
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 466 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sBosch verleden) 
1716-1717

20 oktober 1695     466/8v-9

Michiel Aert Teulinx,
Verkoopt aan Marten Joosten t.b.v. Marij weduwe Joost Ariens van der Pas, zijn moeder,
Weiland en heide, genaamd de Biesmortel, te Udenhout,
Oost de steeg, zuid Joost Janse van der Pas, west de hoeve van Jan Peeter Vermeer, noord Adriaen 
Claes Willems,

Verkoper aangekomen door deling op 29 januari 1681

11 november 1716     466/11-14

Johan Coolen, koopman te sBosch, gemachtigd door vrouw baronesse van Boeckholt, markies 
douairière van Hoensbroek, mede namens Antoin Ulderigh, graaf van Fresni als man van haar dochter 
(zie hierna)
verkoopt de tocht in onderstaande goederen aan de heer Pieter van Beugem, burger en koopman te 
sBosch

hoeve land, te Udenhout in de Houtstraat, nu in gebruik door Huijbert Huijbert van Eersel,
bestaande uit een huis, schuur, schop, varkenskooi, bakhuis, ledighuis, hof en aangelag, 2 hond,
item een dries achter het leeghuis, aan elkaar gelegen 30 lopen,
item den Kuijlacker, 15 lopen,
item de Nieuwe weij en Peter Nieuw weijde, met het teulland daarin, samen 11 lopen,
item de Kuijlstraet met de opgaande eiken bomen, 6 lopen,
item Emkensweijde en de Koeijweijde, samen 10 lopen,
item de del, 6 lopen,
item de Lange weijde, te rekenen vanaf de Del tot aan het dwarsdreefken in de voors. Lange weijde, 18 
lopen,
item de dreef, vanaf de Houtse straat tot het voors. Dwars dreefken incluis, met de opgaande bomen, 8 
lopen,
item het Leeghvelt, 30 lopen,
item de beemd aan de Assense steeg, 8 lopen,
item de beemd op de Kesseldonk, 3 lopen,
item het heiveld onder Loon, 50 lopen,
item het heiveld onder Tilburg, 20 lopen,
met alle opgaande bomen, houtwassen, plantages en gerechtigheden,

item een hoeve land, nu in gebruik door Jan Jacob Piggen en Jan Bartholomeus Raeijmakers,
bestaande uit huis, schuur, schop, schaapskooi, bakhuis, hof en aangelegen, 1 lopen,
item de dries aan het bakhuis, 4 lopen,
item de Vlasweijde naast de schuur, 2 lopen,
item de Verkensweijde achter de schuur, 3 lopen,
item het weijke aan het eind van de Werkensweijde, 3 ½ lopen,
item de Groote weijde aan het eind van de dries, 6 lopen,
item de Nieuwe weijde aan de straat, 5 lopen,
item het Ackerken naast de dries, 4 lopen,
item de Grooten acker bij het huis, 32 lopen,
item de Seijlacker, daarnaast gelegen, 14 lopen,
item den Beemt in de Kuil, 10 lopen,
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item een deel in de Lange Weijde, van het dwarsdreefken tot op de Schoofse straat, 18 lopen,
item  het deel in de dreef daarnaast, te beginnen bij het dwarsdreefken, tot de Schoofse straat,
item de Streep bij de Assense steeg, 8 lopen.
Item de Tilburghse heijde, 40 lopen,
Alles met opgaande bomen, houtwassen, plantages en gerechtigheden

Deze hoeven had de Baron Willem Vincent van Wittenhorst, de eerste man van de verkoopster 
verkregen van de heer Pieter Schuijl van Walhoorn als raad en rentmeester van de geestelijke 
goederen te sBosch voor schepenen van sBosch op 13 december 1659, via Florentius van Woerkom 
t.b.v. vrouwe Maria Adriana Alexandrina Theresia, geboren baronesse van Wittenhorst, haar dochter bij 
voors. Willem Vincent van Wittenhorst, die nu getrouwd is met Antoin Ulderigh, grave van Fresni etc. 
etc. 

Deze hoeven zijn belast met jaarlijks:
Een cijns van 1 gulden 15 stuivers aan de heer van Tilburg,
5 stuivers uit de tweede hoeve aan het bisdom van sBosch
5 gulden jaarlijks aan het bisdom van sBosch
een cijns van 1 gulden 11 stuivers aan de rentmeester der domeinen
een erfelijke pacht van 1 mud 3 lopen rogge aan de erfgenamen Jan vande Kerkhoff tot Gestel,

alles voor de som van 10486 gulden 2 stuivers (met de lasten)

11 november 1716     466/28-29v

Johan Collen, burger en koopman te sBosch, gemachtigd door vrouwe baron van Boekholt, markies 
douairière van Hoensbroek,
Verkoopt aan Jan Bartholomeus Raeijmakers te Udenhout, de tocht in,
3 lopen 1 ½ roede land te Udenhout,
b.z. weduwe Jacob Marcelis Otten of haar erfgenamen, b.e. de twee hoeven van de graaf van Frezin,
voor de som van 180 gulden

de baron aangekomen van Denis Adriaen de Boer als man van Paulijn Jan Paulusse, te Oisterwijk 12 
december 1664,
door Florentius van Woerkom t.b.v. vrouwe Maria Adriana Alexandrina Theresia geboren baronesse 
van Wittenhorst, getrouwd met de heer Anthoni Ulderigh, graaf van Fresin

20 december 1699     466/29v-32

heer en meester Johan Groenesteijn, advocaat voor het hof van justitie in Den Haag, voor zichzelf en 
voor de heer en meester Diederik van Groenesteijn, te Gouda, en gemachtigd door de heer Francois 
van Bronsvelt, klerk ter griffe van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, als man van Clara 
Elisabeth vander Meijde,
verkopen aan Gijsbert Verwiel, secretaris van Loon en drossaard van Waalwijk, voor hemzelf en voor 
zijn zuster juffrouw Jenneke Verwiel
een grote schone hoeve land, twee hoeven, te Udenhout in de Loonse Molenstraat,
met alle huizingen landerijen en moervelden en verdere gerechtigheden,
item een hoef gelegen als voor t.p. genaamd op de Liessert, waar voor deze een huis op heeft gestaan,
deze goederen zijn belast met jaarlijks:
een cijns van 1 stuiver 2 oort aan de heer van Loon, 
3 gulden 17 stuivers 8 penningen aan de heer van Loon
voor de som van 6400 gulden (met de lasten)

welke voorschreven hoeven en landerijen de heer en meester Johan vander Meijden, vroedschap en 
secretaris van Schiedam, voor hemzelf en voor de heer Johan Wagensvelt, oud-schepen van 
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Schiedam als man van juffrouw Johanna ook dochter van Adriaen vander Meijde, en nog de voogden 
van Clara Elisabeth Adriaen vander Meijden, allen erfgenamen van Adriaen vander Meijden hadden 
opgedragen aan juffrouw Elisabeth Venturin weduwe heer Sueerts de Weert, volgens schepenbrief 
sBosch van 31 oktober 1680, en na het overlijden van deze juffrouw, hun moederlijke grootmoeder, hen 
aangekomen,

22 februari 1698     466/37-38v

Wilhelmina Jansse Hamers weduwe wijlen Jan Reijmert Aertse van Hoorn,
Verkoopt aan Adriaen Jooste van Ierssel te Udenhout,
Land, te Udenhout in de Schijf, 3 hond, 
Oost Vreijs Denis, zuid Jan Jance Hamers de jonge, west de Molenstraat, noord weduwe Servaes 
Cornelis
Belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan het kantoor van Hurn,
Item land, te Udenhout, genaamd Heesselenbeemt, waarin een perceel moer ligt dat door de 
verkoopster wordt afgescheiden, 2 hond,
Oost (niet ingevuld), west Adriaen Jan Hamers, noord de lei, zuid (niet ingevuld),
Item een perceel te Venloon, genaamd de Pijll,
Belast met jaarlijks 7 vat rogge aan de heer van Breugel,
Nog een perceel te Loon
Voor de som van 373 gulden

Verkoopster aangekomen van haar ouders

27 oktober 1699     466/38v-39v

Gijsbert van den Hoven,
Verkoopt aan Adriaen van Ierssel,
Huizing, schop met de halve hof, zoals afgepaald tussen Peterke weduwe Adriaen van der Schoor, te 
Udenhout in de Molenstraat,
Met nog een akker genaamd de Geeracker, 4 ½ lopen,
Oost, west en noord Aert Hamers, zuid, Peterke weduwe Adriaen van der Schoor,
Item een heibeemd te Loon op Zand,
Belast met jaarlijks een pacht van 5 ¼ vat rogge aan de heilige geest te Oisterwijk,
Te wegen de verdere landerijen van de voors. Verkoper en die in het brouwhuis wonen achter uit,
Voor de som van 887 gulden 10 stuivers

Verkoper aangekomen door successie

18 november 1705     466/39v-40v

Jan Adriaen Hamers, te Loon op Zand,
Verkoopt aan Adriaen van Ierssel, te Udenhout,
Een moerveld, 1 hond, te Udenhout,
e.z. Hendrik Dolcken, a.z. Marten Hendrik Priems, e.e. kinderen Jan Claessen, west, de gemeint van 
Drunen
voor de som van 38 gulden

verkoper aangekomen door koop van Niclaes Willem Weijten Jan Daniel Janssen, schepenbrief sBosch 
21 december 1695

8 december 1699     466/55-56v
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Adriaentje Adriaen Thijssen,
Verkoopt aan Gerrit Peter van Broekhoven,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. de heilige geest van Oisterwijk e.a., a.z. de gemene straat, e.e. Jan Joost Moone, a.e. de heilige 
geest van Oisterwijk,
item een broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan Gerrit van Broekhoven, a.z. dezelfde (?), e.e. heilige geest van Oisterwijk e.a. de kinderen Aert 
Henssen,
voor de som van 260 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

2 maart 1717     466/122-123v

Jonker Gaspar Hendrik Becx en juffrouw Johanna Francoise Becx, en heer en meester Johan van 
Nijehoff advocaat te sBosch voor vrouw Catharina de Cock weduwe wijlen jonker Lambert Becx, als 
curator van de goederen van jonker Gerardus Becx, 
Als mede voor heer Johan Willem baron de Schenck de Mildiger(?) als man van vrouw Catharina Becx 
allen kinderen en erfgenamen van jonker Lambert Becx en vrouw Catharina de Cock,
Verkopen aan Pieter van de Endepoel, koopman en burger te sBosch
Een jaarlijkse en erfelijke pacht van 10 ½ mud rogge BM op onze vrouw lichtmis uit een hoeve land te 
Udenhout, genaamd Runtsvoort, die door Niclaes vander Scheure is belooft aan Johannis genaamd 
van Haren Willems zoon, in schepenbrief van sBosch op seria secunda post sestum beati severinix 
anno 1405.
Voor de som van 3339 gulden

Verkopers aangekomen door successie

27 april 1705     466/124v-126

Wilhelmus Donders te sBosch,
Verkoopt aan heer Pieter vanden Endepoel,
2 mud rogge in een meerdere pacht van 4 mud rogge BM, te leveren uit een hoeve land te Udenhout, 
die toebehoort heeft aan Hendrik Back, welke pacht Jan Amelis Walraven, Hendrik Laurens Amelis en 
Elizabeth zijn kinderen, gelooft hadden aan Willem Scheijmeeker, alle jaren op lichtmis, zoals in 
schepenbrief van sBosch van 1 juni 1462
welke 2 mud rogge Helena de Gruijter, moeder van de verkoper, van Pieter vanden Endepoel had 
verkregen te sBosch op 9 januari 1699, en hem door successie aangekomen
voor de som van 600 gulden

3 maart 1716     466/130v-132

Hendrik Goijaerts Vermeer, Peter Arien Goijaerts Vermeer en Goijaert Wijnant van Ierssel voor zijn 
vader Wijnand,
Verkopen aan Laurens Jance Schapendonck, de tocht en zijn kinderen bij Arientje Goijaerts Vermeer 
het erfrecht,
¾ deel in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Creijtemolenstraat,
e.z. Jan Jance van Reijswijck, a.z. erfgenamen Aert Peter van Ierssel, 
¾ deel teulland, als voor,
e.z. heilige geest van Oisterwijk, a.z. erfgenamen Aert Peters , e.e. het eerste perceel tot a.e. het kind 
Gerrit Peter Teullincx,
nog een weiveld, 2 lopen, in de Groenstraat, genaamd het Helemonts broeck,
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e.z. kinderen Arien Peters Vermeer, a.z. Laurens Janssen Schapendonk, e.e. Hendrik Vermeer, a.e. de 
Asschotse steeg
belast met jaarlijks ¾ van 2 vat 8 kannen rogge aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks ¾ van een cijns van 15 gulden “waarmede het voors. ten deeze comt te cesseren, 
doot ende teniet”
voor de som van 172 gulden

verkoper aangekomen van hun ouders

25 juli 1713     466/132v-133

Adriaen Hendrik vanden Heuvel, 
beleent aan Jan Laurens Schapendonck te Udenhout
Huis en hof, te Udenhout op de Cruijsstraet ,
e.z. Lambert Brok, a.z. Adriaen van Aelst, e.e. en a.e. de gemene straat

Hij kan dit huis lossen door 100 gulden te betalen binnen 6 jaar

verkoper verkregen door koop van de onmondige kinderen van Adriaen Teulincx

volgens kantlijnakte is deze lening gelost op 13 juni 1721 door de voogd van het minderjarige kind van 
Adriaen Hendrik van den Heuvel, ondertekend door de vader van Jan Laurens Schapendonk
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