
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 471 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sBosch verleden) 
1731 - 1757

7 augustus 1733    471/28-28v

Tomas Martens de Bruijn te Udenhout, 
Verkoopt aan Adriaen Huijbert van Hees te Udenhout,
Huis en aangelag, te Udenhout t.p. de Crijten meulen,
e.z. Jan Gijsberts van Iersel, a.z. de verkoper, e.e. Jan van der Sterre, a.e. de gemene straat
voor de som van 105 gulden

Cornelia Lambert Robben, moeder van de verkoper, mag gedurende haar leven gebruik maken van de 
kamer in dit huis

verkoper aangekomen van zijn ouders voor 1/3 deel en door koop van zijn zuster en broer voor 2/3 deel

31 maart 1734    471/30-32

Gerrit Jacobs van Rijswijk te Heukelom, als gemachtigde van Adriaena Janse van Rijswijk te 
Heukelom,
Verkoopt aan Maria Janse van Rijswijk te Heukelom, (niet alle percelen hier beschreven, koopsom 450 
gulden)
1/3 deel in akkerland, in het geheel 8 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Jan Verhoeven, a.z. volgende perceel, van de Slimstraat tot de weduwe Jan Robbe
item 1/3 deel in akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Lambert Peter Peijnenburg, a.z. Adriaen Haemers, van het voorgaande perceel tot een gemene 
mestweg
item 1/3 deel in akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven
e.z. Elis Coolen, a.z. Jan Coolen, van de erfgenamen Adriaen van Engelandt tot aan een mestweg
item 1/3 deel in akkerland, 2 lopen, 25 roeden, als voor,
e.z. erfgenamen Jan Geert Witlox, a.z. Adriaen van Amelsvoort, van de gemene mestweg tot aan het 
gemene voetpad
item 1/3 deel in akkerland, 2 lopen, als voor in de Berckhoek,
e.z. Peter Janse, a.z. Nicolaas Lomberts, van de gemene straat tot aan Peter Lambert Robbe
item 1/3 deel akkerland, 2 lopen, als voor in de Achthoeven,
e.z. Anthonij van den Boer, a.z. weduwe Lourijs Schapendoncq, van de erfgenamen Aert Witlox tot aan 
de armentafel van Oisterwijk
de voorgaande percelen zijn onbelast van renten

item 1/3 deel broekveld, 4 lopen, als voor in het broek de Coeijkampen,
e.z. kinderen Jan Schapendoncq, a.z. Lambert Ariens van Hees, van de heer Norbert Snellen tot aan 
het Quaedt gadt
belast met jaarlijks 1/3 deel in 8 penningen cijns aan de gezworenen van Tilburg
item 1/3 deel in een broekveld, 1 ½ lopen, als voor in het broek de Brantse steeg,
e.z. de Brandse steeg (?), a.z. Adriaen Willem Bergmans, van de gemene lei tot aan de steeg,
onbelast

alle percelen aangekomen van Jan Janse van Rijswijk en Adriaentje Hendrik Schapendoncq haar 
ouders

item een stuk weiveld, te Udenhout bij de Slimstraat, 3 lopen,
e.z. weduwe Jan Robben, a.z. Francis van Rijswijk, van Heijliger Brocke tot een steeg
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aangekomen door deling van Dirck van den Broeck 

akkerland, te Udenhout in de Achthoeven, 6 lopen,
b.z. Gerrit van Rijswijk, van de erfgenamen Aert Witlox tot aan Peter Vermeer

aangekomen door koop van Jan Aert Fransen c.s.

2 juli 1734    471/34v-37

Johan Tabbers te Tilburg gemachtigd door Petrus van Beek raad en rentmeester van het adellijke stift 
Toorn, wonende te Breda,
Verkoopt aan de heer Michiel van Bommel, koopman te Tilburg
Een schone hoeve lands, bestaande uit een nieuw opgebouwde woning, stal, mesthuis, schuur en 
paardenstal daaraan, omtrent 70 lopen, bouwland en weiland, en enkele lopen heide, te Udenhout bij 
de Loonse Molenstraat, in de volgende percelen
Teulland, 10 lopen,
Oost Jan van Rijswijk, zuid Jan Verhoeven, west een “slants” hoeve, noord Jan Verhoeven
Teulland, 8 lopen,
Oost Jan Verhoeven, west zuid en noord Jan van Rijswijk
Weiland en teulland, 32 lopen,
Oost en noord Jan Verhoeven, west en zuid een “slants” hoeve,
Weiland en teulland, 10 lopen,
Oost en west Jan Verhoeven, zuid de gemene weg, noord een “slants” hoeve
Een beesteveld of weiland, 10 lopen,
Oost en noord Jan Verhoeven, west en zuid de verkoper
Een heiveldje genaamd Schouwbroot, 4 lopen,
Zuid en west de heer Verwiel, 
Nog een heiveld, 4 lopen,
Oost Elisabeth Haemers, west en zuid erfgenamen de heer Verwiel, noord Frans van Laarhoven
Nog een klein heiveld, 4 lopen,
Oost de verkoper, zuid en noord Jan Verhoeven. West Jan Janssen Dolck,
Heiveld te Loon op Zand
Voor de som van

Alle percelen gehuurd door Cornelis Haemers

Verkoper aangekomen van de heer Jan de Crom, heer van Arendonk (testament van 24 mei 1688 te 
Breda)

2 april 1735    471/42v-44v

De heer Willem van Engelen, koopman en inwoner van sBosch, gemachtigd door de heer Jacobus 
Angelus Boret, als man van juffrouw Anna Maria van Wiel (?) te Dordrecht,
Verkoopt aan Peter Janse van Cleef, alias Henskens
3 percelen laderijen, samen 18 lopen, te Udenhout t.p. de Drunense duin, waarvan de verkrijger de helft 
al toekomt,
e.z., a.z. e.e. schoolmeester Govert Ophorst,
belast met jaarlijks 7 vaten en 4 kannen rogge aan het groot begijnhof te sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers aan de armen van Loon op Zand
voor de som van 3 zakken rogge per jaar (468 gulden 15 stuivers)

verkoper aangekomen van haar vader door erfdeling
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29 januari 1737    471/62-63v

Goijaart Jans Vermeer, te Loon op Zand,
Verkoopt aan Cornelis Anthonij van Iersel, te Udenhout,
Huis, schuur, schop, boomgaard en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout aan de Kreitenmolen
e.z. Jan Witlox, a.z. Cornelis van Iersel, e.e. weduwe Jan Erewijnen, a.e. de straat
item akkerland en weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. Cornelis van Iersel, a.z. Hendrik Jan Bertens, e.e. de gemeint, a.z. Claes Lomberts,
item akkerland, 1 1/2lopen, als voor
b.z. en e.e. Prins van Sultzbach, a.e. Willem Burgmans,
item een weiveld, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Witlox, a.z. Cornelis Lucas van Iersel, e.e. de straat, a.e. Peter van Iersel,
item akkerland 3 lopen, te Berkel
item akkerland in Berkel
belast met jaarlijks een pacht van 4 vaten rogge aan het kantoor van rentmeester Lijclama
belast met jaarlijks een rente van 2 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch

voor de som van 675 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders 

29 januari 1737    471/64-65

Goijaart Jans Vermeer te Loon op Zand, 
verkoopt aan Joost Cornelis Vermeer te Udenhout
weiland, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Brandse steeg
e.z. Joost van Rijseweijk, a.z. erfgenamen Jacobus Lombers, e.e. St. Anna gasthuis, a.e. de gemene 
steeg
item heiland, 6 lopen, als voor,
e.z. Frans Aart Zegers, a.z. (niet ingevuld), e.e. de gemene steeg, a.e. Govert Ophorst
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

19 juni 1737    471/66-67

Hendrik Adriaan van Iersel te Udenhout, als man van Ariaantje Vermeer,
Verkoopt aan Hendrik Jan Bertens, te Udenhout,
Een heiveld genaamd den Horst, 7 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Verhoeven, a.z. weduwe Cornelis van Iersel, e.e. erfgenamen jonker de Jeges, a.e. de Brant 
steegh,
belast met jaarlijks een cijns van 12 stuivers aan het kantoor van dhr. Tengnagel
voor de som van 145 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar oom Hendrik Vermeer

4 maart 1738    471/68v-69v

Willem Noten, de tocht, en Cornelis en Peter Noten, beiden zijn meerderjarige zonen, item sr. 
Regoun(?) de Bie, schepen te Turnhout, gemachtigd als zijnde oppervoogd van de 7 kinderen van Jan 
Noten, en deBie alsnog gemachtigd door Daniel Hoefmakers, als voogd over de kinderen van Peter 
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Noten, die allen het erfrecht bezitten, zij allen maken zich sterk voor de overige meerderjarige kinderen 
van Willem Noten, verkopen aan de heer Anthonij Glavimans te Oisterwijk,
Een hoeve, bestaande uit een kamer muurvast aan andere huizing van juffrouw van Dal, etc. de 
Drunen in Giersbergen
Maar ook:
Een weiveld en houtveld, 4 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Dirk van Iersel, a.z. weduwe Cornelis van Dal, e.e. Jan van Kessel, tot op de gemene lei,
een weiveld en heiveld, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Cornelis van Dal, a.z. Adriaen van Iersel c.s., e.e. Cornelis van Abeelen, a.e. kinderen 
Arien van Broekhoven,
alles vrij van houtschat en tienden
belast met jaarlijks 8 stuivers 8 penningencijns aan de heer Gijsels te Boxtel
voor de som van 1282 gulden

verkopers aangekomen van heer Franciscus Govaerts doctor in de medicijnen te Turnhout

25 april 1738    471/70-71v

de heer Cornelis de Back(?) gemachtigd door de heer … Lyclama a Nijholt, rentmeester van de 
geestelijke goederen van het kwartieren Kempenland en Oisterwijk en van het kapittel van 
Hilvarenbeek,
verkoopt aan Gerrit van Beurden te Udenhout
akkerland te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. Peter van Aalst, a.z. de armen van Udenhout, e.e. Jan Eijmbert van Strijthoven, a.e. weduwe Jan 
Dolken,
item een weiland, aan de Gommelse straat, 4 lopen,
e.z. Huijbert van Laarhoeven, a.z. kinderen Jan Versterre, e.e de heer de Vien, a.e. de Gommelse 
straat,
item land en houtgewas, genaamd Schouteveld, 2 lopen,
e.z. Adriaan Lombaerts van Hees, a.z. de gemene straat, e.e. weduwe Jan Dolken, a.e de Kreitenheide
publiek verkocht te sBosch
(op deze goederen ruste een schuld van 55 gulden 2 stuivers van een korenpacht van 6 vaten rogge in 
een meerdere pacht van 8 vaten rogge
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het kantoor van voorschreven heer rentmeester aan het klooster 
van Oisterwijk
belast met jaarlijks een rente van 1 gulden aan het voorschreven kantoor

deze goederen hebben toebehoord aan Dirk Embert Appels, Herman van Nouwhuijs, 

voor de som van 132 gulden

22 mei 1738    471/71v-73

Peter Janse van Iersel, te Tilburg, voor zich zelf en ook gemachtigd door Cornelis Adriaans van 
Rijsewijk te Gilze, Jan Adriaans van Rijsewijk te Baardwijk en Adriaan Janse van Iersel te Tilburg,
Verkopen aan Marcelis Peter Marcelissen te Vught,
¾ deel in een woonhuis met nog een klein huisje en een schop, te Udenhout, 
e.z. en e.e. de gemene straat, a.z. Jan van der Pas, a.e. erfgenamen Jan Hendrik Janse
het resterende ¼ deel is al van de verkrijger
voor de som van 337 gulden

verkopers aangekomen van hun oom Jan Hendrik Jans
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3 augustus 1739    471/84v-86

De heer mr. Lambertus Suijskens advocaat, vanwege de heer Anthonij Loijens, kanunnik te Maastricht,
Verkoopt aan Michiel Willems van den Heesacker, te Udenhout,
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Jan de Cort, a.z. Willem van Laan, e.e. weduwe Jan de Cort, a.e. Claas Arien Vermeer,

verkoper aangekomen van de heer Arnoldus van Wamel, voor notaris Hendrik de Bij te sBosch op 12 
april 1732

11 juni 1740    471/90v-91

Jan Andries Schijven te Baardwijk, voor de tocht in de ene helft en het erfrecht in de andere helft, en 
Hendrik Verhoeven, 
Verkopen aan Jan Gerrit Witlox,
Huis, schop landerijen en aangelegen landerijen, 7 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. Cornelis Jacobs c.s., a.z. Nicolaas Lommers, e.e. Cornelis van Iersel, a.e. de gemene straat,
belast met jaarlijks 14 vaten 3 kannen of een kop rogge aan rentmeester Tengnagel,
voor de som van 345 gulden

de eerste verkoper aangekomen uit zijn huwelijk met Maria Teunis Henris, door koop van Cornelis van 
Iersel, de tweede verkoper van Maria Teunis Henrix

20 oktober 1740    471/100-101v

Cornelis de Jong, schoenmaker en looier te Udenhout
Heeft een schuld. 

19 september 1741    471/118-119

Hendricus Maas, weduwnaar van Maria Vermeer, wonende te Vught, 
Geeft het recht van tocht van de goederen die zijn vrouw heeft nagelaten over aan zijn zoons Adriaan 
en Thomas Maas.

20 juli 1735    471/120v-121v
(in Oisterwijk ingeschreven op 11 november 1741)

Mr Henricus Norbertus Snelle, advocaat, 
Verkoopt aan Peter Jansse van Aalst,
Land, in Brabants Hoek te Udenhout, 1 ½ lopen,
e.z. Embert Dirk Appels, a.z. de gemene straat, e.e. Eijmbert Janse Strijthoven, a.e. Jan Dolken
een perceel in Udenhout, t.p. genaamd Schouteveld, 1 ½ lopen, “met deel daer bij”
e.z. Claes Thomas Colijns, a.z. Embert Dirk Appels, e.e. Joost Hendrik Joosten, a.e. de heide

deze percelen zijn belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk en 10 stuivers aan de 
rentmeester van de geestelijke goederen van Oisterwijk

voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen door koop van Anneken Lamberts van Hees weduwe Adriaen van Heck, sBosch 
20 februari 1606 (sic)
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2 april 1742    471/133-135

Albertina van Dongelberg, geboren marquise de Reves, verzoekt beleent te worden, als volle nicht en 
naaste erfgenaam van wijlen Charles d'Immerseele, in leven graaf van Bokhoven, heer van Loon op 
Zand, met een hoeve van wildernisse, gelegen in Udenhout, omtrent 100 morgen, haar aangekomen 
door het overlijden van Charles van Immerzeel.
Het leenhof doet dat !

21 juni 1742    471/137v-139

juffrouw Maria Marmus, weduwe en erfgenaam van Pieter de Cordt (testament te Amsterdam 1 april 
1732 notaris Willem de Nijs), te Amsterdam,
verkoopt aan Willem Gommert de Cort te Udenhout,
de helft, aan de noordkant, van akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 4 lopen, te Udenhout bij de 
Loonse Molenstraat,
e.z. de volgende verkrijgers, a.z. en e.e. Denis Janse Schapendonk, a.e. weduwe Jan Piggen,
de helft langs de straat, van akkerland, genaamd de Loon acker, 4 lopen, te Loon op Zand,
heiveld te Loon op Zand
voor de som van 175 gulden

verkoopsters man aangekomen van zijn ouders en deling te Oisterwijk op 2 januari 1723

27 maart 1743    471/140v-142

Cornelis van Loon te Drunen als man van Maria Adriaan Arise,
Verkoopt aan Dirk Adriaan Snoeren te Loon op Zand,
Een hond land genaamd de Doreweij
Oost erfgenamen Peter van der Schot, zuid Peter Hamers, west en noord Jan Vermeer,
Een hond land genaamd den Bedacker, 
Noord weduwe Aart de Jong, oost en zuid Johanna Grevenbroek, west Willem Gommert de Cort,
Item een hond genaamd de Ses Lopensaat,
Zuid kinderen Van der Schoot, oost Denis Schapendonk, west Anneke Brok, noord weduwe Aart de 
Jongh,
Item 2 hond land, genaamd de Scheijf,
Oost Peter Hamers, zuid de gemene weg, west weduwe Jan Hamers, noord de gemene weg
Item 1 hond land genaamd de Calver weij,
Noord Willem Gommert de Cort, zuid erfgenamen Wouter Vouthengels, west Willemijn Aart de Jongh, 
oost Cornelis Jan Driesse,
Item ½ hond land,
West de straat, oost kinderen Reijn Dirk Nouwen, zuid weduwe Aart de Jongh, noord Cornelis Jan 
Driesse,
Item 1 hond land,
Zuid Aart Hamers, west de straat, noord de heer van Wittenhorst, oost Joost van Eerssel,
Alle percelen onder Udenhout
En nog enkele percelen onder Loon op Zand.

Uit de Udenhoutse goederen moet de koper blijven vergelden een jaarlijkse pacht van 5 vaten rogge 
aan juffrouw vanden Endepoel

Voor de som van (niet vermeld)

Verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
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3 mei 1743    471/143v-145

Joost Peter Colen te Gestel,
Verkoopt aan Thomas Janse van Rijsewijk
Akkerland, 2 ½ lopen, genaamd en Winkelacker, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Peter Devier(?), a.z. Mighiel van den Heesacker, e.e. Peter Verhoeven, a.e. Andries Schijven,
item weiland, 2 lopen, als voor in de Gommerse straat op de Kuesweij,
e.z. kinderen Cornelis de Cordt, a.e. weduwe Jan van Strijthoven, a.e. Jenneke Arien van Engeland, 
a.e. de gemene straat
item een broekveld, genaamd de Ruijt, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Francus Witlox, a.z. kinderen Hendrik de Lepper, e.e. Jan Brok, a.e. Jenne Maria Colen,
een moerveld, 2 lopen, genaamd het Goet moer, in de Brand,
e.z. Jan Lambert van Heesch, a.z. Jan van de Plas, e.e. Wouter Colen, a.e. Jan Goijaart Heeren

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Oisterwijk op 24 maart 1742

14 mei 1740     471/148v-150

Cornelis Janse van Iersel te Tilburg,
Verkoopt aan Anneke Hendrik Vingerhoets
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
Noord Aart van Dijk, west kinderen Hendrik de Lepper, 
2/3 in akkerland, 3 lopen, in de Kuil te Udenhout,
oost Jan Mutsers, west weduwe Adriaan Colen,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht van 3 vaten aan de St. Jans kerk te sBosch
bos, in het Willigbroek te Udenhout, 7 kwart lopen,
oost Baltus Hofmans, west weduwe Adriaan van Oerle,
voor de som van (niet vermeld)

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling

26 februari 1745    471/157-158

Theodorus Goijaart Mutsaars te Tilburg,
Verkoopt aan Jan de Roij te Venloon,
De helft in een houtbos, onbedeeld, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. prins van Sultzbach, a.z. juffrouw van Beugen, e.e. erfgenamen Wouter van Gorp, a.e. (niet 
ingevuld)
belast met jaarlijks de helft van een stuiver cijns aan de domeinen

verkoper aangekomen van zijn vrouw door vernadering van Adriaan van Iersel, te Oisterwijk 28 oktober 
1738

3 februari 1745    471/158v-160

Reijnier van Onsenoort, te Breda, 
Verkoopt aan de vier voorkinderen van Aart van Rijsewijk te Loon op Zand
Hoeve en landerijen in Loon op Zand
2 weijkens, 2 hond, te Udenhout,
oost en west Elias Peter Elias, noord dezelfde, zuid de gemene weg,
aangekomen van Gelder van Es c.s.
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5 mei 1745    471/160-162v

Pieter Wouter Vouthengels als momber van een kind van wijlen Adriaan van Loon en als momber van 
het kind van wijlen Wouterke Wouter Vouthengels
Goederen in Oisterwijk en Loon op Zand

8 september 1744    471/166v-168

Jan Moonen te Tilburg,
Verkoopt aan Aart Adriaan Bergmans,
Houtgewas, 5 hond,
Noord weduwe Peter van Laarhoven, west Cornelis van Broekhoven, 
Teulland, ½ lopen,
e.z. Gijsbert Peters van Rijswijk, a.z. Jan van Eersel
teulland, 2 lopen,
e.z. Jan Schapendonk, a.z. Peter Janse van Eersel
alle percelen in Udenhout in de Schoorstraat

verkoper aangekomen van zijn ouders

7 oktober 1746    471/171v-173v

Petrus Heijmans, secretaris te Drunen, gemachtigd door Maria Barbara van Abelen, “ongeprofesside” 
jonge dochter, wonende te Uden,
Verkoopt aan Peter Smits en Peter van Abelen, beiden te Drunen,
Heel veel Landerijen onder Giersbergen, Helvoirt, Cromvoirt en:
De helft van 5 hond gelegen in het Giersbergs broek te Udenhout,
1/3 deel in een moerveld, in de Brand te Udenhout,
1/3 deel in een huis, met erf en land, in 3 percelen, samen 20 hond, t.p. genaamd de Slimstraat,
belast met jaarlijks 1/3 deel van 2 gulden 5 stuivers aan de armen van Berkel
1/3 deel in een derde deel van vijf vierdeel hond land te Udenhout

verkoper aangekomen van haar ouders, erfdeling Drunen 3 april 1743

21 september 1748    471/178-178v

Adriaen Nicolaes Meeuwense als man van Maria Cornelis Bergmans te Tilburg,
Verkoopt aan Adriana Cornelis Bergmans te Berkel,
Land in een moerveld, 4 ½ roede, te Udenhout bij de Assense steeg, genaamd het Segveldeke
Oost Jan Cornelis Bergmans, west Willemijn weduwe Denis Schapendonk, zuid Adriaena weduwe 
Adriaen Arjen Vermeer, noord Adriana Bergmans
Voor de som van 25 gulden

Verkoper aan gekomen van zijn vrouws ouders

20 september 1748    471/179-180

Jan de Bresser te Oosterwijk, 
Verkoopt aan Jan van Rooij te Moergestel,
Goederen te Moergestel, waaronder een akkerland waarvan een belendenaar is Hendrik Brouwers
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Goederen te Oisterwijk, akkerland, teulland den heiland, 16 lopen, met als belendenaar o.a. Willem de 
Brouwer

14 november 1748    471/180-183

Willem Bouwens en Cornelis Janssen van de Sanden, beiden wonende te Haaren,
Verkopen aan Claes Klerks te Drunen
11/12 deel in huis en aangelag, 6 lopen, op het Winkel
b.z. Willem Bouwens, e.e. de straat, a.e. Wijnant van Abelen,
belast met jaarlijks11/12 deel van 2 ½ vat rogge aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 11/12 deel in 4 gulden 1 stuiver 8 penningen aan de armen van sBosch
belast met jaarlijks 11/12 deel in 15 stuivers aan de armen van sBosch
belast met jaarlijks 11/12 deel in 3 gulden aan N. Lam te sBosch
item 11/12 deel in akkerland, 3 ¾ lopen, als voor,
e.z. Willem van den Heesacker, a.z. kinderen Aert Claasse, 
belast met jaarlijks 11/12 deel in 5 vaten rogge aan het Verbrand gasthuis te sBosch
item 11/12 deel in 3 ¼ lopen akkerland, als voor,
e.z. kinderen Claes Verhoeven, a.z. weduwe Arijaen Freijss, e.e. de weg, a.e. een hof
item 11/12 deel in 2 lopen akkerland, gelegen in Biezenmortel,
e.z. Jan Peters Verhoeven, a.z. kinderen Jan Klaessen Verhoeven, e.e. de weg, a.e. de hof
belast met jaarlijks 11/12 deel in 2 vaten rogge aan het gasthuis alhier
item 11/12 deel in 2 lopen weiland, als voor,
e.z. Jan Peters Verhoeven, a.z. kinderen Arjen Claese Verhoeven, e.e. Peter Gijsberts c.s., a.e. de hof,
item 11/12 deel in 2 lopen broekveld, als voor aan de Zandkant,
e.z. mevrouw van Beugen, a.z. (niet ingevuld), e.e. de lei, 
nog een deel in 2 lopen weiveld, als voor,
e.z. Cornelis Jan Driesse, a.e. ut supra, e.e. Willem Bouwens, a.e. Dirk Appels c.s.,
allen in Udenhout gelegen
voor de som van 550 gulden

Nog meer percelen in Helvoirt, Waalwijk

Verkoper aangekomen van Jacob van Rijsewijk

23 januari 1749    471/185v-187

Petrus van Bruggen, notaris te sBosch, gemachtigd door juffrouw Christine Nouwens, bejaarde dochter 
te sBosch, als executrice van het testament van juffrouw Jacoba Trecia van de Laer, (sBosch 16 
oktober 1727)
En nog wat personen,
Verkopen een jaarlijks en erfelijke pacht van 2 sester rog in een meerdere pacht van 4 mud rog jaarlijks 
op lichtmis, geconstitueert door Willem Gerard Wijten aan Lourens van Bladel c.s. uit de Kreitenmolen, 
met gronden en gerechtigheden en een hofstad daarbij gelegen,
Zoals beschreven in een schepenbrief van 16 maart 1446,
Jacoba Trecia van de Laer aangekomen van haar ouders, die het gekocht hadden van Willem en 
Martijntje kinderen van wijlen Poulus van de Keer(?) c.s., volgens schepenbrief van 6 maart 1662.

Aan heer en mr Adriaen Schoneus, advocaat

1 mei 1749    471/187-189v

Lutresie van den Heuvel, laatst weduwe van Johannis Smeerling, te sBosch,
Verkoopt aan Antonij de Hee(?) te sBosch
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Een jaarlijkse en erfelijke pacht van 5 mud rogge, nu gereduceert op 30 gulden, jaarlijks geloofd door 
juffrouw Lutgardus van Campen aan Geertruijd dochter wijlen Iwaan van Kampen,
Van en uit een hoeve land gelegen te Udenhout en meer andere percelen zoals gespecificeerd is in 
een akkoord voor schepenen alhier op 20 december 1748,
Originele gelofte van 22 mei 1586,
Verkoopster aangekomen van haar zuster Catarina van den Heuvel, weduwe Bastiaen Lamleij(?)
Voor de som van 800 gulden

20 mei 1749    471/190v-181v

Cornelis de Leeuw, te Udenhout,
Verkoopt aan Francis Brock te Udenhout,
Teulland, 1 lopen,
e.z. Denijs van den Boer, a.z. Adriaan Coolen, e.e. Jan Heerkens, a.e. een mestweg,
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

28 september 1750    471/209-210

Adriaan Jan Willems te Tilburg,
Verkoopt aan Francis Brok,
Broekveld en houtbos, 6 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, genaamd het Hermansbroek,
e.z. Francis Brok, a.z. kinderen Adriaan Elissen, e.e. de Assense steeg, a.e. Jan Priems,
leenroerig aan het leenhof van Brabant
voor de som van 520 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

28 september 1750    471/210-211

Adriaan Jan Willems te Tilburg,
Verkoopt aan Peter Govert van Iersel,
Weiland, te Udenhout in de Groenstraat, genaamd het Hermansbroek, 3 lopen,
e.z. de Assense steeg, a.z. en e.e. weduwe Denis Schapendonk, a.e. erfgenamen Peter van Rijswijk
leenroerig aan het leenhof van Brabant
gereserveerd blijven de eiken bomen in de steeg en in de wei aan de steeg
voor de som van 500 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

3 december 1750    471/212-213

Cornelis de Leuw als man van Petronella Lambert Broks, te Udenhout,
Verkoopt aan Adriaan Cornelis van Abeelen,
Een broekveld, 3 lopen, bij het Klappe schoor te Udenhout,
e.z. kinderen Jan Schapendonk, a.z. Jan van Wel, e.e. Thomas van Rijsewijk, a.e. Arnoldus Jan 
Robben,
voor de som van 120 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
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13 april 1751    471/214v-215v

Cornelis de Leuw als man van Petronella Lambert Broks, te Udenhout,
Verkoopt aan Huijbert van Berkel te Udenhout,
Teulland, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. de gemene straat, a.z. weduwe Hendrik Geerts Vermeer, a.e. Adriaan Marcelisse, a.e. de gemene 
steeg
leenroerig aan het leenhof van Brabant
voor de som van 175 gulden

verkoper aan gekomen van zijn vrouws ouders

471/222v-

Arnoldus Pijnenburgh te Hilvarenbeek als man van Johanna Heijliger Grevenbroek,
Verkoopt aan Maria Heijliger Grevenbroek, huisvrouw van Adriaen Adriaen van Iersel,
Een gehele heide te Udenhout,
e.z. de verkrijger, a.z. dezelfde, e.e. Jan de Lepper, a.e. dezelfde,
akkerland, 4 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Adriaen Pigge, a.z. Hendrik Vermeer, e.e. de verkrijger, a.e. Adriaen Heijliger van Grevenbroeck,
akkerland, 1 ½ lopen, te Berkel
nog meer land te Berkel en Tilburg
voor de som van 700 gulden

verkoper aangekomen  van zijn vrouws ouder, deling Oisterwijk 27 januari 1733

3 november 1752    471/227v-229

Juffrouw Adriana Elisabeth Donquers,
Verkoopt aan Henricus Johannes Holtacker, wonende te Munster Bilsen
De helft in een hoeve (Vosselaer),
Bestaande uit huis, schuur, schop, bakhuis, akkerland en bouwland, weilanden, broekvelden, 
heivelden, straaiselvelden en verdere landerijen
Alles bij elkaar 104 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel
Item de helft van het cijnsboek van Malois, te heffen in Udenhout uit zeker gespleten hoeve daar 
aanbehorende,
De andere helft behoort aan de verkrijger
Item zodanige percelen als wijlen de heer Victor van Beugen door verschillende aankopen heeft 
verkregen, alles in Udenhout, de huizing en de landerijen (m.u.v. die tot bos gemaakt zijn) in huur van 
Cornelis Neelen.
Item de gruit van Oisterwijk, met de dorpen daartoe behorende, namelijk Tilburg, Haaren, Gestel, 
Helvoirt en Esch
Item het ambacht van de varkens te bezien over al in stad en meierij van sBosch

Voor de som van 3000 gulden

Verkoopster aangekomen van diverse erfdelingen en testamenten

6 december 1752    471/231-232

Fransis Hoevenaars te Enschot,
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Verkoopt aan Andries Aartse de Jong
Weiland, genaamd het Labbos, 1 ½ lopen,
Zuid David Peter Priems, noord Martinus Eijsebrant, oost de heer van Loon, west weduwe Johanna 
Piggen
Zaailand, 2 hond, genaamd den Raaijheuvel,
Oost weduwe Becx, west Eijserenbrant, zuid armen van Loon, noord de weg
Rest percelen onder Loon op Zand
Zaailand 1 lopen, genaamd in den Grooten acker
Oost Johan van den Heuvel, west weduwe Cornelis de Jong, zuid Andries de Jong, noord weduwe 
Cornelis de Jongh,
Zaailand, 2 lopen, genaamd in de Heij,
Oost Johan Heessels, west weduwe Willem van de Ven, zuid Johan Heesels, noord kinderen Michiel 
van Meer
Weiland, genaamd de Quade weij, 1 ½ lopen,
Oost Jan Heesels, west weduwe Door Snoeren, zuid kinderen Michiel van Meer, noord Adriaen 
Smees(?)
Weiland, t.p. het Land van Cleef, 1 lopen.
Oost kinderen Hendrik Gerrits, west Jan Stockermans, 
Weiland, 1 lopen,
Oost de heer de Roij, west kinderen Hendrik Gerrits, 
Voor de som van 75 gulden

Verkoper aangekomen van zijn oom Jan Dries Janssen de Jong

6 december 1752    471/234-234v

Jan Antonij Cruijsen te Berkel en Jan van der Schoot te Tilburg,
Verkopen aan Maria Cornelis de Jong te Berkel,
Teulland, genaamd de Coeijweij, 1 ½ lopen, te Udenhout aan de Loonse molenstraat,
(geen belendenaren genoemd!)
voor de som van 95 gulden

Verkopers aangekomen door onderhandse deling van hun oom Jan Dries Jansen de Jong

7 juni 1753     471/240-242v

Quirinus van Irsel te Tilburg,
Verkoopt aan Jan de Rooij te Loon op Zand
Een heleboel landerijen te Drunen, Giersbergen, Helvoirt, Cromvoirt en
Weiland, 4 lopen, te Udenhout, t.p. genaamd in de Bloxkens, rondom en middendoor met dubbele 
heggen en schaarhout beplant,
e.z. Antonij Glavimans, a.z. de steeg, e.e. Peter van Dijck, a.e. weduwe van der Wielen
item een weiland en broekveld, 4 lopen, als voor tp. De Geeren, met eiken en heesters beplant
e.z. weduwe Dirk van Irsel, a.z. de steeg, e.e. Peeter Smits, a.e. Peter van Dijk,
belast met jaarlijks een cijns van 5 stuivers 12 penningen aan juffrouw van Beugen op de hoeve te 
Udenhout (Vosselaer?)

15 februari 1754    471/248v-249

Peter van Aalst wonende te Loon op Zand,
Verkoopt aan Francis Brock te Udenhout,
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1/5 deel in huis en hof te Udenhout, 2 lopen, aan de Kruisstraat, waarvan het resterende 4/5 deel aan 
zijn broers en zusters behoort,
e.z. de verkrijger, a.z. de gemene straat, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaan van Rooij,
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

22 mei 1754    471/249-251v

Pieter van Dijk, koopman te Lier, 
verkoopt aan Jan Timmermans te Drunen (Giersbergen),
o.a.
broekveld, genaamd de Geer, 2 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost en zuid Quirinus van Iersel, west de steeg, noord Van Iersel tot Oisterwijk,
een perceel genaamd de Blokskens, 1 lopen, als voor,
oost Antonij Glavimans, west (niet ingevuld), zuid de steeg, noord Quirinus van Iersel
de twee percelen te Udenhout belast met jaarlijks een cijns van 2 stuivers 12 penningen in een 
meerdere cijns van 8 stuivers aan de erfgenamen van mevrouw van Beugen
(een perceel genaamd het Hemelrijck, 1 lopen, als voor,
oost (niet ingevuld), west Antonij Glavimans, zuid (niet ingevuld), noord Quirinus van Iersel)

9 oktober 1754    471/251v-252

Dirk Knooij te Udenhout heeft een schuld aan Wilhelmina Gijsbert Elias, laatst weduwe van Jan van 
Rosmalen

Op 20 maart 1761 verklaart Peter van Heeswijk (die deze schuldbrief heeft overgenomen) dat deze 
schuld voldaan is.

27 maart 1756    471/260-261

Gijsbert Jan Heessels en Jenneke Marten Heessels met haar voogden, beide te Udenhout,
Verkopen aan Cornelis Michielse van den Heesacker, te Udenhout t.b.v. zijn minderjarige zoon 
genaamd Cornelis Michielse van den Heesacker (sic),
3 percelen land in Udenhout t.p. genaamd den Biezenmortel, het eerste 1 ½ lopen, 
e.z. Jan Ekels, a.z. de gemene straat, e.e. Hendrik van der Pas, a.e. kind van Hendrik Haamers
het tweede perceel 5 ½ lopen,
e.z. Hendrik Haamers c.s., a.z. weduwe Peter Heijmans c.s., e.e. Jan Ekels, a.e. weduwe Laurens van 
Beugen
het derde perceel 2 lopen,
e.z. Hermen Joost van Gorkom, a.z. de gemene mestweg, e.e. en a.e. Jan Ekels,
belast met jaarlijks 2 vaten rog aan de heilige geest te sBosch

deze goederen zijn leenroerig aan juffrouw Donckers

26 mei 1756     471/261-263

de weledelgestrenge heer Arnoldus Godefridus Loijens, oud-schepen van Maastricht voor de ene helft,
en de weledelgestrenge heer Johan Bernard Reinhartz Rigter van Bilderbeck, voor hemzelf alsmede 
gemachtigd door zijn broer Ferdinandus Lutgerus Reinhartz, en van zijn zuster, vrouwe Sophia 
Theodora Reinhartz, huisvrouw van de heer Adolphus Wilhelmus Contzen(?), voor de andere helft,
verkopen aan juffrouw Johanna de Chene weduwe Johan Watering, te sBosch
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een zeer schone grote en welgelegen hoeve lands gelegen in den Udenhout aan het eind van de 
Schoorstraat, bestaande uit een huis, schuur, bakhuis, schop, schaapskooi met de daarbijhorende 
teullanden, weilanden, hooilanden en heivelden, de broekvelden en houtgewassen, alles aan elkaar 
gelegen
item een heiveld in Udenhout aan de Gommerse straat, genaamd de Nesten, 
item een broekveld gelegen in Udenhout genaamd de Masseldonk,

eerste verkoper voor de helft aangekomen van heer Arnoldus van Wamel en de tweede opdragers door 
erfdeling van de boedel van de heer Johannis Henderik Gise, die het had verkregen als erfgenaam van 
zijn huisvrouw Maria van Wamel.

Voor de som van 4040 gulden
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