkocht op 15 en 22 oktober 1772
21 november 1772

428/179-179v

Jan Peter van Irsel, Geert Brekelmans als man van Jenne Maria Peter van Irsel, Jenne Peter van Irsel
weduwe Jan van Irsel, en Maria Peter van Irsel weduwe Willem de Cort, allen erfgenamen van Maria
Gommert de Cort weduwe Peter Janse van Irsel,
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Verkopen aan Aart Arien Bergmans,
Akkerland en groes, genaamd den Broekacker, met de helft van de sloot tussen dit perceel en de
Straatacker, 7 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. Aart Bergmans, a.z. Bartel Freijsen, e.e. den Straatacker, a.z. kinderen Adriaen Oerlemans,
voor de som van 800 gulden
publiek verkocht op 15 en 22 oktober 1772
21 november 1772

428/179-179v

Jan Peter van Irsel, Geert Brekelmans als man van Jenne Maria Peter van Irsel, Jenne Peter van Irsel
weduwe Jan van Irsel, en Maria Peter van Irsel weduwe Willem de Cort, allen erfgenamen van Maria
Gommert de Cort weduwe Peter Janse van Irsel,
Verkopen aan Aart Arien Bergmans
Akkerland, met het voorhoofd, 1 ¼ lopen, te Udenhout in de Brand, t.p. de Knaperije,
e.z. pastoor Watering, a.z. armen van Oisterwijk, b.e. weduwe Peter van Cleev,
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen aan de heilige geest te sBosch
voor de som van 77 gulden
publiek verkocht op 15 en 22 oktober 1772
21 november 1772

428/181-181v

Jan Oerlemans en Adriaen Dingeman Janse als man van Geertruij Oerlemans,
Verkopen aan Geert Peter Verhoeven, voogd over de 3 kinderen van Hendrik van Broekhoven,
genaamd Johannes, Nicolaas en Jan
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat genaamd den Broekacker,
e.z. Aart Bergmans, a.z. en e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. Jan Verhoeven
voor de som van 443 gulden 10 stuivers
25 november 1772

428/181v-182v

Embert van de Voort als man van Adriaentje Cornelis van Irsel, Adriaen Joost Lommers als man van
Maria Cornelis van Irsel, deze zich ook nog sterk makende voor hun afwezige zwager Adriaen Trueren
als man van Willemijn Cornelis van Irsel,
Verkopen aan Nicolaas Aart van Irsel,
Weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. weduwe Peter Verhoeven, a.z. Willem van Irsel no:ux:, e.e. de straat, a.e. Geert Cornelis van Irsel,
item akkerland, 3 lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. weduwe Peter Verhoeven, a.z. Francis van Irsel, e.e. Wijnand Verhoeven, a.e. Renira Jacobus van
Roermond
belast met jaarlijks 2 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van Beugen te sBosch
voor de som van 830 gulden
verkopers aangekomen door deling van vandaag
25 november 1772

428/183-183v

Francis Miggiel van Loon,
Verkoopt aan Cornelis van Loon,
Hof, 8 a 9 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat
e.z. Jan Robben, a.z. Reinier Nouwens no:ux:, e.e. een gemene kerkstraat, a.e. de verkoper
belast met jaarlijks 2 vat 8 kan rogge aan de weduwe Geeling Schalks
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voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door deling van 14 november 1771
25 november 1772

428/183v-184

Reijnier Nouwens als man van Geertruij Michiel van Loon,
Verkoopt aan Cornelis van Loon,
Hof, 8 a 9 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat
b.z. verkrijger, e.e. de verkoper, a.e. een gemene kerkstraat,
belast met jaarlijks 2 vat 8 kan rogge aan de weduwe Geeling Schalks
voor de som van 135 gulden
verkoper aangekomen door deling van 14 november 1771
30 november 1772

428/185v-186v

Michiel van Oirschot als man van Johanna Swaens, en Johannes Broeders als man van Jenne Maria
Jans Swaens en Adriaen Jansz Swaens,
Verkopen aan Jan Crijn van Strijthoven,
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout, bij de Meussen,
e.z. Cornelis Witlox, a.z. erfgenamen Cornelis de Cort, e.e. Jan Witlox, a.e. Nicolaas Willem Deckers,
item een broekveld, 2 lopen, als voor in den Brand,
e.z. Peeter Nieuwen, a.z. kinderen Adriaen Piggen, e.e. erfgenamen Laurens Hendrik Wijters, a.z. de
Langen beemd,
voor de som van 305 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
22 december 1772

428/188-188v

Hendrik, Aart, Johanna, Johannes Peter van Spaandonk en Willem Adriaen Pijnenburgh als man van
Geertruij van Spaandonk,
Verkopen aan Jan Peter van Spaandonk die het resterende 1/6 deel al bezit,
5/6 deel onbedeeld in een huis, met ½ lopen akkerland, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
zuid en oost weduwe Adriaen van Irsel, noord Adriaen Vermeer, west de straat
voor de som van 65 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
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