
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 430 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
september 1776 – december 1780

17 september 1776     430/1-1v

Maria Peter van Rijswijk, weduwe Simon Priems,
Ziet af van haar recht op tocht t.b.v. haar zoon Arien Simon Priems
Houtbos, 4 lopen, te Udenhout in de Biesmortel, 
Oost weduwe Wouter van Irsel, west Jan de Lepper, noord Jan Peter van den Bosch, zuid de gemene 
straat,
Item een weiveld, 2 lopen, als voor achter het Winkel,
Noord Daniel van Zon, zuid Miggiel Coolen, e.e. het geefhuis van sBosch, a.z. Miggiel Koolen
Item een bos, 2 open, als voor in Schoutensvelt,
Oost Hendrik van Hees, west kinderen Cornelis Jan Martens, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de 
gemeint,
Item akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Jan Vermeer, a.z. Francis Brok, e.e. weduwe Peter Verhoeven, a.e. een mestweg
item akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
oost weduwe Hendrik Peter Heijmans, west Miggiel Coolen, e.e. weduwe Weijgaerts, a.z. een mestweg
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)

5 oktober 1776     430/5-5v

de heer Adriaen Janse de Roij, te Venloon,
verkoopt aan Francis Brok,
een schaarbos, met de grond, met zware opgaande eiken bomen, te Udenhout, 4 hond,
oost weduwe Jan van Broekhoven, west Peter van Heeswijk, zuid de dreef, noord Prins van Sultzbach,
belast met jaarlijks de helft in 1 stuiver cijns aan het kantoor der domeinen te sBosch
voor de som van 600 gulden

22 oktober 1776     430/6

Jan Jansz de Kok,
Verkoopt aan Antonij Gabriel Heesters,
Een bosveld, 3 lopen, te Udenhout, t.p. de Rouwvelden,
e.z. weduwe Cornelis van Tilburg, a.z. Willem Piggen, e.e. Maria van Beugen, a.z. de Prins van 
Sultzbach,
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen door koop op 20 mei 1769

24 oktober 1776     430/8v-9

Jenneke Jan Cornelis Janssen,
Verkoopt aan Adriaen van Loon
Een kamer, staande aan de huizing van Arnoldus Peijnenburg, met de helft van de hof naast de kamer, 
tot de pad van de hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Arnoldus Robben, a.z. en e.e. Arnoldus Peijnenburg, a.e. de straat, 
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met het recht van overpad,
haar aangekomen door testamentaire beschikking van wijlen Willem van Grevenbroek, 12 april 1756 
(notaris Althoffer)
voor de som van 637 gulden 10 stuivers

9 november 1776     430/10v

Pieter Brabers,
Verkoopt aan Jan Janse de Kok,
De onbedeelde helft in teulland, in het geheel 2 lopen, te Udenhout,
Oost Peter Vroomans, west Peter Bergmans, zuid de gemene straat, noord weduwe Jacobus 
Verhoeven
Voor de som van 132 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen van zijn grootmoeder, deling 27 april 1745

12 november 1776     430/11-11v

Pieter Nicolaas de Jong,
Verkoopt aan Jan Peter Witlox,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.z. kinderen Peter van Rijswijk, a.z. Gijsbert van den Hoove, e.e. St. Anna gasthuis, a.e. de 
Spijkerkant,
belast met jaarlijks 5 vat rogge in een meerdere pacht aan het Brands vrouwe gasthuis te sBosch
voor de som van 90 gulden

verkoper aangekomen in een publieke verkoping van 28 december 1775

12 november 1776     430/11v-12

Lambert van Delft als man van Maria van Broekhoven, wonende te Drunen,
Verkoopt aan Catelijn Cornelis van Laarhoven weduwe Hendrik Heijmans,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
Oost weduwe Pieter van de Pas, west Willem Olijslagers, zuid een mestweg, noord kinderen Jan Span,
Voor de som van 230 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling te Drunen op 8 augustus 1776

4 december 1776     430/12-13

Adriaen Pijnenburg als man van Jenneke Janse Brok,
Verkoopt aan Arnoldus van den Boer als voogd van de 3 kinderen van Peter van Broekhoven verwekt 
uit Adriaentje Jan Brok, genaamd Maria, Johannes en Anna Maria
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers, genaamd de Hel,
Oost de heer Watering, zuid Miggiel Koolen, west de Spijkerkant, noord Joost van Rosch.
Belast met jaarlijks 2 ½ vat rogge aan de armen van Oisterwijk
Voor de som van 250 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonbroer Jan Brok

19 december 1776     430/15v-16
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Arnoldus van Woensel,
Verkoopt aan Jan Peeter de Ridder,
Huis, met een half schop en de helft van het erf tussen dit huis en het huis van Martinus Kuijpers, 
bestaande met het schop, welk schop ten alle tijden zal moeten worden geruimd als het de verkrijger of 
Martinus Kuijpers zal believen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
Oost en noord de gemene straat, west Martinus Kuijpers, zuid de verkrijger
Voor de som van 788 gulden

Bepaling is dat Arnoldus van Woensel zijn leven lang een kamer mag blijven bewonen. Mocht hij niet in 
staat zijn door ouderdom of ziekte die kamer te bewonen dan mag de verkrijger die kamer verhuren, 
maar moet dan wel aan Arnoldus van Woensel 16 gulden per jaar betalen daarvoor.

8 januari 1777     430/19v-20

Jan Adriaen Brekelmans als man van Elisabet Wouter Piggen,
Verkoopt aan Willem Piggen
Een weiveld, 1 ¼ lopen, te Udenhout in de Kuijl,
e.z. Jan Piggen, a.z. weduwe Adriaen van de Pasch, e.e. weduwe Jan Vugts, a.e. Jan Piggen
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen door deling van 2 november 1776

3 februari 1777     430/24-24v

Pieter van de Voort als man van Adriaentje Huijbert van Laarhooven,
Verkoopt aan Steeven Willem Burgmans,
Akkerland, 2 lopen, “het selve op het afscheijden van den verkooper sijn parceel genaamt den Hoek” te 
Udenhout in de Kleine Mortel,
e.z. en e.e. Andries van den Bosch, a.z. de verkoper, a.e. de verkrijger
voor de som van 260 gulden

verkoper aangekomen no:ux: door deling van 19 april 1775

17 februari 1777     430/25v-26

Adriaen Truure als man van Willemijn van Irsel,
Verkoopt aan Peeter Jan Witlox
Weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
b.z. Peeter Daendels, e.e. Adriaen Lommers, a.z. de lei,
voor de som van 190 gulden

verkoper aangekomen door deling van 28 juni 1775

25 februari 1777     430/27-27v

Peeter Zeeger Mattijssen,
Verkoopt aan Geert Hendrik Bertens,
Een broekveld, genaamd de Meuwisse, te Udenhout,
e.z. en e.e. Steeven Willem Burgmans, a.z. weduwe Peter van de Pasch, a.e. Willem Bouwens
belast met jaarlijks 5 stuivers en 7 duiten cijns op de hoeve in Biezenmortel, nu bewoond door de 
kinderen Jan Martens (=Vosselaer)
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voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen door deling van 6 februari 1777

25 februari 1777     430/27v-28

Peeter Zeeger Mattijssen,
Verkoopt aan Nicolaas Laureijs Verhoeven.
Een uitgeturfd moerveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Frijs Verhoeven, a.z. de lei, e.e. baron de Bock, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 12 duiten cijns in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van nihil

verkoper aangekomen door deling van 6 februari 1777

27 februari 1777     430/28v-29

Maria Francis Verhoeven,
Verkoopt aan Peeter Hendrik Heijmans t.b.v. zijn moeder Catelijn Cornelis van Laarhoeven, weduwe 
Hendrik Heijmans,
Akkerland, ½ lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
b.z. de verkrijger, e.e. Cornelis van Heusden, a.e. Miggiel van den Heesacker,
item akkerland, ½ lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Hendrik Cuijpers, e.e. Cornelis van Heusden, a.e. kinderen Jan Ekels,
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. de gemene straat, a.e. Cornelis van Heusden
alles belast met jaarlijks 5 vat rogge OM aan de armen van Oisterwijk
deze percelen zijn leenroerig aan de hoeve in de Biezenmortel (=Vosselaer)
voor de som van 70 gulden

verkoopster aangekomen van haar vader, die het gekocht had op 2 januari 1756

6 maart 1777     430/30-30v

Nicolaes Adriaen Verhoeven,
Verkoopt aan Adriaen Geert Vugts
Een weiland, 1 lopen, te Udenhout aan het Winkel,
e.z. Francis van Irsel, a.z. een steeg, e.e. Gijsbert Peters van Rijswijk, a.e. weduwe Laureijs Verhoeven
voor de som van 140 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader

19 maart 1777     430/30v-31

Andries Peter van Irsel, als man van Johanna van Duerse,
Verkoopt aan Nicolaes Hendrik van Broekhoven,
Een weiveld, genaamd de Leege weij, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
Zuid Catrina van Deurse, noord Peeter Witlox, oost weduwe Mattijs van Irsel, west Jan van Wagenberg,
Voor de som van 158 gulden 5 stuivers

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling 24 december 1772
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Vernaderd op 16 februari 1778 door Maria Jan de Jong, weduwe van Mattijs Arien van Irsel.

28 maart 1777     430/31-32

Gommert Kuijpers als man van Anneke Arien van Irsel, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Pieter Lourens Smeijers,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout, genaamd den Geeselacker, gelegen in de Hooghoutse ackers,
e.z. Jan de Lepper, a.z. weduwe Jan Suijp, e.e. weduwe Jan Priems, a.e. Geert van Irsel
belast met jaarlijks 2 vat 9 kannen rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van Beugen te sBosch
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Klaas van Irsel, a.z. Pieter van Irsel, e.e. Jan Marcelisse, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 gulden 7 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer 
Tengnagel
voor de som van 260 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

28 maart 1777     430/32-32v

Francis van Irsel als man van Adriaentje Gijsbert Verhoeve,
Verkoopt aan Adriaentje Peter Vermeer, huisvrouw van Jan Denis Schapendonk,
Akkerland, genaamd de Musse Neste, 2 lopen, te Udenhout in de Agt hoeve,
e.z. en e.e. Jacobus van Rijswijk, a.z. Klaas Verhoeven, a.e. de gemene straat
voor de som van 380 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

3 april 1777     430/33-33v

Adriaentje Krijn van Strijthoven, eerst weduwe van Hendrik Janse van de Plasch, en nu huisvrouw van 
Augustinus Deckers,
Verkoopt aan Adriaen Bastiaen van de Plasch,
Huis, stal en schuur, met omtrent 5 lopen akkerland en weiland, te Udenhout in de Brand,
e.z. de Verlooren Brand, a.z. en e.e. Herme van de Zande, a.e. kinderen Wouter Brekelmans
voor de som van 305 gulden

publiek verkocht op 13 en 20 maart 1777

3 april 1777     430/34

Adriaentje Krijn van Strijthoven, eerst weduwe van Hendrik Janse van de Plasch, en nu huisvrouw van 
Augustinus Deckers,
Verkoopt aan Maria de Greeve, weduwe Govert Ophorst,
Akkerland en weiland, 7 lopen, genaamd den Smallen acker, te Udenhout in de Brand, 
e.z. weduwe Jan van de Plas, a.z. weduwe Willem van Irsel, e.e. de duin, a.e. de verkrijgster
voor de som van 355 gulden

publiek verkocht op 13 en 20 maart 1777

3 april 1777     430/34v-35
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Adriaentje Krijn van Strijthoven, eerst weduwe van Hendrik Janse van de Plasch, en nu huisvrouw van 
Augustinus Deckers,
Verkoopt aan Jan Crijn van Strijthoven,
De helft in een heiveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat,
e.z. de lei, a.z. Cornelis Zeegers, e.e. Klaas van Irsel, a.e. Gommerse straat
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 6 stuivers 4 penningen aan de Johanna Petronella de Velle
voor de som van 62 gulden

publiek verkocht op 13 en 20 maart 1777

5 april 1777     430/35-35v

Adriaen Aart de Lepper als man van Johanna Mattijssen,
Verkoopt aan Steeven Willem Burgmans,
De zuidwaartse helft zoals afgepaald in een broekveld of straaiselveld, in het geheel 4 lopen, te 
Udenhout in de Rijte,
e.z. de verkrijger met de wederhelft, a.z. Jan de Lepper, e.e. Daniel van Zon, a.e. Jan Vermeer
voor de som van 155 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

8 april 1777     430/35v-36

Adriaen Embert van de Schoor,
Verkoopt aan Cornelis Peter Vermeer,
Een weiland, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.e. de gemene steeg, a.e. Adriaen Vermeer, b.z. Aart Bergmans,
voor de som van 450 gulden

De verkoper mag het hout  en de bomen in het veld hebben, maar niet dat wat op de wal staat
verkoper aangekomen van zijn ouders

16 april 1777     430/36v-37v

Cornelia Frederik Blommendaal weduwe Jan Joost van Rijswijk,
Ziet af van haar recht op tocht t.b.v. haar kinderen Peternel, huisvrouw van Reinier Geert de Man, 
Hendrina Helena Maria, huisvrouw van Francis Pijnenburg, en Arnoldus Jan van Rijswijk,
In akkerland, te Udenhout in de Mortel, 5 lopen,
e.z. weduwe Jacobus Verhoeven, a.z. de armen van Oisterwijk, e.e. een erfweg, a.e. de heer 
Cattenburgh

deze kinderen verkopen dit perceel vervolgens aan Anneke Joost van Rijswijk, weduwe Jacobus Peter 
Verhoeven
het perceel is belast met jaarlijks 1/3 deel in een cijns van 16 stuivers 8 penningen te betalen op de 
hoeven in de Biezenmortel, nu bewoond door de kinderen Jan Cornelis Martens (=Vosselaer)
voor de som van 270 gulden

6 mei 1777     430/38-38v

Michiel Arnoud van de Ven,
Verkoopt aan Johannes van de Ven,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Zandkant,
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e.z. de verkoper, a.z. en e.e. Jacobus Meijs, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht van 4 vat rogge aan het geestelijk kantoor van dit 
kwartier
voor de som van 120 gulden

verkoper aangekomen door koop te sBosch op 3 december 1767

24 mei 1777     430/39v-40

Peeter Adriaen Brekelmans,
Verkoopt aan Peeter Janse van Strijthoven,
Akkerland, ½ lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. de verkoper, a.z. een spie, e.e. de verkrijger, a.e. de kreitenhei,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 4 april 1770

2 juni 1777     430/40-40v

Jan Aartse van Larhoven,
Verkoopt aan Johannes van de Ven,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. weduwe Jan Priems, a.z. en a.e. Willem van Irsel
voor de som van 75 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

11 juni 1777     430/41-41v

Martinus Jan van Hal, wonende te Cromvoirt, voor hem zelf en voor Johannes Jan van Hal, Dirk van 
Beek als man van Wouterina Jan van Hal, en Adriaentje Jan van Hal, zijn broers en zusters,
Verkoopt aan Jacobus Cornelis van Laarhoven,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Runtse steeg,
b.z. Peeter Daandels met recht van overweg voor de verkrijgers over dit perceel, e.e. Peter Witlox, a.e. 
de gemeint van Helvoirt
voor de som van 50 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders, die het hadden verkregen van Arien Aarts, ingevolge 
testament van 22 juni 1745 te Vught verleden

1 augustus 1777     430/43-45

Aart Frank Wagemakers,
Verkoopt aan Adriaen Janse Vermeer,
1 – huis, schuur en aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout aan de Slimstraat,
e.z. Peeter Zeeger den Ouden, a.z. weduwe Jan Heerkens, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Vermeer
2 – akkerland, 1 lopen, als voor, t.p. in de Zeshoeven,
a.z. Adriaen Peter van Rijswijk, a.z. Jan Piggen, b.e. een gemene weg
3 – akkerland, genaamd den Patacker, 6 ½ lopen, als voor,
b.z. Adriaen Peter van Rijswijk, b.e. een gemene weg
4 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. weduwe Sijmon Priems, a.z. Adriaen Huijbert van Irsel, b.e. een gemene weg

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



5 – akkerland, genaamd den Osacker, 2 lopen, als voor,
e.z. pastoor Watrin, a.z. Jan Raijmakers, e.e. Adriaen Ariens van Irsel, a.e. een gemene weg
6 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Vermeer, a.z. Adriaen Peter van Rijswijk, b.e. een gemene weg
7 – akkerland, genaamd de Geer, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Peeter van Irsel, a.z. weduwe Adriaen van Irsel, b.e. een gemene weg

belast met jaarlijks 5 zakken 3 vat 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok van het 
Hinthamereinde te sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers 10 penningen cijns aan de rentmeester van de episcopale goederen te 
sBosch
belast met jaarlijks 8 vaten rog aan de armen van Oisterwijk
de verkoper en zijn tegenwoordige huisvrouw Catrina Adriaen van Broekhoven reserveren voor zichzelf 
de vrije inwoning en het gebruik van het voorschreven huis en schuur en een ½ lopen hof
voor de som van 1020 gulden

er zijn nog enkel nadere financiële bepalingen t.a.v. schulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, en later transport van 18 januari 1763

22 augustus 1777     430/47-47v

Thomas Cuijpers en Anthonij van Rijswijk door het gerecht van Moergestel aangesteld als voogden 
over de 2 kinderen van Andries Kuijpers en wijlen Cornelia Jan Willems, genaamd Arnoldus en Maria, 
de ene helft
En Jan Adriaen Kuijpers, Cornelis Adriaen Kuijpers en Jan Cornelis de Bresser als man van Maria 
Adriaen Cuijpers, de andere helft
Verkopen aan Jan Adriaen Piggen,
akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout aan de Kreitenmolenstraat,
e.z. kinderen Cornelis van Hulten, a.z. weduwe Laureijs Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. Johannes 
van Bavel
voor de som van 700 gulden

15 september 1777     430/54v-55

Aart en Peter Cornelis van Diessen,
Verkopen aan Jan Cornelis van Roessel,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Thomas van Irsel, a.z. Arien van Rijswijk, e.e. Jan Robbe, a.e. Jan van Rijswijk e.a.
belast met jaarlijks 5 vat rogge in een meerdere pacht aan het Zinnelooshuis te sBosch
voor de som van 155 gulden

verkoper aangekomen van hun ouders

6 oktober 1777     430/55-56

Adriaen Teurlings als man van Anna Maria van de Pasch, Martinus Witlox als man van Jenne Maria 
van de Pasch, Willem Heessels als man van Cornelis van de Pasch, Cornelis Peter van de Pasch en 
Jan van Riel als voogden over de 5 kinderen van Jan van Riel en wijlen Helena Adriaen van de Pasch, 
genaamd Anna, Andries, Adriana, Anna Maria en Cornelis,
Adriaen Teurlings en Aart Peter de Ridder als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Adriaen van 
de Pasch en Adriaentje Jan van der Schoot, genaamd Jennemaria, Adriaentje en Heijliger, allen 
erfgenamen van Helena Jan de Kok in leven weduwe van Adriaen Peter van de Pasch,
Verkopen aan Adriaen van Loon,
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Huis, schop en bakhuis met aangelegen erf, samen 1 ½ lopen, te Udenhout in de Kuijl,
Oost Francis Maes, west en noord de kinderen Adriaen Piggen, zuid een steeg
Belast met jaarlijks 5 gulden aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
Voor de som van 150 gulden

Publiek verkocht op 18 en 25 september 1777

6 oktober 1777     430/56-56v

Adriaen Teurlings als man van Anna Maria van de Pasch, Martinus Witlox als man van Jenne Maria 
van de Pasch, Willem Heessels als man van Cornelis van de Pasch, Cornelis Peter van de Pasch en 
Jan van Riel als voogden over de 5 kinderen van Jan van Riel en wijlen Helena Adriaen van de Pasch, 
genaamd Anna, Andries, Adriana, Anna Maria en Cornelis,
Adriaen Teurlings en Aart Peter de Ridder als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Adriaen van 
de Pasch en Adriaentje Jan van der Schoot, genaamd Jennemaria, Adriaentje en Heijliger, allen 
erfgenamen van Helena Jan de Kok in leven weduwe van Adriaen Peter van de Pasch,
Verkopen aan Gerrit van Irsel,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
Oost Willem Pigge, west weduwe Jan van Berkel, zuid een mestweg, noord (niet ingevuld)
Belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht van 8 mud aan het kantoor van rentmeester 
Tengnagel te sBosch
Voor de som van 206 gulden

Publiek verkocht op 18 en 25 september 1777

6 oktober 1777     430/56v-57

Adriaen Teurlings als man van Anna Maria van de Pasch, Martinus Witlox als man van Jenne Maria 
van de Pasch, Willem Heessels als man van Cornelis van de Pasch, Cornelis Peter van de Pasch en 
Jan van Riel als voogden over de 5 kinderen van Jan van Riel en wijlen Helena Adriaen van de Pasch, 
genaamd Anna, Andries, Adriana, Anna Maria en Cornelis,
Adriaen Teurlings en Aart Peter de Ridder als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Adriaen van 
de Pasch en Adriaentje Jan van der Schoot, genaamd Jennemaria, Adriaentje en Heijliger, allen 
erfgenamen van Helena Jan de Kok in leven weduwe van Adriaen Peter van de Pasch,
Verkopen aan Gerrit van Irsel,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
Oost een mestweg, west en zuid juffrouw van Beugen, noord Francijna Wouter Piggen
Voor de som van 104 gulden

Publiek verkocht op 18 en 25 september 1777

6 oktober 1777     430/57v-58

Adriaen Teurlings als man van Anna Maria van de Pasch, Martinus Witlox als man van Jenne Maria 
van de Pasch, Willem Heessels als man van Cornelis van de Pasch, Cornelis  Peter van de Pasch en 
Jan van Riel als voogden over de 5 kinderen van Jan van Riel en wijlen Helena Adriaen van de Pasch, 
genaamd Anna, Andries, Adriana, Anna Maria en Cornelis,
Adriaen Teurlings en Aart Peter de Ridder als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Adriaen van 
de Pasch en Adriaentje Jan van der Schoot, genaamd Jennemaria, Adriaentje en Heijliger, allen 
erfgenamen van Helena Jan de Kok in leven weduwe van Adriaen Peter van de Pasch,
Verkopen aan Anneke Joost van Rijswijk, weduwe Jacobus Peter Verhoeven,
weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
Oost Adriaen van Irsel, west Francis Maas, zuid een steeg, noord juffrouw van Beugen
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Belast met jaarlijks 7 ½ stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Voor de som van 200 gulden

Publiek verkocht op 18 en 25 september 1777

18 oktober 1777     430/60v-61

Wilhelmus Baaten en Hendricus van den Boogert als man van Maria Catrina Baaten,
Verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
Huizing, met ¼ lopen land, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. weduwe Geeling Schalks, a.z. Nicolaas Verhoeven c.s., e.e. de straat, a.e. een voetpad
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester Tengnagel
voor de som van 1175 gulden

verkopers aangekomen van hun grootmoeder Jenneke de Leeuw, weduwe Norbertus Baaten

30 oktober 1777     430/61v-63

Jan Miggiel Koolen,
Verkoopt aan Jan Hendrik van Iersel,
1 - Huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
oost kinderen Peter van den Bosch, west Adriaen Verhoeven, e.e. kinderen Adriaen Vermelis, a.e. de 
straat
belast met jaarlijks 11 stuivers 14 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland en weiland, 5 lopen, als voor,
b.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Catrina van Keulen, a.e. Antonij Peter van Esch
3 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor, t.p. het Quaadveld,
e.z. Thomas van Irsel, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Adriaen Verhoeven, a.z. Andries van den 
Bosch
4 – weiland, 2 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
oost Andries van den Bosch, west Jan Adriaen Bertens, e.e. weduwe Arnoldus van Roessel, a.e. de 
scheiding van het Giersbergs broek
5 – heiveld, 3 lopen, genaamd de Nieuwe Weij, als voor aan de Gommerse straat, 
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. Antonij Deckers, .e.e. weduwe Jan Schaependonk, a.e. de 
gemene straat
6 – heiveld, 1 lopen, als voor in de Brand,
e.z. kinderen Wouter Jan Span, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. de lei, a.e. de Brandse steeg
7 – 1/10 deel in een uitgeturfd veld, genaamd het Segveld, als voor in de Brand,
e.z. heilige geest van sBosch, voorts onbekend
8 – 1/10 deel in een veld, genaamd den Reijd, als voor ,
oost Nicolaas van Irsel, west Laurens Cornelis van Roessel, zuid de heer de Bock, noord de verkrijger
9 – heiveld, ½ lopen, als voor aan de Asschotse steeg,
oost de heer pastoor Waterin, west Joost Cornelis van Irsel, zuid Aart Bergmans, noord Cornelis 
Cornelis Hamers
belast met jaarlijks: samen met het laatste perceel
10 – heiveld, ½ lopen, als voor,
oost Cornelis Cornelis Hamers, west Peter Hamers, zuid kinderen Aalbert van Hoof, noord de heer de 
Bock
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 1500 gulden
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verkoper aangekomen voor 1/5 deel van zijn oom Francis Peter Coolen en voorts door twee kopen van 
13 januari en 24 juni 1772

30 oktober 1777     430/63-64v

Cornelis Michiel Koolen,
Verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
1 – huis, schuur, schop en bakhuis met aangelegen erf, 9 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Jan en Maria Michiel Koolen, a.z. kinderen Cornelis Martens, e.e. Peter Michiel Koolen, a.z. de 
straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge en 1 gulden aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
2 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Miggiel Koolen, a.z. Jan en Maria Michiel Koolen, a.e. de straat
3 – 2 percelen weiland aan elkaar gelegen, genaamd de Groote en Kleijne weijde, 5 ½ lopen, als voor,
zuid Peter Michiel Koolen, oost Maria Michiel Koolen, west weduwe Sijmon Priems
4 – broekveld, genaamd de Meeuwisse, 5 lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. Jan Crijn van Strijthoven, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. Jan Wouter van Broekhooven, a.e. 
kinderen of erfgenamen Cornelis Pijnenburg
belast met jaarlijks 5 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
5 – broekveld, genaamd de leege Beeste Velde, 12 lopen, in het Winkels broek, aan de Gommerse 
straat,
e.z. Nicolaas Witlox, a.z. Catrina van Keulen, e.e. Adriaen Verhoeven, a.z. de straat,
belast met jaarlijks 1 stuiver aan de domeinen van Brabant
voor de som van 2200 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling van 29 september 1777

3 november 1777     430/64v-65

Geert Cornelis van Irsel,
Verkoopt aan Willem Adriaen van Irsel,
Akkerland, genaamd den Hoogenacker, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. Geert Peter Verhoeven, e.e. Pieter Smeijers, a.e. Johannes de Weert
belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan de heer Scheffers te sBosch
voor de som van 120 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling van 28 juni 1775

6 november 1777     430/66-66v

Pieter Michiel Koolen,
Verkoopt aan Nicolaas Cornelis van de Pasch,
Heiveld, genaamd den Ijser, 7 lopen, te Udenhout in het Winkels broek, aan de Gommerse straat,
e.z. Willem Denis Schapendonk, a.z. kinderen Arien Elisse, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. de 
Gommerse straat
voor de som van 160 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling van 29 september 1777

7 november 1777     430/66v-67

Martinus de Lepper als man van Johanna Zeger Mattijsse,
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Verkoopt aan Zeger Art den Ouden
Heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Andries Cornelis Driesse, a.z. weduwe Jan Heerkens, e.e. de steeg, a.e. dhr de Bock,
belast met jaarlijks 8 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van nihil

verkoper aangekomen van zijn schoonvader, deling 6 februari 1777

f.117-117v
Vernaderd op 18 augustus 1778 door Johannes Hendrik Kuijpers als man van Adriaentje Cornelis 
Vugts, wonende te Berkel

19 december 1777     430/74-74v

Huijbert Verhulst als man van Jenne Maria van Irsel,
Verkoopt aan Nicolaas Cornelis van de Pasch,
Akkerland, 1 lopen 30 roeden, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. Nicolaas Stoeldraijer, b.e. Catrina van Keulen
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor, 
e.z. de verkrijger, a.z. Peter Joost van Irsel, e.e. Catrina van Keulen, a.e. (…) Verhart
belast met jaarlijks op 1 mei een cijns van 2 stuivers 3 duiten op de hoeve in de Biesmortel, bewoond 
door de kinderen Cornelis Jan Martens (=Vosselaer)
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

23 december 1777     430/75-75v

Wouter Adriaen Span,
Verkoopt aan Jacobus Cornelis van Laarhoven,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
e.z. de verkrijger, a.z. Geert Wouter van Broekhoven, e.e. Wouter Jan Span, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht van 2 mud aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

8 januari 1778     430/76v-77v

Pieter Michiel Koolen,
Verkoopt aan Jan Janse van Strijthoven,
Weiveld en bos, genaamd het Rouwbosch, 7 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. Michiel van den Heesacker, a.e. Andries van 
den Bosch
belast met jaarlijks 8 stuivers 2 duiten cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
item een weiland, 6 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
noord Adriaen Maes, zuid kinderen van Geert van Es, oost Adriaen Verhoeven, west Daniel van Zon of 
de scheiding van het Giersbergs broek

verkoper aangekomen van zijn ouder, deling 29 september 1777

8 januari 1778     430/77v-78v
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Michiel Gabriel Baasten en Francis van de Knikker, beiden te Tilburg als executeurs testamentair van 
de nalatenschap van wijlen Jan Lucas Baasten,
Verkopen aan Christiaan Vermeer,
Erf met de bomen daarop staande, 4 lopen, te Udenhout t.p. de Winkelhoeken,
Oost Nicolaas Verhoeven, zuid weduwe Mattijs van Irsel, west Jan Janse Raijmakers, noord weduwe 
Jan Coolen
Voor de som van 1062 gulden 10 stuivers

Publiek verkocht op 7 mei en 16 juli 1777 te Tilburg

20 januari 1778     430/78v-79

Pieter van de Voort als man van Adriaentje Huijbert van Laarhoven,
Verkoopt aan Adriaen Jan Verhoeven,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Kleine Mortel,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. de armen van Oisterwijk, e.e. Steven Willem Burgmans, a.e. Nicolaas 
Adriaen Verhoeven
voor de som van 260 gulden

verkoper aangekomen door deling van 19 april 1775

28 januari 1778     430/83v-84

Francis van Gurkum als man van Deliana van Giersbergen,
Verkoopt aan Joost Jacobus van Gorkom,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout op het Hoogschoor,
Oost Aart Bergmans, west de gemene straat, zuid weduwe Jan Schapendonk, noord Peter Adriaen 
Joordens
Voor de som van 262 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen van zijn vrouws grootouders, onderhandse deling 12 januari 1778

28 januari 1778     430/84-84v

Francis van Gurkum als man van Deliana van Giersbergen,
Verkoopt aan Antonij Janse Vugts,
Akkerland, ½ lopen te Udenhout op het Hooghout,
west Joost Leermans, oost pastoor Watering, zuid de kreitenheide, noord (niet ingevuld)
voor de som van 36 gulden

Verkoper aangekomen van zijn vrouws grootouders, onderhandse deling 12 januari 1778

28 januari 1778     430/84v-85

Antonij Adriaen Brekelmans,
Verkoopt aan Helena Adriaen Brekelmans huisvrouw van Arnoldus Smolders
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Aart Bergmans, a.z. weduwe Jacobus van Gorkom, e.e. de verkrijger, a.e. de gemene straat
voor de som van 400 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders deling 4 april 1770
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11 februari 1778     430/85v-86

Jan Adriaen Deckers en Gerardus van de Voort als man van Johanna Adriaen Deckers,
Verkopen aan Jan van der Schoot,
De onbedeelde 2/5 delen in een weiveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
Oost en noord Geertruij Joost van Rosch, west dhr. Weijgaerts, zuid de verkrijger
Belast met jaarlijks 1 gulden 12 stuivers in een meerdere pacht van 6 gulden aan het kantoor der 
episcopale goederen te sBosch
Voor de som van 24 gulden

Verkopers aangekomen van hun schoonouders

19 februari 1778     430/88v-89v

Adriaen Janse van Abeelen,
Verkoopt aan Jan Frans van Broekhoven,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij het Winkel,
Oost, west en noord Nicolaas van de Pas, zuid kinderen van Jan Gerrit Ekels,
Item akkerland en weiland, 2 1/ 2lopen, als voor,
Noord en zuid Nicolaas van de Pas, oost Hendrik Kuijpers, west Miggiel van den Heesacker,

Beide percelen belast met jaarlijks 6 vat en 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de armen van 
Oisterwijk,
Beide percelen zijn leenroerig aan het leenhof van Vosselaer

Voor de som van 170 gulden

Verkoper aangekomen van zijn vader

21 februari 1778     430/90v-91

Steeven Willem Burgmans,
Verkoopt aan Adriaen Jan Verhoeven,
Akkerland, 2 lopen “op het afscheijden van het Parceel genaamt den Hoek”, te Udenhout, bij de Kleine 
Mortel
e.z. en e.e. Andries van den Bosch, a.z. de verkrijger, a.e. de verkoper
voor de som van 290 gulden

verkoper aangekomen door koop op 3 februari 1777

21 februari 1778     430/91-92

Willem Cornelis Hamers, eerder weduwnaar van Johanna Adriaen Willems, wonende te Udenhout, ziet 
af van zijn recht van tocht t.b.v. zijn dochter Adriaentje Willem Hamers,
Een weiland, 3 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
Oost Aart Bergmans, west en zuid erfgenamen Jan Jorisse, noord Jan Cornelis Hamers,
Item een beemd, als voor, 3 lopen,
Oost weduwe Govert van Bavel, west Arien Vermeer, zuid Peter Couwenberg, noord weduwe Jan 
Verhoeven
Item een houtbos, als voor aan de Groenstraat, 1 ½ lopen,
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Zuid de gemene straat, noord kinderen Jacobus van der Krabbe, west Aart Bergmans, oost Steeven 
Burgmans
Item de helft in een heibodem te Loon op Zand
Item een heibodem te Tilburg

2 maart 1778     430/92-92v

Pieter Michiel Koolen,
Verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel, in de huijsacker, in het geheel 14 lopen,
Zuid Cornelis Koolen, noord weduwe Miggiel Koolen, oost weduwe Hendrik Heijmans, west Geert 
Stoeldraijers,
Item akkerland, 3 lopen, als voor in de voorschreven huijsacker,
Zuid Geert Stoeldraijers, west kinderen Adriaen Vermelis, noord Cornelis Koolen, oost Andries van den 
Bosch
Voor de som van 120 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 29 september 1777

2 maart 1778     430/93-93v

Jan Michiel Koolen,
Verkoopt aan Peter Michiel Koolen,
Broekveld, genaamd den Buunder met de bomen die daarop staan, 5 lopen, te Udenhout aan de 
Brandse steeg
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Antonij Hendrik van Irsel, e.e. de heer Francois van Baalen, a.e. 
Willem Denis Schapendonk
item een broekveld genaamd de Reijt, met de bomen en het schaarhout, 3 lopen, als voor aan de 
Gommelse straat,
e.z. Jan Hendrik de Lepper, a.z. erfgenamen Francis Arien Witlox, e.e. Miggiel van den Heesacker, a.e. 
Peter Janse van Strijthoven,
voor de som van 80 gulden

eerste perceel verkoper aangekomen van zijn ouders, deling van 29 september 1777
tweede perceel door twee kopen van 13 januari en 24 juni 1772

19 maart 1778     430/95-95v

Peter Miggiel Koolen,
Verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
Broekveld, genaamd den Buunder met de bomen die daarop staan, 5 lopen, te Udenhout aan de 
Brandse steeg
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Antonij Hendrik van Irsel, e.e. de heer Francois van Baalen, a.e. 
Willem Denis Schapendonk
item een broekveld genaamd de Reijt, met de bomen en het schaarhout, 3 lopen, als voor aan de 
Gommelse straat,
e.z. Jan Hendrik de Lepper, a.z. erfgenamen Francis Arien Witlox, e.e. Miggiel van den Heesacker, a.e. 
Peter Janse van Strijthoven,
voor de som van 770 gulden

19 maart 1778     430/95v-96
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Peter Peter Leijten,
Verkoopt aan de 4 kinderen van Adriaen Aart Vermelis verwekt uit Jenneke Peter van Irsel, genaamd 
Peter, Arnoldus, Cornelis en Anna Maria,
Een weiveld, 31 roeden, te Udenhout in Schoutenveld,
Oost Frans Vermeer, zuid Jan Janse van Strijthoven, west Hendrik van Hees, noord de gemeint
Voor de som van 132 gulden

Verkoper aangekomen door koop op 28 augustus 1766

8 april 1778     430/99-99v

Andries de Jong als man van Jenneke Adriaen Brekelmans,
Verkoopt aan Peeter Hendrik van Irsel,
De voorste helft in 5 lopen akkerland, te Udenhout in de Zeshoeven,
Oost Arien Bertens, west de wederhelft, zuid Francis Brekelmans, noord Jan van Rijswijk
Voor de som van 345 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling van 21 juli 1773

17 april 1778     430/99v-100v

Hendrik Adriaen van Hees en Gerard Habraken als man van Maria Adriaen van Hees, kinderen van 
wijlen Adriaen van Hees en Clasina van Irsel,
Item Johanna dochter van Adriaen van Hees in tweede huwelijk verwekt bij Johanna Wagemakers, en 
Hendrik Lambert van Hees als voogd en Cornelis Jan van Hees als toeziender over Clasina, dochter 
van Adriaen van Hees en Johanna Wagemakers,
Verkopen aan Jan Willem Verhoeven,
Akkerland, met de voorplanting, 4 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
Oost weduwe Jan van Berkel, zuid juffrouw van Beugen, west de herbaan, noord Jan van der Schoot,
Voor de som van 33 2gulden

Publiek verkocht op 9 en 23 maart 1778 te Tilburg

21 april 1778     430/100v-101

Johannes van der Crabbe, Adriaen van der Crabbe en Geert van der Crabbe, kinderen en erfgenamen 
van wijlen Jacobus van der Crabbe en Adriaentje Verhoeven,
Verkopen aan Geert Frans van Broekhoven,
Het middelste derde deel in akkerland, 8 ¼ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
b.z. en e.e. weduwe Frans van Broekhoven, a.e. Peter van Broekhoven,
belast met jaarlijks 1/3 deel in een mud rog aan (niet ingevuld) te sBosch
voor de som van 385 gulden

21 april 1778     430/101v-102

Johannes van der Crabbe, Adriaen van der Crabbe en Geert van der Crabbe, kinderen en erfgenamen 
van wijlen Jacobus van der Crabbe en Adriaentje Verhoeven,
Verkopen aan Adriaen van Rijswijk,
Schaarbos, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, t.p. het Eijndeke,
e.z. Willem Hamers, a.z. kinderen Adriaen Schapendonk, e.e. Steeven Burgmans, a.e. Jacobus Bucken
voor de som van 210 gulden
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21 april 1778     430/102

Johannes van der Crabbe, Adriaen van der Crabbe en Geert van der Crabbe, kinderen en erfgenamen 
van wijlen Jacobus van der Crabbe en Adriaentje Verhoeven,
Verkopen aan Jan Crijn van Strijthoven,
Weiland met de helft van de steeg, 2 lopen, te Udenhout in de Leege reijtse steeg
e.z. weduwe Frans van Broekhoven, a.z. kinderen Joost van Irsel, de steeg tussen beide, e.e. Adriaen 
Maes, a.e. Geert Witlox,
voor de som van 350 gulden

23 april 1778     430/103-103v

Adriaen Adriaen Schapendonk,
Verkoopt aan Geert Hendrik Bertens,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. … Cornelis de Jong, a.z. Norbert Mallens, e.e. Jenne Maria Aart Witlox, a.z. de verkrijger,
voor de som van 605 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouder, die het gekocht hadden van Arien Janse Vermeer

21 mei 1778     430/106-106v

Michiel Arnout van de Ven,
Verkoopt aan Jenne Maria Adriaan van der Loo
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Gijselse straat,
Noord Gerard Eijsenbrand, zuid Peter Oerlemans, oost de straat, west het volgende perceel
Belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan Pieter Scheffers te sBosch
Item akkerland, 1 lopen, als voor,
Oost het vorige perceel, west kinderen Francis Verbeek, e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. een mestweg
Belast met jaarlijks 2 vat 3 kannen rogge in een meerdere pacht aan juffrouw Sobers te sBosch
Voor de som van 200 gulden

23 mei 1778     430/106v-107v

Jacobus Piggen, Willem Bouwens als man van Johanna Piggen, kinderen van wijlen Jan Piggen en 
Anna Maria Pieren,
Hendrik van der Deelen, Geert Frans van Broekhoven als man van Jenneke van der Deelen, Gojaart 
van der Deelen, kinderen van Jan van der Deelen en Barendje Piggen,
Geert van der Voort als man van Johanna Deckers, Jan Deckers, Jan de Kort als man van Hendrien 
Deckers, kinderen van Adriaen Deckers en Adriaentje Piggen.
Peter van de Pasch als man van Catrina Jan van de Pasch, dochter van Jan van de Pasch en Maria 
Piggen, allen broeders en zusters, erfgenamen van wijlen Joost Piggen,
Verkopen aan de 4 kinderen van Adriaen Vermelis, verwekt uit Jenneke Peter van Irsel, genaamd 
Peter, Arnoldus, Cornelis en Anna Maria,
Akkerland, 4 lopen, genaamd den Hoekacker, te Udenhout bij de Geeselse straat,
e.z. Geert Peter Verhoeven, a.z. Wijnant Verhoeven, e.e. Johannes de Weert, a.e. weduwe Peter 
Verhoeven
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Pieter Scheffers te sBosch
voor de som van 250 gulden

14 juli 1778     430/112-112v
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Andries Peter van Irsel als man van Johanna Adriaen van Deursen en Huijbert Jan Simons,
Verkopen aan Jan Peeter van Irsel, die het overige 2/3 deel al bezit
1/3 deel onbedeeld heiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Adriaen van de Ven, e.e. kinderen Wouter Piggen, a.e. de nieuwe steeg
voor de som van 80 gulden

eerste verkoper aangekomen van zijn schoonouders, en de andere verkoper van zijn ouders

22 juli 1778     430/114-114v

Goverdina Jan Priems, laatst weduwe van Michiel van Loon,
Verkoopt aan Adriaen Laurens Verhoeven, 
Huis en hof en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Maria weduwe Peter Verhoeven, a.z. Hendrik de Leest, en Martinus Kuijpers, e.e. de straat, a.e. 
heer Francis Storimans,
voorwaarde: de verkoopster mag een heel jaar in het huis blijven wonen en de koper zal haar 
gedurende dat jaar geheel onderhouden
voor de som van 790 gulden

verkoper aangekomen haar dochter Johanna van den Meegdenbergh in eerder huwelijk verwekt door 
Adriaen van den Meegdenberg

15 augustus 1778     430/116-116v

Willem Schapendonk,
Verkoopt aan Jan Adriaen Pigge
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
Oost Willem Pigge, west weduwe Jan van Berkel, zuid een mestweg, noord (niet ingevuld)
Belast met jaarlijks 3 vat rog in een meerdere pacht van 8 mud aan het kantoor van rentmeester 
Tengnagel te sBosch
Voor de som van 250 gulden

Verkoper aangekomen door koop van de erfgenamen van weduwe Adriaen Peter van de Pasch, 6 
oktober 1777

29 augustus 1778     430/117v-118

Hendrik van Irsel, wonende te Waalwijk,
Verkoopt aan Cornelis Koolen
De helft in een broekveld en turfveld, in het geheel 4 lopen, te Udenhout op de Hesseldonk,
Oost de heer baron de Bock, west de asschotse steeg, zuid (niet ingevuld), noord Peter Jan Wijnand 
van Irsel die de wederhelft bezit
Belast met jaarlijks de helft in 8 stuivers 7 duiten aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
Voor de som van 57 gulden

Verkoper aangekomen door koop van 2 mei 1776

5 september 1778     430/118v-119

Bastiaen Simons, Cornelia Simons, Jan Simons en Gerrit Simons, voor hen zelf en ook voor afwezige 
broer Sijmon Simons, allen kinderen van Hendrik Simons en Johanna van Engeland,
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Verkopen aan Daniel van Zon en Jan Aart Pijnenburg
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
Oost en west kinderen Cornelis Jan Martens, zuid Nicolaas van de Pasch, noord de verkrijger c.s.
Belast met jaarlijks 3 gulden 4 stuivers 6 duiten in een meerdere pacht aan de heilige geest armen van 
sBosch
Voor de som van 100 gulden

13 oktober 1778     430/212

Anna Maria Verhoeven, weduwe Jan Embert de Groot, wonende te Berkel,
Ziet af van haar recht van tocht t.b.v. Cornelis Jan de Groot,
De helft in akkerland, in het geheel 1 ¾ lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, bij de Loeijweij,
e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. Jan Hendrik Bertens, e.e. weduwe Adriaen Jan Heerkens, a.e. de 
mestweg

De verkrijger verkoopt het op dezelfde datum aan Jan Hendrik Bertens voor de som van 75 gulden

14 oktober 1778     430/122-122v

Klaas Adriaan Verhoeven, 
Verkoopt aan Peter Johannes van Broekhoven
Een weiland, 2 lopen, te Udenhout achter het Winkel,
b.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. St. Anna gasthuis te sBosch, a.e. de verkoper
voorwaarde: recht van overweg voor Gijsbert van Rijswijk en Francis van Irsel en eenieder die daar 
vanouds over mag wegen
voor de som van 250 gulden

26 oktober 1778     430/122-122v

Nicolaas de Lepper,
Verkoopt aan Jan Wijnant van Abeelen,
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Groote steeg,
Zuid weduwe Johannes Bertens, noord Laureijs Jan Hendriks, oost Jan Cornelis de Jong, west de heer 
pastoor Watering
Voor de som van 180 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders

9 november 1778     430/125-125v

Francis van Gorkom, als man van Deliana van Giersbergen
Verkoopt aan Joost Jacobus van Gorkom
1 ¼ lopen akkerland, te Udenhout op de Schoorstraat, genaamd de Agtersten straat acker,
noord Aart Bergmans, zuid Nicolaas Hendrik van Broekhoven, west de straat, oost Cornelis Jan van 
Broekhoven
voor de som van 290 gulden

verkoper aangekomen van vrouws grootouders

25 november 1778     430/129-129v
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Adriaen Joost Lommers als man van Maria van Irsel,
Verkoopt aan Nicolaas Cornelis van de Pasch,
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. generaal van Dopff, a.z. Cornelis van Heusden, e.e. de gemene lei, a.e. de verkrijger
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling van 28 juni 1775

25 november 1778     430/129v-130

Theodorus Adriaen Mallens als man van Adriaentje Peter Vermeer,
Verkoopt aan Adriaen Peter Vermeer,
De voorste helft in akkerland, in het geheel 6 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat, genaamd den 
Jeeger acker,
e.z. Steeven Willem Burgmans, a.z. Cornelis Peter Vermeer, e.e. erfgenamen Jan Schapendonk, a.e. 
gemene steeg
voor de som van 300 gulden

verkopers huisvrouw aangekomen van haar ouders, deling 27 juni 1770

25 november 1778     430/130-131

Geert Cornelis van Irsel
Verkoopt aan Andries Cornelis van den Bosch,
Broekveld, met de bomen daarop staande, uitgezonderd 11 eiken bomen naast het erf van Jan Willem 
Verhoeven, die voor Bamis aanstaande geruimd moeten zijn, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse 
straat,
e.z. Prins van Sultzbach, a.z. Jan Willem Verhoeven, e.e. Jan Govert Jansen, a.e. erfgenamen Adriaen 
van Doesburg e.a.
voor de som van 252 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen van zijn vader, deling 1 mei 1778

9 december 1778     430/132

Jan Peter van Irsel, wonende te Moergestel,
Verkoopt aan Cornelis Koolen,
Straaiselveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. het Leegschoor,
Oost weduwe Geert Brekelmans, zuid Gommert de Kort, west en noord de lei,
Voor de som van 20 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders,

12 december 1778     430/134v-135

Jan Joost van Rosch,
Verkoopt aan Catelijn Cornelis van Laarhoven weduwe Hendrik Peter Heijmans,
Akkerland, 5 ¾ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse acker
Oost heilige geest van sBosch, zuid kinderen Peter van Broekhoven, noord Emmert Willem Bouwens,
Voor de som van 700 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 5 februari 1771
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14 december 1778     430/135-135v

Jan de Backer als man van Jenneken Jan van Laarhoven,
Verkoopt aan de 5 kinderen van Cornelis Jan Martens, verwekt bij Helena Aart Vermelis, genaamd Jan, 
Cornelis Willem, Francis en Clasijna,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse acker, 
e.z. Cornelia Antonij Deckers, a.z. erfgenamen Peter Vermelis, e.e. Daniel van Zon c.s., a.e. een 
mestweg
belast met jaarlijks 1 gulden 12 stuivers 6 penningen in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
belast met jaarlijks een pacht van 1 stuiver 14 penningen in een meerdere pacht aan het 
bisschoppelijke kantoor
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

21 december 1778     430/136-136v

Peter Zeger Mattijssen,
Verkoopt aan Peter Adriaen Brekelmans,
Land en weiland en bos, 6 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Wouter Jan Span, a.z. Geert Wouter van Broekhoven, e.e. de lei, a.e. juffrouw Snel,
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht van 4 zakken aan het kantoor van rentmeester 
Tengnagel
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen in een rente van 3 gulden 11 stuivers aan het blok van de 
Vughterdijk te sBosch
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 6 februari 1777

6 januari 1779     430/137-137v

Peter Joost van Irsel,
Verkoopt aan Nicolaas van de Pas,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse acker,
E.z. Arnoldus van den Boer, a.z. de verkrijger, e.e. kind Jan van Keulen, a.z. een gemene weg
Voor de som van 190 gulden

Verkoper aangekomen van zijn broer Jan Joost van Irsel

6 januari 1779     430/137v-138

Jan Peter van Irsel,
Verkoopt aan Cornelis Sebregts,
Een turfveld en heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Nieuwe Baan
Oost Bartel Frijsen, west Adriaen van der Schor, zuid weduwe Mattijs van Irsel, noord kinderen van 
Broekhoven
Voor de som van 20 gulden

Publiek verkocht op 10 en 31 december 1778
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23 januari 1779     430/139v-140

Cornelis van Broekhoven,
Verkoopt aan Maria Elis Brok, weduwe Peter Adriaen Verhoeven
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Biezenmortel,
e.z. de verkrijger, a.z. Adriaen Lourens Verhoeven, e.e. kind van de heer Johannes van Keulen, a.e. 
juffrouw Snel
voor de som van 70 gulden

verkoper aangekomen door koop van Joost van Beurden

2 februari 1779     430/140-140v

Adriaen van Rijswijk, 
Verkoopt aan Geert Cornelis van Irsel,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel, aan de Runse brug
e.z. de verkrijger, a.z. de lei, e.e. Embert van de Voort, a.e. de straat
belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld), rentmeester advocaat Smits
voor de som van 115 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

4 februari 1779     430/140v-141v

Cornelis Jan van Gorp als man van Geertruijd Bastiaen Appels, Jan Bastiaen Appels en Matthijs O 
Prince als man van Huijberdina Bastiaen Appels, voor henzelf en ook voor hun afwezige zwager 
Cornelis Miggiel van Broekhoven als man van Geertruijd Bastiaen Appels, en Denijs Rijnen en Anthonij 
Rijnen als voogden over het kind van wijlen Justinus Reijnen en wijlen Johanna Bastiaen Appels, 
genaamd Adriana, allen erfgenamen van Bastiaen Appels
Verkopen aan Nicolaas Cornelis van de Pasch
Nieuw erf, 6 lopen, te Udenhout op het Winkel, in de Nieuwe erfsteeg
e.z. de steeg, a.z. Adriaen van Irsel,  b.e. de gemeint
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 500 gulden

publiek verkocht op 25 januari en 1 februari 1779

4 februari 1779     430/142-143v

Maria Helena van der Sterre, weduwe Louis Hansbergen voor de ene helft en Jan Peter Huijsmans 
voor de andere helft,
Verkopen aan Jan Babtist van Oerle wonende te Santerbuijte en Jan van Oerle te Venloon
Een korenwindmolen, molenerf, huizing, schuur en schop, met de gerechtigheid van het gemaal en van 
de rosmolen, zoals het de verkopers volgens de akten is aangekomen, uitgezonderd wat er bij de 
publieke verkoping is uitgezonderd, vanouds genaamd de kreitenmolen te Udenhout,
Item hof, ½ lopen, als voor, met nog 2 lopen akkerland daarbij gelegen,
Item 6 ½ lopen weiveld, als voor,
e.z. weduwe Jan van Broekhoven, a.z. de gemeint, e.e. de kreitenheide, a.e. de straat
item ¾ lopen daar aan het einde gelegen
item nieuw erf, 2 lopen, als voor in de Berkhoek,
e.z. Laureijs Peter Coolen, a.z. Adriaen Hendrik Bertens, e.e. Johanna Jan Schaependonk, a.e. de 
gemeint
belast met jaarlijks:
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- 2 zakken rogge aan de erfgenamen van weduwe Ransecremer te sBosch
- 4 vat rogge aan juffrouw Anthonette Pessers te sBosch
- 4 vat rogge aan de armen van Udenhout
- 4 vat rogge aan Nicolaas Rijmeland
- 10 gulden 18 stuivers cijns aan het klooster van Tongerlo
- 6 gulden 11 stuivers 8 penningen cijns aan het kantoor van rentmeester Abram Verster van het 

geestelijk kantoor van dit kwartier te sBosch
- 5 gulden 8 stuivers aan de armen van Udenhout
- 1 gulden 16 stuivers aan de diaconie armen van Oisterwijk tevoren het Maagdenhuis aldaar
- 1 gulden aan jonker Endevoets
- recognitiecijns of gewincijns van 1 gulden 18 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant
- 3 stuivers aan de domeinen van Brabant
- 11 gulden aan mevrouw van Hanswijk te sBosch
- 5 gulden aan Pieter Scheffers te sBosch
voor de som van 3570 gulden
en nog 500 gulden voor de goederen onder Berkel

verkopers aangekomen van hun ouders en door koop
publiek verkocht op 10 en 31 december 1778 te Udenhout

16 maart 1779     430/148-148v

Jenneke Wouter Piggen, eerder weduwe van Adriaen Cornelis Schaependonk en nu huisvrouw van 
Peter van den Broek.
Verklaart af te zien van haar recht op 1/6 deel in de toch of recht van tocht in de erfelijke, erfhavelijk en 
meubilaire goederen van haar man Adriaen Cornelis Schapendonck, t.b.v. haar dochter Cornelis 
Adriaen Schapendonck

22 april 1779    430/149-149v

Jacobus Coomans en Hendrik van Spaandonk als man van Maria Coomans,
verkopen aan Willem Pijnenburg t.b.v. Lambert Pijnenburg
akkerland, genaamd den Duijnacker, ¾ lopen, te Udenhout in de Cnaperije,
zuid Jan Brekelmans, west pastoor Watering, oost en noord Adriaen van Loon
belast met jaarlijks een pacht van 5 stuivers aan (niet ingevuld), te betalen in Vught
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders

7 mei 1779     430/152v-154

Jan Lommers als lasthebber van zijn moeder Vijvertje van de Plasch, weduwe Klaas Lommers, en 
Gerrit van Cleev,
Verkopen aan Adriaen Geert van Loon
Huis, schuur en erf zo ver als de dam beplant is, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. Jan Vermeer, a.z. de gemene straat, e.e. de verkopers, 
item akkerland, 2 ¼ lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaen Brekelmans, a.z. de heer van Wamel, a.e. Jan Vermeer
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Engelbert Coomans, a.z. Jan Vermeer, e.e. Adriaen Brekelmans, a.z. de verkopers
item akkerland en weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen, a.z. Jan Vermeer, e.e. weduwe Govert Ophorst, a.e. de gemene straat
item akkerland, 4 lopen, als voor,
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e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. en e.e. de verkopers, a.e. de gemene straat
item weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. de verkopers, a.z. Jan Vermeer, a.e. de lei
item een uitgeturfd moerveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. de verkopers, a.z. Jan Vermeer, e.e. de lei, a.e. Thomas Jan van Rijswijk

belast met jaarlijks:
7 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan het grote begijnhof te sBosch
item 3 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan de St. Janskerk te sBosch
item 1 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan het manhuis te Vught,
item 3 stuivers in een meerdere pacht aan de armen van Loon,
de helft van 5 stuivers 2 penningen aan de domeinen van Brabant

voor de som van 475 gulden

verkopers aangekomen van Helene weduwe Peter Janse van Cleev

7 mei 1779     430/154v-155v

Jan Lommers als lasthebber van zijn moeder Vijvertje van de Plasch, weduwe Klaas Lommers, en 
Gerrit van Cleev, voor de helft
Adriaen van Hees voor ¼ deel
Huijbert Adriaen Hamers, Theodorus Hamers, Corstiaen Hamers, Hendrik Peter Vermeer als man van 
Maria Hamers, Martinus Timmermans als man van Johanna Hamers, Adriaantje Hamers, samen voor 
het overige ¼ deel
Verkopen aan Adriaen Geert van Loon,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout, t.p. de Cnaperije
e.z. Jan Brekelmans, a.z. de verkopers, b.e. de gemeint
item weiland en land, 13 lopen, als voor,
e.z. de verkoper, a.z. Jan Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. de waterloop,
item hei en waterpoel, 3 lopen, als voor,
e.z. de verkopers, a.z. Bartel Frijsen, e.e. kinderen Thomas van Rijswijk, a.e. de loop

belast met jaarlijks
 7 vat en 4 kannen rogge aan het groot begijnhof te sBosch,
item 5 stuivers aan de armen van Loon,

voor de som van 850 gulden

verkopers aangekomen door de dood van Helena weduwe Peter Janse van Cleev

17 juni 1779     430/156v-157

Huijbert Adriaen Hamers, Theodorus Hamers, Corstiaen Hamers, Hendrik Peter Vermeer als man van 
Maria Hamers, Martinus Timmermans als man van Johanna Hamers, Adriaantje Hamers, samen voor 
de onbedeelde helft,
Verkopen aan Adriaen van Hees die de andere helft bezit,
De onbedeelde helft in akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
Oost een mestweg, west en noord Jan Peter de Ridder, zuid Thomas Govert van Irsel
Belast met jaarlijks de helft in 4 vat rogge en 1 vat boekweit aan het kantoor van de geestelijke 
goederen van dit kwartier te sBosch
Item de onbedeelde helft in broekveld of weiland, 4 lopen, als voor in de Asschot,
Noord Aart Peter de Ridder, oost de heer baron de Bock, west Gijsbert Denis van den Boer, zuid Peter 
Jan Wijnant van Irsel
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Belast met jaarlijks de helft in 7 stuivers 6 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Voor de som van 112 gulden 10 stuivers

Verkopers aangekomen van hun meuje Helena weduwe Peter Janse van Cleev

29 juni 1779     430/159-160

Jan Dolke voor ¼ deel,
Marten Adriaen Schoenmakers als man van Maria Dolke voor ¼ deel,
Johanna Jan Dolke weduwe Geert Nouwens voor ¼ deel en Jan Peter Vermelis en Hendrik Willem 
Verhoeven als voogden over het kind van wijlen Aart Vermelis verwekt uit Maria Willem Verhoeven, 
voor ¼ deel
Verkopen aan Jan, Cornelis, Willem Francis en Clazijna Martens
Akkerland, 2 lopen 3 roeden, waarvan de wederhelft aan de kopers toebehoort, te Udenhout in de 
Hooghoutse ackers,
b.z. de verkrijgers, e.e. Daniel van Zon c.s., a.e. een mestweg
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 4 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan het geefhuis 
te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers 6 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 44 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders en grootouders

29 juni 1779     430/160v-161

Jan Dolke voor ¼ deel,
Marten Adriaen Schoenmakers als man van Maria Dolke voor ¼ deel,
Johanna Jan Dolke weduwe Geert Nouwens voor ¼ deel en Jan Peter Vermelis en Hendrik Willem 
Verhoeven als voogden over het kind van wijlen Aart Vermelis verwekt uit Maria Willem Verhoeven, 
voor ¼ deel
Verkopen aan Peter Wijnand Verhoeven
1/3 deel aan de westkant van een broekveld, in het geheel 1 lopen, te Udenhout t.p. het Hoolbroek,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. Antonij Verhoeven, a.e. generaal van Dopff
voor de som van 24 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders en grootouders

10 augustus 1779     430/161-161v

Jan Adriaen Piggen,
Verkoopt aan Jan Jansz Raijmakers,
Weiland, 2 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat, genaamd de Rouwe Velden,
Zuid de verkrijger, noord Johannes Bavelaars, oost en west stegen
Voor de som van 350 gulden

Verkoper aangekomen door koop van 30 juni 1772

9 september 1779     430/161v-162v

Andries Cornelis Driessen,
Verkoopt aan Peter Johannes van Broekhoven,
Broekveld, 4 lopen, te Udenhout, t.p. het Winkel aldaar bij de Brandse steeg,
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zuid Jan Hendrik Bertens, noord het volgende perceel, oost de Brandse steeg, west baron de Bock de 
Pattere
belast met jaarlijks 9 stuivers in een meerdere cijns aan het bisschoppelijke kantoor te sBosch
item een broekveld, ½ lopen, als voor,
e.z. het vorige perceel, a.z. Johannes Hendrik Kuijpers, noord en west het vorige perceel
belast met jaarlijks 1/3 deel van 6 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 80 gulden

het eerste perceel verkoper aangekomen door koop van 4 mei 1767, het tweede van zijn grootmoeder 
Maria weduwe Jan Peter Elissen

15 september 1779     430/164-164v

Francis van Gurkom als man van Deliana van Giersbergen,
Verkoopt aan Joost Jacobus van Gurkom,
Akkerland, genaamd den Agtersten acker, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
Oost Arnoldus Smulders, west Nicolaas Hendrik van Broekhoven, zuid kinderen Peter van Broekhoven,
Voor de som van 290 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders, onderhandse deling 12 januari 1778

22 september 1779     430/164v-165v

Cornelis Hamers als man van Johanna Denijs Schapendonk voor 1/5 deel,
Cornelis van Gorkom en Denijs van Gorkom voor 1/5 deel,
Denijs Donders en Johanna Donders voor 1/5 deel,
En al deze verkopers ook nog voor Hendrik Lijn als man van Allegonda Schapendonk voor 1/5 deel 
Peter van den Broek en Willem Piggen als voogden over de 5 onmondige kinderen van wijlen Adriaen 
Cornelis Schapendonk verwekt door Jenneke Wouter Piggen, genaamd Johanna, Maria, Adriaentje, 
Willemina en Cornelis, voor het laatste 1/5 deel,
Verkopen aan Aart Peter de Ridder,
Een weiveld, genaamd het Leegbeesten veld, 4 lopen, te Udenhout t.p. de Twee steegden,
e.z. kinderen van de weduwe Jan van Broekhoven, a.z. Miggiel Pijnenburg, e.e. de twee steegen, a.e. 
de Prins van Sultzbach
voor de som van 265 gulden

verkopers aangekomen van Adriaen Jan van Abeelen weduwnaar van Peternel Huijbert Piggen, 
volgens testament van 9 mei 1779 (notaris Althoffer)
publiek verkocht op 12 en 22 september 1779 te Udenhout

29 september 1779     430/166-166v

Andries Peter van Iersel als man van Johanna van Deursen,
Verkoopt aan Jan Adriaen Piggen.
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
Oost en zuid weduwe Arien Slots, west de heer Storimans, noord de gemene straat
Belast met jaarlijks de helft in 5 gulden 5 stuivers aan het groot begijnhof te sBosch
Voor de som van 460 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

16 oktober 1779     430/167v-168
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Hendrik van Spaandonk als man van Maria Coomans,
Verkoopt aan Adriaen de Jong,
Een broekveld, ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
Oost Andries van Rijswijk, west Jan Brekelmans, zuid weduwe Schapendonk, noord Klaas Verhoeven,
Item een broekveld, ½ lopen, als voor,
Oost Adriaen Vermeer, west Joost van Irsel, zuid Jan Brekelmans, noord Klaas Verhoeven
Voor de som van 14 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

19 oktober 1779     430/168v-170

Peeter Jan van den Broek als man van Jenneken Wouter Piggen,
Verkoopt aan Willem Piggen t.b.v. de 5 kinderen van Adriaen Cornelis Schapendonk, verwekt uit 
Jenneken Wouter Piggen, genaamd Johanna, Maria, Adriana, Willemina en Cornelis, die het overige 
5/6 deel al bezitten,
De onbedeeld 1/6 delen in :
Akkerland, genaamd den Leegen acker, 5 lopen, te Udenhout,
Oost Adriaen Vermeer, west de verkrijgers, zuid Jan Cornelis Hamers, noord een erfsteeg
Item akkerland, genaamd den Huijsacker, 3 lopen, als voor,
Oost Willem Cornelis Hamers, west (niet ingevuld), zuid Aart Bergmans, noord een steeg
Item huis, schuur, schop en varkenskooi met aangelegen, 1 ½ lopen, als voor,
Oost en zuid Adriaen Vermeer, west de straat, noord een erfsteeg
Belast met jaarlijks 1/6 deel in een zak rogge in een meerdere pacht aan de weduwe Jan Denis 
Schaependonk
Item akkerland, genaamd het Swart ackerke, 1 lopen, als voor,
Oost en west (niet ingevuld), zuid en noord Adriaen Vermeer
Item weiland, genaamd den Hooge weijde, 1 lopen, als voor,
Oost en noord (niet ingevuld), west Adriaen Vermeer, zuid weduwe Jan van Irsel
Item weiland, genaamd de Agterste weijde, 2 lopen, als voor,
Oost en west (niet ingevuld), zuid weduwe Jan van Irsel, noord Adriaen Vermeer,
Item weiland, genaamd het Haverweijke, 2 lopen, als voor,
Oost en west Adriaen Vermeer, zuid Aart Bergmans, noord (niet ingevuld)
Item de noordwaartse helft in een broekveld, genaamd den Beemd, 4 lopen, als voor,
Oost Aart Bergmans west Nicolaas van Broekhoven, zuid Peter Joordens, noord Peter Couwenberg
Item heide, 3 lopen, als voor aan het Quaad gat,
Oost Peter Joordens, west de verkrijger, zuid de lei, noord weduwe Johannes Schaapendonk,
Voor de som van 245 gulden

Verkoper aangekomen van Cornelia Adriaen Schaependonk, volgens testament van 17 maart 1779 
voor schepenen

4 december 1779     430/172v-173

Peter Willem Jacobs als man van Maria de Bruijn, Cornelis de Bruijn, Jan de Bruijn, Martinus de Bruijn, 
Maria de Bruijn en Adriaen van den Bijgaert en genoemde Martinus de Bruijn als voogden over de 
kinderen van wijlen Thomas Marten de Bruijn, genaamd Hendrik, Willem, Bartel, Barbara, Peter en 
Geertruij, en Johanna dochter van wijlen Huijbert de Bruijn, verwekt uit Maria Huijbert Scheffers, allen 
kinderen en kindskinderen en dus erfgenamen van wijlen Thomas Marten de Bruijn,
Verkopen aan Adriaen Hendrik Bertens,
Akkerland, genaamd de Koeijweij, 3 ½ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
e.z. weduwe Marten van Abeelen, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. de Prins van Sultzbach
voor de som van 384 gulden
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4 december 1779     430/173v-174

Peter Willem Jacobs als man van Maria de Bruijn, Cornelis de Bruijn, Jan de Bruijn, Martinus de Bruijn, 
Maria de Bruijn en Adriaen van den Bijgaert en genoemde Martinus de Bruijn als voogden over de 
kinderen van wijlen Thomas Marten de Bruijn, genaamd Hendrik, Willem, Bartel, Barbara, Peter en 
Geertruij, en Johanna dochter van wijlen Huijbert de Bruijn, verwekt uit Maria Huijbert Scheffers, allen 
kinderen en kindskinderen en dus erfgenamen van wijlen Thomas Marten de Bruijn,
Verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
Broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
zuid het volgende perceel, noord de lei, west Steven Willem Burgmans, oost Jan Crijn van Strijthoven
voor de som van 92 gulden

4 december 1779     430/174-174v

Peter Willem Jacobs als man van Maria de Bruijn, Cornelis de Bruijn, Jan de Bruijn, Martinus de Bruijn, 
Maria de Bruijn en Adriaen van den Bijgaert en genoemde Martinus de Bruijn als voogden over de 
kinderen van wijlen Thomas Marten de Bruijn, genaamd Hendrik, Willem, Bartel, Barbara, Peter en 
Geertruij, en Johanna dochter van wijlen Huijbert de Bruijn, verwekt uit Maria Huijbert Scheffers, allen 
kinderen en kindskinderen en dus erfgenamen van wijlen Thomas Marten de Bruijn,
Verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
Broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
e.z. Steven Burgmans, a.z. kinderen Elias Koolen, e.e. het vorige perceel, a.e. St. Anna gasthuis te 
sBosch
voor de som van 66 gulden

16 december 1779     430/175-175v

Peter van de Voort als man van Adriaentje Huijbert van Laarhoven,
Verkoopt aan Peter Hendrik van Irsel,
Broekveld, genaamd de Koeijweij, 3 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Jan van Irsel, a.z. erfgenamen weduwe Cornelis van de Wiel, e.e. de lei, a.e. Steven Burgmans,
voor de som van 280 gulden

dit perceel is vrij van houtschat door uitspraak van Raad van State van 27 juni 1776
verkoper aangekomen van zijn huisvrouw, deling 19 april 1775

16 december 1779     430/175v-176

Willemijn van Loon, weduwe Laurens Hendrik van Beurden, wonende te Udenhout, ziet af van haar 
recht op tocht t.b.v. haar 6 kinderen Jan, Hendrik, Elizabet, (getrouwd met Jan Pijnenburg), Maria, 
Geert en Adriaen
Huis, klein huisje en bakhuis, met 6 lopen erf en akkerland daaraan gelegen, te Udenhout op het 
Winkel,
Oost weduwe Hendrik Heijmans, en Nicolaas van de Pas, west kinderen Francis Luijben en Adriaen 
Verhoeven, noord  kinderen Jan Ekels, zuid de gemene straat
Item een weiland, 3 lopen, als voor,
Oost weduwe Hendrik Heijmans, e.a., west kinderen Jan Ekels, zuid en noord Miggiel van den 
Heesacker
Belast met jaarlijks 1 mud 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het St. Eloijs gasthuis te sBosch

430/176v-177
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Deze kinderen verkopen die percelen door aan Hendrik Boudeweijns, voor de som van 700 gulden
Deze percelen zijn leenroerig aan het leenhof van Vosselaer nu in handen van mevrouw van Hanswijk

27 december 1799     430/177v-178

Adriaen van Dubben, Johannes van Dubben, Martinus van Dubben en Gerrit van den Bosch als man 
van Cornelia Leendert van den Hove, voor henzelf en ook voor de afwezige Gerrit van Uijen, 
weduwnaar van Jenneke van Dubben, Cornelis van Dubben en Adriaen Leendert van den Hoove,
Verkopen aan Jan Peter Vermeer,
De onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, waarvan de wederhelft toebehoort aan het onmondige kind 
van Cornelis Brabers, te Udenhout, t.p. genaamd den Hoek,
Oost weduwe Peter Vroomans, west Peter Jan Bergmans, zuid de straat, noord weduwe Jacobus 
Verhoeven
Voor de som van 70 gulden

Verkopers aangekomen van hun oom Jan Jan de Kok, deling 18 december 1779

27 december 1799     430/178-178v

Adriaen van Dubben, Johannes van Dubben, Martinus van Dubben en Gerrit van den Bosch als man 
van Cornelia Leendert van den Hove, voor henzelf en ook voor de afwezige Gerrit van Uijen, 
weduwnaar van Jenneke van Dubben, Cornelis van Dubben en Adriaen Leendert van den Hoove,
Verkopen aan Adriaen Geert Vugts,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
Oost de gemene straat, west Peter Brekelmans, noord kinderen Cornelis Jan Martens
Belast met jaarlijks ½ vat rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
Voor de som van 144 gulden

Verkopers aangekomen van hun oom Jan Jan de Kok, deling 18 december 1779

11 januari 1780     430/179v-180

Willem Zeger Mattijsse,
Verkoopt aan Jan Babtist Robben,
Broekveld, 4 lopen, te Udenhout t.p. den Assent,
b.z. Nicolaas Verhoeven, e.e. een steeg, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 285 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 6 februari 1777

11 januari 1780     430/180v

Peter Zeger Mattijsse, 
Verkoopt aan Jan Babtist Robben,
Een uitgeturfd veld, te Udenhout t.p. den Brand,
e.z. de verkrijger, voorts (niet ingevuld)
voor de som van 5 gulden 6 stuivers

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 6 februari 1777
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20 januari 1780     430/181

Hendrik van der Schoor als man van Catrina van Deursen,
Verkoopt aan Jan Peter de Ridder
Akkerland, genaamd den Troostacker, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
Oost een mestweg, west (niet ingevuld), zuid Adriaen Schoenmakers, noord de verkrijger,
Voor de som van 260 gulden

Verkoper aangekomen van zijn schoonouders

29 januari 1780     430/181v-182

Lambert Adriaen Mallens als man van Johanna Peter Vermeer,
Verkoopt aan Geert Cornelis van Irsel,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Agthoeven,
b.z. Geert Hendrik Bertens, e.e. Jan de Jong, a.e. een gemene mestweg
voor de som van 600 gulden

verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling 27 juni 1770

2 februari 1780     430/182-183

Adriaen Teurlings als man van Anna Maria van der Pasch, Martinus Witlox als man van Maria van de 
Pasch, Willem Heessels als man van Cornelia van de Pasch, en Adriaen Teurlings en Aart Peter de 
Ridder als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Adriaen van de Pasch, verwekt door Adriaentje 
Jan van der Schoot, genaamd Jenne Maria, Adriaentje en Heijliger
Verkopen aan Jan Jansen Raijmakers,
Broekveld, genaamd het Chijns Veldeke, 1 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat, genaamd den 
Geeven kuijl,
Oost en noord Jan Raijmakers, zuid Jan Robber, west weduwe Jan van den Breekel,
Belast met jaarlijks 6 stuivers 7 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Voor de som van 96 gulden

Verkopers aangekomen door deling van 18 december 1779

16 februari 1780     430/185-185v

Hendrik van de Voort als man van Pieternel Nouwens,
Verkoopt aan Cornelis Koolen
De onbedeelde helft in alle erfgoederen van huizing, bakhuis en erf die Vijvertje van de Plasch weduwe 
Nicolaas Jasper Lommerts, zijn grootmoeder, heeft nagelaten, te Udenhout t.p. de Brand,
Aandeel van de verkoper is 1/3 deel in 1/3 deel, uitgenomen een heiveld bij de Gommelse straat, en 4 
perceeltjes turfveld, in de Brand, die de verkoper aan zich houdt,
Belast met 1/3 deel in 1/3 deel in 10 stuivers 12 penningen aan het kantoor der domeinen van Brabant
Voor de som van 36 gulden

16 februari 1780     430/186-186v

Hendrik van de Voort, als man van Piternel Nouwens,
Schenkt aan Johanna Geeling Schalks, huisvrouw van Cornelis Koolen,
Het onbedeelde 1/3 deel in 1/3 deel van 4 perceeltjes uitgeturfd veld en waterpoel, te Udenhout in de 
Brand,
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Ringgenoten zijn onbekend

Schenker aangekomen van zijn grootmoeder Vijvertje van de Plasch, weduwe Nicolaas Jasper 
Lommerts

2 maart 1780     430/188v-189

Francis Jan van Irsel,
Verkoopt aan Peter Adriaen Joordens
Een weiveld, 3 ½ lopen, te Udenhout achter het Winkel, genaamd de Ossenweij,
e.z. pastoor Watrin, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. st. Anna gasthuis te sBosch, a.e. erfgenamen Pieter 
van den Bosch
voor de som van 274 gulden

publiek verkocht op 3 en 10 februari 1780 te Udenhout

2 maart 1780     430/189-189v

Francis Jan van Irsel, 
Verkoopt aan Peter, Arnoldus,, Cornelis en Anna Maria Adriaan Vermelis,
Akkerland en bos, 4 ½ lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. Lambert Peter Verhoeven, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. Jan van Strijthoven, a.z. de 
gemeint
belast met jaarlijks 36 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks 9 stuivers en 6 penningen aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks 2 vat 8 kannen rogge aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
voor de som van 232 gulden

publiek verkocht op 3 en 10 februari 1780 te Udenhout

2 maart 1780     430/189v-190

Francis Jan van Irsel, 
Verkoopt aan Jan Janse van Strijthoven,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout achter het Winkel, op de Lange Rugge,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. de verkoper, e.e. Adriaen Geert Vugts, a.e. Gijsbert van Rijswijk,
voor de som van 260 gulden

publiek verkocht op 3 en 10 februari 1780 te Udenhout

2 maart 1780     430/190-190v

Francis Jan van Irsel, 
Verkoopt aan Adriaen Geert Vugts,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. en e.e. erfgenamen Jan de Kort, a.z. en a.e. de gemeint,
voor de som van 107 gulden

publiek verkocht op 3 en 10 februari 1780 te Udenhout

9 maart 1780     430/190v-191
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Adriaen Aart Nouwens, wonende te Tilburg,
Verkoopt aan Cornelis Koolen
Het onbedeelde 1/3 deel in 1/3 deel in alle erfgoederen van huizing, bakhuis en erf die Vijvertje van de 
Plasch weduwe Nicolaas Jasper Lommerts, zijn grootmoeder, heeft nagelaten, te Udenhout t.p. de 
Brand,
uitgenomen een heiveld bij de Gommelse straat, en 4 perceeltjes turfveld, in de Brand, die de verkoper 
aan zich houdt,
Belast met 1/3 deel in 1/3 deel in 10 stuivers 12 penningen aan het kantoor der domeinen van Brabant
Voor de som van 45 gulden

9 maart 1780     430/191v-192

Hendrik Aart Nouwens, wonende te Loon op Zand,
Verkoopt aan Cornelis Koolen
Het onbedeelde 1/3 deel in 1/3 deel in alle erfgoederen van huizing, bakhuis en erf die Vijvertje van de 
Plasch weduwe Nicolaas Jasper Lommerts, zijn grootmoeder, heeft nagelaten, te Udenhout t.p. de 
Brand,
uitgenomen een heiveld bij de Gommelse straat, en 4 perceeltjes turfveld, in de Brand, die de verkoper 
aan zich houdt,
Belast met 1/3 deel in 1/3 deel in 10 stuivers 12 penningen aan het kantoor der domeinen van Brabant
Voor de som van 45 gulden

9 maart 1780     430/192-193

Adriaen Aart Nouwens te Tilburg en Hendrik Aart Nouwens te Loon op Zand,
Schenken aan Johanna Geeling Schalks, huisvrouw van Cornelis Koolen,
Het onbedeelde 2/3 deel in 1/3 deel van 4 perceeltjes uitgeturfd veld en waterpoel, te Udenhout in de 
Brand,
1 - het Segveldeke,
west Adriaen van Hees, noord Adriaen Jan Verhoeven
2 - een veld 
ten zuiden en noorden Bernardus van den Brand
3 – een veld
noord Bernardus van den Brand, e.z. kinderen Thomas Janse van Rijswijk
4 – een veld
e.z. erfgenamen Hendrik van de Plasch
getaxeerd op 8 gulden

Schenker aangekomen van zijn grootmoeder Vijvertje van de Plasch, weduwe Nicolaas Jasper 
Lommerts

11 maart 1780     430/193-193v

Michiel Arnout van de Ven,
Verkoopt aan Johannes van de Ven,
De zuidwaartse helft in een weiland, 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Embert van de Voort, a.z. de verkoper met de wederhelft, e.e. Marten Bergmans, a.e. Jacobus 
Meijs, een steeg tussenbeide
voor de som van 270 gulden

11 maart 1780     430/193v-194
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Geert Cornelis van Irsel,
Verkoopt aan Adriaen Bastiaen van de Plasch,
Een weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout, genaamd het Leeg weijke, op de Schoorstraat,
b.z. en e.e. weduwe Mattijs van Irsel, a.e. weduwe Arnoldus Verhagen,
voor de som van 138 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 1 mei 1778

27 april 1780     430/202-203

Jan Peter Witlox,
Verkoopt aan Laurens Cornelis van Roessel,
Een broekveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Peeter Verhoeve, b.e. het volgende perceel
item een broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. st. Anna gasthuis, a.e. kinderen Miggiel Koolen, e.e. de Gommelse straat, a.e. weduwe Jan Denis 
Schapendonk,

belast met jaarlijks10 duiten cijns in een meerdere cijns van 2 stuivers 8 penningen aan het 
bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van 420 gulden

verkoper aangekomen van zijn oom Nicolaas Jan Witlox, onlangs te Helvoirt overleden

9 mei 1780     430/204

Gerardus Witlox,
Verkoopt aan Aart Arien Bergmans,
Weiland, 6 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
Oost Jan de Ridder, zuid Willem Backer, west de verkrijger, noord een steeg die bij dit perceel hoort,
Voor de som van 600 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 13 mei 1775

29 juli 1780     430/209v-210

Pieter Oerlemans,
Verkoopt aan Huijbert Verhulst,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout,
Oost de Gijselse straat, west kinderen Peter Verhoeven, zuid Dielis Pijneburg, noord Jan Deckers,
Belast met jaarlijks ½ zak rogge BM in een meerdere pacht aan de heer Scheffers te sBosch

Voor de som van 56 gulden

7 augustus 1780     430/210v-211

Gerrit Jan Brekelmans,
Verkoopt aan Andries Cornelis van den Bosch,
Broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Strijdhoeve in de Koeijkampe,
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Oost Jacobus van Rijswijk, west erfgenamen Adriaen Cornelis van Abeele, zuid Aart Bergmans, noord 
weduwe Thomas van Rijswijk,
Voor de som van 100 gulden

Verkoper aangekomen door koop van 7 april 1775

7 augustus 1780     430/211-211v

Francis Robben en Pieter Johannes van Broekhoven, gemachtigd door Jan Joost van Rosch als man 
van Petronella Johannes Willem van Broekhoven,
Verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
Houtbos, 4 lopen, te Udenhout, genaamd de Hazeweij,
e.z. erfgenamen Adriaan Adriaan van Irsel, a.z. Adriaen Pullens, e.e. weduwe Hendrik Heijmans, a.e. 
een steeg,
voor de som van 295 gulden

op 11 oktober 1780 vernaderd door Cornelis van de Pasch, namens zijn vader Nicolaas van de Pasch

7 augustus 1780     430/212-212v

Francis Robben en Pieter Johannes van Broekhoven, gemachtigd door Jan Joost van Rosch als man 
van Petronella Johannes Willem van Broekhoven,
Verkopen aan Francis Robbe te Berkel,
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biesmortel, t.p. het Hoolbroek,
e.z. weduwe Geert Verhulst, a.z. de heer Weijgaars, e.e. kinderen Arnoldus Robbe, a.e. kinderen 
Wouter Verhoeven,
voor de som van 40 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders. Deling 5 februari 1771

7 augustus 1780     430/212v-213

Francis Robben en Pieter Johannes van Broekhoven, gemachtigd door Jan Joost van Rosch als man 
van Petronella Johannes Willem van Broekhoven,
Verkopen aan Peter Johannes van Broekhoven,
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Peter Daandels,, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 36 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders. Deling 5 februari 1771

17 augustus 1780     430/213-214

Peter Zegers den Ouden,
Verkoopt aan Adriaen Jan Vermeer (zuidzijde) Jan Babtist Robbe (noordzijde)
Akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
Zuid Adriaen Jan Vermeer c.s., noord Jan Adriaen Kruijssen, oost de gemene straat, west een 
mestweg
Belast met jaarlijks 10 vat rogge aan de kerk van Udenhout
Belast met jaarlijks 4 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
Voor de som van 550 gulden
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Verkoper voor de helft aangekomen van zijn ouders en voor de helft door koop van zijn broer Adriaen 
Zeger den Ouden

25 oktober 1780     430/217-217v

Cornelis Koolen,
Verkoopt aan Jan Nicolaas Lommers,
1/3 deel in een huizing, bakhuis en erf, met akker en weiland daaraan gelegen, te Udenhout bij de 
Gommelse straat t.p. de Brand, zoals door de verkrijger gebruikt,
belast met 1/3 deel in 10 stuivers 6 duiten aan de domeinen van Brabant
item nog de onbedeelde 1/3 deel in 4 percelen uitgeturfde velden en waterpoel, als voor,
voor de som van 126 gulden

verkoper aangekomen door drie kopen van 16 februari en 9 maart 1780

26 oktober 1780     430/217v-218

Adriaen Leijten,
Verkoopt aan Hendrik de Leest,
¼ deel onbedeeld in een huis en hof, 6 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Aart Pijnenburg, a.e. Adriaen Verhoeven, a.e. de straat
voor de som van 92 gulden

verkoper aangekomen van Maria Leijten, in leven huisvrouw van Hendrik de Leest

28 november 1780     430/222-223

Jan Jan van de Pas als man van Johanna van der Schoot, Peeter Brabers als man van Hendrina van 
der Schoot, Adriaen van Diessen als man van Petronella van der Schoot, Adriaentje van der Schoot 
weduwe Jan Adriaen van de Pas, en Adriaen van der Schoot en Peter Peijnenborg als voogden over 5 
kinderen van Jacobus van der Schoot, verwekt uit Maria Peijnenburg, genaamd Johanna, Art, Jan 
Geertruij en Nicolaas,
Verkopen aan Nicolaas van der Schoot die het resterende 1/6 deel bezit,
5/6 deel onbedeeld in:
een huis, schuur, schop, paardenstal en schaapskooi met aangelegen hof en weiland, te Udenhout op 
de Moolestraat
item in akkerland, 5 lopen, als voor
item in akkerland, 1 lopen, als voor
item in akkerland genaamd de Korte stucke, 1 ½ lopen, als voor,
item in akkerland, 5 ½ lopen, als voor
voor de som van 800 gulden

verkopers aangekomen van Jan Nicolaas van der Schoot en Petronella Rademakers hun ouders en 
grootouders

30 november 1780     430/223-223v

Peter Hendrik Koolen,
Verkoopt aan Arnoldus Jan Verhulst,
Akkerland, te Udenhout, 1 lopen, aan de Gelingse straat,
E.z. Cornelis van de Pasch, a.z. Antonij Priems, e.e. Peter Jacob Smeijers, a.e. de Gelingse straat
Belast met jaarlijks 1 vat rogge aan Jan Hendrik Emmen te Enschot
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Voor de som van 36 gulden

Verkoper aangekomen van zijn grootouders, deling 24 augustus 1768
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