Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 468 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sBosch verleden)
1717
8 februari 1698

468/2-3v

Hendrik vander Hoeven en Johan van den Boom inwoners te sBosch, gemachtigd door Cornelis van
Vlier, luitenant van de compagnie van de overste luitenant de heer baron van der Noot, onder het
regiment van de heer kolonel Reijnhart, in garnizoen te Hulst, in Vlaanderen,
Verkoopt aan Johan van den Boom en Theodorus Aellemans als echtgenoten van de voordochters van
genoemde van Vliet en zijn eerste huisvrouw Anna, eerder weduwe van Johan Backers,
de tocht uit een jaarlijks en erfelijke rente van 10 gulden uit onderpanden aan de kreitenmolen in
Udenhout omtrent 5 lopen akkerland,
e.z. weduwe en kinderen Steven Jansen, a.z. Cornelis Janse, b.e. de gemene straat
de verkrijgers verkopen deze rente aan sr. Jacobus Scheffers, als rentmeester van de fundatie van
Johan Scheffers de oude
voor de som van 179 gulden
gevestigd door Adriaen Goverts te Udenhout t.b.v. de weduwe Quintijn van Nuland, schepenbrief
sBosch 18 april 1662,
verkoper aangekomen door successie
5 december 1693

468/3v-4

meester Martinus van Dr. Hagen chirurgijn te sBosch en Jacobus van der Dusse, meester glazenmaker
alhier, gemachtigd door schepenen van sBosch,
verkopen aan sr. Jacobus Scheffers, als rentmeester van de fundatie van Johan Scheffers de oude
een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 carolus gulden te betalen op de laatste dag van september te
sBosch.
Uit akkerland te Udenhout,
e.z. Adriaen Goijaert, verder rondom de gemeint,
het laatst betaald door de molenaar van de kreitenmolen,
door Maijke van Oerle, weduwe Adriaen Jansse van Boxtel opgedragen aan Michiel Haubraken,
schoonvader van de verkoper, schepenbrief sBosch 15 december 1665, de verkoper aangekomen van
Aldegonda van Gangel weduwe Haubraken
4 december 1703

468/7-7v

Cornelis Gerrit de Cort,
Verkoopt aan Wouter Matheus van Eersel,
Een beemd, te Udenhout,
e.z. Cornelis Arien Claesse, a.z. Willem Hendrickx, strekkende van het convent alhier tot Peter Peter
Priems,
voor de som van 44 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
3 mei 1704

468/10v-11v
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Cornelis Arien Gijsberts, Jan Hendrik Mulders, Peter van Rijswijk, Ariaen Janssen Witlocx, Adriaen
Jansse Priems als man van Lijske Michiel Jan Gijsberts, Wouter Jorens, en Jan Marten Hessels,
Verkopen aan Ariaen en Jan Laurens Witlox, broers, te Helvoirt
Groes te Udenhout, 1 ½ lopen,
b.z. de kopers, strekkende van Arien Claesse Willems tot h. geest sBosch
voor de som van 150 gulden
verkopers aangekomen van Arien Cornelis van de Wouw, hun oom
27 december 1704

468/11v-12

Jan Joost Peters te Tilburg, als man van Adriaentje Adriaen Smulders,
Verkoopt aan Jan Vrijs Witlox te Helvoirt
Weiland, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. in de Biezenmortel,
e.z. en e.e. Jan Peters Verhoeven, a.z. de koper, a.e. h. geest van sBosch
voor de som van 83 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
25 april 1705

468/12-13v

Jacob, Jan en Antonie Cornelisse Peijnenborgh,
Verkopen aan Jan Laurens Witlox
Een sesterse zaai, wei- en akkerland, te Udenhout
e.z. Joost Willems, a.z. weduwe Jan Wouters, strekkende van Jan Peters tot Joost Willems,
item een weiveld, als voor, 4 lopen,
e.z. h. geest sBosch, a.z. Ariaen Claesen, strekkende van de straat tot aan weduwe Jan Wouters,
item akkerland, weiland en heide, 4 ½ lopen, als voor,
e.z. Aert Ariens, a.z. Cornelis Ariens, strekkende van weduwe Jan Frensen tot aan h. geest sBosch,
item akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Wijnand Jansen, a.z. weduwe Jan Wouters, strekkende van de h. geest van sBosch tot aan Arien
Brekelmans,
item een erfelijke weg van 5 of 6 roeden, als voor,
b.z. Arien Claessen
item een broekveld, als voor,
e.z. Cornelis Wouters, a.z. de heer Snel, strekkende van de lei tot aan Peter Emmens,
item een heide, weiland en akkerland, te Udenhout, 5 lopen,
e.z. Arien Claes Willems e.a., a.z. de lei,. Strekkende van de straat tot aan weduwe Gijsbert Joordens
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Arien Claes, a.z. en e.e. weduwe Gijsbert Joordens, a.e. de gemeint van Helvoirt
nog een akkerland te Helvoirt
voor de som van 1900 gulden
verkopers aangekomen door successie en koop
28 januari 1707

468/13v-14v

Adriaen Laurens Witlox te Helvoirt,
Verkoopt aan Jan Laureijs Witlox, zijn broer die de andere helft bezit,
De helft in groes of weiland, in het geheel 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. Biezenmortel,
b.z. en e.e. de kopers, a.e. h. geest sBosch
voor de som van 100 gulden
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verkoper aangekomen door koop van Cornelis Adriaen Gijsberts
27 oktober 1699

468/15v-16v

Gijsbert van der Hove,
Verkoopt aan Peterke weduwe Adriaen van der Schoor,
Een brouwhuis, met de schuur en de halve hof, zo als met Adriaen van Iersel is afgepaald, met nog een
aker genaamd den Halven weij, 3 lopen, te Udenhout,
Oost Cornelis Janssen Haemers, west kinderen Andries Jans Klijn, zuid Jacob Michiels c.s.,
Nog een weiland genaamd de weij aen Clatbosch, 1 ½ lopen,
Oost en west Aert Hamers, zuid de Broecksteeg, noord Adriaen van Iersel
Belast met jaarlijks een pacht van 5 ½ vat rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
Belast met jaarlijks een pacht van 2 vat rogge te sBosch
Belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers aan de heer van Deursen,
Voorwaarde: de schuur moet over een jaar geruimd zijn
Voor de som van 667 gulden
Verkoper door successie aangekomen
17 juni 1716

468/23-24v

Gerrit Huijbert Verhoeven te Haren, weduwnaar van wijlen Jenneke Aerts de Weert,
Verkoopt aan Michiel Driesse van den Bosch als man van Lucia Verhoeven, de tocht van
Teulland, te Udenhout 2 hond, in de Hooge outse ackeren (sic)
e.z. Peter Mathijsse, a.z. kinderen Adriaan Gijsberts van Eerssel, e.e. de h. geest sBosch, a.z. de
Spijkerkant,
item 1 hond land als voor, in de Huijsacker,
e.z. kinderen Adriaen Gijsberts van Eerssel, a.z. Adriaen Jooste Smolders, e.e. Jan Breekelmans, a.e.
Gerrit Peter van de Pasch,
voor de som van 120 gulden
Michiel Joosten (sic) van den Bosch verkoopt deze percelen door aan Peter Adriaen Heijmans te
Udenhout
10 november 1707

468/24v-26v

Adriaentje Adriaen van Ierssel, weduwe Jan Cornelis Smolders te Haren, en Seijke Ariens van Ierssel,
weduwe Laurens Laerhoven te Helvoirt,
Verkopen aan Anthonij Wouter Jan Emmen als man van Maria, Jan Adriaen Ketelaers als man van
Catharijn, en Adriaen en Jan en Cathalijn, allen erfgenamen van Herman van Ierssel,
Veel goederen in Helvoirt o.a. een stukje teulland 1 lopen, te Udenhout t.p. Biezenmortel,
e.z. kinderen Jan Cornelis Prins, a.z. Adriaen Claes Willems, e.e. de steeg, a.e. Jan Peters Verhoeven,
verkopers aangekomen van Adriaen Adriaen van Ierssel, hun broer
22 december 1706

468/26v-28v

sr. Bartholomeus van Mutsegem, te Dendermonde,
verkoopt aan sr. Hendrik van Schijndel koopman te sBosch,
o.a.
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10 sesteren en een “sleijk” vat rogge, in een meerdere pacht van 9 mud 2 sesteren rogge BM die
Hendrik de Cort zoon wijlen Thilkens van Bockhoven had gelooft Willem Langenaer te sBosch, te
betalen op O.L.V. lichtmis, uit onderpanden te Oisterwijk en Udenhout,
deze pacht had Agatha Buijs wettelijk en erfelijk opgedragen aan Agnees Buijs haar zuster, weduwe
Hendrik van Schijndel, schepenbrief sBosch 2 juli 1658
10 november 1706

468/30-32

Sr. Govert van Ceulen, wonende te sBosch,
Verkoopt aan sr. Paulus van Ceulen zijn broer burger en koopman te sBosch,
9 gulden jaarlijks, het restant van een jaarlijkse en erfelijke cijns van 15 gulden 5 stuivers, te betalen op
28 april uit een huis, schuur, erf, hof en erf daaraanliggende, 5 lopen, te Udenhout aan de Groenstraat
e.z. Lijnte dochter Jans Marcelis, a.z. Niclaes Woutersse van de Pas,
item uit een stuk land, teulland en dries, een sesters land, als voor,
e.z. Jenneke weduwe Jans Gerrarts, a.z. Joostken Jans Franken Elias voortijd en nu gekocht door
Anthonis
De totale schuld is nog 200 gulden voor de gehele cijns, die Anthonis wijlen Jan Franck Jan Elis te
Udenhout wettelijk en erfelijk had verkocht aan Gijsbertje Roekaerts, schepenbrief sBosch 28 april 1661
Verkoper aangekomen door de dood van zijn zoon Johannes van Ceulen, wiens moeder was juffrouw
Johanna van Nel(?)
15 maart 1701

468/32-34

Heer Jan Ingenval(?) rentmeester van St. Michielsgestel, oud- en nieuw herlaer als gemachtigde van
Francois Egon de la Tour Auvergne, prince van Auvergne, markies van Bergen op Zoom, heer van St.
Michielsgestel oud en nieuw herlaer etc.
Verkoopt aan sr. Rogier van Boxmeer koopman te sBosch
Een jaarlijkse en erfelijke cijns van 120 carolus gulden, te betalen op 15 maart uit allerlei bezittingen
waaronder twee perweijshoeven in het kwartier van Oisterwijk
7 juni 1689

468/42v-43v

Adriaen Jan Cuijpers, te Bezooien,
Verkoopt aan Jacob Michielsse,
Een weiland, 4 a 5 hond, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
e.z. Adriaen Creijne van Spaendonck, a.z. Jacob Drossaers, e.e. de broeksteeg, a.e. Mechtelt Jance
Cuijpers
verkoper aangekomen van zijn ouders
11 juni 1683

468/46-47

Hendrik Adriaen Hamers,
Verkoopt aan Huijbert Adriaen Lamberts van Hees, zijn zwager,
Huis, schuur en 2 ½ lopen aan de huizing, te Udenhout,
e.z. Faes Cornelis, a.z. weduwe Adriaen Emmerts vande Schoor, e.e. de gemene straat, a.e. de
kinderen Denis Schapendonk,
item een weijken genaamd het Busken, als voor, 2 lopen,
e.z. Gommert Janse de Cort, a.z. Cornelis Jan Hamers, b.e. Jan Denis Schapendonk
item een heijken, genaamd het Geerken, te Loon op Zand,
belast mat jaarlijks 6 vaten rogge en een qr(?) aan de armen van Oisterwijk
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

verkoper aangekomen van zijn ouders, op heden erfdeling
15 augustus 1693

468/47-48

Cornelis Adriaen Hamers,
Verkoopt aan Huijbert Arien Lamberts van Hees (X Maaiken Adriaen Hamers, Adriaen Jan Hamers
De helft van akkerland, 5 hond, genaamd Jenmoers acker, te Udenhout,
West Dries Jan Hendrix de Jong, a.z. de wederhelft, e.e. kinderen Arien Emberts van der Schoot(sic),
a.e. Adriaen Janse
Ze kopen met recht van vernadering meteen de helft van deze helft die aan Adriaen Jan Hamers was
verkocht.
Verkoper aangekomen door erfdeling van zijn ouders, vandaag voor deze schepenen sBosch
11 juni 1693 468/48-48v
Cornelis Adriaen Hamers,
Verkoopt aan Huijbert Arien Lamberts van Hees (X Maaiken Adriaen Hamers, Adriaen Jan Hamers,
ieder voor de helft
De helft van akkerland, 5 hond, genaamd Jenmoers acker, te Udenhout,
West Dries Jan Hendrix de Jong, a.z. de wederhelft, e.e. kinderen Arien Emberts van der Schoot(sic),
a.e. Adriaen Janse
15 maart 1701

468/49-50

Heer Johan Ingenval rentmeester van St. Michielsgestel, oud- en nieuw herlaer als gemachtigde van
Francois Egon de la Tour d’Auvergne, prince van Auvergne, markies van Bergen op Zoom, heer van St.
Michielsgestel oud en nieuw herlaer etc.
Verkoopt aan juffrouw Johanna van Beugen, weduwe Antonie van der Vliert
Een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 carolus gulden en 20 stuivers, te betalen op 15 maart uit allerlei
bezittingen waaronder twee perweijshoeven in het kwartier van Oisterwijk
Voor de som van 1500 gulden
11 juni 1694 468/50v-51
Jan Adriaen Hamers,
Verkoopt aan Huijbert Arien Lamberts van Hees,
De helft van akkerland, 5 hond, genaamd Jenmoers acker, te Udenhout,
West Dries Jan Hendrix de Jong, a.z. de wederhelft (Cornelis Adriaen Hamers), e.e. kinderen Arien
Emberts van der Schoot(sic), a.e. Adriaen Janse
11 juni 1693

468/51-52

Jan Adriaen Hamers, Hendrick Adriaen Hamers, Cornelis Adriaen Hamers en Adriaen Ariaen Hamers,
broers, en Cornelis Adriaen Joosten als man van Heijltien Adriaen Hamers,
Verkopen aan Huijbert Adriaen Lamberts van Hees, hun zwager, die het resterende zesde deel al bezit.
5/6 deel weiveld, genaamd de Agterste weij, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. en b.e. Aert Adriaen Hamers, a.z. de gemene steeg
5/6 deel broekveld, 2 lopen, genaamd de Hesseldonk, te Udenhout,
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e.z. Aert Adriaen Hamers, a.z. kinderen Steven Daniels,
belast met jaarlijks een cijns van omtrent 6 stuivers aan het geestelijke kantoor te sBosch
verkopers aangekomen door deling vandaag gepasseerd voor schepenen van sBosch, goederen van
Adriaentie Adriaen Hamers
26 juli 1712

468/52-53

Theodorus van Asten, gemachtigd door de heer Melchior van Susteren, koopman te Amsterdam, die
zich sterk maakt voor de kinderen en erfgenamen van Gijsbert van Susteren verwekt uit mevrouw
Helena Donckers,
Verkoopt aan heer en meester Victor van Beugem, ridder en gecommitteerde van de staten van
Brabant,
9 sestere rogge in een meerdere pacht van 14 sesteren rogge jaarlijks in nog een meerdere pacht van
7 mud rogge uit onderpanden te Udenhout
voor de som van 325 gulden
Helena Donckers aangekomen van haar moeder mevrouw Adriana van Harenbeek, weduwe heer
Johan Baptista Donckers
14 maart 1707

468/57v-58

Dries Gojaerts Driessen als man van Elisabeth Gojaert Marten Priems,
Verkoopt aan Jan Janse van Rijswijk te Heukelom,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Aert Gerrit Peijnenborgh, a.z. Peter van Kuensel, e.e. kinderen Jan Arien Jacobs van Rijswijk, a.e.
Adriaen Peter Vuchts
voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
468/59v-60
Adriaen Peter Brouwers als man van Maria Aertse van Criecken, wonende te Drunen verkoopt een
weiveld te Haren aan de Heesacker, aan Adriaen Peter Leermakers
20 juli 1700

468/66-68

heer en meester Johan Eeltiens, licentaat in de rechten, advocaat te Antwerpen,
verkoopt aan de sr. Leonard van Heck, burger van sBosch (X juffrouw Maria Anna Steenmans?)
een schoone en welgelegen hoeve lands, te Udenhout met alle rechten en toebehoren en houtwassen
met schone opgaande eiken en andere bomen, en houtwassen te Udenhout en Helvoirt, bestaande uit
de volgende percelen,
2 woonhuizen, schuren en dependentien, met 48 lopen teulland, 11 lopen gelegen in de Hagelse
ackeren dicht bij het voorschreven woonhuis,
e.z. de regulieren van Eindhoven, a.z. de gemene straat, e.e. de Gestelse straat, a.e. kinderen Jan van
Eersel,
item 3 morgen weiland rondom de voorschreven huizing,
item nog twee heivelden met houtwas en opgaande bomen te Helvoirt, t.p. aan de Schoorstraat,
item een hooiveld genaamd het Schoor te Helvoirt
item een weiveld, 3 morgen te Helvoirt
item een veld, 3 lopen
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item een heiveld gelegen aan de Rojen hoeck naast de halve hoeve
item een kamp hooi- of weiland, 3 morgen in de polder van Ham,
item een morgen hooi- of weiland in de polder van Ham,
item een kamp land 4 hond in de polder van Ham,
item 4 lopen land in de Ruijscampen
deze hoeve is nu in gebruik door Willem Adriaense de Cort en Jan Peter Verhulst,
deze goederen zijn belast met jaarlijks 3 sesteren rogge aan de armen van Oisterwijk,
belast met jaarlijks 36 stuivers cijns aan de geestelijke goederen te sBosch
voor de som van 6850 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader Wauther Eelkens, die het was aangekomen van de Carthuijzers
(uit Antwerpen, maar er worden nogal wat vertegenwoordigers genoemd ook van het kapittel generaal
van de Carthuizers, overeenkomst met de Staten Generaal)
6 januari 1687

468/75v-76v

Govert van Cromvoirt, gemachtigd door Hendrik Willems weduwnaar Vijverke Peters, te Udenhout aan
de Zandkant,
Verkoopt aan Cornelis Hendrix, zijn zoon,
De tocht in
Huis en hof, met akkerland daaraan liggende, 12 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan van Antwerpen, a.z. en e.e. Jan Cornelis Witlox, a.e. de Gommelse straat
Deze Cornelis verkoopt het weer aan Secretaris van der Meulen t.b.v. de voorschreven Hendrik
Willems.
verkoper aangekomen van zijn ouders
23 februari 1695

468/77v-78v

Adriaen en Huijbert, broers, zonen van Wouter Cornelissen verwekt uit Neeltie Huijbers, ook namens
hun broers en zusters,
Verkopen aan Hendrik Aert Hamers,
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Broeren, a.z. Adriaen van Hemert, e.e. de straat, a.e. Jan Freijsse van Abeelen,
item een weide, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Peter Teunis Jan Franken, a.z. Adriaen Driesse Leermakers, e.e. Adriaen Heijliger Brock, a.e. de
straat
belast met jaarlijks 5 vat rogge uit de weide
verkopers aangekomen van hun ouders
10 augustus 1701

468/79v-80

Dries Adriaen Witlox,
Verkoopt aan Peter Jance van Aelst,
Teulland en weiland, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Anthonij Driesse, a.z. de koper, e.e. kinderen Dries Adriaen Schijven, a.e. de heide
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht aan de heer van Deurne
belast met jaarlijks een ½ vat gerst aan het convent te Oisterwijk
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voor de som van 84 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
29 september 1692

468/84-85

Adriaen Cornelis de Jongh als man van Maria Thomas Jans, te Udenhout,
Verkoopt aan Claes Thomas Collinx te Udenhout
De helft in een stuk land, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. Brabantse hoek,
e.z. Simon Henricx Priems, a.z. Gerrit Ariens de Cort,, e.e. de gemeint, a.e. Cornelia dochter Willem de
Cort
belast met jaarlijks de helft van 15 stuivers aan de h. geest van Oisterwijk
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
5 maart 1698

468/85-85v

Wouter Peters van de Pas en Adriaen de Jongh,
Verkopen aan Claes Thomas Coleijns
Heibodem, 2 lopen, te Udenhout
e.z. kinderen Gerrit Ariens de Cort, a.z. Claes Thomas Colins, e.e. Aert Jacob Cornelis Witlox, a.e. de
gemeint
voor de som van 47 gulden
verkopers aangekomen uit de erfenis van hun ouders
3 november 1700

468/86-87

Jenneke dochter van Willem Claes Willems, weduwe Zeger Jacobs van de Voort, te Udenhout,
Verkoopt aan Niclaes Thomas Colijns te Udenhout,
Huis, schuur en aangelegen erf, met 20 of 25 roeden te Udenhout in den Hoek
e.z. Arien Willems Verhoeven, a.z. het vrouwenhuis, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Jan Arien
Waters
belast met 10 vaten rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 8 vaten en 2 vaten aan het kantoor van de heer Slingelandt
voor de som van 494 gulden 6 stuivers
verkoopster aangekomen in haar weduwlijke staat
het hout blijft gereserveerd aan de verkoopster
4 december 1703

468/87-87v

Cornelis Gerrit de Cort,
Verkoopt aan Niclaes Thomas Coleijns,
Een heiveld te Udenhout,
e.z. Claes Thomas Colijns, a.z. kinderen Dries Freijssen, e.e. de straat, a.e. weduwe Theunis Driessen
de Cort,
voor de som van 22 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
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7 januari 1711

468/93-94

Anthonij, Adriaen, Jan, Gerrit en Adriaen gebroeders en kinderen Jan Priems,
Verkopen aan Anthonij Priems te Vught,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. Biessenmortel,
e.z. kinderen Herman van Eerssel, a.z. Peter van de Laer, e.e. Jan Peters Verhoeven, a.e. Peter Aert
Stoormans,
voor de som van 102 gulden 10 stuivers
verkopers ieder voor 1/5 deel aangekomen van hun ouders
26 maart 1700

468/103-104

Peter Jance van Broekhoven als man van Maijke Janse van de Pas,
Verkoopt aan Peter Eijmbert van Doesburch
¾ deel voetsaet land te Udenhout,
e.z. Adriaen Claes Willems, a.z. de koper, e.e. Jacob Ariens van Rijswijk, a.e. Adriaen Claes Willems,
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
11 september 1698

468/104-104v

Gerrit Arien Huijben als man van Marijke Janssen,
Verkoopt aan Arien Ariens van de Pasch, te Helvoirt,
Akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Aert Ariens van Ierssel, a.z. weduwe Hendrik Ariens, e.e. Arien Claes Willems, a.e. Laurents Bernts
belast met jaarlijks een pacht van 8 lopen aan Mattijs van Gulick
voor de som van 356 gulden 5 stuivers
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
9 januari 1700

468/104v-106

Jan Willems, Jenneke Willems, Cornelis Willems Vouthengels, man van Heijltje Willems, Gerrit
Adriaens als voogd van Jenneke en Teuniske Willems,
Verkopen aan Jenneke Henricx,
Huis, hof en aangelag met een stuk akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. kinderen Jan Peters van Abeelen, a.z. Thomas Bastiaen Maes, e.e. heer van Wittenhorst, tot op de
straat,
belast met jaarlijks 100 gulden kapitaal aan de heer Slingelandt uit het huis
item akkerland, als voor, 1 ½ lopen,
e.z. Willem van Iersel, a.z. kinderen Thomas Maes, strekkende van Jacob Jan Huijberts tot op Corst
Lambert van Hees,
item een weiveld, als voor, 2 lopen,
e.z. Willem Breekelmans, a.z. kinderen Thomas Jan Maes, strekkende van heer van Wittenhorst tot op
Ariaen Heunen,
belast met jaarlijks 1/3 deel van 23 stuivers bisschopscijns
voor de som van 577 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders
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9 juli 1705

468/106-106v

Jan Laurens Verhoeven wonende te Udenhout,
Verkoopt aan Willem Corstiaen Brocke te Helvoirt,
Akkerland, te Udenhout,
e.z. Dirck van Noort, a.z. Wouter Corstiaens Brock, strekkende van de gemene straat tot de hoeve van
zijn Koninklijke Majesteit van Groot Brittangie
voor de som van 140 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
24 juni 1698

468/107-108

1/8 deel van een schuur en 9 lopen teulland en weiland aan elkaar gelegen Hoeve genaamd de
Vriesdonck te Oisterwijk
Maijke Peters weduwe Philip Schuermans doet het over aan Aert van Boxel die het meteen weer
doorverkoopt aan Jan, Cornelis en Wouter Schuermans
Belast met jaarlijks 1/8 deel in een zak rogge aan het geestelijk kantoor
Voor de som van 70 gulden
13 december 1713

468/108-109

Lijske Andries Vermeer, weduwe Jan Peter Coppens,
Verkoopt aan Peter en Anna haar kinderen
De tocht in de helft van een stuk teulland, 2 lopen, te Udenhout aan de Geselse straat,
e.z. Peter Jacobs van de Laer, a.z. Willem Corstiaen Brocke, strekkende van zijnde koninklijke
hoogheid de majesteit van Groot Brittagnie tot de straat
voor de som van 64 gulden
Zij verkopen hun helft het meteen weer door, en Willem Corstiaen Brocke zijn helft aan Wouter
Corstiaen Brocke te Helvoirt
Verkoopster (later verkopers) aangekomen van haar man, verkoper van zijn vrouws ouders
16 juni 1703

468/114v-115v

Jan Geverts de Cort, Dirk Eijmert Appels als man van Maria Gevers de Cort, Govaert en Huibert
Huijberts van Eersel, allen te Udenhout,
Verkopen aan Adriaen Marten Priems
Weiland, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. Cornelis Jan Driessen, a.z. Jan Cornelis Breekelmans, strekkende van de gemene weg tot aan
Dirck Jan Appels
belast met het onderhoud van de gemene weg en een bruggetje daarin
voor de som van 250 gulden
verkopers aangekomen van hun moeder Maria Cornelis van Eerssel
17 maart 1700

468/115v-116v

Jan en Aert Gijsbert van Eerssel, en Hendrik Kipping als man van Peternel Gijsbert van Eerssel,
verkopen aan Wouter en Peter van Eerssel hun broers en zwagers
3/6 deel in teulland, 4 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
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item een stuk weiland, als voor,
voor de som van 120 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
26 januari 1715

468/117v-119

Theodoor van Asten, notaris en klerk te sBosch, gemachtigd door heer Johan Francis Bonaerts,
wonende te Osch,
Verkoopt aan Herman Cremers
Een roggepacht van 7 malder rogge, waarvan 3 malder rogge jaarlijks betaald wordt door de raad en
rentmeester generaal van de episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch, en de resterende 4
malder rogge door Arien Breekelmans en(niet ingevuld) Bushoven, wonende in Udenhout, uit
onderpanden aldaar
Deze roggepacht is Johan Francis Bonaerts aangekomen van zijn vader Gijsbert Bonaerts die hem
voor 2/3 had gekocht van Petrus Johannes van Berchem c.s. (Oisterwijk 29 juni 1695), 1 malder van
Jacob Willems de Jongh, (schepenbrief van 8 mei 1685) en het resterende gedeelte door successie
Voor de som van 900 gulden
17 maart 1713

468/124-125v

de heer Johan Hartongh, wonende te Oisterwijk, gemachtigd door Wouter Peter Verhoeven, als
momboor van de 5 onmondige kinderen van wijlen Adriaen Teullincs, verwekt uit Jenneke Peters
Verhoeven,
verkoopt aan Lambert Francis Brocken te Berkel
akkerland, 2 lopen, te Oisterwijk onder Udenhout in de Groenstraat, (192 gulden)
e.z. Hendrik Vermeer, a.z. de gemene straat, strekkende van Jan Adriaen Jan Neelen tot aan Adriaen
(niet ingevuld)
item nog een stuk broekveld, 6 lopen, als voor , (132 gulden)
e.z. Adriaen Peters, a.z. Wijnant Gijsbert van Eerssel, strekkende van de gemene straat tot aan Jan
Wijnants van Eerssel
beide percelen leenroerig aan de raad van Brabant,
voor de som van 324 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

20 april 1683

468/126v-127

Gerrit Ariens van de Pas, wonende te Helvoirt,
Verkoopt aan Jan Hendrik Smolders te Helvoirt,
Land, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Hoekacker,
e.z. Dries Janssen van de Pas, a.z. Jan Ariens, strekkende van Adriaen Claes Willems toto Adriaen
Jacobs Brocken,
belast met jaarlijks een sester rogge aan Jenneke van Gulick
geen koopbedrag vermeld
verkoper aangekomen van zijn ouders
22 december 1702

468/127-128

Jan Joost Willems te Udenhout
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Verkoopt aan zijn broer Jacob Joost Willems,
1/5 deel in de gehele nalatenschap van zijn ouders, gelegen in Udenhout en Helvoirt
belast met jaarlijks 1/5 deel in 3 vat rogge aan Van Beugen in de visbank
belast met jaarlijks 6 vat rogge aan het groot gasthuis te sBosch
voor de som van 115 gulden
17 februari 1701

468/129-130v

Wouter Willems, weduwe van Lijske Dirck Bouwens, wonende te Vught,
Verkoopt aan mr. J:(?) Louis van Cattenburgh, secretaris van sBosch t.b.v. Neeltje zijn enige dochter,
verwekt uit Lijske Dirck Bouwens
(wordt meteen doorverkocht aan Jenneke Jance weduwe van Gijsbert Joordens)
De tocht in de helft van een schuur, teulland, weiland en heiland,
Namelijk de schuur met een stuk teulland genaamd den Hoogen acker, 2 lopen, 25 roeden, te
Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Peter Thomas Maes, a.z. kinderen Peter Coolen, strekkende van Wouter Joordens tot de kinderen
Gijsbert Joordens,
item teulland, genaamd den Legen acker, 5 lopen, als voor,
e.z. Freijs Cornelis Peters, a.z. kinderen Gijsbert Joordens, strekkende van Jacob Ariens van Rijswijk
tot Jan Vreijsse
item teulland, genaamd den Agstersten acker, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. weduwe Peter Breekelmans, a.z. kinderen Gijsbert Joordens, strekkende van kinderen Peter
Coolen tot aan weduwe Peter Breekelmans,
item weiland, genaamd de Streep of Leege weij, 7 lopen, als voor,
e.z. weduwe Peter Breekelmans, a.z. Jan Willem Meijs e.a., strekkende van kinderen Peter Coolen tot
aan een gemene straat met enkele erven heide te Helvoirt
belast met jaarlijks de helft in 4 sesteren rogge aan juffrouw Bex te sBosch
belast met het onderhoud voor 1/8 deel in de brug over de gemene lei
voor de som van 583 gulden 2 stuivers
8 mei 1700

468/131-132

Adriaen Aertse van Laarhoven, Goijaert Aertse van Laarhoven, Jan Franck van Bergeijck verwekt uit
Geertruij Aertse van Laerhoeven, voor henzelf, en ook namens Jenneke Aertse van Laerhoven,
Verkopen aan Adriaen Denis Schapendonk, mede t.b.v. Petronella Joost Jansse Schapendonk,
wonende te Udenhout
4/7 deel in een huis, schuur, stede land en weiland, in het geheel 15 lopen, te Udenhout t.p. in de
Schoorstraat,
zuid de heer van Loon, west de heer van Loon en de weduwe Peter Ariens, noord kinderen Jan
Moonen, oost des heeren straat
item een weiland, 4 ½ lopen, als voor,
zuid Jan Cornelis Joosten, west Jan Janssen de Jonge c.s., oost Hendrik Janssen Dolck,
voor de som van 450 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
25 april 1709

468/132-133

Peter Willem Ariens de Cort en Gijsbert Joosten den Ouden als man van Marij, beiden te Drunen, en
Peter Freijssen van de Schapebrugh als man van Jenneke de Cort, wonende te Loon op Zand,
Verkopen aan
Weiland en teulland, 3 lopen, te Udenhout, t.p. de Schoorstraat,
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Zuid de heer van Loon, noord kinderen Hendrik Janssen Dolk, west kinderen van de kopers, oost de
straat,
Item akkerland, 3 lopen, als voor, genaamd den Haveracker,
Oost Peter Janssen van Broekhoven, west kinderen Peter Arien Spanne, zuid de koper, noord weduwe
Adriaen van Eerssel,
Item weiland, 2 lopen, als voor,
Zuid Jan Cornelis Joosten, noord Jan Jansse de Jongh c.s., west de koper, oost Hendrik Janssen Dolk,
Voor de som van 250 gulden
Verkopers aangekomen van hun ouders
24 januari 1705

468/134v-135

Joost Hendrick Eekels, Jan Jansse van Aelst als man van Grietje, Huijbert Ariens van Hees als man
van Marij en Jan Jans Dolck als man van Marij, allen dochters van Hendrik Joost Eekels, de eerste drie
wonende in Udenhout en de laatste in Berkel,
Verkopen aan Jan Peter Vermeer,
½ lopen land, te Udenhout, t.p. de Groenstraat,
e.e. de gemene straat, a.z. en a.e. de koper,
voor de som van 50 gulden
verkopers aangekomen van Maijke Joost van Eerssel, hun moeije
6 oktober 1682

468/135v-136

Govert van Cromvoirt, in afwezigheid van Paulus van Antwerpen, gemachtigd,
Verkoopt aan Jan Jan (sic) Peters Vermeer de oude,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Jan Willem Timmermans, a.z. de erfsteeg,
in gebruik geweest door Niclaes Simonse Priems
6 oktober 1682

468/136-136v

Govert van Cromvoirt, in afwezigheid van Paulus van Antwerpen, gemachtigd,
Verkoopt aan Jan Peters Vermeer de oude,
Teulland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. kinderen Adriaen Gommert, a.z. de erfsteeg
in gebruik geweest door Niclaes Simonse Priems,
27 augustus 1713

468/137-138

Pieter de Vliegh te sBosch,
Verkoopt aan Hendrik Teunisse van de Ven te Udenhout aan de Zandkant,
Huis, hof, en 8 lopen teulland en weiland, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. Jan Meijssen, a.z. kinderen Peter Aert Huijberts, a.e. de gemene straat en een steeg met
meer anderen
item weiland,, aldaar,
b.z. Peter van Broekhoven, e.e. Franck Michielsse, a.e. de steeg en kinderen Gijsbert Joordens,
item teulland, 4 lopen, gelegen in de Nieuwen acker, te Helvoirt
item weiveld te Helvoirt,
belast met jaarlijks de helft van een schepel rogge aan de heer rentmeester van Slingelandt,
belast met jaarlijks de helft van 16 stuivers aan de domeinen
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belast met jaarlijks een rente van 5 gulden aan sr. Spijckers, voor een kapitaal van 100 gulden
voor de som van 321 gulden
De Vliegh verkoopt de gerechte helft, de andere helft is in bezit van Anthonij de Broo,
Verkoper aangekomen van zijn ouders
25 november 1700

468/142v-143

Cornelis van Nimwegen, klerk ter secretarie van sBosch, gemachtigd door Cornelis Gerrit Sop en Peter
Willem Donders als man van Margriet Gerrit Sop,
Verkopen aan Adriaen Jan Hamers te Udenhout,
Land, te Udenhout t.p. de Loonse Molenstraat, de helft van 1 ½ lopen,
e.z. Gommert Janse de Cort, a.z. Freijs Denis Peters, e.e. weduwe Peter van de Schoor, a.e. Adriaen
Aert Hamers,
voor de som van 100 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
6 december 1690

468/143-144

Jan Adriaen Stevens Span en Jan Wouters van Broeckhuijsen (sic) als voogden over de 5 kinderen van
Adriaen Hendrik Stevens, verwekt door Engeltje Wouters van Broeckhoven,
Verkopen aan Adriaen Janse Hamers te Udenhout,
De helft in zaailand, 2 ½ lopen, te Udenhout
oost Dries Cleijmens, zuid Adriaen Emmens van de Schoor, west Dries Cleijmens, noord Laurijs Creijns
Denis
hier hoort een stuk hei bij,
belast met jaarlijks de helft in 4 ¼ vat rogge aan de tafel van de heilige geest te Oisterwijk
de onmondigen aangekomen van hun ouders
23 november 1690

468/144-145

Willem Cornelis van de Plas te Loon op Zand als man van Marijken Hendrik Stevens,
Verkoopt aan Adriaen Jan Hamers t.b.v. Dirksken Teunissen, zijn huisvrouw,
De helft van een stuk land te Udenhout aan de Loonse Molenstraat,
e.z. Dries Jans de Jongh, a.z. erfgenamen Adriaen van der Schoor, e.e. de koper, a.e. Denijs Freijssen
Schapendonk,
belast met jaarlijks de helft in 4 ¼ vat rogge aan de tafel van de heilige geest te Oisterwijk
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
8 maart 1704

468/145-146

Laurens en Cornelis Claessen, zonen wijlen Claes Cauwenbergh, beiden te Oisterwijk,
Verkopen aan Jan Tomas van Beurden, te Udenhout
Land, 2 sesteren, te Udenhout, half weiland en half teulland,
e.z. de koper, a.z. weduwe Adriaen Martens van de Wouw, e.e. de gemene straat, a.e. Niclaes
Rijmlant,
verkopers aangekomen van hun ouders
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23 juli 1700

468/149-150

op 13 oktober 1690 verkocht Antonij Michielse van Karkhoven,
aan Leendert Janse van Linden,
teulland, 5 kwartier lopen, te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
oost een mestweg, zuid kinderen Jan van Dal, west Adriaen Freijsse van Wouw, noord Gojaert Marten
Priem,
op 23 juli 1700 verschijnt Hendrik Paulus de Wit die zijn recht van naarderschap op dit perceel laat
gelden en het in bezit krijgt van de voornoemde koper.
Voor de som van 50 gulden
12 april 1695

468/150-151

Steven Jansen Wijtmans gemachtigd door Jan Wijtmans zijn vader als curator van de goederen van
Jan Peters Wijtmans, uitlandig, volgens appointement van heren schepenen van Loon op Zand dd 12
februari 1695,
Verkoopt aan Willemke dochter Willem Schuurmans, weduwe Servaes Cornelisse te Loon op Zand,
¼ deel in akkerland, te Udenhout, geheten de Broeckacker, dit vierde deel is 1 ½ hont,
west de gemene steeg, noord weduwe Servaes Cornelisse, oost Simon Peter Sevaessen (sic) zuid
Gommert Jansen de Cort,
weiland, te Udenhout, geheten de Voorste weij, 1 lopen,
noord Adriaen van Hemert, oost en west weduwe Servaes Cornelisse, zuid de gemene steeg
12 april 1695

468/150-151

Steven Jansen Wijtmans gemachtigd door Jan Wijtmans zijn vader als curator van de goederen van
Jan Peters Wijtmans, uitlandig, volgens appointement van heren schepenen van Loon op Zand dd 12
februari 1695,
Verkoopt aan Willemke dochter Willem Schuurmans, weduwe Servaes Cornelisse,
Akkerland, te Udenhout, genoemd de Lange weij, 5 vierendeel hont,
Noord Adriaen van Hemert, oost weduwe Servaes Cornelisse, zuid en west weduwe Adriaen Gojaert
Simonse
12 april 1695

468/150-151

Steven Jansen Wijtmans gemachtigd door Jan Wijtmans zijn vader als curator van de goederen van
Jan Peters Wijtmans, uitlandig, volgens appointement van heren schepenen van Loon op Zand dd 12
februari 1695,
Verkoopt aan Willemke dochter Willem Schuurmans, weduwe Servaes Cornelisse
Weiland, te Udenhout genoemd de Agterste weij, 1 lopen,
Noord Adriaen van Hemert, oost Simon Peter Servaessen, zuid de gemene steeg, west weduwe
Servaes Cornelisse,
Akkerland, te Udenhout, achter de gemene watering, 40 roeden,
West en noord Adriaen van Hemert, oost weduwe Servaes Cornelisse, zuid weduwe Adriaen Gojaert
Simonse
1 mei 1716

468/156-157v

Laurens Schapendonk als man van Ariaentje Vermeer, Hendrik Goijaerts Vermeer en Peter Ariens
Vermeer, ieder voor ¼ deel
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Verkopen aan Wijnant van Eerssel, te Udenhout die het resterende vierde deel bezit,
Huis, schuur, hof, samen 2 ½ lopen, te Berkel
Ook:
Uitgeturfd moerveld te Udenhout, 1 lopen,
e.z. en e.e. Laurens Schapendonk, a.z. de verkrijger, a.e. de steeg
de eerste verkoper van zijn vrouws broeder, de tweede verkoper van zijn broer en de derde verkoper
van zijn oom aangekomen
6 januari 1702

468/157v-158v

Cornelis Willemse Vouthengels,
Verkoopt aan Aert Cornelis Fransse,
¼ deel in 9/10 deel van een huisken en 1 lopen land, te Udenhout,
e.z. Wouter Woutersse Vouthengel, a.z. en e.e. erfgenamen Dries Janse de Jongh, a.e. de straat
voor de som van 22 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders
19 april 1673

468/159-160

Wouter Adriaen Peters te Udenhout,
Verkoopt aan Simon Marten Priems te Udenhout,
Land, ½ lopen, te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
e.z. Adriaen Peters, a.z. Simon Martens, e.e. Gijsbert Jansse, a.e. Adriaen Teunisse Cruijs,
verkoper aangekomen van zijn ouders
16 november 1675

468/160-161

Wouter Adriaen Peters te Udenhout,
Verkoopt aan Simon Marten Simon Priems te Udenhout,
land, genaamd de Agterste acker, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Simon Martens, a.z. en e.e. Adriaen Teunisse Cruijsse, a.e. Gijsbert Jansse Cruijsse
19 december 1704

468/160v-161v

Teunis Jan Ariens te Helvoirt, als man van Joosje dr. Arien Hendrik Jooste,
Verkoopt aan Willem Ariens de Cort, t.b.v. Mechel Simonse (= een vrouw) te Udenhout
Een weiland, 1 lopen, te Udenhout t.p. Winkel,
e.z. de koper, a.z. weduwe Jan Laurens Coolen, e.e. de Gommelse straat, a.e. Emmert Jance van
Strijthoven,
verkoper aangekomen van zijn vrouw
16 januari 1705

468/161v-162

Joost Peters Verhulst als man van Cathalijn Dirck Dirck te Helvoirt,
Verkoopt aan Willem Adriaen de Cort, t.b.v. Mechel Simons te Udenhout,
Een weiland, 12 roeden, te Udenhout,
e.z. en a.z. de koper, e.e. de Gommelse straat, a.e. Eijmbert Jansse van Strijthoven
voor de som van 15 gulden
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verkoper aangekomen van zijn ouders
17 januari 1705

468/162v-163

Mighiel Huijberts en Aert Laurensse als man van Eerken dr. Huijbert Gielen, beide te Helvoirt,
Verkopen aan Willem Adriaen de Cort t.b.v. Mechel Simons te Udenhout,
Een weiland, 18 roede, te Udenhout t.p. de Kuse weij,
e.z. en a.z. de koper, e.e. de Gommerse straat, a.e. Eijmbert Jansse van Strijthoven
voor de som van 22 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
22 mei 1697

468/163v-164

Jan Peters van der Cruijssen,
Verkoopt aan Jan Peters Vermeer
Akkerland, 6 lopen, te Udenhout,
e.z. Laurens Adriaen Witlox, a.z. de heer van Beugen, e.e. een erfweg, a.e. Wijn Janssen van
Broekhoven,
belast met jaarlijks 11 vat rogge aan Aert van Heuvel
de huidige huurder mar het nog 7 jaar in huring houden
voor de som van 585 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
25 mei 1706

468/164-165

Arien Jansse van Aelst te Udenhout,
Verkoopt aan Peter Gijsberts van Rijswijk
Teulland, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Aert Marcelis, a.z. Freijs Ariens van Buel, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Jan Appels,
belast met jaarlijks 3 vat rogge aan het kantoor van de heeren van Deurne
voor de som van 309 gulden
verkoper aangekomen door koop van sr. Herman Cremers als administrateur van de goederen van het
begijnhof d.d. .. .. 1705
17 maart 1717

468/165-166

Peternella weduwe Gerrit Witlox te Udenhout,
Verkoopt aan Peter Gijsberts van Rijswijk, en Adriaen Adriaen Marcelis, beiden voor de helft,
1/3 deel in een stede land te Udenhout t.p. Slimstraat, 8 a 9 lopen,
e.z. Aert Gerrits Pijnenburg, a.z. Arien Peter Vuchts, e.e. de Slimstraat, a.e. de heer van Beugen,
voor de som van 210 gulden
verkoper aangekomen van haar ouders
15 april 1710

468/166v-167v

Wijnant Jansse van Abeelen te Udenhout, eertijds weduwe van Marij dochter Gijsbert van Rijswijck,
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Verkoopt de tocht aan Gijsbert en Mariken Wijnants van Abeelen,
Akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout t.p. in de Biezenmortel,
e.z. Jan Peters Verhoeven, a.z. Jan Freijnssen Bernarts, e.e. de gemene straat, a.e. de tafel van de
heilige geest (sBosch),
verkoper aangekomen van zijn ouders
de kopers verkopen dat perceel meteen door aan Pieter Gijsberts van Rijswijck, hun oom, te Udenhout
voor de som van 75 gulden
5 november 1695

468/168-169v

Matheus van Aelst bakker en burger van Helmond, zich sterk makende voor zijn 4 kinderen genaamd
Grietje, Maria, Michiel en Klaerken, verwekt door Niclaes Willem Pijnappels, die in voormelde kwaliteit
had verklaard te ontheffen en kost en schadeloos te houden sr. Arnoldus van Beugen, burger te
sBosch, van een som van 340 gulden, die aan de genoemde kinderen waren voorgeschoten door de
heer Hubertus van der Leenput (sic) en juffrouw Catharina van der Leenput, en betaald aan de
erfgenamen van Jacob Pijnappel binnen sBosch, welke som verhaald mag worden op een cijns van 3
malder rogge in Udenhout, zoals door Jacob Pijnapppel de oude op 26 augustus 1626 en Jacob
Pijnappel de jong op 14 juli 1695, in een meerdere pacht van 3 mud rogge door de comparanten aan de
voornoemde van Beugen wettelijk opgedragen op 30 november 1695
Volgens mij bevestigd Matheus van Aelst in bovengenoemde kwaliteit deze belofte.
3 november 1696

468/170v-171

Willem en Lambert, zonen van Jan Rijsix (sic)
Verkopen aan Jan Jansen van Aelst,
1 lopen land, te Udenhout,
e.z. Jan Ariens van Rijsix, a.z. Gijsbert Janse de Cort, e.e. kinderen Teunis Gijsberts, a.e. heilige geest
sBosch
voor de som van 150 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
3 november 1696

468/171-172

Jan Arien van de Pas, voor zichzelf en voor Jan Theunis Rosen, voogden over Peter zoon van Thomas
Janse Maes,
Verkopen aan Jan Jansen van Aelst,
Huis met erf, te Udenhout,
e.z. weduwe Freijs Janse van Rijswijk, a.z. Gijsbert Martens de Cort, e.e. de straat, a.e. Gijsbert Marten
de Cort,
item 1 lopen land als voor,
e.z. Gijsbert Martens de Cort, a.z. weduwe Freijs Jan Emmens, b.e. een gemene steeg
voor de som van 275 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
3 mei 1698

468/172-172v

Joost Hendrik Eeckels,
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

Verkoopt aan Jan Jans van Aelst,
Een hoekje land, 7 a 8 roeden, te Udenhout,
e.z. Simon Jan Gommerts, a.z. Jan Jans van Aelst, e.e. Maaiken Teunis Driessen, a.e. de straat
voor de som van 19 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
26 maart 1700

468/172v-173

Arientie Jacobs weduwe Gijsbert Martens de Cort,
Verkoopt aan Jan Jansen van Aelst,
Teulland, 7 kwartier lopen, te Udenhout op het Winkel,
b.z. Jan Jansse van Aelst, e.e. het groot gasthuis, a.e. kinderen Theunis Huijberts,
voor de som van 300 gulden
verkoopster aangekomen van haar ouders
26 maart 1700

468/173v-174

Peter en Heijltie en Jan Jansen van Esch als man van Maike, Jan Gielen Deckers als man van
Jenneke, Jan Theunis Priems als man van Arientie, allen kinderen van Adriaen Janse van Gorcum,
Item Gijsbert van den Boer als man van Arientie dochter van Jan, zoon van Ariaen Janse van Gorcum,
Maria en Geltie dochters van dezelfde Jan Adriaen Janse van Gorcum,
Voor henzelf en voor Ariaen hun onmondige broer en zwager, ook zoon van Jan Adriaen Janse van
Gorcum
Verkopen aan Jan Jansen van Aelst,
Teulland, ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Ariaen Brekelmans, a.z. weduwe Gijsbert Martens de Cort, e.e. het grote gasthuis te sBosch, a.e.
Jenneke Joost de Cort,
voor de som van 184 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun vader en grootvader
20 februari 1715

468/174v-175v

Leonard en Jacoba van Herlaer, met hun gekozen voogden, met uit naam van Jan en Anna van Herlaer
hun broer en zuster,
Verkopen aan heer Johan Querijn van Niel, koopman en burger te sBosch
Een schuld van 300 gulden, gelooft door Huijbert Jan Huijbert Roeloffs te Heesch, t.b.v. sr. Johan van
Niel, zoals staat in schepenbrief van sBosch dd. 23 juni 1648, rente van 5 procent, nu gereduceerd tot
een bedrag van 13 gulden en 10 stuivers, jaarlijks,
Item alle landerijen gelegen te Udenhout, omtrent 18 lopen, nu in gebruik door Jan Jansen van Cleeff,
alias Henskens, volgens deling en scheiding te sBosch op 14 april 1712,
Belast met jaarlijks 7 vat rogge aan het groot gasthuis te sBosch,
Belast met jaarlijks 7 en 8 stuivers aan de kerk van Loon op Zand
Voor de som van 805 gulden
28 mei 1697

468/175v-176v

Aert Cornelis Banckmans te Cromvoirt,
Verkoopt aan Bastiaen Willems Witlox te Udenhout,
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Een groes en heiveld met enige bossen, 2 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. erfgenamen Grietjen vanden Heuvel, a.z. en e.e. de koper, a.e. Adriaen Huijberts van Laerhoven
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen door successie
6 oktober 1713

468/176v-177

Jan Peters Vermeer te Udenhout,
Verkoopt op 6 juni 1713 aan Joost Jansen van Iersel te Udenhout,
Weiland en akkerland, ¾ lopen, in de Zeshoeven te Udenhout,
e.z. Willem Peters van Iersel, a.z. Cornelis dochter Jacob Jansen, e.e. Peter Hendric van Iersel, a.e.
Joostje dochter Jan Mulders
voor de som van 50 gulden
Op 6 oktober 1713 komt Willem Peters van Broekhoven als man van Marij dochter Jacob Jansen en
laat zijn recht van naarderschap gelden.
9 mei 1716

468/177-178

Jan Meus Raijmakers, borgemeester van Udenhout, gelast door Jan Jacob Jansen, te Udenhout,
Verkoopt aan Willem Peters van Broekhoven, die al 4 1/45 deel bezit,
1/15 deel in een huis, varkenskooi, hof en dries daaraangelegen, geheel 5 lopen, te Udenhout bij de
kreitenmolen,
e.z. juffrouw Maria Munten, a.z. Willem Peters van Broekhoven, e.e. Cornelis Vermeer, a.e. de gemeint,
item 1/15 deel in een weiveld, genaamd ´t Ven, 2 ½ lopen,
e.z. Willem Peters Aert Weijten, a.e. Joost Tomas Maes, e.e. Joostjen dochter Jan Mulders, a.e.
kinderen Marcelis Corsten
item 1/15 deel in akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Leonard Stockvis, a.z. Willem Cornelis Vermeer, e.e. kinderen Marcelis Corsten, a.e.
Aert Cornelis Peijnenborgh,
item 1/15 deel in een heiveld te Drunen
belast met jaarlijks 1/15 deel in een rente van 7 gulden 10 stuivers aan het mannen gasthuis te
Oisterwijk
voor de som van 52 gulden
verkoper aangekomen van Freijs Jan Jacobs, zijn oom
3 juli 1686

468/178v-179v

Govert van Cromvoirt, borgemeester te sBosch, gemachtigd door Jan Willemse Pheninx en Antonie
Aerts als man van Catalijn Willems, mede voor Peter Willemse en Gerit Adriaense als man van
Maaiken Willemse ,kinderen en erfgenamen van Willem Gerrit Pheninx,
Verkopen aan Gerart Willem Witlox, Bastiaen Willem Witlox en Peter Frank Michielsse
Teulland, 3 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Bastiaen Arien Witlox, zuid en west Hendrik Willem Claessen, noord de gemene straat,
item 2 lopen teulland, als voor,
west Peter Franken, oost Gerrit Willem Arikens, e.e. Jan Arien Witlox, a.e. de gemene straat,
item twee weikens, de ene 1 ½ lopen en de andere ook 1 ½ lopen,
item 12 roeden hof als voor,
noord en zuid Peter Franken, west de erfgenamen Peter Wouters ea.,
item een weiveld, 2 lopen,
west Gerrit Willem Arikens, oost Bastiaen Willem Arikens,, e.e. Jan Arien Witlox, a.e. de gemene lei,
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item teulland, als voor, 1 lopen,
met de schuur die daar op staat,
west Jan Arien Witlox, oost Gerrit Willem Witlox, zuid Jan Arien Witlox, oost de gemene straat,
item akkerland, 1 ½ lopen,
west en zuid de heer Sebers, oost Bastiaen Willem Ariens, oost (sic) de gemene straat
item een broekveld, over de lei, genaamd de Riddingh,
oost Joost Jansen, west kinderen Peter Wouters,
belast met een cijns van 1 gulden 15 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan het Catharina
gilde te sBosch
belast met jaarlijks 2 mud reductie in 2 ponden paijment in een meerdere cijns van 10 gulden 14
stuivers,
belast met jaarlijks 3 gulden 15 stuivers aan degene daartoe gerechtigd
verkopers aangekomen van hun ouders
468/180-180v
Evert Buijsters als man van Catarina van Ceulen,
Verkoopt aan Aert Gerrit Peijnenborgh en Gerrit Janse Witlox, ieder voor de helft
Teulland, 16 lopen, te Udenhout, t.p. de Zeshoeven, in gebruik door Aert Gerardus Peijnenburgh,
Voor de som van 1525 gulden
Deze akker had Anna van Herck overgedragen aan Janne Paulus van Ceulen, voor schepenen van
sBosch op 10 april 1675 en is de verkoper aangekomen door successie van zijn vrouws ouders
21 november 1697

468/181-181v

Jan Joost Claessen,
Verkoopt aan Claes Peter Claessen,
Een broekveld, 4 lopen, te Udenhout,
e.z. de Hemelrijkse hoeve, a.z. kinderen Jan Joost Jan Emmen, e.e. Aert Cornelis Cauwenbergh, a.e.
een gemene steeg
belast met jaarlijks een cijns van 12 ½ stuivers aan de bisschop
verkoper aangekomen van zijn ouders
6 september 1607 (sic)

468/181v-182

Jan Teunis Cornelis Witlox te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Jans Witlox, te Udenhout,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout, t.p. om de Hooghoutse ackers
b.z. kinderen Aert Peter Heeren, e.e. kinderen Claes Joost Jan Joris, a.e. een zeker gasthuis
item teulland, 2 lopen, als voor, in de Biesmortels acker,
e.z. Adriaen Jan, a.z. een mestweg, e.e. kinderen Wouter van Baest, a.e. Willem Jan Henricx
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
23 december 1693

468/182v-183

Laurens Jan Laurens wonende te Udenhout,
Toont zijn blinkende en klinkende penningen en maakt gebruik van zijn recht van naarderschap,
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De zuidwaartse helft in akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Molenstraat,
e.z. Cornelis Willem Ariens (de wederhelft), a.z. Mattheus Willem Bergmans, e.e. Jan Peter van den
Bosch, a.z. Jan van den Broeck,
op 29 december 1692 door Willem Hendrik Willem Ariens verkocht aan Adriaen Freijsse te Udenhout
12 juli 1713

468/190-190v

Wijnant Hendrix van Iersel te Udenhout,
Verkoopt aan Adriaen Jansen Bergmans te Udenhout,
Een bosveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. in de Schoorstraat,
e.z. Jan Willems van Hees, a.z. Willem Henrix van Iersel, e.e. de koper, a.e. Arien Peter Vermeer,
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
13 mei 1697

468/193v-194

Antonis Antonisse Smolders, weduwnaar van Maria Claes Geven, gemachtigd door hun testament om
voor 300 gulden aan onroerende goederen te verkopen,
Verkoopt aan Jacob Ariens van Rijswijk te Udenhout,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
e.z. Laurens Bernart, a.z. Laurens Jansen van Rijswijk, e.e. heilige geest sBosch, a.e. de Spijkercamp
(sic),
Marie Claes Geven aangekomen van haar ouders
24 augustus 1697

468/194v-195

Laurens Ariens Witlox, te Udenhout,
Verkoopt aan Aert Jansen Schapendonck te Udenhout,
Weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Lege reijten,
e.z. Arien Heijliger Brock, a.z. Teuwen Willem Bergmans, e.e. Arien Lambert Brock, a.e. de verkoper,
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
26 maart 1694

468/196-196v

Wouter Mattheussen, voor zich zelf en als man van Maaiken Ariens te Udenhout,
Verkopen aan Adriaen Vreijs Peters te Udenhout,
Teulland, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. koper, a.z. Cornelis Gijsbert, e.e. heer Casteren, a.z. de koper,
(verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders)
item een heibodem te Udenhout op de Kreitenhei,
e.z. Adriaen Cornelis Adriaens, a.z. de gemeint, e.e. Gerrit Peter Theulinx, a.z. de gemeint
(verkoper aangekomen van zijn ouders)
14 februari 1713

468/196v-197v

Adriaen van Cromvoirt te Orthen,
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Verkoopt aan Adriaen vander Wouw te Udenhout,
Een heikamp, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Biezenmortel,
e.z. Adriaen Peter Vuchts, a.z. kinderen Aert Peter Heeren, e.e. juffrouw Munten, a.e. de heer Adriaen
Snelle
voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
9 augustus 1709

468/197v-198

Aert Dries Cuijpers, als man van Maria Aertsse de Ridder, te Moergestel,
Verkoopt aan Arien Freijssen van Wou te Udenhout,
Moerveld, 14 roeden, te Udenhout,
e.z. weduwe Lena Jan de Ridder, a.z. Willem Aert de Ridder, e.e. Gevert Ariens van Deursen, a.e.
Peter Gijsbert van Eersel,
voor de som van 85 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
7 februari 1699

468/198v-199

Antonie en Jacobus, zonen van Gerrit Jansen vande Graef, voor hen zelf als mede voor Cornelis
Jacobs van de Wouw hun zwager,
Verkopen aan Adriaen Jacobs van de Wouw,
Teulland, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. heilige geest sBosch, a.z. Gerrit Cruijten, e.e. kinderen van (niet ingevuld) Verhulst, a.e. Jan
Adriaen Peters van de Pasch
belast met een pacht van 6 vaten rogge aan de kinderen Philips van Beugen
belast met jaarlijks 85 gulden aan Leijn Bevis met meer anderen
voor de som van 427 gulden 3 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders
13 juli 1680

468/199-199v

Adriaen Adriaens vande Wouw, maakt gebruik van zijn recht op naarderschap,
Een weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in Biezenmortel,
e.z. kinderen Jan Gijsberts, a.z. erfgenamen Cornelis Hendrix, e.e. Joost Willem Joosten, a.e. Laurens
Berent Martens,
op 14 maart 1680 (sBosch) verkocht door Gijsbert Martens de Cort als man van Ariaentje dochter
Jacob Adriaen vande Wouw aan Laurens Bernaert Martens
14 maart 1680

468/199v-200

Gijsbert Martens de Cort als man van Adriaentie Jacob Ariens vande Wouw,
Verkoopt aan Laurens Bernaert Martens,
Een weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in Biezenmortel,
e.z. kinderen Jan Gijsbert, a.z. erfgenamen Cornelis Hendrix, e.e. Joost Willem Joosten, a.e. Laurens
Berent Martens,
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
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10 december 1713

468/200v-202

Voor schepenen van Venloon verschijnen,
Adriaen Adriaens, Jenneken Adriaens en Maria Adriaens, kinderen van Adriaen Jan Ariens verwekt uit
Maria Aertsen de Ridder, met als voogd Adriaen vanden Hove
Zij maken een erfdeling van de goederen van hun ouders,
Jenneken Adriaens verkrijgt,
Huis, schuur, met 5 hont land, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
Oost Jan Driessen den ouden, west Willem Aerts de Ridder, zuid Dirk Jansen Broeckhoven,
Item weiland, genaamd de Osse weijde, als voor,, 4 hont,
Item nog de helft in 1 ½ hond heide, genaamd het Gommelen,
Item nog een broekveld, als voor, 1 ½ hont, genaamd het Schouwbroek
Maria Adriaens verkrijgt:
3 hont land te Udenhout bij de kreitenmolen,
item 1 ½ hont weiland, als voor in de Slimstraat,
item een hont moer als voor in de leege reijte
item de helft in 4 hont hooiland te Bezooien onbedeeld met Willem Aertse de Ridder
item nog 3 ½ hont land te Loon op Zand op de Molenstraat
oost Jan Denis Schapendonk, west Corstiaen Jansen de Jongh, zuid Wouter Vouthengel, noord Jan
Jansen de Jongh
17 december 1692

468/204-205

Jacobus en Jozijntje kinderen Claes Cornelis Schevels, en Anthonis Anthonis Mulders als man van
Maria Claes Cornelis Schevels
Verkopen aan Laurens Jansse van Rijswijk te Udenhout,
Een heiveld, 6 lopen, te Udenhout,
e.z. Ariens Claes Willems, a.z. kinderen Jan Cornelis van Ierssel, e.e. de gemene straat, a.e. Cornelis
Joosten vande Pas,
verkopers aangekomen van hun ouders
17 maart 1701

468/206v-207

Hendrik Kippingh als man van Petronella Gijsberts,
Verkoopt aan Jan Gijsberts van Ierssel,
Teulland en groes, 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
Het teulland, e.z. Thomas van Beurden, a.z. de koper, b.e. de gemeint,
De groes, e.z. Adriaen van Beugen, a.z. de koper,
Voor de som van 200 gulden
Verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
29 juni 1709

468/207v-208

Jan Jance van Iersel,
Verkoopt aan Jan Adriaen Brekelmans, te Berkel,
Een bosveld met opgaande eikenbomen, te Udenhout op het Gommelen, 1 ½ lopen,
e.z. Jan Willem Borghmans, a.z. Jan Breekelmans, e.e. Freijs Adriaen Witlox, a.e. Jan Bergmans,
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voor de som van 190 gulden
verkoper aangekomen van ouders
2 maart 1716

468/210v-211

Anthonij Peter Franken te Udenhout,
Verkoopt aan Frans Jansse van Deurne,
Teulland, 1 ½ lopen, met sloten en kanten en heggen te Udenhout, in de Slimstraat,
e.z. Heijliger Aert Grevenbroek, a.z. Frans Jance van Deurne, e.e. weduwe Peter Brock, a.e. Nelis Aert
Brekels,
voor de som van 63 gulden 15 stuivers
belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers aan mevrouw van Beughem
verkoper aangekomen van zijn ouders
28 april 1712

468/211v-212

monsieur Theodoor van Asten, laatst weduwe van juffrouw Johanna van Rotterdam,
verkoopt aan sr. Bastiaen Lamleij, burger te sBosch
een jaarlijkse en erfelijke pacht van 5 mud rogge, nu gereduceerd tot 30 gulden jaarlijks, belooft door
juffrouw Lutgardus van Campen aan Geertruij dochter wijlen IJwan van Campen, van en uit een hoeve
land te Udenhout en andere percelen, zoals beschreven in de akte van 20 december 1628 voor
schepenen van sBosch, en de originele belofte gedaan op 22 mei 1586
voor de som van 750 gulden
verkoper aangekomen door deling van 29 juli 1711 te sBosch
13 januari 1683

468/217-218

Jan Jance Nieulant,
Verkoopt aan Hendrik Arien Hamers,
¼ deel in een weiland, in het geheel 3 ½ lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
noord kinderen Frank Gielens, oost en zuid de gemene lei, west heilige geest sBosch,
verkoper aangekomen van Eerke(?) Jantrijn(?) dochter van Maijken Arien Huijben
31 augustus 1695

468/218-218v

Aert Cornelis Franken(?) te Cromvoirt,
Verkoopt aan Hendrik Arien Hamers,
Hei, te Udenhout, genaamd den Heijdries, 1 lopen,
b.z. Adriaen Huijberts, e.e. Jan Peter Cuijpers, a.e. gemene straat
verkoper aangekomen door successie
18 mei 1701

468/218v-219v

Anthonij Jan Adriaense,
Verkoopt aan Gerrit Pijnenborch,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout,
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e.z. Jan Peters Verhoeven, a.z. Gerrit Pijnenborch, e.e. Peter Gijsbert van Rijswijk, a.e. kinderen
Gijsbert van Ierssel,
belast met jaarlijks 3 vat rogge aan de broederschap
verkoper aangekomen van zijn ouders
13 mei 1699

468/219v-220

Theunis Jan Ariens,
Verkoopt aan Gerrit Pijnenborch,
Een hoekje weiland, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. kinderen van Giel Jaspers, a.z. erfgenamen Gerrit Pijnenborch, e.e. Hendrik vermeer, a.e. de straat
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
3 mei 1704

468/220v-221

Joost Huijbert Janssen, Cornelis Papen, Cornelis Peters, Cornelis Anthonis, Jan Claes Stockelmans
(sic), Peterke Ariens en Jenneke Ariens, met de voogden, allen erfgenamen van Jan Wouters van
Laerhoeven,
Verkopen aan Jan Adriaens van de Pas,
Land, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. de koper, a.z. Adriaen Jance van de Pas, e.e. weduwe Freijs Hendrix, a.e. Aert Adriaenze
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan Philips van Beugen
voor de som van 55 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen door successie
11 januari 1702

468/225v-226v

Jenneke Zegers van de Voort, met haar gekozen voogd,
Verkoopt aan Peter Mattijs Gerrits,
(land te Berkel
Item een weiland te Udenhout,
e.z. erve Breekelmans, a.z. Zeger Jansse Schapendonk, e.e. de staat, a.e. het Giersbergs broek
samen voor de voor de som van 150 gulden
verkoopster aangekomen van haar ouders
2 juli 1714

468/230-231

Adriaen Daniel Mutsaerts als man van Jenneke Cornelis Vermeer, te Moergestel,
Verkoopt aan
Teulland, 2 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen in de Berkhoek,
e.z. en e.e. de koper, a.z. weduwe Willem Mattheus Bergmans, a.e. de gemene meulestraet
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
21 december 1705

468/233v-236
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Rutger Tulleken en Francois Chatvelt, schepenen te sBosch, maken bekend dat voor hen is
verschenen de heer Herman Cremer als rentmeester van het groot begijnhof te sBosch, met
toestemming van de Raad van State, die goederen gaat verkopen t.b.v. het begijnhof
Huisplaats, hof en akkerland, aan elkaar gelegen, 10 lopen, te Udenhout aan de “groote straet”,
oost voortijds Cornelis Hendrik Lathouwers, a.e. Adriaen Jan Emmen, e.e. de gemene straat, west Aert
Dirck Nouwen,
item een beemd, genaamd den Hoekbeemt, aan de Brand, 10 lopen,
e.z. een heer te Brussel, a.z. Peeter Adriaen Gijben c.s., e.e. bevorens Meus Michiels, a.e. de Brand,
toebehoord hebbend aan Aert Hendrix van Oort en in gebruik door Jan Aert Marcelis, Arien Heijliger,
Elias Brocken c.s., en Elias Aert Breekelmans,
verkocht aan Cathalijn Heijliger Brocke en Adriaen van Aelst, beiden te Udenhout en ieder voor de helft,
voor de som van 260 gulden
belast met een jaarlijkse rente van 5 gulden 5 stuivers aan de “infirmarije” van het begijnhof
belast met jaarlijks een pacht van 10 vaten rog aan het bisdom van den Bosch
belast met jaarlijks een cijns van 15 stuivers aan de gezellen in de kerk van Oisterwijk
6 maart 1692

468/236v-237v

Cornelis van Strijp, conciërge van het raadhuis te sBosch, als evicteur,
Verkoopt aan Jan Ariens de Cort
Huis, schuur, schop, akkerland en teulland daar achter aan liggende, een weicap (sic) van 4 lopen,
“eene kijweijde”,
alles te Udenhout op het Winkel,
Zoals deze hebben toebehoord aan Jan Anthonis Deckers en Adriaen Jan Joosten
Nog een teulland, 1 lopen, te Udenhout op de Hooghoutse akkers zoals Jan Wouters van Laerhoeven
die het laatste toebehoorde
Belast met jaarlijks een pacht van 12 lopen rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
Belast met jaarlijks een cijns van 6 gulden 15 stuivers aan de heilige geest te Oisterwijk
Belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers uit het laatste lopen aan de weduwe van Rotterdam
8 mei 1682

468/237v-239

Maria Caphas(?) weduwe Johan Diepers van Meerhout, als evictrice,
Verkoopt aan Maijke Wouters, weduwe Peter Jans Dall(?) te Udenhout,
Huis, erf hof en aangelegen teulland, genaamd den Boer, samen 6 lopen, te Udenhout bij de kerk, aan
de Groenstraat
e.z. Gijsbert Wijtmans, a.z. kinderen Adriaen Jacobs van Rijswijck, e.e. kinderen Merten Simons, a.e.
de gemene straat
Door Cornelis van Strijp volgens vonnis van schepenen van sBosch verkregen op 26 februari 1681
1 juli 1679

468/239-240v

juffrouw Maria Coolen, weduwe sr. Joost Loeff van der Sloot, en nu weduwe van Gozijn van Rose,
verkoopt aan Maijke weduwe Peter Jan Dal(?)
en akker, genaamd den Patacker, 4 lopen, te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
a.z. weduwe Jenneke Jan Jacobs, e.e. Aert Jansse Vermeer, a.e. Hendrik Jansse de Ridder,
belast met jaarlijks 6 vat rogge aan de clarissen te sBosch
Simon van Stockum “den coop tegen den richter”
Vervolgens verkoop aan bovenstaande koopster.
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27 februari 1713

468/240v-241v

Paulus Adriaen Nauwen te Tilburg,
Verkoopt aan Cornelis Willem Vos, te Berkel,
Land te Udenhout, 4 lopen,
e.z. Theunis Jansse Wolffs, a.z. en e.e. de heer van Wittenhorst, a.e. Peter Jan Robben
item een weiveld, 2 lopen,
e.z. Jan Emmen van Rijswijk, a.z. en b.e. kinderen Joost Jance Schapendonk,
item akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Goijaert Heeren, a.z. Jacob Cornelis Jacobs, e.e. de gemene straat, a.e. de heer van
Wittenhorst
item een perceel van 1 lopen en enkele roeden, te Udenhout,
e.z. Adriaen Huijbert Piggen, a.z. kinderen Jacob Jan Piggen, b.e. de heer van Wittenhorst
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen door koop van Cornelis Willem Vos, schepen van sBosch op 22 augustus 1703
14 mei 1692

468/241v-242v

Joostje Cornelis Gijsberts weduwe Gijsbert van Rijswijk,
Verkoopt aan haar zonen Peter en Adriaen en Wijnant Jansse van Abeelen als man van Maria haar
dochter, allen kinderen van Gijsbert van Rijswijk
Een broekveld te Udenhout, 2 lopen,
e.z. Jan Freijsse van Abeelen, a.z. Willem Jan Huijberts, e.e. de heer van Wittenhorst, a.e. Jan Aert
Marcelis,
belast met jaarlijks 2 stuivers en een duit aan zeker armhuis te sBosch
de verkrijgers verkopen het op dezelfde dag door aan Willem Jan Huijbert Piggen, getrouwd met
Jenneke Hendrix
verkoopster aangekomen van Gerrit Steven Faessen haar oom
9 september 1705

468/243-244v

Anna Maria dochter van Adriaen van Eerssel, te Udenhout,
Verkoopt aan Aert Jance van Ierssel te Udenhout, die de andere helft bezit,
Diverse percelen te Haaren en:
2 lopenzaad “beiden” te Udenhout, op de Houtse straat
oost Cornelis Peter Priems, zuid Aert Jance van Ierssel, west de baron van Wittenhorst, noord de
gemene steeg
belast met jaarlijks een cijns van 6 duiten aan het kantoor van de heer van Deurne
weiland, 15 roeden, te Udenhout, genaamd in de Reet,
zuid Jan Geurt Heeren, west kinderen Jan Flooren jonker Jegers, oost weduwe Schapendonk,
belast met jaarlijks een cijns van 2 blanken aan het kantoor van de heer van Deurne
verkoopster aangekomen van haar ouders
11 mei 1694

468/244v-245

Govert van der Aa te Oisterwijk,
Verkoopt aan Aert Jance van Eerssel,
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Weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Houtse straat,
e.z. Aert Jance van Eerssel, a.z. weduwe Adriaen Jan Ariens, e.e. Jan Goijaert Heeren, a.e. een steeg
verkoper aangekomen van zijn ouders
14 maart 1691

468/245-245v

Laurens Hendrik Vughts te Berkel,
Verkoopt aan Adriaen Arien van Ierssel,
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Lijske Peter Ariens Priems, a.z. Adriaen Huijberts Piggen, e.e. Govert van der Aa, a.e. Adriaen
Adriaen van Ierssel,
verkoper aangekomen van zijn ouders
28 oktober 1692

468/250v-251v

Bernardus Jan Maes als man van Hillegonda Peter Schapendonck te Tilburg,
Verkoopt aan Adriaentje dochter Cornelis Aert Leppers, weduwe Joost Jansse Schapendonck
¼ deel in een huis, hof, schop, schuur en land, 9 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
e.z. Jan Nele, a.z. Jan Embert Jacobs, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Nelen
item ¼ deel in een weiveld en heiveld, 10 lopen, als voor,
e.z. Jan Nelen, a.z. Willem Ariens Vos, e.e. kinderen Jan Gerrits(?), a.e. Jan Denis Schapendonck
belast met jaarlijks ¼ deel in een halve zak rogge aan Pijnappel,
belast met jaarlijks ¼ deel in 3 ½ stuivers min een oortje gewincijns
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
19 maart 1712

468/252v-253v

Peter van Loon,
Verkoopt aan Ariaen Jan Gommers te Loon op Zand
Teulland, 1 ¾ lopen, te Udenhout, genaamd de Hoffstadt, in de Schoorstraat,
e.z. Hendrik van Heesch, a.z. Adriaen Schapendonk, e.e. Adriaen Jan Gommers, a.e. Wouter Adriaen
Brock
item een heiveld, 1 lopen, daarbij gelegen,
e.z. Wouter Brocke, a.z. de heer van Wamel, e.e. de verkrijger, a.e. Jan Jance de Jong,
voor de som van 175 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
20 februari 1710

468/253v-254v

Aert Peterse Brock, te Loon op Zand,
Verkoopt aan Jan Adriaense de Cort te Loon op Zand
Zaai- of teulland, 2 lopen, te Udenhout, t.p. in de Zeshoeven,
Oost Laurens Adriaen Witlox, west Aert Andries Cuijpers, zuid Adriaen Peter Vught, noord weduwe Jan
Adams,
Voor de som van 185 gulden
Verkoper aangekomen tegen Jan Peters Brock n Peter van Loon als man van Adriana Peter Brock bij
scheiding en deling van de goederen van hun ouders voor schepenen van Drunen op 12 maart 1708
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27 maart 1703

468/254v-255v

Maijke weduwe Denis Schapendonck,
Verkoopt de tocht aan haar kinderen Denis en Grietje,
Land, 3 a 4 lopen, te Udenhout,
e.z. Peter Jans van Abeelen, a.z. Willem Brekelmans, b.e. Willem Brekelmans
de verkrijgers verkopen het meteen door aan Adriaen Jan Gommerts
verkoopster aangekomen van haar ouders
17 februari 1696

468/255v-256v

Jacobus van de Velde,
Verkoopt aan juffrouw Jacomina van Vechel,
Een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge OM, op lichtmis, te gelden uit een halve hoeve lands
genaamd de Brabantse hoeve, gelegen in de parochie van Oisterwijk
Gevetigd voor schepenen van sBosch in 1390, nu betaald met reductie 5 gulden
Item Een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge op lichtmis, van en uit een hof en erfenis in
Udenhout naats het convent Maria de Water, a.z. Hendrik Henrix van Nieuwenhuijsen, en meer andere
onderpanden
Deze pacht was verkocht door Cornelis zoon wijlen Wilhelmus de Quiter aan Godefridus de Lankvelt
lonisse(?) schepenbreif sBosch van 18 januari 1492, nu gereduceert tot 5 gulden
Item een jaarlijkse cijns van 2 pond paijment op lichtmis te gelden, uit onderpanden te Udenhout, t.p.
genaamd Riedonck
Deze drie renten worden nu betaald door 10 gulden 14 stuivers
Voor de som van 250 gulden
Verkoper aangekomen van zijn ouders
20 april 1678

468/257-259

de hoogedelgeboren heer Rogier van Leeffdael heer van Liefferinge … als raad en rentmeester van de
episcopale en andere geestelijke goederen in stad en meierij van sBosch,
verkoopt aan Claes Joost Claessen te Udenhout,
teulland en groes of weiland, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaen Niclaes Schave, a.z. Marten Geraertse de Cort, e.e. Hendrik Hoosten, a.e. Catharina
weduwe Dirck Matijsse,
item 1/3 deel ongedeeld in een hofstad en erfenis daaraan gelegen, 7 lopen, te Udenhout,
e.z. hoeve Jan van Antwerpen, a.z. Peterke weduwe Jance Teuwen, e.e. de gemene weg, a.e. Cornelis
Aertse,
deze goederenhebben toebehoort aan Cornelis Jan Martens, alias Decker,
voor de som van 127 gulden
26 maart 1700

468/260-261

Peter en Heijltje en Jan Jance van Esch als man van Maijke, Jan Gielen Deckers als man van Jenneke,
Jan Teunisse Priems als man van Ariaentje allen kinderen van Adriaen Janssen van Gorcum,
Item Gijsbert van den Boer als man van Arientje docjter Jan Ariaen Jansse van Gorcum, Maria en
Engeltje dochters Jan Ariaen Jan van Gorcum, ook voor Adriaen hun onmondige broer,
verkopen aan Cornelis Arien Gijsberts te Udenhout,
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hei en weiland, 16 hont, te Udenhout in de Gommelse straat,
e.z. en e.e. het vrouwhuijs te sBosch, a.z. Peter Priems, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 stuivers en 3 duiten aan het geestelijk kantoor
voor de som van 189 gulden
verkopers aangekomen van hun vader en grootvader
1 mei 1714

468/261v-262

Adriaen Cornelis Niclaes voor hemzelf en voor Jan de Cort te Asten, en voor Francis de Cort zijn
uitlandige broer, “ende niet te min den selven Niclaes de Cort” en alle andere verkoper en opdragers
zich daar sterk voor maken,
Jan van Roij al man van Petronella de Cort, Geertruij de Cort, allen kinderen en erfgenamen van Gerrit
Ariaens de Cort,
Verkopen aan Adriaen Jansse van Engelant,
Land, 2 ½ lopen, te Udenhout, t.p. Brabants Hoek,
e.z. Claes Thomas Colijns, a.z. Aert Vermelis, e.e. Cornelia de Cort, a.e. de gemene straat,
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de armen van Oisterwijk
voor de som van 226 gulden 15 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders
15 april 1712

468/264-265

Theunis Jan Ariens te Helvoirt, als man van Joostje Adriaen Hendrix,
Verkoopt aan Jan Cornelis Jan Martens te Udenhout,
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. in de Hokese ackeren (sic),
e.z. Bastiaen van Engelant, a.z. Joost Hendrik Eekels, e.e. Jan Breekelmans, a.e. Cornelis van Eerssel,
belast met jaarlijks een cijns van 4 stuivers min een oortje aan degene die daartoe gerechtigd zijn
belast met jaarlijks een pacht van 3 gulden 4 stuivers en 12 penningen aan de tafel van de heilige geest
te sBosch
voor de som van 195 gulden 12 stuivers 8 penningen
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
8 maart 1709

468/265-265v

Jan Peter Jacobs, Jan Jansse Witlox, Hendrik Jance Koolen, en Jan Jance de Jongh,
Verkopen aan Jan Cornelis Jan Martens,
Akkerland, 1 open, te Udenhout,
e.z. Jan Adriaen Gommers, a.e. kinderen Willem Jan Hendrix, e.e. Jacob Adriaens van Rijswijk, a.e. h.
geest te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de erfgenamen van de weduwe Rotterdam
voor de som van 62 gulden
verkopers aangekomen van Arien Jansse Roere(?)
28 september 1707

468/269-271v

Johanna Cuijpers, laatste weduwe van Cornelis van Beurden, te Waalwijk,
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Verkoopt aan Wouter van Beurden, Dirck Broeders als man van Maria van Beurden, Adriaen van Herpt
als man van Adriaentje Couwenberg en Johan Couwenberg, en Anthonetta van Beurden en nog
Cornelis en Johanna van den Hoven, de tocht in,
3/5 deel van een korenwindmolen, molenwerf en het recht te malen en van de rosmolen met alle
toebehoren, genaamd de Creijtemolen, te Udenhout,
met 2 lopen land bij de molen gelegen
Dit bezit wordt doorverkocht, aan Johan van der Sterre te St. Michielsgestel
(er komen veel meer personen bij kijken, ook voor nog 1/5 deel.)
Johanna Cuijpers, namens haar minderjarige kinderen Wouter en Anthonetta, en Johanna en Cornelis
van den Hove, kinderen van Maria Couwenberg, Willem Couwenberg als man van Jenneke van
Beurden, Adriaen van Herpen als man van Adriaentje Couwenberg, Johan Couwenberg, zij allen ook
voor Hendrik Pullekens als man van Petronella van Beurden en Dirk Broeders als man van Maria van
Beurden, voor 3/5 deel,
Anthonij van de Graef, Joost Jance Timmermans, Gijsbert Heesters, Gerrit Cornelis Stoeldraijers, en
Cornelis Stoeldraijers, Cornelis Stoeldraijers voor hem zelf, en ook voor Dielis en Maria Stoeldraijers,
voor 1/5 deel,
Deze molen is belast met een heleboel lasten:
Voor 4/5 deel:
2 zakken rogge aan de weduwe Ranse(?) Cremers(?) te sBosch
¼ deel of 2 sester rogge aan juffrouw Anthonetta Pessers
2 sesteren rogge aan Luijtje van de Laer
2 sesteren rogge aan de armen van Oisterwijk
2 sester rogge aan Niclaes van Rijmlant,
2 sester rogge aan wie ertoe gerechtigd is (onbekend dus)
een cijns of rente van 10 18 (sic, mogelijk 10 gulden 18 stuivers) stuivers aan het klooster van Tongerlo
een cijns van 6 gulden 18 stuivers aan de heer van Slingelandt als rentmeester van het kwartier van
Oisterwijk,
een cijns of rente van 6 gulden 12 stuivers aan de armen van Oisterwijk
een cijns van 1 gulden 16 stuivers aan het maagdenhuis te Oisterwijk
een cijns van 1 gulden aan jonker Entefoert
een recognitie of gewincijns van 1 gulden 16 stuivers aan de domeinen
en een schepengelofte van 100 gulden die Cornelis Stans van Beurden beloofd had aan Thomas
Thomas de Leeuw op 1 februari 1706 en op 25 februari 1706 (afgelost volgens notitie in de marge op 1
september 1749)
voor de som van 5194 gulden (inclusief de lasten)
Deze molen is Johanna Cuijpers man zaliger, Cornelis van Beurden, aangekomen tegen Aert Dirk
Nauwen weduwnaar Willemke Heesels met meer anderen, zoals blijkt uit schepenbrief van sBosch van
22 februari 1676 en 27 februari 1690,
Anthonij van de Graef, Joost Jance Timmermans, Gijsbert Heesters, Gerrit Cornelis Stoeldraijers, en
Cornelis Stoeldraijers, Cornelis Stoeldraijers voor hem zelf, en ook voor Dielis en Maria Stoeldraijers
hebben hun deel verkregen van hun vrouws vader en grootvader
23 april 1710

468/271v-273v

Michiel de Gage, deurwaarder van de Raad van State, gemachtigd door Johan baron van Leefdael
heer van Deurne als rentmeester van de episcopale en andere geestelijke goederen,
HUIS, HOF EN LAND DAARAAN GELEGEN, 2 LOPEN, TOEBEHORENDE AAN DE WEDUWE
Hendrik van den Heuvel en Jan Jance Vermeer, te Udenhout t.p. de Molestraat,
e.z. Hendrik Goijaerts Vermeer, a.z. Jan Willem Burgmans, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Aert
Jan Breekelmans,
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dit bezit behoorde eerst aan Cornelis Aert Jooste en Geertruij Lambert van Hees zijn huisvrouw,
Dit bezit is publiek verkocht aan Jan Adriaen Bertens te Udenhout, voor 285 gulden
Om daarin te verhalen een korenpacht van 4 sester rogge jaarlijks sedert 1690 aan het convent van
Baeselaers
Belast met jaarlijks een gewincijns,
Belast met jaarlijks 4 sester rogge pacht aan het kantoor van de her van Deurne voorschreven.
Voor de som van 441 gulden 5 stuivers (inclusief de lasten)
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