Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 469 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sBosch verleden)
1717 - 1721
8 april 1712

469/1-1v

Adriaentje Joost Janse van den Broek, weduwe van Marcelis Corsten van Heesch,
Verkoopt aan Jan Adriaen Berthens te Udenhout
Teulland, 1 lopen, te Udenhout, t.p. Berkenhoek,
e.z. de koper, a.z. Lambert Frans Brocke, e.e. verkoopster, a.e. Teunis Jooste van Ierssel,
voor de som van 120 gulden
verkoopster aangekomen door koop van Joost Bastiaense Maes
3 maart 1695

469/1v-2v

Gijsbert Martens de Cort, te Udenhout, als man van Ariaentje Jacob Arien van de Wouw,
Verkoopt aan Johan Arien Bertens,
1 ½ lopen land, te Udenhout t.p. aan de Kreitemolen,
e.z. en e.e. de koper, a.z. erfgenamen Adriaen Aert Ariens, a.e. de heer Engenraij(?)
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
14 november 1693

469/2v-3

Eijmbert Jan van Strijthoven te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Cornelis Breekelmans,
De helft van akkerland, in het geheel 5 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. St. Anna gasthuis, a.z. Adriaen Aert Anthonis,
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen van Johan van Berch als evicteur, sBosch 8 juni 1692
4 mei 1712

469/3v-4

Willemijn Adriaentje van Rijswijk, te Tilburg,
Verkoopt aan Jan Cornelis Breekelmans te Udenhout,
Akkerland, 5 kwart lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. de koper, a.z. weduwe Digna Laurens Colen, strekkende van de h. geest van sBosch tot aan Arien
Witlox
belast met jaarlijks een rente of pacht van 4 kwart vat rogge aan de h. geest te Oisterwijk
voor de som van 50 gulden
verkoopster aangekomen van haar ouders
25 juni 1710

469/4-5

Catharina Adriana Adriaan van Rijswijk te Tilburg,
Verkoopt aan Jan Cornelis Breekelmans,
De helft in teulland, in het geheel 2 ½ lopen, te Udenhout. T.p. de Hooghoutse akkers
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e.z. de kopers, a.e. h. geest sBosch, strekkende van de kinderen Frans Arien Witlox tot de weduwe
Freijs Coolen,
belast met jaarlijks de helft in 2 ½ vat rogge aan de h. geest te Oisterwijk
voor de som van 89 gulden
verkoopster aangekomen van haar ouders
30 april 1688

469/7-8

Jan Peter Brocke te Helvoirt,
Verkoopt aan Jan Willems. T.b.v. zijn kinderen bij Agneet Jansse van Stratum
Akkerland en groes, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
Oost Peter Aert Bouwens, a.z. Gerrit van Doren, strekkende van de straat tot Peter Vliege,
Belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de rentmeester van Slingelant,
Voor de som van 100 gulden
Verkoper aangekomen van zijn ouders
19 maart 1698

469/8-8v

Jan Hendrik Janssen,
Verkoopt aan Jan Meijs,
Hei en teulland, 9 lopen, zijnde de helft van 18 lopen, onbedeeld te Udenhout,
e.z. de straat, a.z. de h geest te sBosch, strekkende van Theunis Wouter Smits tot erfgenamen Peter
Franken
belast met de helft van een pacht van 5 gulden aan de geestelijke rentmeester te sBosch
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
17 maart 1700

469/9-10

Wouter en Peter Gijsbert van Eersel, voor 5/6 deel, en Cornelis Cornelisse Jacobs als vader en voogd
over zijn 3 kinderen verwekt uit Jacomina Gijsbert van Eersel, met de voogden Jacob Cornelis Jacobs
en Jacobus Corthout, voor het resterende 1/6 deel,
Maken een erfdeling
Een weiland, 3 kwartier lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolen,
Valt toe aan Cornelis Cornelis Jacobs t.b.v. zijn 3 kinderen
17 maart 1700

469/10-10v

Wouter en Peter Gijsbert van Eersel, voor 5/6 deel, en Cornelis Cornelisse Jacobs als vader en voogd
over zijn 3 kinderen verwekt uit Jacomina Gijsbert van Eersel, met de voogden Jacob Cornelis Jacobs
en Jacobus Corthout, voor het resterende 1/6 deel,
Maken een erfdeling
teulland, 4 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolen,
Valt toe aan Wouter en Peter van Ierssel
11 juni 1716

469/10v-11

Adriaen Gevers van Deurse,
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Verkoopt aan Leendert Gerrit van de Staek te Udenhout,
20 roeden weiland, te Udenhout,
e.z. de verkrijger, a.z. Jan Aert Robbe, strekkende van de verkoper tot aan Jan Aerts de Ridder
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
23 april 1718

469/17v-18

Anthonij Gevers van Deursen, te Loon,
Verkoopt aan Leendert Gerrit van de Staek te Udenhout,
¼ deel in 3 lopen land, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Arien Gerrit van Deurse, a.z. de verkrijger, e.e. Jan Aerts de Ridder, a.e. de gemene straat
voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders,
13 januari 1701

469/18-19

Aert Eijmert Theunisse,
Verkoopt aan Hendrik Aert Hamers,
1 lopen land, te Udenhout,
e.z. weduwe Jan van Abelen, a.z. Jan Arien Cruijsse, strekken van Aert Jan Grevenbroek tot aan de
straat
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
vernadert door Arien Theunis Emmen op 6 juni 1701. (meteen na de aankoopakte ingeschreven)
2 februari 1715

469/20v-21v

Laurens Gerrit Donders te Tilburg,
Verkoopt aan Adam Cornelis Brock(?) te Udenhout
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
Oost Adriaen Witlox, zuid onmondige kind van Peter Anthonis Vranke, west de heer van Beughem,
noord de gemene straat
Belast met jaarlijks 1 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan jonker Lambert van Gerwen
Voor de som van 100 gulden
Verkoper aangekomen door koop van Gerrit Gijsberts Gerrit Gijsberts (sic), sBosch 26 maart 1708
5 januari 1697

469/21v-22

Willem Couwenbergh,
Verkoopt aan Aert Cornelis Couwenbergh
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. en a.z. Willem Jan Piggen, strekkende van een erfweg tot op Maijken Hendrix van Tilborgh
voor de som van 72 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders
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19 maart 1692

469/25-26

Gerrit Robbert Breekelmans als man van Anneke Hendrik Vugts, te Berkel,
Verkoopt aan Aert Cornelis Couwenbergh,
Een broekveld, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
E.z. Teunis Wouter Teunisse, a.z. en e.e. Jan Schapendonck, a.e. Aert Cornelis Couwenbergh
Voor de som van ??
Verkoper aangekomen van zijn ouders
28 maart 1697

469/30v-31

Cornelis Jan Driessen te Udenhout,
Verkoopt aan Jan Hendrik Slotjens (stond Litjens)
Teulland een sestersaat, te Udenhout,
e.z. kinderen Jan Adriaen Breekels, a.z. Jan Freijs Kuijsters Abeelen (sic), b.e. kinderen Jan Adriaen
Breekels,
voor de som van ??
verkoper aangekomen van zijn ouders
29 september 1685

469/31-32

Hendrik Gerrit Moonen te Loon op Zand,
Verkoopt aan Freijs Denisse te Loon op Zand,
2 vierde parten in akkerland, 1 hond, te Udenhout in de Molenstraat,
e.z. en e.e. Jonkers, a.z. Peter Adriaen Janssen, a.e. Jan Gommers,
item akkerland, 3 hond, als voor,
e.z. vs. Jonkheer, a.z. Jan Gommers, e.e. Aert Somers,
belast met een pacht van 1 sester rogge
voor de som van ??
verkoper aangekomen door koop van Wouter van de Plas, sBosch 5 mei 1681
24 augustus 1693

469/32-33

Ariaen Ariaen Hamers,
Verkoopt aan Freijs Denis Cornelis Hoevenaars te Loon,
5 kwartier land in 6 lopen, te Udenhout,
e.z. Adriaen Jansse, a.z. Jan Hamers, e.e. dezelfde Jan Jan Hamers, a.e. Gommert Jansse de Cort,
item akkerland, genaamd den Nijen acker, 5 kwartier lopen, te Udenhout
e.z. Aert Hamers, a.z. Adriaen Jansse, e.e. Gijsbert van den Hove, a.e. weduwe Adriaen Eijmerts van
der Schoot
voor de som van ???
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te sBosch 11 juni 1693
6 februari 1704

469/33-34v
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Adriaen Adriaense van Gemert te Tilburg, weduwnaar van Maria Jan van Grevenbroek,
Verkoopt de tocht aan Jenneke, Maria en Adriaentje zijn kinderen (voogden zijn Aert Jan Grevenbroek
en Dionijs Adriaen van Gemert)
Die het vervolgens verkopen aan Jan Hendrik Sloots te Udenhout,
Huis, schuur met de gronden en erven, 8 lopen, te Udenhout,
Oost de gemene straat, zuid Adriaen Aert Hamers, west weduwe Johan van Achelen, noord Hendrik
Aert Hamers
Item een weiland, 5 lopen, als voor,
Oost Jan Jan Leenders, zuid de baan, west kinderen Jan van Vucht, noord weduwe Johan van
Achelen,
Item een heibodem te Tilburg
Voor de som van 750 gulden
24 december 1710

469/35-36

Adriaen Jan Coolen, gemachtigd door Wouter Peter Coolen, wonende in Udenhout,
Verkoopt het vierde deel in erfgoederen in Udenhout, Helvoirt en Drunen, hem aangekomen van zijn
ouders, aan Adriaen Peter Coolen, zijn broer,
De goederen in Udenhout zijn belast met jaarlijks een cijns van 3 gulden 2 stuivers 1 duit aan de
domeinen, 2 gulden 10 stuivers aan het St. Loijens gasthuis, 1 stuiver gewincijns aan de heer van
Tilburg
Voor de som van 765 gulden
3 mei 1704

469/36-36v

Joost Huijben Jansen, Cornelis Papen, Cornelis Peters, Cornelis Anthonis Adriaens, Jan Claes
Stockelmans, Peterke Ariens en Jenneke Ariens, allen erfgenamen van Jan Wouters van Laerhoven,
Verkopen aan Willem Jan Hendrix
1 lopen en enkele roeden land in Udenhout,
e.z. Jan de Cort, a.z. Arien Janse, strekkende van de h. geest sBosch tot aan de kopers,
voor de som van 62 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen uit een erfenis
19 juni 1702

469/36v-37v

Freijs Philip Beggelees en Cornelis Adriaen van Rijswijck, zijn zwager,
Verkopen aan Willem Jan Hendrix, te Udenhout,
Teulland, 1 lopen en enkele roeden, te Udenhout, in de Horense(?) ackeren,
e.z. Goijaert Priems, a.z. weduwe Adriaen Joost Vrients, e.e. h geest sBosch, a.e. weduwe Ravestijn
voor de som van 80 gulden
verkopers aangekomen van Adriaen van Rijswijck hun vader en schoonvader
24 mei 1695

469/37v-38v

Adriaen Hendrick Witlox als man van Jenneke Jan van Capel, te Udenhout,
Verkoopt aan Willem Jan Emmen en Lijske Jan Emmen, huisvrouw van Freijs Claes Willems,
Een hofke, 8 roeden ongedeeld in 16 roeden, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Gerrit Donckers Loef (?), a.z. weduwe Peter Gerrits van Rijswijk, e.e. de gemene straat, a.e. de
kopers
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belast met jaarlijks de helft in 10 stuivers aan het geestelijk kantoor van de heer Slingeland
voor de som van ??
10 juni 1695

469/38v-39v

Adriaentje Hendrik Lamberts, verwekt uit Meijsken Hendrix,
Verkoopt aan Adriaen Hendrik Witlox en Gerrit Peter van de Pas, beiden te Udenhout,
De helft in land, 2 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Gerrit Arien Gerrits, a.z. kinderen Jan Hendrik Henssen, e.e. Gerrit Peter van Rijswijk, a.e. Peter
Jan Willems,
belast met jaarlijks 15 stuivers aan ??
voor de som van ??
verkoopster aangekomen van haar ouders
21 juni 1709

469/39v-40v

Wijnant Jan van Abeelen, weduwnaar van Marij Gijsbert Emmers van Rijswijk,
Geeft de toch over aan zijn kinderen Gijsbert, Wijnand en Marij van Abeelen,
Een weiland, 2 ½ lopen, te Udenhout aan het Winkel,
e.z. en e.e. Jacob Ariens van Rijswijk, a.z. weduwe Adriaen Heijmans, a.e. de gemeint
belast met een jaarlijkse rente van 1 gulden aan de heer Rotterdam
De kinderen verkopen dat weer door aan Lijske Jan Hendrix weduwe Freijs Claes Verhoeven, en Gerrit
van de Pas als voogd van Adriaentje Willem Jan Hendrix, allen in Udenhout,
Voor de som van 160 gulden
16 februari 1697

469/41v-42v

Aert Cornelis Backmans(?) te Cromvoirt,
Verkoopt aan Arien Claesse,
Een heiveld, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. Claes Willems, a.z. kinderen Jan Gerrit de strekkende van kinderen Willem Claes Willems tot
Cornelis van Es
voor de som van 18 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
19 mei 1704

469/42v-43

Jacob Ariens van Rijswijk als man van Peterke Willem Jooste en Adriaen Leenderts de Roij als man
van Marij Joost Willems
Verkopen aan Adriaen Claesse te Udenhout,
Teulland, 3 lopen, te Udenhout,
b.z. en e.e. Arien Claesse Willems, a.e. Willem Michiel van den Heesacker
voor de som van 183 gulden
verkopers aangekomen van hun vrouws ouders
13 januari 1706

469/43v-44

Vreijs Laurens Coolen te Helvoirt,
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Verkoopt aan Peter Jacobs van de Laer te Helvoirt,
Teulland, ¾ raetse(?) van een lopen, te Udenhout, t.p. Biezenmortel,
e.z. Jan Laurens Verhoeven, a.z. de koper, strekkende van Jan Peters Verhoeven tot aan Adriaen
Claesse Verhoeven,
belast met jaarlijks 1 ½ vat rogge aan (niet ingevuld)
voor de som van 21 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
20 mei 1693

469/44-45

Adriaen Hendrik Laurens te Udenhout en Corstiaen Gerrit Bertten als man van Jenneke Hendrik
Laurensse, te Tilburg,
Verkopen aan Arien Claes Willems,
Land, 2 lopen en ¼ lopen, te Udenhout t.p. het Runsel,
e.z. Adriaen Gommers van Esch, a.z. Jacob Ariens van Rijswijk, e.e. erfgenamen Adriaen Laurens
Witlox, a.e. de gemeint van Helvoirt,
voor de som van ??
verkopers aangekomen van hun ouders
28 januari 1683

469/45-46

Maria dochter wijlen Willem Martens de Cort, verwekt uit Heijlke Claes Schauwen,
Verkoopt aan haar twee kinderen verwekt uit voornoemde (niet in de akte hoor!) Arien,
Het 5de deel in een weiveld, te Udenhout, in het geheel 7 lopen,
e.z. Jan Peter Waters, a.z. kinderen Claes Cornelis Adriaen Claesse, e.e. de gemene straat, a.e. Jan
Martens de Cort,
alle erfgenamen van dit perceel (in het geheel dus) namelijk Peter, Jenneke, Neeltje en Heijltie kinderen
van Willem Martens de Cort, en de twee kinderen van Maria Willem Martens de Cort, verkopen dat
perceel weiveld aan Arien Claes Willems
verkoper(s) aangekomen van haar ouders
13 mei 1697

469/46-47

Jacob Ariens van Rijswijk te Udenhout als man van Peterke Willem Jooste,
Verkoopt aan Adriaen Claesse te Udenhout,
Teulland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Adriaen Claesse (koper), a.z. Adriaen Jan Peter Breggers, e.e. weduwe Wijnant Jansse a.e. de
Spijker…
item teulland, als voor, 1 lopen,
e.z. koper, a.z. weduwe Wijnant Jansse, e.e. Adriaen Ariens van Ierssel, a.e. erfgenamen Jan Jan van
de Pas,
voor de som van 220 gulden
10 juli 1709

469/47-48

Adriaen en Johan kinderen Herman van Eerssel en Anthonij Wouter Jan Emmen als man van Maria
van Eerssel, Cornelis (niet ingevuld) voor de ene helft,
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Jan, Adriaen en Elizabeth van Laarhoven, en Gelder Jacobs van Nieuwenhuijzen als man van Cornelia
van Laarhoven, voor de andere helft,
Verkopen aan Jan, … (niet ingevuld), Joorden, Adriaentje en Catharina, kinderen Gijsbert Joordens te
Udenhout,
Teulland, 1 ¼ lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. kinderen Gijsbert Joordens, a.z. Cornelis Lamberts, e.e. Adriaen Peter Breekelmans, a.e. Robbert
de Vliegh
Voor de som van 64 gulden
Verkopers aangekomen van Sijke Adriaen van Eersel hen moeije, en de kinderen van Laarhoven van
Laurens Cornelis van Laarhoven hen oom
3 mei 1695

469/48-48v

Jacob Adriaen Emmen als man van Peerke Willem Jooste,
Verkoopt aan Jenneke, weduwe Gijsbert Joordens,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Adriaen Claes Willems, a.z. weduwe Wijnant Jance, e.e. de gemeint, a.e. kinderen Peter Gerrits
voor de som van ??
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
28 januari 1683

469/48v-50

mr. Gerrit van Zantvoort, advocaat te sBosch, als evicteur van
2 ½ lopen teulland te Udenhout, t.p. het Runtzel of Biezenmortel,
e.z. kinderen Joorden Jan Joordens, a.z. Adriaen Laurens te Helvoirt, e.e. gemeen water
voorheen eigendom van Arien Jan Joost Vosch
verkocht aan Gijsbert Joris te Udenhout
28 oktober 1684

469/50-51

Cornelis van Strijp, uit naam van de weduwe Cornelis Jacobs van Vechel, als evictrice,
Verkoopt aan Gijsbert Joordens te Udenhout,
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Adriaen Freijsse, a.z. kinderen Joorden Jansse, e.e. de gemene hei, a.e. kinderen Jan Peter
Boekels,
28 januari 1683

469/51-52

Heer en mr Geraert van Zantvoort, advocaat, als evicteur,
Verkoopt aan Wijnant Jance te Udenhout,
1 ½ lopen teulland, te Udenhout t.p. de Biezenmortel,
e.z. Joost Jan van de Pas, a.z. Hendrik Jooste, e.e. h. geest sBosch, a.e. kinderen Jan Laurensse,
toebehoord hebbende aan Jan Jooste Vosch
27 maart 1704

469/52-53

Joost Huijbert Jansse als man van Alet Wouter van Laerhoven, Cornelis Jance Spapen als man van
Huijbertje Wouter van Laerhoven, Cornelis Peters van Roosmalen, Claes Aertse Span, Drieske Gerrit
Jooste Croot, allen erfgenamen van Jan Wouter van Laerhoeven, gewoond hebbende in Udenhout,
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Verkopen aan Jan Peters Verhoeven,
Een weiveld, 2 ¼ lopen, te Udenhout,
e.z. Arien Claes Willems, a.z. Cornelia Aertse Stoorimans, b.e. de gemene straat
voor de som van 150 gulden
25 juli 1704

469/53-53v

Cornelis Arien Gijsbert, Jan Hendrik Smolders, Peter van Rijswijk, Wouter Joris, Adriaen Jan Witlox,
Cornelis Willems de Vosch, Jan Priems, allen erfgenamen van Adriaen Cornelis van Wouw,
Verkopen aan Jan Peter Verhoeven
Weiland, te Udenhout,
e.z. Adriaen Claes Willems, a.z. Neeltje Aert Teulman(?), e.e. Aert Cornelis Peeters, a.e. de straat
voor de som van 56 gulden
30 november 1679

469/53v-54v

Meriken Joost Hendrix als weduwe van Jan Aerts,
Verkoopt de tocht aan haar kinderen Wijnant, en Aart Aertse Storimans als man van Maijke en Jan
Jance van de Pas als man van Jenneke,
Een broekveld met de houtwas, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. zeker vrouwe Gasthuis te sBosch, a.z. Arien Jansse, e.e. Gerrit Jance van Rijswijk, a.e. Gijsbert
Martens de Cort
Vervolgens verkopen de zwagers hun 2/3 deel aan Wijnant zodat die alles in zijn bezit krijgt.
26 maart 1700

469/54v-55v

Peter en Heijltie, met Jan Jance van Esch als man van Maijke, Jan Gielen Deckers als man van
Jenneke, Jan Theunisse Priems als man van Ariaantje, allen kinderen van Adriaen Jansse van
Gorcum,
Item Gijsbert van de Laer(?) als man van Ariaentje Jan Ariaen Jance van Gorcum,
Voorschreven Marije en Heijltie ook dochters van Jan Ariaen Janse van Gorcum, voor henzelf alsmede
voor uit naam van Ariaen haar onmondige broer, zoon van Jan Ariaen Janse van Gorcum, waarvoor de
voorschreven Gijsbert van den Boer, Marije en Engeltje zich sterk maken,
Verkopen aan Jan Peters Verhaeren, te Udenhout
Een weiland, 3 hond, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Eijmbert Jansse van Strijthoven, a.z. Anneke Freijs van Rijswijk, e.e. Jan Appel, a.e. de gemene
straat
belast met jaarlijks 9 stuivers min een duit aan het geestelijk kantoor
voor de som van 189 gulden
verkopers aangekomen van hun vader en grootvader
28 april 1702

469/55v-56v

Cornelis Jan Appels te Berkel,
Verkoopt aan Dirk Jan Appels, te Udenhout
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Brabantsen hoek,
e.z. de koper, a.z. kinderen Jan Hermans de Roij, e.e. erfgenamen Dries Claes Schijven, a.e. de
gemene hei
voor de som van 80 gulden
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8 mei 1711

469/56v-57v

Michiel de Gage, deurwaarder, namens Johan Baron van Leeffdael, heer van Deurne als rentmeester
van de episcopale en andere geestelijke goederen,
Verkoopt aan Dirk Jan Appels te Udenhout,
Een weiland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. weduwe Laurijns Colen, a.z. Hendrik Jance van Doesburch, b.e. weduwe Du Vien,
dit behoorde eerder toe aan Peter Jooste, nu in gebruik door Jan Gevers de Cort,
voor de som van 71 gulden
6 juni 1702

469/57v-58v

Jan Jance Appels, te Loon op Zand,
Verkoopt aan Peter Jansse Piggen te Udenhout,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout op Hogen dijck,
e.z. Gerrit Ariens de Cort, a.z. kinderen Jan Hermans van Tilburg, e.e. de hoeve van (niet ingevuld),
a.e. de uitweg
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het geestelijke kantoor
voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
3 mei 1701

469/61-61v

Peter Hendrik Brabants,
Verkoopt aan Gommert Jansse de Cort,
Teulland, 2 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. erfgenamen Jan Huijben, a.z. weduwe Willemke Jan Maes, e.e. de straat, a.e. de erfgenamen Jan
Huijben
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
25 april 1685

469/61v-63

Sr. Aelbert van Eijl, koopman en burger van sBosch, weduwnaar van Adriana, eerder weduwnaar van
Johanna de Pesser, als evicteur,
Verkoopt aan Maijke Theunis Schuermans, weduwe Jan Gommerts de Cort
Een welgelegen hoeve land, bestaande uit huis, schuur, schop, bakhuis, teulland, weiland, broekveld
en heilanden, samen 61 lopen, te Udenhout in de Molenstraat, bij de hoeve van de erfgenamen van de
heer vander Meijdens,
waarvan 1 akker teulland van 6 lopen en 2 heibodems onder Loon op Zand liggen
Vorige eigenaar was Sr. Francois van Strijbosch, schout van Arendonk
Belast met jaarlijks 1 kapoen, 3 hoenderen, 3 stuivers 2 penningen, samen ongeveer 1 gulden 4
penningen aan de heer van Loon
10 juni 1714

469/80-83

Jan Gijsberts van Ierssel als man van Petronella Freijs Peters Vercrieken, te Haaren,
En Jacobus Cornelis van den Hooff te Berkel,
Die maken een erfdeling van de nagelaten goederen van Jan Jacobs en Peter Jacobs van den Hooff,
hun twee omen overleden te Berkel
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Jacobus Cornelis van den Hoof krijgt o.a.
Een heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout aan het eind van de Brandse steeg, t.p. in den Reijt,
Oost de Brandse steeg, west mijn heer Jegers, zuid Wijnant Gijsbert van Ierssel, noord Adriaen Claes
van den Hooff
Belast met jaarlijks de grondcijns van 6 stuivers aan de predikheren
1 augustus 1711

468/90-92v

Johan de Cassemajor, gemachtigd door Johan, baron van Leefdael, heer van Deurne, rentmeester van
de episcopale en andere geestelijke goederen,
Volgt een opsomming van hoevenaars van hoeven van “het land” waarin opgave wordt gedaan van
kosten die gemaakt moeten worden om de hoeven en aanverwante gebouwen weer in goede staat te
brengen. Daarbij o.a.
Adriaan Peters Verhoeven, pachter van de hoeve in den Udenhout 27 gulden 10 stuivers
Peter Anthonisse Vermeer (sic), mede hoevenaar aldaar 23 gulden 10 stuivers
Adriaan van de Wouw, hoevenaar aldaar 65 gulden
Wouter van Eersel, hoevenaar aldaar 52 gulden
Vervolgens wordt de rentmeester opdracht gegeven om deze hoeven allemaal in erfpacht uit te geven
zodat de opbrengsten wel blijven, maar de kosten voor opknap bij de nieuwe eigenaren komen (eigen
theorie!)
Dat wordt dan ook gedaan. De uitslag van de biedingen t.a.v. de Udenhoutse hoeven:
de hoeve en landerijen in den Udenhout, gekomen van het convent van St. Geertruij, gepacht door
Adriaan Peter Verhoeven aan Maria Munte jaarlijks voor 136 gulden
Een hoeve en landerijen gelegen aldaar en gekomen van het convent van Couwater, bewoond door
Peter Adriaenze Vermeer aan Maria Munte jaarlijks 140 gulden
Een hoeve en landerijen gelegen aldaar, gekomen van het convent van den Uijlenborgh, gepacht door
Adriaen van de Wouw aan Maria Munte jaarlijks voor 105 gulden
Een hoeve en landerijen gelegen aldaar en gekomen van het convent van Orten, bewoond door Wouter
van Eersel, aan de heer Jacob van Casteren jaarlijks voor 63 gulden
Resolutie raad van state van 19 december 1710
Resolutie raad van state van 7 mei 1711
7 juni 1713

469/98-100

Joost Bartel de Bruijn als man van Anneke Denis Joosten, en Margriet Denis Joosten weduwe Adriaen
Hendrix de Lepper, als moeder en voogd van haar kinderen, geassisteerd door Poulus Adriaen
Nouwens, wonende te Enschot,
Maken een erfdeling.
De kinderen van Margriet Denis Joosten en Adriaen Hendrix de Lepper
o.a.
een houtbos, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. de heer van Bree, a.z. Hendrik Aert Hamers, e.e. Peter Theunissen a.e. Peter Vermeer
469/103-103v
mutatie op een vest op folio 90 tot 92
Een hoeve lands en landerijen gelegen in Udenhout, gekomen van het convent van Couwater,
bewoond door Peter Ariens Vermeer, is in jaarlijkse erfpacht uitgegeven aan juffrouw Maria Minten voor
140 gulden jaarlijks
Belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers aan de domeinen
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469/103v-104v
item maar nu de hoeve gekomen van het convent van St. Geertruij, bewoond door Adriaen Peters
Verhoeven, in erfpacht uitgegeven aan juffrouw Maria Munten voor 136 gulden jaarlijks
belast met jaarlijks een cijns van 1 stuiver te Tilburg
belast met jaarlijks 7 stuivers aan jonker Verstege
belast met jaarlijks 14 stuivers aan Van Esch te Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 stuiver aan de gezworenen
24 september 1703

469/104v-105v

Wouter van Son, weduwe van Jenneken Peters van Beurden,
verkoopt de tocht aan Johan van der Meuon(?) t.b.v. zijn onmondige kinderen bij de voorschreven
Jenneken verwekt
akkerland, 2 ¼ lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Arien Vuchts, a.z. Arien van de Wouw, e.e. de straat, a.e. Jan Boegmans
belkast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de heer van Drunen
wordt meteen doorverkocht aan Peter van der Sterre
voor de som van 248 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
6 augustus 1711

469/138v-139v

Aanpassing van weer dezelfde verkoop.
Ditmaal behelst het de hoeve gekomen van het convent van Orten, in erfpacht verkocht aan de heer
Jacob van Casteren voor jaarlijks 63 gulden
Belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan de domeinen
Belast met jaarlijks 2 gulden 7 stuivers aan de bisschop
Belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch
Belast met jaarlijks 9 ½ vat rogge aan het blok van (niet ingevuld)
Belast met jaarlijks 1 vat rogge aan de rentmeester van de geestelijke goederen in het kwartier van
Oisterwijk
2 april 1712

469/142-143

Marten Martens de Bruijn,
Verkoopt aan Willem Jance van Esch te Berkel,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout t.p. Berkel (SIC!!)
b.z. Jan Gerrit de Cort, e.e. Adriaen Peter Vugts, a.e. volgende perceel
item teulland, van de 4 middelste gedeelten zuidwaarts in akkerland van 10 lopen 37 ½ roeden, als
voor,
e.z. en e.e. Jan Gerrit de Cort, a.z. het vorige perceel, a.e. Adriaen Peter Vugts
voor de som van 300 gulden
verkoper verkregen van juffrouw Maria Cornelis Langstraten, weduwe Petrus van Oudenhoven, sBosch
3 maart 1712
8 februari 1698

469/145v-146v
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Hendrik van der Hoeven en Johan Boom, gemachtigd door heer Cornelis van Vliet luitenant van de
compagnie van de overste luitenant baron van der Noot, onder het regiment van heer kolonel Rijnhart
in garnizoen in Hulst in Vlaanderen,
Verkoopt aan heer en mr. Gerart van Breugel, advocaat te sBosch,
Een “hoffken oft geset lants”, bestaande uit een huis, schuur, erf en hof, en boomgaard met teullanden
en groeskanten, houtwassen en gerechtigheden, 3 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. Hendrik Aerts, a.z. en e.e. Adriaen Jans van Gorcum, a.e. de gemene straat
item akkerland, genaamd den Aghtersten acker, 5 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaen Jansen van Gorcum, a.e. en a.z. Adriaen Hendrix Berten
belast met jaarlijks 10 vaten rogge aan de kinderen Fabri
belast met jaarlijks en cijns van 3 gulden aan de heer van Deurne,
belast met jaarlijks 7 stuivers cijns aan de gezworenen van Tilburg,
belast met een gewincijns van 22 ½ stuiver aan de heer van Deurne
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen door koop en evictie tegen notaris Jacob de Bie als gemachtigde van Johan van
Naeltwijk, te Dordrecht, sBosch 8 november 1688
Vervolgens gaat het naar Johan van Boom en Theodorus Alemans, die de voordochters van Van Vliet
verwekt uit zijn eerste huisvrouw Anna Tin(?), eerder weduwe van Johan Backers
19 januari 1705

469/146v-147v

Anthonis Wouter Peters weduwe Peter van Strijthoeven, te Oisterwijk,
Gemachtigd door hun testament Oisterwijk 12 april 1688,
Verkoopt aan Jan Emberts van Strijthoven te Udenhout
De helft in 2 ½ lopen land te Udenhout t.p. Brabants Hoek,
e.z. Joost Schapendonk, a.z. kinderen Driessen,
belast met een jaarlijkse grondcijns van 5 stuivers aan de domeinen
voor de som van 75 gulden
verkoopster aangekomen van haar mans ouders
28 juni 1692

469/147v-149

Johan van Berk als evicteur,
Verkoopt aan Embert Jance van Strijthoven, te Udenhout
De helft van huis, schuur, hennegronde(?), hof, boomgaard en akkerland, aan elkaar gelegen, 6 lopen,
te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. Adriaen Joosten, noord Mariken weduwe Mattheus Sebastiaense en haar kinderen,
item de helft in teulland, als voor op het Winkel, genaamd de Driesacker, 6 lopen,
e.z. Jan Adriaen Schoenmakers, a.z. Niclaes Bastiaenze,
item de helft in akkerland, in het geheel 5 ½ lopen,
e.z. St. Anna gasthuis, a.z. Adriaen Aertse Anthonisse, als voor in de Hooghoutse ackers,
item de helft van een weiveld, in het geheel 6 lopen, te Udenhout t.p. de Groenstraat,
item de helft van een wei of hooiland, genaamd de Hoijdonck, in het geheel 2 ½ lopen, (staat niet
waar!)
Willem Vos, notaris en klerk ter secretarie in sBosch heeft deze bezittingen gekregen en verkocht
Voor de som van ??
Belast met jaarlijks grondcijns en gezworencijns (geen bedrag genoemd) en de helft in 12 lopen rogge
aan de kosterije van Oisterwijk
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11 december 1706

469/149v-150v

Joost (Arien) Witlox als man van Mechtelt, dochter van Peter Jacobs van Laerhoven en Jan van
Laerhoven, beiden te Udenhout, en Cornelis Gerritse de Leeuw als man van Willemke en Elias Jan
Elias als man van Arientie, ook dochter van Peter Jacobs van Laerhoeven, wonende te Loon op Zand,
Verkopen aan Embert Jance van Strijthoven te Udenhout,
Huis, bakhuis en 1 lopen land daaraan liggende, te Udenhout op het Winkel,
e.z. de koper, a.z. Laurens Colen, e.e. de gemeint, a.e. Dirck Jan Appels,
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks 3 vierdevat rogge aan Freijs Ariens van Zon,
belast met jaarlijks 17 ½ stuivers aan het kantoor van rentmeester van Slingelandt
voor de som van 45 gulden
verkopers aangekomen van hun vrouws ouders
vernaderd door Jan Arien Witlox en Jan Peter Jacobs van Laerhoven als voogden van de onmondige
kinderen van Joost Arien Witlox bij Mechtelt Peter Jacobs van Laerhoven op 14 april 1707
21 februari 1704

469/150v-151v

Adriaen Andries Cleermakers, te Tilburg, weduwnaar van Leijke Claes Wouters van de Pas,
Verkoopt de tocht die hem toekomt aan, Francis de Custer als man van Anneke van de Pas, Jenneke
Adriaen van de Pas en Cornelis Cornelis Cort, allen erfgenamen van Leijke Claes Wouters van de Pas
Een weiland, te Udenhout,
zuid erfgenamen Hendrik Aert Hamers, west Peter Anthonij Franken, noord Adriaen Pijnenburg, oost de
gemene straat
De verkrijgers verkopen het meteen door aan:
Adriaen Jan Ariens te Loon op Zand,
Voor de som van 150 gulden
7 februari 1702

469/157-158

Peter Stevens Boons als man van Jenneke Ariens van de Wouw, te Cromvoirt,
Verkoopt aan Freijs Jan Jacobs, te Udenhout,
Teulland, 3 ½ lopen, te Udenhout bij de Kreitemolen,
e.z. Jenneke Jan Jacobs, a.z. Leendert Stokvis, e.e. Marcelis Corste van Hees, a.z. Aert Cornelis
Couwenbergh e.a.
belast met 100 gulden aan het manneb gasthuis te Oisterwijk
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
21 december 1695

469/170v-171v

Niclaes Willem Weijten, Jan Daniel Jansse als man van Teuntie Willem Weijte, en nog als voogd met
Jan Willem Deckers als toeziender over het kind van wijlen Willem Bartel Deckers bij Cornelia Willem
Weijte, en Niclaes Willem Weijte nog voor zijn broer Wouter Willem Weijte, uitlandig, allen erfgenamen
van Willem Weijten,
Verkopen aan Jan Jance de Jong,
Akkerland, genaamd de Heijacker, met de heide daarbij horende, 2 hond, te Udenhout,
Oost, west en zuid, Peter van Broekhoven, noord de gemeint van Udenhout,
Voor de som van ???
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

21 december 1695

469/174-174v

Niclaes Willem Weijten, Jan Daniel Jansse als man van Teuntie Willem Weijte, en nog als voogd met
Jan Willem Deckers als toeziender over het kind van wijlen Willem Bartel Deckers bij Cornelia Willem
Weijte, en Niclaes Willem Weijte nog voor zijn broer Wouter Willem Weijte, uitlandig, allen erfgenamen
van Willem Weijten,
Verkopen aan Jan Jance de Jong,
De zuidelijke helft van de huisakker, te Udenhout,
e.z. en e.e. Peter Jance van Broekhoven, a.z. Jan Jance de Groot, a.e. de straat
Voor de som van ???
21 december 1695

469/178v-179

Niclaes Willem Weijten, Jan Daniel Jansse als man van Teuntie Willem Weijte, en nog als voogd met
Jan Willem Deckers als toeziender over het kind van wijlen Willem Bartel Deckers bij Cornelia Willem
Weijte, en Niclaes Willem Weijte nog voor zijn broer Wouter Willem Weijte, uitlandig, allen erfgenamen
van Willem Weijten,
Verkopen aan Jan Jance de Jong,
De helft van de huisakker, te Udenhout,
e.z. en a.z. Peter Jance van Broekhoven, e.e. Jan Jance de Groot, a.e. de straat
Voor de som van ???

26 maart 1700

469/172v-174

Peter en Heijltje, en Jan Jance de Jong als man van Maijke, Jan Gielen Deckers als man van Jenneke,
Jan Theunisse Priems als man van Arientie, allen kinderen van Adriaen Jance van Gorcom,
Item Gijsbert van den Boer als man van Arientie dochter van Jan Arien Janse van Gorcom, Marij en
Engeltie, ook dochter van Jan Arien Jance van Gorcom, mede voor Adriaen hun onmondige broer,
Verkopen aan Arientie Jacobs, weduwe Gijsbert Martens te Udenhout,
Teulland, 7 kwartier lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. de kopers, a.z. Gijsbert Hendrik Smolders, e.e. kinderen Theunis Huijberts, a.e de gemeint,
belast met jaarlijks een cijns van 4 duiten
voor de som van 304 gulden 10 stuivers
23 januari 1705

469/174v-175v

Cornelis Wouter Breekelmans te Loon op Zand, als man van Maria Cornelis Lamberts,
Verkoopt aan Willem Michiel vanden Heesacker, te Udenhout,
Teulland, 3 lopen, te Udenhout t.p. den Biezenmortel,
e.z. Hendrik Jan Vermeer, a.z. Jan Peters Verhoeven, e.e. Gerrit Pijnenburg, a.e. Jan Peters
Verhoeven
belast met jaarlijks 2 gulden aan Cornelis van Emmerick de jong (te lossen met 200 gulden)
belast met jaarlijks 1/3 deel van een mud rogge aan rentmeester van Heurn (geestelijke goederen)
voor de som van 304 gulden 3 stuivers 6 penningen
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
15 december 1712

469/175v-176v
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Goijaert Cornelis Deckers als man van Maria Joosten te Loon op Zand, voor de ene helft,
Joost Willem Joosten, Joost Peter Joosten en Jan Peter Joosten voor de andere helft,
Verkopen aan Frans Arien Nelissen te Berkel,
o.a. een heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in het Wolfsbroek,
e.z. Peter Simon Priems, a.z. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het mannenhuis te Oisterwijk
verkopers aangekomen van hun (vrouws) ouders
6 februari 1696

469/176v-177v

Jenneke Adriaen de Cort, weduwe van Adriaen Peters,
Verkoopt aan Dirck Embert Embert Appels,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Peter Willems de Cort, a.z. Aert van Hees, e.e. Hendrik Jooste, a.e. Embert Janse van Strijthoven,
item akkerland en groesland, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. Aert van Hees, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. erfgenamen Hendrik Joosten
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het klooster te Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 gulden aan rentmeester van Slingelandt
voor de som van 301 gulden 5 stuivers
verkoopster aangekomen van haar ouders
17 april 1708

469/177v-179v

Hendrik Thomas van Beurden te Udenhout als man van Maria Gerrit Emmen,
Verkoopt aan Jan Willem Borgmans te Udenhout,
Weiland, 3 ½ lopen, te Udenhout t.p. genaamd Giersbergs broek
e.z. de koper, a.z. Joost Hendrik Eeckels, e.e. weduwe Elisabeth van Esch, a.e. Jan Cornelis
Brekelmans,
voor de som van 162 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
vernaderd door Joost Hendrik Eekels als man van Lijsbeth Gerrit Emmen van Rijswijk op 17 april 1709
5 mei 1693

469/179-180

Gerrit Adriaen Wilberts en Neeltie zijn zuster, Jan Jan Kennekens als man van Willemke en Jan
Wouters Nieuwenhuijse als man van Adriaentie ook dochters van Adriaen Wilberts, allen te Loon op
Zand,
Verkopen aan Jan Jance de Jong te Udenhout
Land, 1/3 deel in 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
b.z. de koper, b.e. Hendrik jan Dolke
verkopers aangekomen van Peter Wilberts hun oom,
9 mei 1715

469/180-180v

Willem Dirx van Hassel te Loon op Zand,
Verkoopt aan Jan Jance de Jong, te Udenhout
Hei en weiland, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
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e.z. erfgenamen Aert Ariens van Ierssel, a.z. Wouter Jance van Laerhoeven, e.e. Jan van Wamel, a.e.
weduwe Wijnant van Broekhoven
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
16 maart 1715

469/192v-193v

Adriaen Gojaert Pulskens,
Verkoopt aan Jan Aert Robben, wonende te Udenhout bij de kapel,
Een heiveld te Udenhout, 40 roeden, bij de Strijdhoef
e.z. Hendrik Gojaerts Vermeer, a.z. kinderen Adriaen Vermeer, e.e. Peter de Schoenmaker, a.e.
kinderen Adriaen Peter Vuchts
voor de som van 27 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
16 oktober 1714

469/193v-194

Jan Jansen van Roessel wonende te Oisterwijk als man van Heijltie Gevers van Deursen,
Verkoopt aan Jan Aert Robben,
¼ deel in een ½ lopen teulland, te Udenhout in de Kruisstraat bij de kapel,
e.z. Maaiken weduwe Aert Brekels, a.z. Adriaen Lambert Brocken, strekkende van de straat tot aan
Catalijn Jan Aertsen de Ridder
voor de som van 125 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
9 november 1693

469/196v-197

Jan Emmers van Rijswijk, wonende te Udenhout, maakt bekend aan de griffie van de leen- en tolkamer
te sBosch, dat hij in Udenhout heeft liggen op de Schoorstraat een hei- en moerveld, 10 lopen groot,
e.z. Jan Jansen Schapendonk, a.z. de hoevenaar Willem Jansen van Laerhoven
Jan Emmers van Rijswijk is van plan om dat hei- en moerveld te gaan uitturven. De verponding daarvan
zal toekomen aan de regeerders van Udenhout. Peter Gijsberts van Rijswijk stelt zich hiervoor als borg.
28 oktober 1680

469/197v-198v

heer en meester Johan van der Meijden vroedschap en secretaris van Schiedam, voor hem zelf en voor
Johan Wagensvelt, oud schepen van Schiedam, als man van juffrouw Johanna Adriaen van der
Meijden,
en Nicolaas Blom als gemachtigde van juffrouw Clara Elisabeth Adriaen van der Meijden,
allen erfgenamen van Adriaen van der Meijden,
verkopen aan Jan Emmen van Rijswijk,
akkerland en weiland, te Udenhout, in twee percelen, nu gepacht door Jan Emmen van Rijswijk,
e.z. en e.e. Joost Jan Schapendonk, a.z. Jan Arien Nelen,
29 juni 1709

469/205v-206

Adriaen Marten Priems,
Verkoopt aan Jan, Cornelis en Huijbert, kinderen Hendrik Huijberts van Laerhoeven
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Teulland, te Udenhout, 3 ½ lopen,
b.z. kinderen Huijbert van Laerhoven, b.e. convent van Couwaters klooster
voor de som van 225 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
1717 (ongedateerd)

469/207207v

Aert Jan van Eerssel verschijnt voor schepenen van Oisterwijk om te verklaren dat hij omstreeks 20
jaar geleden gekocht heeft van Govert van der Aa voor de schepenbank van sBosch,
Een wei en bos, te Udenhout op de Houtse straat,
Oost de heer van Bree, west Peter Andries Schijven, zuid de gemene steeg, noord Mattheus van
Hemert,
Van deze transactie heeft hij nooit een vestbrief ontvangen en naspeuringen in het Bossche protocol
over de periode 1693-1702 heeft geen resultaat opgeleverd
31 december 1710

469/216v-217

Peter Jance van de Ven,
Verkoopt aan Peter Jance van de Pas te Udenhout,
¼ deel van 1 lopen teulland, gelegen aan de raem (sic) in Udenhout,
e.z. Peter Simons van de Voort, a.z. Jan Hendrik Jance, strekkende van de gemene straat tot kinderen
Jan Peters van de Pas,
voor de som van 29 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
13 oktober 1717

469/220-220v

Aert Jan van Ierssel, verklaart dat Adriaen Laurens van de Wouw en Lambert Jan Bosmans, omstreeks
30 a 40 jaar geleden is aangekomen een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge uit akkerland, 3
½ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen, welk stuk land hem nu is aangekomen.
Deze akte was onvindbaar in het Bossche protocol
5 januari 1718

469/231-232v

Hendrick Jansse Bertens, te Udenhout, als man van Josina, enige dochter van Jan van Eersel, verwekt
uit Jenneke Peter Konings,
Verkoopt aan Pieter van Bree te sBosch
Teulland, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Schoorsteegse straat in de grote Holsacker,
Oost Jan Adriaens, west de koper, zuid Aert Jan van Eersel, noord Willem Jan Vermeer
Voor de som van 115 gulden
Verkoper aangekomen van zijn huisvrouw
24 oktober 1718

469/235-236v

Maria van Geffen, weduwe Antonie Beens en Willem Adriaen Lommers, als erfgenamen van Anna de
Weer, laatst weduwe van Antonie Lombers,
Verkopen aan Franciscus Govaerts, medicine doctor te Turnhout,
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Een huis, of woning, schuur en hof daaraangelegen, alles zoals bij de erfdeling van 29 januari 1693,
gestaan en gelegen onder de Heerlijkheid Drunen, t.p. Giersbergen en nog onder Helvoirt en Udenhout,
nu in gebruik door Cornelis Vosch, alles vrij van tiende en houtschap
Voor de som van 2050 gulden
Anna de Weer had deze goederen verkregen van Egidius Govaerts voor notaris Cloostermans in 1716
gepasseerd
26 mei 1719

469/240-240v

Sr. Everardus Voet, burger van sBosch, als man van juffrouw Wilhelmina Somers,
Verkoopt aan Adam van der Horst, notaris te sBosch,
Een jaarlijkse en erfelijke pacht van 1 mud rogge te betalen op onze lieve vrouwe dag purificatie,
Geloofd door Hendrik Willem Peter Vannij aan Gijsbert Willem Janssen van Vucht, uit een stuk land te
Udenhout,
e.z. Embert Aerts, a.z. Hendrik Peter Vannijs, strekkende van de gemene straat tot Peter Simon Priem,
zoals beschreven in schepenbrief van 25 november 1478
voor de som van 210 gulden
Verkoper aangekomen van zijn vrouws voorouders van Francis van Heck, die hem had verkregen door
koop van Aert en Ijffken, kinderen Wouter Adriaen van Heck, (Oisterwijk 20 juni 1665)
18 augustus 1719

469/248-249

Florentius van Woerkom, notaris en groenroede te sBosch,
Verkoopt aan Hendrik van de Ven in Udenhout,
De helft van een huis en aangelag, met teulland, 8 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Jan Willem Meijs, a.z. Adriaen van Strijthoven, e.e. kinderen Peter Aert Huijberts, a.e. de gemene
straat,
de helft van een weiveld, in het geheel 4 lopen,
b.z. Adriaen van Strijthoven, e.e. Frank Michiels, a.e. de gemene steeg
item de helft in 4 lopen teulland,
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 in een sester rog aan de heer Slingelandt als rentmeester van de geestelijke
goederen,
belast met jaarlijks de helft van 1 stuiver Lambert cijns tot 16 stuivers voor het geheel aan de domeinen
van Brabant,
belast met jaarlijks 100 gulden kapitaal in een meerdere somme van 200 gulden aan N. Decken(?) of
nu N. Spijkers
voor de som van 256 gulden
verkoper aangekomen van Antonie de Bro, chirurgijn te Hulst, (sBosch 20 april 1717)
12 september 1719

469/248-249v

Johan Louwies Verster, notaris en procureur te sBosch, gemachtigd door Eggerich Verster, cornet
onder het regiment van baron van Pallant, Pieter Verster en Magdalene Verster, kinderen wijlen
Antonie Verster, in zijn leven luitenant ten dienste van deze landen, mede voor hun uitlandige broer
Jacobus Verster
Verkopen aan de welgeboren heer Adriaen van Borselen van der hogen heere van Geldermalsen etc.
etc.
Een schoone en welgelegen hoeve land, bestaande uit een stenen huizing, schuur, stalling, ommuurde
hof, speelhuis, visvijver, plantages en verdere rechten en gerechtigheden, zoals zaailanden, weivelden,
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hooivelden, eusels, heggen en kanten, tezamen ook met de nonnen(sic) en lappebeemden, te
Udenhout aan de Schoorstraat,
e.z. de Kleine Strijthoeve, a.z. weduwe Peter Jansen Vermeer, Jan Sijmon Driessen e.a., strekkende
van de Schoorstraat tot aan weduwe Peter Hendrik Ariens, Cornelis Witlox e.a.
nu in gebruik door Cornelis Sijmons Priems en Cornelis Janse Biesmortels,
voor de som van 5100 gulden
deze hoeve is leenroerig aan het leenhof van Brabant
verkopers aangekomen van tocht van Gabrielle Conquet (?) de Mesieres weduwe Antonie Verster
(Oisterwijk 14 juli 1719)
Antonie Verster had deze hoeve verkregen door koop van Leonard Cloot van Wolffshagen, kapitein van
een compagnie curassiers ten dienst van zijne keizerlijke majesteit, die gemachtigd was door heer Otto
Ferdinand graaf van Dideriksteijn, getrouwd met vrouwe Hyacintha van Broekhoven (schepenbrief
sBosch 8 april 1684)

9 september 1720

469/262v-263v

Cornelis Roeff, deurwaarder van de raad van state, gemachtigd door heer Cornelis van Vrijbergen,
ontvanger van de 20ste en 40ste penning over stad en meierij van sBosch.
Het gaat om het niet betalen van het collateraal recht door de erfgenamen van Elisabeth van Tilburg en
haar man Jan Janse van Eersel, die zonder nakomelingen waren overleden en als goederen
achterlieten:
Huis en aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout, in de Berkhoek
e.z. erfgenamen Nicolaas van Rijmlam, a.z. Gerrit Arien Heunen, e.e. de gemene hei, a.e. de straat,
welk huis nu publiek verkocht wordt aan Denis Gerrit Janse Heunen te Udenhout
belast met jaarlijks een rente van 5 gulden aan de erfgenamen van Leonart Stocvis,
belast met jaarlijks 8 gulden 5 stuivers aan Jenneke van de Wiel
voor de som van 100 gulden
20 januari 1721

469/267-267v

De curatoren over de verlaten boedel van juffrouw Maria Minten, in leven geestelijke dochter te sBosch,
Verkopen aan sr. Arnoldus de Vien te sBosch,
Een hoeve land te Udenhout, bestaande uit een huis, schuur en schop, met 46 lopen land daaraan
gelegen, gekomen van het convent van Geertruijden
Item een weiveld, 15 lopen, bij het huis,
Item een groesveld, 4 lopen genaamd Joost Jan Emmen beemd,
Nog enige beemden en broekvelden, samen 24 lopen,
Item 2 morgen land in de Leemskuijlen in het Bosscheveld,
Belast met jaarlijks een cijns van 1 stuiver te Tilburg
Belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers aan jonker Verstegen
Belast met jaarlijks 14 stuivers aan Van Esch te Oisterwijk,
Belast met jaarlijks 1 stuiver aan de gezworenen
Belast met jaarlijks 136 gulden erfpacht aan de rentmeester van de geestelijke goederen
Voor de som van 1750 gulden
Deze hoeve was in erfpacht aan juffrouw Minten uitgegeven door de rentmeester van de geestelijke
goederen op 1 augustus 1711
20 januari 1721

469/267v-268v
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De curatoren over de verlaten boedel van juffrouw Maria Minten, in leven geestelijke dochter te sBosch,
Verkopen aan sr. Johan van Kessel,
Een hoeve lands, bestaande uit een huis, schuur en schop, met 17 lopen land aan het huis gelegen, te
Udenhout, gekomen van het convent van Couwater,
Item land, 5 lopen, ook bij het huis gelegen,
Item land, 4 ¼ lopen, achter de Leijkant,
Item weiland, 11 lopen, bij de huizing,
Item weiveld en heiveld, 5 lopen, bij de Leijkant,
Item een beemdje, 2 lopen, in de Bunder,
Item een kamp, 4 a 5 morgen in Den Ham onder Cromvoirt,
Oost de straat, west sr. Enus(?), zuid de steeg, noord de oude sloot,
Belast met jaarlijks 140 gulden erfpacht aan de rentmeester van de geestelijke goederen
Belast met jaarlijks een grondcijns van 1 gulden 5 stuivers aan de domeinen,
Voor de som van 1245 gulden
Deze hoeve is nu in gebruik door Peter Adriaen Vermeer.
Deze hoeve was in erfpacht uitgegeven door de rentmeester van de geestelijke goederen op 1
augustus 1711.
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