
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 467 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sBosch verleden) 
1717

17 maart 1717      467/1-2v

Heer en meester Norbertus Henricus Snelle, advocaat te sBosch, gemachtigd door vrouwe Margaretha 
van Passenrode, geassisteerd door jonker Jan Baptista de Leeuw, out thesaurier van de stad Brussel, 
haar man, 
Nog door jonker Johannes Laverius van Passenrode, haar broer, 
Verkopen aan jufrouw Adriana van Haren, weduwe Guilliam van Vechel,
Twee hoeven land, bestaande uit twee woonhuizen, schuren, schoppen en stal met landerijen, daaraan 
gehorende, zowel teulland, zaailanden, groes en heide, samen 16 lopen, te Udenhout aan de 
Zandkant, aldaar genaamd de Hemelrijcxse hoeven, met opgaande eiken en andere bomen en 
houtwas, met alle rechten en gerechtigheden,
Belast met jaarlijks een blank gebuurcijns,
Belast met jaarlijks 3/5 deel in een rente van 3 gulden 11 stuivers aan het blok van de Vuchterdijk te 
sBosch,
Belast met jaarlijks 3/5 deel in 5 oude groten
Belast met jaarlijks 20 vat rogge aan de rentmeester van de geestelijke goederen
Voor de som van 1546 gulden (inclusief de lasten)

De verkopers aangekomen van hun vader,

24 maart 1677     467/5-9

Maria dochter Peter Jance van Wolffswinkel, Johan van der Meulen als man van Beatrice Peter Jansz 
van Wolffswinkel, Willem Bosch als man van Anneke Jan Frans van Wolffswinkel, Jan wijlen Huijberts 
vande Vliert vande zelve Huijbert en Jenneke zijn huisvrouw ook dochter Jan France van Wolffswinkel, 
en Jan Leonart van Griensven als man van Aldegonda dochter Huijbert van Vliert en Jenneke van 
Wolffswinkel,
Allen erfgenamen van Adriaentje France weduwe Peter Peters van Leeuwen,
Een hoeve land, bestaande uit een huis, schuur, bakhuis, schop, schaapskooi, hof, boomgaard en 
erfenis daaraan liggende, teulland, weiland, broekvelden, heide en houtwallen aan elkaar gelegen, te 
Udenhout,
Noord de gemeint van Drunen, zuid Wouter Anthonisse en meer anderen, west de heer van Oirschot, 
oost Willem Adriaense Witlock met meer anderen,
Item een heiveld te Udenhout, noord Hendrik Willemse Bedde(?), zuid Jan Gerrits de Cort, oost de 
Gommerse straat, west aan de verloren Brand,
Item een broekveld, 9 lopen, te Udenhout,
Noord Wouter Wouters, zuid het bisdom van Den Bosch, oost jonker Jeger, west Adriaen Peter 
Adriaens Neelen,
In een schepenbrief van 24 september 1658 opgedragen aan Peter Jance van Wolffswinkel,
Diens weduwe Anneke van Wamel, verkoopt nu de helft van de voorschreven hoeve aan sr. Johan van 
Wamel, zoon van wijlen Jan van Wamel, samen met de gehele rechten die haar daarin competeren.

(is mij niet helemaal duidelijk wat er nu precies gebeurt. Zoals ik het nu lees blijft zij voor de helft 
eigenaar van deze hoeve)

20 oktober 1699     467/9-11

Juffrouw Anna Maria Langstraten weduwe Wilhelmus van den Broeck, 
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Verkoopt aan heer en meester Johan Louis van Cattenburgh t.b.v. haar drie onmondige kinderen
¼ deel in een hoeve land, bestaande uit een huis, schuur, bakhuis, schop, schaapskooi, hof, 
boomgaard en erf daaraanliggende, teulland, weiland, broekvelden, heide en houtwassen aan elkaar 
gelegen, te Udenhout,
Noord de gemeint van Drunen, zuid Wouter Anthonisse en meer anderen, west de heer van Oirschot, 
oost Willem Adriaense Witlock met meer anderen,
Item een heiveld te Udenhout, noord Hendrik Willemse Bedde(?), zuid Jan Gerrits de Cort, oost de 
Gommerse straat, west aan de verloren Brand,
Item een broekveld, 9 lopen, te Udenhout,
Noord Wouter Wouters, zuid het bisdom van Den Bosch, oost jonker Jeger, west Adriaen Peter 
Adriaens Neelen,

Dit wordt dezelfde dag meteen doorverkocht aan Johan van Wamel
Voor de som van 1204 gulden

Verkoopster aangekomen van haar man door successie

2 mei 1702     467/11-12

Sr. Johan van der Meulen, weduwnaar van Beatrice van Wolffswinkel, 
Verkoopt aan Johan van Wamel,
¼ deel in een hoeve land met toebehoren te Udenhout, waarvan de andere ¾ deel al aan de koper 
toebehoort.
Voor de som van 955 gulden

f.19 sprake van een perceel Korte Stucke, belden door h. geest van Oisterwijk, maar Udenhout niet 
genoemd.

16 januari 1714     467/21-22

Sr. Petrus Cuijpers te sBosch, gemachtigd door juffrouw Margreta Backers, meerderjarig te Turnhout, 
Verkoopt aan haar zuster juffrouw Maria Backers, weduwe van sr. Adriaen Spijckers(?), koopvrouw
Teulland, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, genaamd den Heuvel,
oost weduwe Robbert Jans, west Elias Aert Tijssen, noord Dirck Aert Sijkens, zuid de gemene straat,
item een hooibeemd, jonkersbeemt, 14 open, te Udenhout in de Broekstraat
b.z. het bisdom van sBosch, west de Assere steeg, oost Joost Goijaert Peters,
voor de som van 400 gulden

deze percelen had de hoogedelgeboren heer Rogier van Leefdael qq opgedragen aan sr. Jasper 
Backers, haar vader, schepenbrief van 29 augustus 1679

1 september 1694      467/39v-40v

Peter Hendrix van Vucht heeft kort voor zijn dood verkocht aan Gielis van Hout en Adriaen Pijnenborch 
als voogden over het kind van Jan Wouter Molders, verwekt uit Lijsbeth Peijnenborch,
¼ deel in de nalatenschap van Corstiaen Heesch als man van Peterke Cornelis Brekels in Udenhout.

Jenneke Bastiaensen zuster van Lijsbet weduwe Peter Hendrix van Vught doet haar recht van 
naarderschap gelden t.a.v. dit ¼ deel

12 april 1704     467/40v-41v
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Hendrik Claes Slootjens als man van Anna Maria Jansen van Beurden wonende te Esch,
Verkoopt aan Jenneke Bastiaense vander Heijde te sBosch,
Teulland en weiland, te Udenhout,
Geen belendenaren genoemd!
Voor de som van 250 gulden

Verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

12 februari 1670      467/41v-44

Johan Ingenrae, rentmeester van St. Michielsgestel, gemachtigd door Francois Egon de Latour 
d’Auvergne, prins van Auvergne, markies van Bergen op Zoom. Heer van St. Michielsgestel oud en 
nieuw herlaer,
Verkoopt aan de heer Johannes Benedictus Vercamp, een jaarlijks en erfelijke cijns van 80 karolus 
gulden van 20 stuivers, te betalen op 15 maart.
o.a. uit de twee perweijshoeven onder Oisterwijk

gecasseerd op 17 juli 1732

15 maart 1701      467/50v-52v

Johan Ingenrae, rentmeester van St. Michielsgestel, gemachtigd door Francois Egon de Latour 
d’Auvergne, prins van Auvergne, markies van Bergen op Zoom. Heer van St. Michielsgestel oud en 
nieuw herlaer,
Verkoopt aan de heer Pieter van Beugen, koopman te sBosch, een jaarlijks en erfelijke cijns van 120 
karolus gulden van 20 stuivers, te betalen op 15 maart.
o.a. uit de twee perweijshoeven onder Oisterwijk

gecasseerd op 17 april 1764

22 mei 1680     467/57v-59

Adriaen Aert Nouwen, weduwnaar van Maria Aerts van Tilborch,
Verkoopt aan Johan van Heusden, koopman en burger te sBosch,
Een aanstede bestaande uit een woonhuis, schuur, schop en land, aan elkaar gelegen, 12 lopen, te 
Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Gerrit Gerrit Pijnenborch, a.z. Aert (niet ingevuld), e.e. de gemene straat, a.e. Jan Adriaen 
Wouters,
item weiland, 8 lopen, als voor,
e.z. Gerrit Gerrit Peijnenborgh, a.z. Hendrik Aert Daniels, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Adriaen 
Gommers,
item een heiveld, 4 lopen, te Tilburg
belast met jaarlijks 10 lopen rogge aan Jan Donckers te sBosch,
belast met jaarlijks 8 lopen rogge aan en arme blok te sBosch,
belast met jaarlijks 6 stuivers min een oort cijns aan N. Helsten

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

29 oktober 1701     467/60v-63

Pieter de Cassemajor, gemachtigd door de heer rentmeester Johan van Leeffdael,
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Victor van Beughem raad en president van de Ridderlijke Duitse Orde, dat hij in bezit heeft twee 
onbedeelde en ombegraven derde gedeelten in een stuk heivel of broekland in het geheel 6 lopen, te 
Udenhout, aan de Biezenmortel, t.p. de Risinge (?)
West de suppliant, oost, de suppliant, zuid St. Anna Gasthuis, noord Adriaen Huijbert van Laerhoven,
In de lengte 13 treden, waarvan het resterende onbedeelde derde deel competeert aan Uedele 
Mogenden of wegens het convent van Coudewater,
Welke 6 lopen door de voormelde ongeproportioneerde lengte en smalte onbekwaam is om te 
verbeteren en te gebruiken, omdat het alleen door grote kosten kan worden omheind en afgegraven, en 
vervolgens gemest en gecultiveerd kan worden
Hij verzoekt daarom het genoemde derde deel dat onder de Raad van State valt te mogen kopen, 
omdat hij dan met de andere goederen die hij daar heeft liggen, één sloot kan graven en daarmee de 
grond in cultuur kan brengen,
Hij verzoekt daarom dat derde deel te mogen kopen voor een bedrage van 20 gulden of te pachten en 
tegen 1 gulden per jaar. Derde voorstel: de percelen zodanig te herschikken dat hij kan gaan ontginnen 
en de Raad van State eenzelfde oppervlak terugkrijgt.

Van Beugem mag het kopen voor 25 gulden

27 maart 1681     467/63-64

Govert van Cromvoirt als gemachtigde van Paulus van Antwerpen te Turnhout, Evicteur,
Verkoopt aan sr. Johan van Heusden
Een akker teulland, genaamd de Ossen acker, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Kruisstraat,
E.z. Gijsbert Jansse Cruijs met meer anderen, a.z. weduwe Peter Jance, e.e. Gijsbert Jance Vermeer, 
a.e. Gijsbert Jans v.s.

10 februari 1701     467/67-68

Guiljam van Breugel, burger en koopman sBosch, gemachtigd door vrouwe Margareta van Passenrode 
en jonker Johannes van Passenrode, erfgenamen van wijlen de heer Johannes van Passenrode,
Verkopen aan Goijaert van Steenbrinck, burger te sBosch
o.a. een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge  reductie in een meerdere pacht van 3 mud rogge 
uit 18 bunder te Udenhout, zoals genoemd in schepenbrief van sBosch van 1369 feria septa 
conversonem beate pauli en laatst betaald door Teunis Jance Wolffs en Joost Huijbert Jance te 
Udenhout,
voor de som van 175 gulden

verkopers aangekomen van hun vader

11 februari 1696     467/71-72

de heer Gerardus Bartholomeeus Drolanvaux, als man van juffrouw Maria Anna van der Horst,
verkoopt aan Anthonij de Wilde, burger te sBosch
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 8 karolus gulden en 5 stuivers op 6 december te betalen te sBosch, 
uit een huis, schuur, hof, boomgaard, en teulland, 40 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
noord Hendrik Jan Simons, a.z. Lijske Verschueren, 
deze cijns had Cornelis Joosten van Iersel wonende te Udenhout op de Schoorstraat verkocht aan 
Thomas van Heijnsbergh, schepenbrief van 6 december 1661
deze rente wordt nu betaald door Jan Cornelis Joosten
voor de som van 140 gulden
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25 maart 1698     467/77-78v

de heer Huijbert Johan Ooms, gemachtigd door juffrouw Anna Johanna Baex, weduwe Anthonij Ooms,
verkoopt aan Johan de Vigne, burger te sBosch
een hoeve land van ouds genoemd de cleijne strijthoeve met de huizinge plantage en verdere rechten, 
te Udenhout aan de Kruisstraat, leenroerig aan het leenhof van Brabant,
nu in gebruik door Aert Pijnenburch,
belast met jaarlijks 15 gulden aan jonker Canart  voor een kapitaal van 300 gulden

verkoopster aangekomen van juffrouw Anna Sophia Baex door successie

9 mei 1708     467/78v-80v

Jacob Hasevoet rentmeester van de fundatie van Gijsbert van den Broek, gemachtigd door de heer 
Johan baron van Leeffdael, heer van Deurne en Dirck sGravesande provisoren van dezelfde fundatie,
Verkopen aan sr. Johan de Vien, burger te sBosch,
Een schone en welgelegen hoeve land met alle rechten en toebehoren in Udenhout t.p. genaamd opt 
Winkel, nu gehuurd door Bastiaen Jance van Engelant, bestaande uit een huis, schuur, schop en 
varkenskooi, bakhuis, schaapskooi en aangelegen akkerland, 10 lopen,
Item akkerland genaamd den Hooghoutse acker, 30 lopen,
Item akkerland genaamd de Maert acker, 8 lopen 25 roeden,
Item akkerland, genaamd de Haveracker, 3 lopen 25 roeden,
Item weiland, genaamd het Heijvelt, 6 lopen,
Item weiland genaamd de Nieuwe weijde, 5 lopen 25 roeden, 
Item weiland genaamd de Koeijweijde, 3 lopen 25 roeden,
Item een broek- en heiveld, genaamd de Koeijweijde, 5 lopen,
Item hei- en bosveld, genaamd Celisweijde, 3 lopen 25 roeden,
Item een broekveld genaamd de Koeijweijde, 7 lopen 25 roeden,
Item een beenvelt (sic) genaamd de Beemt, 5 lopen, 25 roeden,
Item een broek- en heiveld, genaamd de Beemdekens, 3 lopen, 25 roeden
Belast met jaarlijks een rente van 5 gulden 10 stuivers aan rentmeester der geestelijke goederen over 
het kwartier van Oisterwijk, nu de heer Bartholt van Slingelant,
Item een rente van 5 gulden aan Adriaen Andries Potters
Item een rente van 1 gulden (en) van 1 gulden 12 stuivers 8 penningen aan het convent van de 
Ulenborch te sBosch,
Voor de som van 4440 gulden (inclusief de lasten)

14 juni 1708     467/80v-81v

Jan Henricx Verhoeven te Udenhout,
Verkoopt aan sr. Johan de Vien, burger te sBosch
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. in de Slimstraat,
Oost weduwe Jan de Ridder, west Arientje Elis Breekels,. E.e. Aert de Meijer, a.e. de gemene straat
Item akkerland, 2 ¼ lopen, te Udenhout t.p. voors.
Oost Aert Jan Breekels, west Jan Jance van Rijswijck, e.e. Adriaen Brock, a.e. Aert de Meijer
Item land, 18 roeden, t.p. voors.
Oost Adriaen Brock, west kinderen Adriaen Vermeer, e.e. Aert Kuijpers, a.e. Adriaen Breekels,
Belast met jaarlijks 5 sesteren rogge aan het kantoor van de heer van Deurne
Voor de som van 445 gulden 6 stuivers 4 penningen

Verkoper had 1/7 in eigendom en heeft het resterende 6/7 deel door koop verkregen van zijn broers en 
zusters op 12 februari 1707
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19 april 1714     467/91v-92

Peter Hendrik Vuchts als man van Cornelia Hendrix de Cort, te Goirle,
Verkoopt aan Cornelia Coolen weduwe Jan Laurijsse van Rijswijk,
Een weiveld, 3 lopen, te Udenhout int Gommelaer,
e.z. Jenneke weduwe Peter van Eersel, a.z. Du Vien, e.e. Aert Jan Claesen, a.e. de gemene straat,
belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers 8 penningen aan degene die daar toe gerechtigd is
voor de som van 254 gulden 2 stuivers 8 penningen (inclusief de lasten)

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

26 maart 1708     467/92v-93

Peter Steven Boons als man van Jenneke Ariens vande Wouw,
Verkoopt aan Adriaen Jansen Schapendonk te Udenhout.
Teulland, 4 ½ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen, genaamd Merimans acker,
e.z. Aert Andries Cuijpers, a.e. Peter Gijben, e.e. het heiveld van de heer Jacob van Casteren, a.e. 
Jacob Cornelis Jacobs
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

22 januari 1714     467/93v-94

Laurens Arien Witlox te Udenhout,
Verkoopt aan Adriaen Janse Schapendonk te Udenhout,
Een houtveld te Udenhout in het Gommelaer,
e.z. Jan Cornelis Brekelmans, a.z. Aert Janse de Ridder, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Arien 
Brekelmans,
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

9 augustus 1700     467/94-95

juffrouw Lucretia van der Horst weduwe Diederick Broon,
draagt over aan heer en meester Johan Louis van Cattenbergh, t.b.v. haar twee kinderen,
een rogpacht van 11 sesteren rogge jaarlijks uit onderpanden in Udenhout, nu geleverd door Matheus 
Joosten, Cornelis Sijmens en Wijnant Gijsbert van Eersel als gebruikers van de hoeve van het klooster 
van Oisterwijk, en van de hoeve van het klooster van de zusters van Orthen te sBosch,

vervolgens verkopen zij deze rogpacht aan
Hendrick van Heeswijk blokmeester van de armen van blok het Orthenseinde te sBosch t.b.v. van deze 
armen
Voor de som van 378 gulden

verkoopster aangekomen in een akte voor schepenen van sBosch d.d. 5 mei 1690

26 november 1682     467/95v-96v

Caspar Eeckhof
Verkoopt de tocht in
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Een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 karolus gulden te betalen op 28 november te sBosch uit 
akkerland te Moergestel en een akker teulland te Udenhout, e.a. Andries Theunis, a.z. Peter van de 
Staeck,
Welke cijns Johannes en Helena kinderen van Maria Lambert huisvrouw Rijniers Gast hadden 
opgedragen en overgegeven t.b.v. de v.s. Caspar Eeckhof tot zijn behoef ter tocht en dat van Maria en 
Margareta dochters van Jan Aelbert van Brecht ten erfrechte, zoals in schepenbrief van sBosch van 7 
juni 1679,
Aan genoemde Maria en Margaretha, die het meteen doorverkopen aan
Johan van Eijl, blokmeester van de blok van Orthenstraat te sBosch t.b.v. dezelfde blok,

14 mei 1709     467/96v-97v

Hendrick Reijnder Nouwens te Tilburg,
Verkoopt aan (niet vermeld!!)
Teulland, te Udenhout, 2 lopen,
e.z. Peeter Heijliger Brock, a.z. kinderen en erfgenamen Peeter Arien Joosten, e.e. Peeter Heijliger 
Joosten, a.e. Peter Thonis Jan Francken,
item een broekveld, 4 lopen, als voor ,
e.z. en e.e. de hoeve van de heer van Loon, a.e. Aert Janse van Grevenbroek, a.e. Peterke weduwe 
van der Schoor,
item een moerveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. mr. Jan van Ophorst, a.z. kinderen Hendrik Denen (?), e.e. Adriaen Hendrick Piggen, a.e. (niet 
ingevuld)
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen van Aert Rijnder Nouwen zijn broers

9 april 1697      467/97v-98v

Aert Gerit Musken(?) als man van Cathalijn Jacobs Pervelst(?),
Verkoopt aan Frans Adriaen Bucken,
Een veld, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Brutevelt, a.z. Jacob Cornelis, e.e. de verkrijger, a.e. Lambert Gerrit Peijnenborgh,
belast met jaarlijks een cijns van 10 stuivers aan de geestelijke rentmeester de heer van Liesselt
voor de som van 52 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

28 mei 1698     467/98v-99

Jan Roijmans als man van Josina Jan van Grevenbroek,
Verkoopt aan Aert Janse van Grevenbroek,
Teulland, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Jan Frijssen van Abeelen, a.z. meer anderen, e.e. Dirck Rijnders Nauwen, a.e. Jan 
Anthonij Cruijssen,
item heide, 4 lopen, te Tilburg,
voor de som van 80 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

16 juli 1688     467/99v-100
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Thileman van Breugel, predikant te Rosmalen,
Verkoopt aan juffrouw Mechtelt van Wamel, weduwe sr. Johan van Achelen,
Akkerland, 2 lopen 45 roeden, in een meerdere akker genoemd de Groote acker, te Udenhout,
e.z. de koper, a.z. een gemeen pad, e.e. de Papenacker, a.z. een vaarweg,

verkoper aangekomen van zijn ouders

24 maart 1696     467/100-101

Evert Ruisch, als man van Hillegonda van Achelen,
Verkoopt aan juffrouw Mechtelt van Wamel, weduwe Johannes van Achelen,
¾ deel in een stuk land, 6 lopen, te Udenhout, 
e.z. bisdom van sBosch, a.e. Aert Dirx, e.e. Theunis Emmen, a.e. de gemene weg,
item ¾ deel in 1 ¾ lopen akkerland, t.p. voors. In de Groote acker,
e.z. Roelof Civits, a.z. (niet ingevuld), 
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

5 augustus 1712     467/103v-104v

Arien Cornelis Schoenmakers,
Verkoopt aan Seijken en Petronella zijn kinderen bij Maria van Heesch,
Een huis en hof, te Udenhout t.p. t Winckel,
b.z. weduwe Jan Freijs Colen, e.e. Du Vin, a.e. de gemene straat,
belast met jaarlijks 16 stuivers aan de heer van Deurne 
voor de som van 170 gulden (inclusief de lasten)

verkoper aangekomen door koop in zijn tweede huwelijk tegen Jan Janssen Walemakers (geen datum 
genoemd)

18 november 1698     467/106-107

Arnoldus de Bruijn te Heusden, soldaat in het regiment van kolonel Torseij,
Verkoopt aan juffrouw Annetta Pessers te sBosch
Twee sesteren rogge jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge in een jaarlijkse en erfelijke pacht 
van 4 mud rogge BM die Willem zoon Geerart Wijten gelooft had aal Laureijs Aerts van Bladel voor de 
ene helft en Aerien en Giliss gebroederen zonen Aert van Bladel voor de andere helft,
Te betalen uit de windmolen genaamd creijtenmolen met de gronden en gerechtigheden te Udenhout 
en uit een hofstad bij deze molen gelegen zoals beschreven in schendbrief van 18 maart 1446,
Voor de som van 50 gulden

Verkoper aangekomen door successie

21 april 1682     467/111v-113v

Jonker Gaspar de Vooght, heer van Vormereel als man van vrouwe Izabella dochter van jonker Rogier 
van Broekhoven in zijn leven heer van Milhese,
Verkoopt aan Adriaen Laureijs Coolen
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De helft van een schone hoeve land, genaamd Nollekens goed, tegenwoordig een hele hoeve te 
Udenhout bij de kapel aldaar, bestaande uit een grote stenen huizing, kamers, brouwhuizinge en 
schuur alles aan elkaar gelegen,
Item 8 lopen en 8 ½ roeden weiland,
Item 6 lopen 13 roeden weiland genaamd de Keijweijde,
Item 18 lopen 14 roeden weiland, genaamd de Hooge weijde,
Item 15 lopen 8 roeden weiland, genaamd de Groote beemd,
Item 4 lopen 40 roeden genaamd de Achterste Priems beemt met 2 lopen 18 roeden daaraangelegen,
Item 11 lopen 16 roeden teulland naast de straat,
Item 13 lopen 20 roeden teulland genoemd de Twaelff lopensaete, met 3 lopen 16 roeden te samen 16 
lopen en 36 roeden,
Item een heiveld onder Tilburg, 1 bunder
Nu gebruikt door de verkrijger
Belast met jaarlijks een cijns van 2 ½ pont paijment en een kapoen aan het convent van de Uijlenburg 
te sBosch en nu aan de heer van Deurne als rentmeester van dat convent
Belast met jaarlijks 3 oort cijns aan de gezworenen van Haaren, genoemd de Wildencijns als gerecht in 
de Haarense gemeint,

Verkoper aangekomen van bij erfdeling van juffrouw Petronella van Broekhoven weduwe Guilliam 
Aertse

30 oktober 1697     467/113v-114

Aert Jan Robben te Berkel,
Verkoopt aan Jan Willem Berchmans en Jenneke Cornelis France weduwe Adriaen Freijs Colen beiden 
te Udenhout,
Een broekveld, 10 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat bij de kapel,
e.z. Mattheus Willem Bergmans, a.z. Aert Jance de Ridder, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Lambert 
Vuchts

verkoper aangekomen van de heer Cornelis Francois de Hagenaar als man van vrouwe Elmora van 
Duijvelant van Roon, in schepenbrief van sBosch 19 oktober 1697

5 maart 1699     467/114-115v

Peter en Willem Adriaen Jance de Cort, wonende resp. te Tilburg en Udenhout,
Verkopen aan Jenneke weduwe Adriaen Freijs Coolen te Udenhout,
Huis, schuur en aansteede, 2 lopen, te Udenhout aan de Groenstraat,
e.z. rentmeester van Blotenburch, a.z. Hendrik Jance de Cort, e.e. de verkoper, a.e. de gemene straat,
item land, 3 lopen,  als voor,
e.z. Hendrik Jance de Cort, a.z. Embert Theunissen, e.e. de verkoper, a.e. rentmeester van 
Blotenburch,
item een weiland, 4 lopen, als voor,
e.z. Hendrik Jance de Cort, a.z. de rentmeester van Blotenburch, e.e. de gemene steeg, a.e. Willem 
Jansse van Eersel
belast met jaarlijks 7 stuivers aan het geestelijk kantoor te sBosch
voor de som van 952 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

6 maart 1714     467/134-135
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Huijbert Adriaen Pigge te Weelde,
Verkoopt aan Jan Adriaen Coolen te Udenhout,
Een houtveld te Udenhout bij de Houtense straat tem einde de twee steegden, 5 lopen,
e.z. Jan Denis Schapendonck, a.z. erfgenamen Jan Goijaert Heeren, e.e. Peter Andries Scheven, e.a., 
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen door erfdeling van zijn zuster en broer te Oisterwijk in 1710

27 februari 1715     467/135-135v

Laurens Janssen Wijters als man van Maria Jan Stevens te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Adriaen Colen te Udenhout,
Een houtveld, 8 lopen, te Udenhout met de wal daaraangelegen,
e.z. weduwe Maijken Aert Breekels, a.z. kinderen Jacob Jan Adams e.a., e.e. Gerrit Peters van 
Broekhoven, a.e. de gemene straat,
voor de som van 470 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

15 maart 1701      467/136-137

Johan Ingenrae, rentmeester van St. Michielsgestel, gemachtigd door Francois Egon de Latour 
d’Auvergne, prins van Auvergne, markies van Bergen op Zoom. Heer van St. Michielsgestel oud en 
nieuw herlaer,
Verkoopt aan juffrouw Matthia van Beugem t.b.v. de erfgenamen Philips van Beugem, een jaarlijkse en 
erfelijke cijns van 40 karolus gulden van 20 stuivers, te betalen op 15 maart.
o.a. uit de twee perweijshoeven onder Oisterwijk
voor de som van 1000 gulden

gecasseerd op 17 juli 1732

15 maart 1701      467/137-138

Johan Ingenrae, rentmeester van St. Michielsgestel, gemachtigd door Francois Egon de Latour 
d’Auvergne, prins van Auvergne, markies van Bergen op Zoom. Heer van St. Michielsgestel oud en 
nieuw herlaer,
Verkoopt aan de sr. Jan van den Eeckaert, een jaarlijks en erfelijke cijns van 120 karolus gulden van 20 
stuivers, te betalen op 15 maart.
o.a. uit de twee perweijshoeven onder Oisterwijk

gecasseerd op 16 maart 1733

9 april 1711     467/138v-139v

Peter Janssen van Meijssen als weduwnaar van Adriaentien Janssen Appels te Udenhout, de tocht, en 
Jan Adriaense Kleijbergen als man van Maria Peter Jansen van Meijssen, het erfrecht,
Verkopen aan Jan Hendrix Verhoeven en Jan Jansen Schapendonk de oude,
Huis, hof, schop en aangelag, 10 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
b.z. de heer van Arendonk, e.e. de gemeint van Loon op Zand, a.e. wijlen de heer Berestijn,
item teulland en weiland, 6 lopen, als voor,
b.z. de heer van Arendonk, e.e. Jan Janse Schapendonk de oude, a.e. Teunis Wouters van 
Laerhoeven,
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item teulland, 5 lopen, als voor,
e.z. de heer van Arendonk, a.z. erfgenamen Ariaen Cornelis Joosten, e.e. de heer van Arendonk, a.e. 
erfgenamen Ariaen Cornelis Joosten,
item teulland, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. de heer van Arendonk, a.z. de heer Beresteijn, a.e. Giel Claessen,
item teulland, 2 lopen, als voor,
b.z. en e.e. Peter Jansen van Broekhoven, a.e. de gemeint van Drunen
item land, 2 lopen, als voor,
e.z. Steven Cornelis Stevens, a.z. erfgenamen Hendrik Jansen Dolk, e.e. Wouter Janse van 
Laerhoeven, a.e. de erfsteeg,
item een heiveld als voor,
e.z. de heer van Arendonk, a.e. Jan Ophorst, e.e. Adriaen Adriaens Saaikens, 
voor de som van 1709 gulden en 10 stuivers

eerste comparant aangekomen door koop en afgang van tocht, de tweede bij afgang van tocht

31 oktober 1677     467/141-142

Nicolaes van Griensven, burger te sBosch, gemachtigd door Guilliam Ciermans,
Verkoopt aan juffrouw Maria van Doorn,
Een erfelijke pacht van 1 mud rogge jaarlijks op lichtmis uit onderpanden te Udenhout in de Groenstraat 
t.b.v. de wettige kinderen van wijlen de heer Dominicus van de Leemputte en juffrouw Maria van 
Kerkhoven, schepenbrief sBosch 21 april 1632 sBosch,
Welke pacht o.m. toekomt aan de heer constituant als vader en erfgenaam van wijlen zijn zoon Petrus 
Ciermans, die hem was aangekomen door deling tussen Dominicus en Balthasar van de Leemputte en 
juffrouw Maria van Kerkhoven, op hun verstorven van juffrouw Allegonda van Kerkhoven, 
scheidingsbrief van 4 maart 1672

23 december 1678     467/142-143

Josijna van Rosau weduwe Francois Wonders 
Verkoopt de tocht aan de kinderen van Francois Wonders genaamd Pails en Elisabeth en Herman en 
Marie, 
1/3 deel in 8 lopen in een meerdere kamp van 17 lopen te Udenhout, die gemeenschappelijk in bezit is 
van de erfgenamen van Catharina van Nijs, en gedeeld op 8 juni 1675

de bezitters verkopen het meteen door aan Johannes van Achelen

22 mei 1696     467/144v-145

Jan Peter van der Cruijssen,
Verkoopt aan Hendrik Goijaerts Vermeer
Een broekveld, 4 lopen, te Udenhout,
e.z. Hendrik Janse Vermeer, a.z. kinderen Jan Driessen, e.e. weduwe Adriaen Vreijs Colen, a.e. een 
erfweg
belast met jaarlijks een cijns van 8 ½ stuiver aan juffrouw van Secramer
de huidige huurder mag het nog 8 jaar in huur houden
voor de som van 87 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders
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28 december 1699     467/145-145v

Cornelis Wouter Brekelmans als man van Maria Cornelis Lamberts te Tilburg,
Verkoopt aan Hendrik Goijaert Vermeer,
Een broekveld genaamd de Reitting, te Udenhout, 3 lopen,
e.z. Gerrit Peijnenburg c.s., a.z. Wijnant Jansen van Iersel, e.e. Hendrik Jansen Vermeer, a.e. de 
gemene waterloop,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

25 november 1704     467/145v-146

Margariet Backers,
Verkoopt aan Hendrik Goijaers Vermeer,
Huis en erf, te Udenhout,
e.z. de koper, a.z. Jan Peters Vermeer, e.e. kinderen Tomas Bastiaen Maes, a.e. de straat
voor de som van 600 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders

13 mei 1699     467/146v-147

Jan, Peijntie en Cornelia, kinderen van Joost Peter Jansen, Peter Jan Hendrix als man van Jenneke, 
Teunis Jan Adriaens als man van Adriaentie en Jan Peter Willems als man van Peterbel, allen dochters 
van Joost Peter Jansen,
Verkopen aan Adriaen Peter Vermeer
Broekland, 2 lopen, in den Udend, 
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. en e.e. Jan Peter Vermeer, a.e. de gemene steeg,
item een broekveld, 6 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Jan Peter Vermeer, e.e. Goijaert Peter Vermeer, a.e. de gemene 
steeg,
voor de som van 175 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

29 september 1710     467/149v-150v

Jan Basten te Tilburg,
Verkoopt aan Jacobus Basten, zijn broer,
Een broekveld, in een meerdere kamp van 3 lopen, te Udenhout, bij de Brandse steeg, 
e.z. Cornelis Grevenbroek, a.z. de koper, e.e. Peter Laurens Colen, a.e. weduwe Adriaentje van Iersel,
voor de som van 19 gulden

3 maart 1700     467/150v-151v

Wouter Colen als man van Anna Maria Basten,
Verkoopt aan Ariaen, Jacob, Jan, Luijcas en Willem Basten, 
1/6 deel in teulland, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Maelen, a.z. Cornelis Hendrix, e.e. de straat, a.e. Jan Hendrix,
item 1/6 deel in een weiveld, 1 lopen, 
e.z. Jan Nelen, a.z. Daendel Hendrix, b.e. de gemene steeg,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



item 1/6 deel, in een broekveld als voor, 4 lopen,
e.z. Cornelis Grevenbroek, a.z. Hendrik Huijberts, e.e. Peter Colen, a.e. Vreijs Hendrix,
voor de som van 100 gulden

29 januari 1707     467/151v-152

Peter Willem Bartens, te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Willem Burgmans,
Teulland en weiland, 5 lopen, te Udenhout, t.p. de Groenstraat,
e.z. en e.e. het groot gasthuis te sBosch, a.z. de gemene straat, a.e. erfgenamen Hendrik Janse de 
Cort,
voor de som van 204 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

28 december 1708     467/152-153

Willem Michielsen van den Heesacker,
Verkoopt aan Jan Willem Burgmans te Udenhout,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Achthoeven,
e.z. de verkrijger, a.z. Peter Jan Colen (die de wederhelft bezit), e.e. Arien Andries Woestenburgh, a.e. 
Jan Arien Vuchs,
voor de som van 185 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

2 april 1704     467/153-154

Jenneke Peter Janse van der Schoot, weduwe Gerart Jansen de Cort,
Verkoopt aan Jan Willem Burgmans,
Een heiveld, 9 lopen, te Udenhout, 
e.z. de heilige geest te sBosch, a.z. Dirk Embert Appels, e.e. de heilige geest te sBosch, a.e. de 
gemene straat,  
voor de som van 130 gulden

verkoper aangekomen van haar mans ouders

20 april 1717     467/154-155

Sr. Pero de Cassemajor, gemachtigd door sr. Antonie de Broo meester chirurgijn te Hulst, als vader en 
voogd van zijn twee kinderen verwekt uit Johanna van Son,
Verkoopt aan sr. Florentius van Woerkom,
De helft van een huis en aangelag en teulland aan elkaar gelegen, 8 lopen, te Udenhout, aan de 
Zandkant,
e.z. Jan Willem Meijs, a.z. Adriaen jan Strijthoven, e.e. kinderen Peter Aert Huijberts, a.e. de gemene 
straat,
item de helft van een weiveld, in het geheel 4 lopen,
b.z. Adriaen van Strijthoven, e.e. Frank Michielse, a.e. de gemene steeg,
item de helft van teulland, in het geheel 4lopen, 
e.z. de gemene steeg, a.z. Jan Willem Meijs, e.e. Adriaen van Strijthoven, a.e. Adriaen van Vlijmen
belast met jaarlijks de helft van een sester rogge aan de heer Slingelandt als rentmeester van de 
geestelijke goederen,
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item de helft van een St. Lambertcijns van 16 stuivers aan de domeinen van Brabant,
item 100 gulden kapitaal in een meerder kapitaal van 200 gulden aan N. Deckers of aan N: Spijkers,
voor de som van 310 gulden

de verkopers aangekomen van hun moeders ouders

28 december 1694    467/161v-162

Laurens Hendrick Vuchs te Berkel,
Verkoopt aan Jan Willem Burgmans,
Een uitgeturfd veld, 4 lopen, te Udenhout,
e.z. Peter Sijmen Priems, a.z. Jan Schapendonk, e.e. weduwe Laurens Jansen van Rijswijk, a.e. een 
gemene steeg

6 april 1700     467/166-166v

Adriaen Peter Vermeer te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Willem Burgmans,
Akkerland, te Udenhout, t.p. de Groenstraat, 2 lopen,
e.z. de koper, a.z. Arien Gerrit Teulling, e.e. de gemene straat, a.e. het geestelijk kantoor te sBosch,
belast met jaarlijks 9 stuivers en 1 duit cijns aan het geestelijke kantoor te sBosch
voor de som van 41 gulden (met de lasten)

27 mei 1692    467/166v-167v

Gerrit Robben Gijsberts als man van Arientje en Frijs Denis Peters als man van Maaike, beiden dochter 
van Joost Gojaerts Wagemakers, resp. wonende in Udenhout en Loon op Zand,
Verkopen aan Jan Willem Burgmans,
Teulland, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. het convent van Oisterwijk, a.z. Sijmen Marten Priems, e.e. convent van Oisterwijk, a.e. Jacob van 
Casteren.
Item teulland, 1 lopen, als voor,
e.z. Simon Marten Priems, a.z. en e.e. klooster van Orthen, a.e. de heilige geest van Oisterwijk,

verkopers aangekomen van hun vrouws ouders

2 juni 1705     467/167v-168

Peter Willem Ber te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Willem Burgmans,
Een broekveld, 4 lopen, te Udenhout,
e.z. de koper, a.z. jonker Jeger, e.e. heer Jacob van Casteren, a.e. weduwe Jan Jacobs Caelen
belast met jaarlijks een cijns van 13 stuivers aan het kantoor van de heer van Deurne
voor de som van 128 gulden (met de lasten)

verkoper aangekomen van zijn ouders

16 april 1710     467/168-169
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Peter van Eck te Oisterwijk, als man van Arientje Peter Faessen, Michiel Cornelis Vermeer te Tilburg 
als man van Petronel Jan Peter Faessen, en Marie Jan Peter Faessen, weduwe Joost Maegdenburgh 
te Loon op Zand,
Verkopen aan Jan Hendrik Dollekens,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. op de Schoorstraat,
Zuid en e.e. Arien Denis Schapendonk, noord Peter Jansen van Broeckhoven, oost Wouter Wouters de 
Wit,
Voor de som van 40 gulden

Verkopers aangekomen van Sijmon Peter Faessen hun zwager en oom

29 april 1716     467/170v-171

Jan Arien van Vucht, en Willem Hendricx van Heesch, ieder voor de helft,
Verkopen aan Maria weduwe Peter Hijliger Broecken,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Arien Janse Witlox, a.z. Peter Gijsbert c.s., e.e. de gemeint, a.e. Hendrick van Doesburch
voor de som van 200 gulden

de eerste verkoper aangekomen van zijn vrouws oom en de tweede van zijn ouders

9 maart 1740     467/171v-172

Maria Peters van Strijthoven, Arien Peters en Adriaen Peters van Strijthoven, met Jan Paulis, Crijn 
Paulis en Maria Paulus, allen kinderen en kindskinderen van Peter van Strijthoven,
Verkopen aan Willem Jan Borghmans,
Weiland en akkerland, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. en e.e. de prins van Auverne, a.e. Remieshe Willem Rosch, a.e. … ()
belast met jaarlijks een cijns van 10 stuivers 2 penningen aan de domeinen te sBosch
voor de som van 452 gulden (met de lasten)

11 april 1715     467/172-173

Jan Daniels van Son te Udenhout,
Verkoopt aan Willem Jan Burghmans,
Teulland, 1,75 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. de heer Jacob van Casteren raad van sBosch, a.z. erfgenamen Peter Teurlinx, b.e. Jan Jansen 
Vermeer,
voor de som van 210 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

13 december 1715     467/173-173v

Peeter Adriaen vander Sterre, en Adriaen Ferdinandus vander Sterre, ieder voor de helft,
Verkopen aan Willem Jan Burghmans, te Udenhout,
Weiland en heide, 6 lopen, te Udenhout,
e.z. Adriaen Jan van de Wouw, a.z. Peeter Adriaen van der Meer, e.e. de kreiteheide, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks een cijns aan de domeinen van 3 stuivers 
voor de som van 203 gulden 15 stuivers (met de lasten)
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15 maart 1701     467/173v-175

Johan Ingenrae rentmeester van St. Michielsgestel, gemachtigd door Francoijs Egon de Latour 
d’Auvergne, prins van Auvergnem markies van Bergen op Zoom etc.
Verkoopt aan juffrouw Adriana Heijblom weduwe Hendrik van Pullen, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 
80 gulden, o.a. uit de Perweijshoeven te Udenhout

Gelost op 11 april 1760

20 februari 1706     467/175-176

Anneke Lambert van Heesch weduwe Adriaen van Hoeck te Oisterwijk,
Verkoopt aan heer en meester Norbertus Snellen, advocaat te sBosch
Land, in Brabants Hoek te Udenhout, 1 ½ lopen,
e.z. Eijmbert Dirck Appels, a.z. de gemene straat, e.e. Eijmmert Jans van Strijthoven, a.e. Jan Dolck
item land in Udenhout t.p. genaamd Schoutevelt, 1 ½ lopen, met de del daar bij
e.z. Claes Thomas Colijn, a.e. Eijmbert Dirck Appels, e.e. Joost Henrick Joosten a.e. de heide
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het Lieve vrouwe Gilde te Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers en 1 oort aan het kantoor van de heer van Slingelant
voor de som van 189 gulden 10 stuivers

verkoopster aangekomen door koop van Aert Lambert van Heesch haar zwager als man van Heijlke 
Willem Martens de Cort, te sBosch 19 mei 1696

13 februari 1711     467/176v-177v

juffrouw Adriana Heijblom weduwe Hendrik van Pullen,
verkoopt aan heer en meester Norbert Snellen advocaat te sBosch
de cijns van 80 gulden (te lossen met 2000 gulden) die zij op 15 maart 1701 had verkregen van de 
prins van Auvergnes, markies van Bergen op  Zoom etc. uit o.a. de twee Perweijshoeven te Udenhout,
voor de som van 2000 gulden

19 november 1709     467/179v-180

Jacob Jansen Drossardts weduwe Jenneken Jansen Kuijpers,
Verkoopt aan Jan Jansen Vermeer te Udenhout,
Weiland, 2 ½ hont, te Udenhout t.p. aan de Schijve,
e.z. de koper, a.z. Jacob Michiels van de Sand, e.e. een steeg, a.e. weduwe Peterken Jonckheer,
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

8 januari 1715     467/180-181

Hendrick Dries Schijven te Udenhout,
Verkoopt aan Peter Ariens vander Sterre te Udenhout
1/6 deel in weiland en teulland, 8 lopen,
e.z. Peter Jansen van Aelst, a.z. Embert Jansen van Strijthoven, b.e. de gemene straat
1/6 deel in een heiveld, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Marten Hessels, a.z. kinderen Aert Gojaert Heeren, b.e. de gemene straat,
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belast met jaarlijks 1/6 deel in 20 vat rogge aan het geestelijke kantoor te sBosch alsmede aan de Bije 
en Joost van Rijswijk
item 1/6 deel in een rente van 200 gulden aan de blok van Orthenseinde,
item 1/6 deel in een rente van 100 gulden aan het mannenhuis te Oisterwijk,
item 1/6 deel in 7 ½ stuivers aan de domeinen en 3 stuivers uit het heiveld,
voor de som van 318 gulden (met de lasten)

verkoper aangekomen van zijn ouders

29 januari 1709     467/181-181v

Cornelis Gerrits de Cort te Udenhout,
Verkoopt aan Hendrick Dries Schijven te Udenhout
Weiland, 2 lopen, te Udenhout t.p. in de Brabantsche hoeve,
b.z. de koper c.s., e.e. weduwe Jan Jansen van Aelst
voor de som van 85 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

24 mei 1694     467/181v-182v

Jan Boel de jonge als man van Neeltien Hendrik Ariens te Tilburg,
Verkoopt aan Willem Hendrik Ariens zijn zwager die de andere helft bezit,
De helft in een heiveld van 1 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Aerts de Ridder, a.z. weduwe Lijsken Ariens Bouwens, e.e. de gemene steeg, a.e. erfgenamen 
juffrouw de Eert
item de helft in land, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Corst Adriaens van Hees, a.z. de gemene steeg, b.e. weduwe Adriaen Laureijns v.s.

verkoper aangekomen van zijn ouders

24 juni 1699     467/184v-185v

Arien Hendrick Pulskens als man van Jenneke Adriaense Priems te Tilburg,
Verkoopt aan Jan Michiel Pieren, te Udenhout
Land, 2 lopen, te Udenhout in de Houtse straat,
e.z. kinderen Adriaen Denis Schapendonck, a.z. Jan Gerit Heeren, e.e. Jan Gerit Heeren, a.e. Jan 
Aerts de Ridder
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

29 december 1703     467/185v-186v

Bastiaen Jansse de Jongh te Tilburg,
Verkoopt aan Peter Jan Robben,
Teulland, te Tilburg, 
Item teulland te Udenhout, 1 lopen,
e.z. en e.e. … Jansen van Eersel, a.z. (niet ingevuld), a.e. … Jansse …ck (sic)
item een heiveld, 2 lopen, te Udenhout,

verkoper aangekomen van zijn ouders
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16 maart 1696     467/198v-199v

Rudolfus Aelbert Jan Roelofse Kievits, gemachtigd door octrooi van de Raad van Brabant op 5 januari 
1696
Verkoopt aan Mighiel van Boxtel zijn zwager,
Teulland, 7 ¼ lopen, in een meerdere kamp van 17 lopen te Udenhout,
Item teulland, 2 lopen en 25 roeden in een meerdere kamp van de voors. 17 lopen,
Door Peter Blondien als man van Wilhelmina Kuijsten en Johanna Kuijsten zijn zwagerin hadden 
opgedragen t.b.v. Hendrick van Sesteren als curator over de onmondige kinderen Aelbert Jansen Kivit, 
zoals beschreven in schepenbrief van 10 maart 1685,
Voor de som van 800 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders

27 oktober 1699     467/202v-203v

Gijsbert van den Hoven,
Verkoopt aan Adriaen Jan Hamers,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Schijf,
Oost kinderen Andries Janse de Jonge, west Arien Jan Ariens, zuid weduwe Adriaen van der Schoor, 
noord Huijbert van Hees,
Item land, 1 lopen, als voor,
Oost Jacob Giele, west Cornelis Schenckels, zuid weduwe Adriaen van de Schoor, noord de koper,
Voor de som van 212 gulden 10 stuivers

Adriaen Gijsbert van den Hoven (zoon) en broer Jan Adriaen van der Hoven stellen zich borg

Verkoper aangekomen door successie

8 januari 1704     467/204v-205

Arien Arien Breekelmans te Loon op Zand,
Verkoopt aan Gerrit Arien Gerrits den jongen,
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommertse straet,
Voor de som van 31 gulden

Verkoper aangekomen van zijn ouders

20 augustus 1699     467/205v-206

Cornelis Bastiaen Baestiaense als man van Jenneke de Cort,
Verkoopt aan Gerrit Adriaen Gerrits den ouden,
Een schaarbos te Udenhout,. E.z. kinderen Peter zoon (niet ingevuld), a.z. Peter Jansen van 
Broekhoven, e.e. Jan Schapendonk, a.e. de heilige geest van Oisterwijk
Voor de som van 125 gulden

Verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

14 mei 1716     467/206-207

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Francis Janssen van Rijswijk te Berkel,
Verkoopt aan
Teulland, 2 ½ lopen te Udenhout op de Hooghoutse ackeren,
b.z. de verkrijger, e.e. Jan Cornelis Breekelmans, a.e. de gemene mestweg
belast met jaarlijks 5 vat rogge aan Brants vrouwe gasthuis in een meerdere pacht 
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester Slingelant
voor de som van 180 gulden 3 stuivers 2 penningen (met de lasten)

verkoper aangekomen van zijn ouders

2 mei 1681     467/210-213

Juffrouw Maria van Doren met toestemming van schepenen van sBosch op 18 juni eb 4 augustus 1678 
gerecht tot
Teulland met houtwas, 10 lopen, te Udenhout,
Noord de gemeint van Drunen, zuid Jan Laureijns Wolffs, b.e. Jan Laureijnsse, te Loon

Item 4 lopen weiland met houtwas als voor,
b.z. Jan Laureijnss, e.e. de lei, a.e. de verkoper
item een moerbeemd van 8 lopen als voor,
e.z. Dirck Nauwens e.a., west Heijliger Dirick Raessen, e.e. de lei, Noord Dirick Peter Driessen

wegens achterstallige betaling van een cijns van 14 gulden op 8 maart jaarlijks die Jan zoon wijlen 
Peter Driessen van Slot te Drunen had verkocht aan Maria van Dooren op 8 maart 1666

evictie door notaris Simon van Stockum op 12 december 1680 voor 59 gulden

Maria van Doren blijft eraan hangen

12 februari 1716     467/212-214

Cornelis Hendrik van de Plas, te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Cornelis van de Plas te Udenhout,
Weiland met een steeg daarnaast liggende, 1. Lopen, te Udenhout in de Brant, genaamd Lamkens weij
e.z. Cornelis Wouter Brekelmans, a.z. de verkoper, e.e. Johan Ophorst, a.e. erfgenamen Neeltje Jan 
Neelen,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

19 oktober 1697     467/214-216

de weledele heer Cornelis Franchois van der Hoogen als man van Eleonora van Duijvelant van Rhoon, 
dochter van jonker Johan van Rhoon en Margareta van Asperen van Vuren
verkoopt aan Aert Jan Robben
een hoeve land en vele landerijen te Berkel en:
een heiveld, genaamd Taese weij te Udenhout aan de Schoorstraat, 16 lopen,

verkoper aangekomen van zijn vrouw

30 augustus 1704     467/216v-217v
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Jenneke Anthonis van Iersel weduwe van Cornelis Jansse Appel,
Verkoopt aan Aert Jan Robben,
Broekland, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. opt Gommelaer,
e.z. Joost Hendrik Eekels, a.z. Aert Cornelis Couwenbergh, e.e. Arien Cornelis Cruijssen, a.e. het groot 
gasthuis te sBosch,
belast met jaarlijks 10 stuivers aan heer en meeste Victor van Beughem,
voor de som van 102 gulden 10 stuivers (met de lasten)

verkoper aangekomen van haar man

13 januari 1696     467/217v-219

Huijbert Ariens van Hees en Adriaen Cornelis Schoenmakers, beiden te Udenhout, uit naam van 
Cathalijn Adriaen Huijbert Ariens weduwe van Wouter Jan Woutersse hun moeije,
Verkopen aan Cornelis Jan Dircx van Grevenbroek,
Een weiveld of broekland, 1 lopen, te Udenhout t.p. d´Asset,
oost de verkrijger, zuid Hendrik Goijaerts Vermeer, noord de heer van Wittenhorst, west het geestelijk 
kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers 1 oort aan het geestelijk kantoor te sBosch

verkoopster aangekomen van haar ouders

9 november 1697     467/219-220v

Cornelis Jansse van Grevenbroek te Tilburg,
Verkoopt aan Aert Jance van Grevenbroek zijn broer, te Udenhout,
Een weiveld, genaamd Pigge weij, te Udenhout aan de Gommelse straat, 8 lopen,
Oost de straat, zuid Adriaen Peter van Rijswijk, west Jan Jance ten Appel, noord erfgenamen Claes 
Arien Schijven
Belast met jaarlijks een cijns van 4 stuivers aan Melchior Donquers,
Item een elzen buske, 3 lopen, genaamd de Vorste Veldekens, te Udenhout,
Oost jonker Jeger e.a., zuid Arien Gerrit Teurlincx, west de heer van Wittenhorst, noord de heilige geest 
van sBosch,
Belast met jaarlijks 5 stuivers aan het bisdom van sBosch
Item een weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
Oost Adriaen Teulincx, zuid Peter Vermeer, west de heer van Wittenhorst, noord de heilige geest te 
sBosch,
Belast met jaarlijks 3 ½ stuivers aan het bisdom van sBosch
Item een broekveld, 8 lopen, als voor,
Oost Jan Vermeer e.a., zuid erfgenamen Jan Jacob Neelen, west Laurens Hendrix, noord een gasthuis,
Item een heiveld, 16 lopen, te Loon op Zand, op de Placken,
Oost de gemene heij, west de heer Carremans, zuid de heer van Loon, noord dezelfde,
Item een huis en brouwerij aan de Heikant te Tilburg
Alles voor de som van 1323 gulden en 15 stuivers

Verkoper aangekomen deels door deling van 29 januari 1685 (Oisterwijk en in Tilburg 3 januari 1681 en 
door koop te Oisterwijk 24 juli 1685 en Tilburg 27 juli 1676 en Loon op Zand 2 juli 1685
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