Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 470 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sBosch verleden)
1721 - 1731
15 juli 1721

470/4-5

Ida van den Heuvel, weduwe van Theodorus de Pottere, verkoopt een rente van 5 gulden, beloofd door
Willem Arien Stevens aan Hendrick Verheijden, uit onderpanden te Udenhout aan Johannes Paijmans,
Uit huis, hof akkerland, 7 lopen, te Udenhout aent Vincken,
e.z. Hendrick Joosten e.a., a.z. weduwe Adriaen Cornelis,
beloofd op 24 oktober 1663
voor de som van 86 gulden
27 februari 1722

470/27v-28v

Hendrik Jan Berthens als man van Josina Gerrit van Eersel, verwekt uit zijn huisvrouw Peter Nouwen
(sic) te Udenhout,
Verkopen aan Francijn weduwe Jan Schapendonk te Udenhout
Een wijcamp, 3 lopen, te Udenhout t.p. aan de twee stegen,
e.z. weduwe Peter Joosten Ouwen, a.e. Aert van Abeele, e.e. de erfsteeg, a.e. de Prins van Auvernje
belast met jaarlijks 1 zak rogge oude Oisterwijkse maat aan Peter Bosch te sBosch
nog land in Tilburg
voor de som van 350 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
14 maart 1722

470/32v-33v

Eijmbert Adriaen van der Schoor als man van Barbara Peter Vermeer,
Verkoopt aan Pieter van Bree te sBosch,
4 lopen land, te Udenhout,
e.z. en b.e. de verkrijger, a.z. Gijsbert Verwiel, secretaris van Venloon,
voor de som van 280 gulden
verkoper aangekomen van hun ouders
11 november 1722

470/38v-40v

Jacob Hasevoet, gemachtigd door Cornelis van Vrijberghe, ontvanger van de verponding in het kwartier
van Oisterwijk, die weer gemachtigd was door een resolutie van de Raad van Staten, zoals
geregistreerd in het register van mr. Francois Chatvelt, secretaris, folio 311
Verkoopt aan
Het achterste gedeelte van de Jeger acker, 6 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
Noord Peter Cornelis Vermeer, zuid de heer van Bree, e.e. Peter Jan Robben,
Item akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Achthoeven
Noord en zuid erfgenamen Leendert Jacob van der Linden, e.e. Jan Janse Vermeer, a.e. Jan Janse
Vermeer de jonge
Item 3 lopen land, als voor, genaamd den Hogen acker
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West erfgenamen Aert Jans de Ridder, oost erfgenamen Laurens Jan Jacobs, e.e. weduwe Marcelis
Corsten van Hees, a.e. Aert Couwenbergh
Belast met het vegen van de waterloop die hier langs loopt
Item 2 ½ lopen land, genaamd den Dorenboom, als voor,
Zuid en west Willem Peter Weijten, noord kinderen Frijs Verhoeven, oost erfgenamen Frijs Jan Jacobs,
Item broekland, genaamd het Beemken, in Udenhout, 4 lopen,
Noord Huijbert Stevens, zuid Peter Adriaen Colen, e.e. Jonker Jeger, a.e. Willem Verhoeven,
Belast met jaarlijks 13 stuivers 3 oort aan de rentmeester Tengnagel
Deze percelen hebben toebehoort aan Willem Cornelisse Vermeer, collecteur van de verponding in
Haaren, zijn publiek verkocht om een schuld van 295 gulden 6 stuivers aan het voorschreven kantoor
Verkocht aan Johannes Schoonhoven, president te St. Oedenrode, voor de som van 255 gulden
Deze goederen waren Cornelis Vermeer (sic) aangekomen door scheiding en deling tegen zijn broer en
zwager Peter Cornelis Vermeer en Adriaen Daniel Mutsaerts, voor notaris Johan van Buuren te sBosch
op 28 december 1709
27 januari 1723

470/41-42v

Francis Gerrit Heunen te Berkel.
Verkoopt aan Denies Gerit Heunen, zijn broer, te Helvoirt,
o.a. akkerland in Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Jan Willem Mijssen, a.z. kinderen Gijsbert Joordens, e.e. (niet ingevuld), a.e. de gemene steeg
item een broekveld, genaamd den Winkelsen beempt, 2 lopen, als voor,
e.z. Frans Arien Vucht, a.z. Adriaen Aert Hamers, e.e. kinderen Jan Jansse Vermeer, a.e. de gemene
hei
item en heiveld, 6 lopen, als voor aan het Heijle bosch,
e.z. Walterus van de Lipstaden, a.z. de verkrijger, b.e. de gemene baan
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door deling van zijn ouders, Oisterwijk 20 februari 1720
8 oktober 1723

470/54-55v

Jan Jacobse van der Sande, te Loon op Zand,
Verkoopt aan Embert Adriaen van der Schoor te Udenhout,
Akkerland, te Udenhout,
e.z. de heer Grevenbroek, a.z. Adriaen Jan Hamers, e.e. de gemene weg, a.e. de gemene weg
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen door naasting tegen Jan van de Graaff, Oisterwijk 15 februari 1723
10 maart 1724

470/62v-64

Pieter van Doesburg als man van Cornelia en Willem Brocke als man van Maria, beiden kinderen van
Hendrik Cornelis en Elisabet Bernaerts, beide wonende te Helvoirt, ieder voor de helft,
Verkopen aan Hendrik Piggen te Helvoirt,
1 ½ lopen teulland in een grotere kamp, te Udenhout t.p. aan de Geeselse straat,
e.z. Jan Berkelmans, a.z. juffrouw Bonars, e.e. Jan Mijs, a.e. de gemene straat
teulland, 1 ½ lopen, in een grotere kamp, te Udenhout,
e.z. kinderen Aart van Eersel, e.z. Jan Verhoeven, e.e. Arien Verhoeven, a.e. Jan Witlox,
voor de som van 25 gulden

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan de heer Pieter van Beugem te sBosch
9 mei 1724

470/64v-65v

Pieter Jansse Cuijpers te Baardwijk,
Verkoopt aan Franciscus Rijkevorsel, te Loon op Zand
3 a 4 hond bos te Udenhout, t.p. het Giersbergs broek,
oost Hendrik Hamers, west Wouter Marcelis Brekelmans c.s., zuid erfgenamen Adriaan Huijberts van
Laarhoven, noord Govert van Ophorst,
voor de som van 500 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
13 januari 1725

470/78-79

Hendrina van Boxtel, huisvrouw van Pieter de Louw, meester beenhakker te sBosch,
Verkoopt aan Niclaes Frenoij, koopman te sBosch,
De helft in een huizing,
Item de helft in 7 lopen en een kwart teulland in een meerdere kamp van 17 lopen
En nog 2 lopen 25 roeden in de voorschreven 17 lopen. Te Udenhout bij de kapel aldaar,
Voor de som van 1000 gulden
Opgedragen door de voornoemde Rudolphus Aelbert Jan Roelofse Kivits aan Michiel van Boxtel
6 december 1726

470/112-113v

Florentius van Woerkom, notaris te sBosch, curator van de boedel van Maria van Keulen, overleden te
Waalwijk,
Verkoopt aan Gijsbertus van Reijn, te sBosch
Een jaarlijkse en erfelijke rente van 10 gulden, verschijnende op 13 maart, door Jan, Peter en Adriaen
kinderen van Lijsken, dochter van Robbert Jansse en Francis Hendrik Rochus,
Verkocht ene geconstitueerd t.b.v. Margriet Jansen van Vechel,
Uit de helft van huis, hof, land en weiland, in het geheel 22 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
Constitutiebrief van 10 maart 1665 te sBosch,
Laatste betaald door Peter Hendrik van de Ven,
Voor de som van 160 gulden
Maria van Keulen aangekomen van haar vader Cornelis Ivens van Ceulen,
9 december 1726

470/114v-115

Elias Coolen te Udenhout leent 300 gulden van Jacob Santje te sBosch
In kantlijnakte blijkt deze schuld voldaan te zijn op 29 maart 1729
7 juli 1728

470/163-164

Laurens Peter Daniels, wiens moeder was Cornelia Schoenmakers, te Udenhout,
Verkoopt aan Willem Jan Burgmans te Udenhout,
De helft in huis en 8 lopen teulland en weiland, onbedeeld, waarvan de andere helft toebehoord aan
Hendrik Jan Bertens, te Udenhout,
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e.z. Willem Jan Burgmans, a.z. Hendrik Jan Bertens, e.e. de heer van St. Michielsgestel, a.e. de
gemene straat,
belast met jaarlijks 10 duiten in een meerdere cijns van 21 stuivers aan het kantoor van de heer
rentmeester Lijclama
voor de som van 380 gulden
verkoper aangekomen van zijn oud moeie Margareta Gijsbert Elens, (in leven weduwe van Adriaan van
Wouw)
3 februari 1729

470/173-175v

De eerwaarde heer Anthonius Martini, professor in de theologie te sBosch, gemachtigd door de heer
mr. Otto van Cattenburgh, vroedschap van Veere,
Verkoopt aan Laurens Jan van Rijswijk,
Het 6de deel van akkerland genaamd den grooten Paeracker, in het geheel 36 lopen, dus 6 lopen in dit
transport, te Udenhout,
Oost Jan Adriaens Vermeer, west de verkrijger,
oost een steeg, zuid de armen van Oisterwijk, west Willem Borgmans c.s., noord Govert Wijnants van
Eersel
voor de som van 448 gulden
verkoper aangekomen met de gehele hoeve waartoe deze akker hoort, van Hendrik van Casteren, in
leven schepen en raad te sBosch, die het weer was aangekomen van Govert van Casteren, die het
gekocht had van jonker Adriaen van Camans c.s., (sBosch 11 augustus 1663)
3 februari 1729

470/175v-177

De eerwaarde heer Anthonius Martini, professor in de theologie te sBosch, gemachtigd door de heer
mr. Otto van Cattenburgh, vroedschap van Veere,
Verkoopt aan Laurens Jan van Rijswijk,
Het 6de deel van akkerland genaamd den grooten Paeracker, in het geheel 36 lopen, dus 6 lopen in dit
transport, te Udenhout,
Oost verkoper, west Jan Adriaen Vermeer,
oost een steeg, zuid de armen van Oisterwijk, west Willem Borgmans c.s., noord Govert Wijnants van
Eersel
voor de som van 420 gulden
verkoper aangekomen met de gehele hoeve waartoe deze akker hoort, van Hendrik van Casteren, in
leven schepen en raad te sBosch, die het weer was aangekomen van Govert van Casteren, die het
gekocht had van jonker Adriaen van Camans c.s., (sBosch 11 augustus 1663)
3 februari 1729

470/177-179

De eerwaarde heer Anthonius Martini, professor in de theologie te sBosch, gemachtigd door de heer
mr. Otto van Cattenburgh, vroedschap van Veere,
Verkoopt aan Laurens Jan van Rijswijk,
Het 6de deel van akkerland genaamd den grooten Paeracker, in het geheel 36 lopen, dus 6 lopen in dit
transport, te Udenhout,
Van het erf van de verkoper tot aan Jenne Maria Peter Vermeer,
oost een steeg, zuid de armen van Oisterwijk, west Willem Borgmans c.s., noord Govert Wijnants van
Eersel
voor de som van 448 gulden
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verkoper aangekomen met de gehele hoeve waartoe deze akker hoort, van Hendrik van Casteren, in
leven schepen en raad te sBosch, die het weer was aangekomen van Govert van Casteren, die het
gekocht had van jonker Adriaen van Camans c.s., (sBosch 11 augustus 1663)
3 februari 1729

470/179-181

De eerwaarde heer Anthonius Martini, professor in de theologie te sBosch, gemachtigd door de heer
mr. Otto van Cattenburgh, vroedschap van Veere,
Verkoopt aan Jenne Maria Peter Vermeer,
Het 6de deel van akkerland genaamd den grooten Paeracker, in het geheel 36 lopen, dus 6 lopen in dit
transport, te Udenhout,
Oost Laurens Jan van Rijswijk, west Willem Borghmans,
oost een steeg, zuid de armen van Oisterwijk, west Willem Borgmans c.s., noord Govert Wijnants van
Eersel
voor de som van 465 gulden
verkoper aangekomen met de gehele hoeve waartoe deze akker hoort, van Hendrik van Casteren, in
leven schepen en raad te sBosch, die het weer was aangekomen van Govert van Casteren, die het
gekocht had van jonker Adriaen van Camans c.s., (sBosch 11 augustus 1663)
3 februari 1729

470/181-183

De eerwaarde heer Anthonius Martini, professor in de theologie te sBosch, gemachtigd door de heer
mr. Otto van Cattenburgh, vroedschap van Veere,
Verkoopt aan Jan Adriaen Vermeer te Udenhout,
Het 6de deel van akkerland genaamd den grooten Paeracker, in het geheel 36 lopen, dus 6 lopen in dit
transport, te Udenhout,
Oost Laurens Jan van Rijswijk, west dezelfde,
oost een steeg, zuid de armen van Oisterwijk, west Willem Borgmans c.s., noord Govert Wijnants van
Eersel
voor de som van 440 gulden
verkoper aangekomen met de gehele hoeve waartoe deze akker hoort, van Hendrik van Casteren, in
leven schepen en raad te sBosch, die het weer was aangekomen van Govert van Casteren, die het
gekocht had van jonker Adriaen van Camans c.s., (sBosch 11 augustus 1663)
23 maart 1729

470/186-188

Niclaes Andries van Dijk, weduwenaar van Catharina Coolen, te Tilburg,
Verkoopt aan Walterus Coolen te Drunen,
Een huis, etcetera,
Item 1/3 deel in een hoeve bestaande aan huizing, schuur, schop en erf, akkerland en weiland,
houtgewas en andere gerechtigheden,
Gestaan en gelegen in Drunen, t.p. Giersbergen, Udenhout en Cromvoirt, nu in gebruik door Jan van
Buel,
Voor de som van 4154 gulden
Verkoper aangekomen van zijn huisvrouw, die het van haar ouders verkreeg.
27 maart 1730

470/202v-204
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Francois Tijbosch, rentmeester van zijne hoogheid de heer Prins de Hornes(?), gemachtigd door
juffrouw Cornelia van Gulick, bejaarde dochter, te sBosch,
Verkoopt aan Petrus Scheffers te sBosch,
Een jaarlijkse en erfelijke pacht van 3 ½ mud rogge BM uit onderpanden in Udenhout, in een meerdere
pacht van 5 ½ mud rogge,
Die Wouter Jan Willems beloofd had aan Gerard van de Ven, op 15 maart 1409,
Voor de som van 750 gulden
Verkoper aangekomen van haar zuster Johanna van Gulijk,
Deze pacht wordt nu betaald door weduwe Hendrik Piggen
26 juli 1730

470/207-209

De heer Francois de Hee te sBosch, als voogd over de kinderen van de heer Godefridus Loijens,
Verkoopt aan Petrus van Bruggen,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout, t.p. Berkel,
e.z. Jan Gerrit de Cort, a.z. dezelfde, e.e. Adriaan Peter Vugts, a.e. het volgende perceel
teulland, van vier middelste gedeelten, zuidwaarts in een stuk akkerland, 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 106 gulden
gehandlicht en toebehoord hebbend aan Adriaan Janse van Heuclom, als gemachtigde van zijn
schoonvader Willem van Esch te Berkel, nu in gebruik door Adriaan van Esch
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