Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 432 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
1784 - november 1786
6 januari 1784

432/1-1v

Adriaen Peter van der Schoor, Jan Adriaen Witlox als man van Maria Peter van der Schoor en Cornelis
Peter Brok als man van Catarina van Deursen, te voren getrouwd met Hendrik Peter van der Schoor,
verkopen aan Martinus Peter van Rijswijk,
een weiland genaamd het Latbosch, 1 lopen, te Udenhout in de Schijv,
oost en noord kinderen Peter Hamers, zuid de Broeksteeg, west Adriaen van der Schoor,
voor de som van 80 gulden
verkopers aangekomen van hun (schoon) ouders, testament 24 juli 1780
Vernadert door Andries van Tilburg als man van Petronella van der Schoor, wonende te Tilburg, op 10
februari 1784. (f 5v-6v)
23 januari 1784

432/3v-4

De heer Cornelis van Heusden, verkoopt aan Willem Cornelis Martens,
teulland met een schaarboske daarin gelegen, 13 à 14 lopen, te Udenhout aan het Winkel, genaamd
den Winkelacker, dat al door de verkrijger in gebruik is,
oost Catrina van Keulen, zuid het Winkel, west de dreef, en de verkoper,
voor de som van 1160 gulden
3 februari 1784

432/4-4v

Jan de Vries als man van Adriaentje Verhoeven, verkoopt aan Hendricus van Kessel,
een broekveld, 1/2 lopen, te Udenhout in de Brand,
oost erfgenamen Steven Burgmans, zuid kinderen Anna Maria Versterre, voorts onbekend,
belast met jaarlijks de helft in 5 stuivers 8 penningen aan Petrus van den Bogerdt op St. Thomasdag
voor de som van 12 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
25 februari 1784

432/6v-7

Johannes Schalks verkoopt aan Maria Schalks, huisvrouw van Jan Martinus van Beurden,
een kelder en opkamer, in de huizing van de verkrijgster, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. de huizing van de verkrijgster, a.z. de verkoper,
voor de som van 162 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders
26 februari 1784

432/7-7v

Michiel Arnout van de Ven verkoopt aan Peter Daniels,
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akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Gerard Meijs, west de verkoper, zuid Adriaen van Broekhoven, noord de verkrijger,
voor de som van 195 gulden
2 maart 1784

432/8v-9v

Johannes Schalks verkoopt aan Lambert van Hulte,
een huis en achterhuis, met de helft van de hof langs door, de hele hof is 5 kwartier lopen, zoals het nu
in gebruik is door Joost van Roessel, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. de verkoper, a.z. Pieter van der Sterre, e.e. een voetpad, a.e. de straat,
belast met jaarlijks 5 gulden in een rente van 10 gulden aan de kantoor der beurzen te sBosch
recht om te wegen over het erf van dit perceel door de verkoper en Jan van Beurden
voor de som van 350 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
24 maart 1784

432/10v-11v

Hendrik de Leest, Jan Homberg als man van Maria van Laarhoven en Jan Leijten en Engel van de
Wiel, als voogden over het kind van uit een eerder huwelijk van Maria van Laarhoven met wijlen Jan
Francis Leijten, verkopen aan Jan Nicolaas van Iersel,
een huizing met hof, 6 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. en e.e. Aart Peijnenburg, a.z. Adriaen Verhoeven, a.e. de straat,
voor de som van 450 gulden
publiek verkocht op 25 februari en 3 maart te Oisterwijk
1 mei 1784

432/12v-13

Jacobus Jan Bucken verkoopt aan Cornelis Geert van Irsel t.b.v. zijn vader Geert Cornelis van Irsel,
een broekveld, 3 à 4 lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
noord Jan Robbe, zuid een steeg, west de gemene lei, oost erfgenamen van de weduwe Govert
Ophorst,
belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
voor de som van 275 gulden
verkoper aangekomen door koop op 30 december 1762
6 mei 1784

432/16v-17

de heer Arnoldus van Irsel, rooms pastoor in Zevenbergen, verkoopt aan Andries Cornelis van den
Bosch,
een houtbos, 5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, t.p. de Blokskens,
oost Francis Robbe, west de gemene steeg, zuid weduwe Cornelis Burgmans, noord Nicolaas van de
Pasch,
voor de som van 580 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 28 april 1778
met de bepaling dat als mocht blijken dat op dit perceel lasten rusten waarvan men nu niet meer weet
de verkoper dat goed zal maken.
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17 mei 1784

432/21-22

Erfmangeling tussen Peter Johannes van Broekhoven en Nicolaas Laurens Verhoeven,
Peter Jan van Broekhoven krijgt:
akkerland, 1 1/2 lopen te Udenhout op het Winkel,
e.z. en e.e. Gijsbert van Rijswijk, Peter van Broekhoven en meer anderen, a.e. een steeg
geschat op 110 gulden
Nicolaas Laurens Verhoeven krijgt:
een huis, stal en schop, met aangelegen erf, samen met de huisplaats 2 lopen, item het voorhoofd
daartoe gehorende, te Udenhout in de Groenstraat,
oost Jan de Jeeger, west Laurens van Roessel, noord Peter Johannes van Broekhoven, zuid de
gemene straat,
geschat op 300 gulden
Nicolaas Laurens Verhoeven moet nog 350 gulden betalen en doet dat meteen bij deze mangeling.
7 juni 1784

432/24v-25

Catharina van de Wouw, weduwe van Jan Adriaen Brekelmans, verkoopt aan Lambert van Hulte,
een huis bestaande uit twee woningen en een schop met aangelegen landerijen, 4 lopen, te Udenhout
in de Groenstraat,
e.z. weduwe Jan Francis van Berkel, a.z. Adriaentje van de Ven, e.e. kinderen Cornelis van Tilburg,
a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 13 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 540 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 13 en 24 mei 1784
29 juni 1784

432/27-27v

Wouter Jan Span en Willem van Broekhoven als man van Maria Jan Span,
verkopen aan Cornelis Jan Span,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Molenstraat,
west Hendrik van Irsel, oost Adriaen Vermeer, zuid en noord een gemene weg,
belast met jaarlijks 5 vaten 3 kannen rogge in een meerdere pacht van 3 1/2 zak rogge aan de armen
van Udenhout,
belast met jaarlijks 3 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
voor de som van 14 gulden
verkopers aangekomen van hun (schoon)broer Adriaen Jan Span, deling op heden
29 juni 1784

432/28-28v

Johanna Jan van de Sande, laatst weduwe van Wijnant Backer, wonende te Loon op Zand,
die verklaart af te zien van haar recht op tocht in
akkerland, 1 lopen te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
west Adriaen Peter Hamers, oost kinderen Peter Hamers, zuid kinderen Marten Eijsenbrand, noord
Gommert de Kort c.s.
t.b.v. Cornelis Jan Snoeren als man van Anna Wijnand Backer, wonende te Loon op Zand,
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29 juni 1784

432/28v-29

Cornelis Jan Snoeren als man van Anna Wijnand Backer, verkoopt aan Cornelis Jan Span
akkerland, 1 lopen te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
west Adriaen Peter Hamers, oost kinderen Peter Hamers, zuid kinderen Marten Eijsenbrand, noord
Gommert de Kort c.s.,
voor de som van 80 gulden
12 juli 1784

432/29v-30

Gerrit Cornelis van Irsel, Adriaen Fruure als man van Willemijn van Irsel en Adriaen Lommers als man
van Maria van Irsel, verkopen aan Gerrit Cornelis van Irsel,
een huis, de zuidwaartse helft in de schuur, de helft in de varkenskooi, met de westwaartse helft in het
aangelegen weiland, in het geheel 5 lopen, met de helft van het voorhoofd om te kunnen bepoten, te
Udenhout in de Biezenmortel,
b.z. weduwe Adriaen Willem van Irsel, e.e. Klaas van Irsel, a.e. de gemene straat,
belast met jaarlijks een zak rogge aan de kantoor van de heer rentmeester Tengnagell,
voor de som van 127 gulden 6 stuiver 12 penningen
publiek verkocht te Udenhout op 17 en 25 juni 1784
12 juli 1784

432/30v

Gerrit Cornelis van Irsel, Adriaen Fruure als man van Willemijn van Irsel en Adriaen Lommers als man
van Maria van Irsel, verkopen aan Gerrit Cornelis van Irsel,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, genaamd de Nieuwe Weij,
e.z. Geert Stoeldraijers, a.z. en e.e. weduwe Adriaen Willem van Irsel, a.e. de gemene straat,
voor de som van 141 gulden 6 stuiver 12 penningen
publiek verkocht te Udenhout op 17 en 25 juni 1784
12 juli 1784

432/31-31v

Gerrit Cornelis van Irsel, Adriaen Fruure als man van Willemijn van Irsel en Adriaen Lommers als man
van Maria van Irsel, verkopen aan Gerrit Cornelis van Irsel,
akkerland, 3 lopen, genaamd den Heijacker, te Udenhout in de Biezenmortel, genaamd de Nieuwe
Weij,
e.z. Jacob Schijven, a.z. Gerrit Cornelis van Irsel, e.e. de lei, a.e. Jan Herme Weijgaarts,
belast met 9 vaten rogge in een meerdere pacht van 10 1/2 (?) mud aan de heer Adriaen Smits te
sBosch,
voor de som van 20 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 17 en 25 juni 1784
14 juli 1784

432/31v-32v

Antonetta Francis van Spaandonk, weduwe van Wijnand van Abeelen, wonende in Udenhout, die
verklaart af te zien van haar recht op tocht in
1/3 deel in een broekveld, in het geheel 3 hond, te Udenhout t.p. de Koeijkampen,
west Peter Adriaen Joordens, oost Jan Robbe, noord Teunis van der Velden, zuid Jan Hendrik Bertens,
Item 1/3 deel in de helft in een bos en waterpoel, in het geheel 1/2 lopen, bij Brabants Hoek,
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zuid de kreitenheide, noord Peter Brekelmans, west Willem van Roessel, oost Jan van Waalwijk,
t.b.v. Laurens van Beurden, als man van Petronella Wijnand van Abeelen, Jan Wijnand van Abeelen en
Cornelia Wijnand van Abeelen,, kinderen van wijlen Wijnant van Abeelen in eerder huwelijk verwekt uit
Anna Maria Peter Coolen, en aan Jan Witlox, als man van Anna Maria van Abeelen en Laurens Wijnant
van Abeelen kinderen van de comparante,
14 juli 1784

432/32v-33v

Laurens van Beurden, als man van Petronella Wijnand van Abeelen, Jan Wijnand van Abeelen en
Cornelia Wijnand van Abeelen, kinderen van wijlen Wijnant van Abeelen in eerder huwelijk verwekt uit
Anna Maria Peter Coolen, en aan Jan Witlox, als man van Anna Maria van Abeelen en Laurens Wijnant
van Abeelen kinderen van Wijnand van Abeelen en Antonetta Francis van Spaandonk, verkopen aan
Cornelis Aart Bergmans,
een broekveld, in het geheel 3 hond, te Udenhout t.p. de Koeijkampen,
west Peter Adriaen Joordens, oost Jan Robbe, noord Teunis van der Velden, zuid Jan Hendrik Bertens,
Item de helft onbedeeld in een bos en waterpoel, in het geheel 1/2 lopen, bij Brabants Hoek,
zuid de kreitenheide, noord Peter Brekelmans, west Willem van Roessel, oost Jan van Waalwijk,
voor de som van 200 gulden
de twee laatste verkopers aangekomen bij het overlijden van hun broer Adriaen Cornelis van Abeelen
(is moeilijk te begrijpen wiens broer dat nu is, mogelijk van Wijnand van Abeelen)
6 augustus 1784

432/35-35v

Anna Maria Adriaen Brekelmans, verkoopt aan Martinus Jan Peijnenburg,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel,
oost de weg, west kinderen Laurens Vermeer, zuid erfgenamen Wouter van Irsel, noord (niet ingevuld)
voor de som van 450 gulden
verkoopster aangekomen van haar ouders, deling 21 juli 1773
25 augustus 1784

432/35v-36

Robbert jan Brekelmans, als man van Adriaentje Jan van de Ven, verkoopt aan Geert Frans van
Broekhoven,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Pieter Marcelisse, a.z. Lambert van Hulten, e.e. Frans Frans van Broekhoven, a.e. de gemene
straat,
voor de som van 237 gulden en 10 stuivers
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
30 augustus 1784

432/36v-37

Peter Adriaen Brekelmans, als man van Maria van Irsel, verkoopt aan Peter Hendrik van Irsel,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
zuid Heijliger Verhoeven, oost Laurens van Roessel, west Jan Peijnenburg, een mestweg tussenbeide,
voor de som van 170 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
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7 september 1784

432/37-38v

de heer Francis Andries van den Bosch, zoon van Andries Cornelis van den Bosch in eerder huwelijk
verwekt uit wijlen Cornelia Verhoeven, die een dochter was van Wijnand Janse Verhoeven en diens
eerste vrouw Adriaentje Willem Burgmans, gemachtigd,
Andries Cornelis van den Bosch en Jan Wijnand Verhoeven als voogden over de 2 kinderen van wijlen
Peter de Jong en Adriana Verhoeven, ook een dochter van Wijnand Janse Verhoeven en zijn tweede
vrouw Jenneke van Gorp, genaamd Jan en Adriaen de Jong,
en Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk als man van
Johanna Wijnand Verhoeven, kinderen van Wijnand Jan Verhoeven en zijn derde vrouw Vijver Hendrik
Hubbes(?),
zij allen verkopen aan Peter Wijnand Verhoeven,
1 - een huis en hof, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. de heer Francis van den Bosch, a.z. en e.e. Adriaen Lommers, a.e. erfgenamen Wijnand Janse
Verhoeven, met de gerechtigheid in de gemeint van Helvoirt zoals van ouds gebruikelijk is.
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. en b.e. kinderen Nicolaas Verhoeven, a.z. de heer Francis van den Bosch
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht van 6 zakken aan het groot gasthuis te sBosch
3 - dries, 3/4 lopen, als voor,
b.e. kinderen Nicolaas Verhoeven, e.z. kind van Cornelis Burgmans, a.z. de heer Francis van den
Bosch
4 - land en weiland, 1 lopen, als voor,
e.z. en e.e. de heer Francis van den Bosch, a.z. kinderen Joost van Irsel, a.e. de heer Weijgers
belast met jaarlijks 1/3 deel van een cijns van 11 stuivers aan de domeinen van Brabant
voor de som van 495 gulden 16 stuivers 11 penningen
publiek verkocht op 16 en 23 augustus 1783 te Udenhout
7 september 1784

432/39-39v

de heer Francis Andries van den Bosch, zoon van Andries Cornelis van den Bosch in eerder huwelijk
verwekt uit wijlen Cornelia Verhoeven, die een dochter was van Wijnand Janse Verhoeven en diens
eerste vrouw Adriaentje Willem Burgmans, gemachtigd,
Andries Cornelis van den Bosch en Jan Wijnand Verhoeven als voogden over de 2 kinderen van wijlen
Peter de Jong en Adriana Verhoeven, ook een dochter van Wijnand Janse Verhoeven en zijn tweede
vrouw Jenneke van Gorp, genaamd Jan en Adriaen de Jong,
en Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk als man van
Johanna Wijnand Verhoeven, kinderen van Wijnand Jan Verhoeven en zijn derde vrouw Vijver Hendrik
Hubbes(?),
zij allen verkopen aan Peter Wijnand Verhoeven,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Reijd,
zuid kinderen Peters van den Bosch, west erfgenamen Adrianus van Vugt, noord Johannes Vugts, oost
Peter van de Sande,
voor de som van 125 gulden
publiek verkocht op 16 en 23 augustus 1783 te Udenhout
7 september 1784

432/39v-40

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

de heer Francis Andries van den Bosch, zoon van Andries Cornelis van den Bosch in eerder huwelijk
verwekt uit wijlen Cornelia Verhoeven, die een dochter was van Wijnand Janse Verhoeven en diens
eerste vrouw Adriaentje Willem Burgmans, gemachtigd,
Andries Cornelis van den Bosch en Jan Wijnand Verhoeven als voogden over de 2 kinderen van wijlen
Peter de Jong en Adriana Verhoeven, ook een dochter van Wijnand Janse Verhoeven en zijn tweede
vrouw Jenneke van Gorp, genaamd Jan en Adriaen de Jong,
en Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk als man van
Johanna Wijnand Verhoeven, kinderen van Wijnand Jan Verhoeven en zijn derde vrouw Vijver Hendrik
Hubbes(?),
zij allen verkopen aan Jan Wijnand Verhoeven,
akkerland, 1 3/4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse Ackers,
e.z. kinderen J: Cornelis van de Pas, a.z. erfgenamen Adriaen Vugts, e.e. Jan Herme Weijgers, a.e.
Jan Coolen,
voor de som van 175 gulden
publiek verkocht op 16 en 23 augustus 1783 te Udenhout
7 september 1784

432/40v-41

de heer Francis Andries van den Bosch, zoon van Andries Cornelis van den Bosch in eerder huwelijk
verwekt uit wijlen Cornelia Verhoeven, die een dochter was van Wijnand Janse Verhoeven en diens
eerste vrouw Adriaentje Willem Burgmans, gemachtigd,
Andries Cornelis van den Bosch en Jan Wijnand Verhoeven als voogden over de 2 kinderen van wijlen
Peter de Jong en Adriana Verhoeven, ook een dochter van Wijnand Janse Verhoeven en zijn tweede
vrouw Jenneke van Gorp, genaamd Jan en Adriaen de Jong,
en Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk als man van
Johanna Wijnand Verhoeven, kinderen van Wijnand Jan Verhoeven en zijn derde vrouw Vijver Hendrik
Hubbes(?),
zij allen verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
1/3 deel in akkerland, 4 kwartier lopen, te Udenhout in de Hooghoutse Ackers,
zuid kinderen Jan Brekelmans, noord weduwe Hendrik de Kort, e.e. Jan van Son, a.e. weduwe
Heijmans,
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 vaten en 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het Brands
Vrouwe gasthuis te sBosch,
voor de som van 12 gulden
publiek verkocht op 16 en 23 augustus 1783 te Udenhout
7 september 1784

432/41-41v

de heer Francis Andries van den Bosch, zoon van Andries Cornelis van den Bosch in eerder huwelijk
verwekt uit wijlen Cornelia Verhoeven, die een dochter was van Wijnand Janse Verhoeven en diens
eerste vrouw Adriaentje Willem Burgmans, gemachtigd,
Andries Cornelis van den Bosch en Jan Wijnand Verhoeven als voogden over de 2 kinderen van wijlen
Peter de Jong en Adriana Verhoeven, ook een dochter van Wijnand Janse Verhoeven en zijn tweede
vrouw Jenneke van Gorp, genaamd Jan en Adriaen de Jong,
en Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk als man van
Johanna Wijnand Verhoeven, kinderen van Wijnand Jan Verhoeven en zijn derde vrouw Vijver Hendrik
Hubbes(?),
zij allen verkopen aan Jan Willems,
een jaarlijkse pacht van 4 1/2 vat rogge oude Oisterwijkse maat, gaande en vergolden werdende uit
onderpanden gelegen te Udenhout op het Winkel genaamd Brabands hoeve, tegenwoordig betaald
door weduwe Hendrik de Kort, Jan van Strijthoven en meer anderen
voor de som van 88 gulden

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

publiek verkocht op 16 en 23 augustus 1783 te Udenhout
14 september 1784

432/42-44

Jan Ariense Oostvogels, Hendrik Bosmans en Jan Sijmon Timmers voor henzelf en gemachtigd voor
de weduwe van wijlen Anthonij van Aalst, wonende te Drunen, voor haar zelf en mede voor haar zuster
de weduwe Laurens van de Staeck te Cromvoirt, Cornelis Brock, wonende te Helvoirt, mede voor Maria
Brok en Francis Brok zijn zuster en broer, Francis van de Wiel, wonende te Helvoirt, Adriaan van de
Wiel, wonende te Cromvoirt,
van Henricus Eliza de Sille en Teunis van der Velden, wonende te Drunen als voogden van de kinderen
van de weduwe Hendrik Brok wonende te Cromvoirt, genaamd Pieter Brok,
over de kinderen van Hendrina Anthonij van de Ven als weduwe van Johannes van de Wiel, genaamd
Francis en Mechel van de Wiel,
over de kinderen van Catharina Jan Boom weduwe Gerrit Sijmon Timmers, genaamd Jan Johannes
Catharina en Geertruij Timmers wonende te Veghel en in Udenhout,
van Andries van de Wiel, Andries Pijnenburg wonende te Vught, mede voor zijn vader Christiaan
Pijnenburg,
van Willem van Grinsven, wonende te Gemonde, mede voor zijn zwager Francis van den Boer,
wonende te Neelderen,
van Justinus van de Wiel wonende te Schijndel, mede als voogd over de kinderen van Johannes van
de Wiele,
van Jan van Beurde en Johannes Timmers wonende te Udenhout,
van Pieter van Hoof te Tilburg, Jan Reijnen en Paulus van Arendonk voogden over de kinderen van
wijlen Paulus van Arendonk te Tilburg,
van Reijnier van de Leu no:ux: en Geertruij Muskens, wonende te baardwijk,
van Jan Timmers wonende te Vrijhoeve Cappel,
van Jan en Maria van Someren wonende in Breda,
van de weduwe Marcus van den Hoven wonende te Helvoirt,
van de weduwe Maarten van Broekhoven,
van Jan France Martini, en Catharina Raijmakers, weduwe Cornelis Nouwens, wonende te Venloon,,
van Pieternel Janse Martini wonende te Venloon gemachtigd voor Antonij Raijmakers wonende te
Hoogstraten,
van Gerrit Raijmakers en zijn moeder de weduwe Jan Raijmakers, wonende te Dongen, beide mede
voor zijn absente broeders en zij voor haar absente kinderen,
mede voor de uitlandige erfgenaam Nicolaas de Weijs, verkopen aan Jan Ariense Oostvogels,
een bos van opgaand eiken, els, schaarhout en bomen, 4 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost Andries Suijs, west de scheiding van het broek, zuid Andries van den Bosch, noord erfgenamen
weduwe Ophorst,
belast met jaarlijks een cijns van 11 duiten in een meerdere cijns op meidag te betalen in de
Biezenmortel (Vosselaer?)
voor de som van 360 gulden
verkopers aangekomen van Jan Timmers en Elizabet van de Wiel, gewoond en overleden te Helvoirt,
publiek verkocht te Drunen
14 september 1784

432/44v-45

Jan Ariense Oostvogels, Hendrik Bosmans en Jan Sijmon Timmers voor henzelf en gemachtigd voor
de weduwe van wijlen Anthonij van Aalst, wonende te Drunen, voor haar zelf en mede voor haar zuster
de weduwe Laurens van de Staeck te Cromvoirt, Cornelis Brock, wonende te Helvoirt, mede voor Maria
Brok en Francis Brok zijn zuster en broer, Francis van de Wiel, wonende te Helvoirt, Adriaan van de
Wiel, wonende te Cromvoirt,
van Henricus Eliza de Sille en Teunis van der Velden, wonende te Drunen als voogden van de kinderen
van de weduwe Hendrik Brok wonende te Cromvoirt, genaamd Pieter Brok,
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over de kinderen van Hendrina Anthonij van de Ven als weduwe van Johannes van de Wiel, genaamd
Francis en Mechel van de Wiel,
over de kinderen van Catharina Jan Boom weduwe Gerrit Sijmon Timmers, genaamd Jan Johannes
Catharina en Geertruij Timmers wonende te Veghel en in Udenhout,
van Andries van de Wiel, Andries Pijnenburg wonende te Vught, mede voor zijn vader Christiaan
Pijnenburg,
van Willem van Grinsven, wonende te Gemonde, mede voor zijn zwager Francis van den Boer,
wonende te Neelderen,
van Justinus van de Wiel wonende te Schijndel, mede als voogd over de kinderen van Johannes van
de Wiele,
van Jan van Beurde en Johannes Timmers wonende te Udenhout,
van Pieter van Hoof te Tilburg, Jan Reijnen en Paulus van Arendonk voogden over de kinderen van
wijlen Paulus van Arendonk te Tilburg,
van Reijnier van de Leu no:ux: en Geertruij Muskens, wonende te baardwijk,
van Jan Timmers wonende te Vrijhoeve Cappel,
van Jan en Maria van Someren wonende in Breda,
van de weduwe Marcus van den Hoven wonende te Helvoirt,
van de weduwe Maarten van Broekhoven,
van Jan France Martini, en Catharina Raijmakers, weduwe Cornelis Nouwens, wonende te Venloon,,
van Pieternel Janse Martini wonende te Venloon gemachtigd voor Antonij Raijmakers wonende te
Hoogstraten,
van Gerrit Raijmakers en zijn moeder de weduwe Jan Raijmakers, wonende te Dongen, beide mede
voor zijn absente broeders en zij voor haar absente kinderen,
mede voor de uitlandige erfgenaam Nicolaas de Weijs, verkopen aan Laurens van Roessel,
een bos met opgaande bomen, te Udenhout,
oost de heer Willem Leenart, west de Giersbergse steeg, zuid Jan Adriaen Olijslaegers, noord Andries
van den Bosch,
belast met jaarlijks een cijns van 11 duiten in een meerdere cijns op meidag te Biezenmortel te betalen
(Vosselaer?),
voor de som van 405 gulden
verkopers aangekomen van Jan Timmers en Elizabet van de Wiel, gewoond en overleden te Helvoirt,
publiek verkocht te Drunen
18 september 1784

432/45-46

Arnoldus van der Schoot als man van Maria Nouwens, Cornelis Lambert Smolders als man van
Jenneke Nouwens, en Arnoldus Reijnier Nouwens en Aart Frank Wagemakers als voogden over de 3
kinderen van wijlen Dirk Nouwens en Willemijn Adriaen van Broekhoven, genaamd IJda, Maria en
Cornelia, verkopen aan Johannes Frank Wagemakers,
een huis met 1 lopen hof, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. weduwe Cornelis Jansen, a.z. en e.e. Jan de Ridder, a.e. een gemene weg,
voor de som van 335 gulden
publiek verkocht op 2 en 9 september 1784 te Udenhout
24 september 1784

432/47-47v

Gerrit Jan Brekelmans als man van Willemijn Verhoeven, Jan de Backer als man van Francijn
Verhoeven en Cornelia Verhoeven, verkopen aan Johanna Laurens Verhoeven die het overige 1/4 deel
toebehoort,
3/4 deel onbedeeld in een broekveld, in het geheel 2 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
oost erfgenamen Steven Burgmans, west Jan Raijmakers, zuid Jan Verhoeven en noord (niet ingevuld)
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item 3/4 deel onbedeeld in een broekveld in het geheel 2 lopen, als voor bij de Strijdhoeve,
oost de Prins van Sultzbach, west juffr. M.M. van Beugen, zuid kinderen Laurens Denis Schapendonk,
noord Adriaen Verhoeven,
belast met jaarlijks 3/4 deel in 18 duiten cijns aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te
sBosch,
de Prins van Sultzbach heeft recht van overweg over dit perceel.
voor de som van 135 gulden
verkopers aangekomen van hun vrouws ouders
29 september 1784

432/48-49

Maria Jan Emmen verkoopt aan Gijsbert van den Hooven,
een stede bestaande uit een woonhuis, stal en schuur aan elkaar gelegen, item de afbraak van een
schop met hof en aangelegen akkerland en weiland, 9 lopen, te Udenhout t.p. het Hooghout,
oost Joost Leermans, west Adriaen van Rijswijk, zuid het einde van de Spijkerkant, noord kinderen
Laurens van Rijswijk,
belast met jaarlijks 2 zakken rogge in een meerdere pacht aan het Brands Vrouwe gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 9 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 115 gulden en 15 stuivers
verkoopster aangekomen 1/4 deel van Embert Huijbert Emmen en 3/4 deel door koop op 20 april 1782
8 oktober 1784

432/49-49v

Cornelis Jan van Hees als man van Cornelia Floris Hamers en Johannes van Loon verkopen aan
Adriaen Aart Bergmans,
een houtbos, 4 lopen, te Udenhout aan de Houtstraatse steeg,
e.z. Laurens van der Schoot, a.z. Adriaen Vermeer en meer anderen, e.e. erfgenamen Andries
Verhaegen, a.e. de gemene steeg,
voor de som van 522 gulden
verkopers aangekomen van de weduwe Peter Floris Hamers, schoonbroer van de eerste comparant en
moeij van de tweede
9 oktober 1784

432/50-50v

Andries Cornelis van den Bosch verkoopt aan Jan Babtist Robbe, die de andere helft bezit,
de helft onbedeeld in een broekveld, in het geheel 4 à 5 lopen, te Udenhout aan de Brandse steeg,
oost de Brandse steeg, west Antonij van Irsel, zuid weduwe Jan Adriaen Schapendonk, noord Andries
van Rijswijk en meer anderen,
belast met jaarlijks de helft van 15 stuivers 4 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 75 gulden
11 oktober 1784

432/50v-51

Cornelis Koolen, verkoopt aan Gommert de Cort en Geert Geert Elissen,
1 lopen straaiselveld, zijnde 1/8 deel in de Schoorbeemd, te Udenhout t.p. het Leegschoor,
oost weduwe Geert Brekelmans, zuid Gommert de Kort, west en noord de lei,
voor de som van 38 gulden
verkoper aangekomen door koop op 9 december 1778
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11 oktober 1784

432/51-52

Willem Nicolaas Deckers, wonende te Berkel, verklaart af te zien van zijn recht op tocht in
de helft van een perceel land en weiland, in het geheel 5 kwartier lopen, te Udenhout, t.p. Brabants
hoek,
b.z. Peter Adriaen Brekelmans, e.e. weduwe Hendrik de Cort, a.e. de straat,
t.b.v. Bastiaen Nicolaas Konings als man van Clazijna Willem Deckers, Bastiaen Hendrik Simons als
man van Maria Willem Deckers en Peter Jan van de Meer als man van Catrina Willem Deckers,
belast met jaarlijks de helft in een half vat gerst in een meerdere pacht van 8 vaten aan het geestelijk
kantoor van dit kwartier,
belast met jaarlijks de helft in een rente van 25 stuivers in een meerdere rent van 15 gulden aan het
kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch
11 oktober 1784

432/52-53

Bastiaen Nicolaas Konings als man van Clazijna Willem Deckers, Bastiaen Hendrik Simons als man
van Maria Willem Deckers en Peter Jan van de Meer als man van Catrina Willem Deckers voor de ene
helft en Daniel Jan van Zon door de andere helft, verkopen aan Peter Adriaen Brekelmans,
een perceel land en weiland, in het geheel 5 kwartier lopen, te Udenhout, t.p. Brabants hoek,
b.z. Peter Adriaen Brekelmans, e.e. weduwe Hendrik de Cort, a.e. de straat,
belast met jaarlijks een half vat gerst in een meerdere pacht van 8 vaten aan het geestelijk kantoor van
dit kwartier,
belast met jaarlijks een rente van 25 stuivers in een meerdere rent van 15 gulden aan het kantoor van
de bisschoppelijke goederen te sBosch
voor de som van 110 gulden
Daniel Jan van Zon aangekomen van zijn vader
6 november 1784

432/54-54v

Jan Adriaen Bertens als man van Maria Thomas van Rijswijk, verkoopt aan Jan Thomas van Rijswijk,
akkerland, genaamd de Wetering, 2 lopen, te Udenhout, t.p. den Hoek,
oost Andries van den Bosch, zuid weduwe Jan Verhoeven, west weduwe Aart Verhagen, noord Jan
Babtist Wagenberg,
voor de som van 200 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 22 november 1776
13 november 1784

432/54v-55v

Cornelis Bergmans en Teunis van der Velde als man van Maria Bergmans, verkopen aan Gerrit
Cornelis van Irsel, wonende in de Groenstraat,
een broekveld met het hout daarop staande, 3 lopen, te Udenhout, t.p. het Eijndeke,
oost Willem Cornelis Hamers, west Antonij Hendrik van Irsel, zuid de straat, noord Jacobus Bucken,
belast met jaarlijks 1/3 deel in 30 stuivers min een duit cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
voor de som van 300 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders, deling 20 april 1782
2 december 1784

432/59-59v
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Cornelis Koolen, verkoopt aan Laurens Elias Koolen, Maria Elias Koolen en Petronella Elias Koolen,
een houtbos, 2 lopen, 3/8 deel van de Winkelse steeg, te Udenhout in de Kleine Mortel aan de
Winkelse steeg,
e.z. armen van Oisterwijk, a.z. heilige geest te sBosch, e.e. de kreitehei, a.e. Klaas Stoeldraaiers,
voor de som van 76 gulden
verkoper aangekomen door koop te sBosch op 18 augustus 1777
publiek verkocht te Udenhout op 7 en 21 oktober 1784
2 december 1784

432/59-59v

Cornelis Koolen, verkoopt aan Peter Janse,
een perceel met de halve steeg daarbij, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel aan de Winkelse
steeg,
e.z. en e.e. armen van Oisterwijk, a.z. Jan Raijmakers, a.e. erfgenamen Steven Burgmans,
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door koop te sBosch op 18 augustus 1777
publiek verkocht te Udenhout op 7 en 21 oktober 1784
6 december 1784

432/60v-61

Florens van Wagenberg als man van Maria Jacob Hoevenaars, verkoopt aan Jan Peter de Ridder, die
2/6 in deze percelen al bezit,
1/6 deel onbedeeld van een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, te Udenhout, t.p. de Brand,
oost heilige geest van sBosch, west de heer de Bock, zuid Antonij Storimans, noord Jan Teurlings,
belast met jaarlijks 1/6 deel van een cijns van 9 stuivers 8 penningen aan het kantoor voor de
bisschoppelijke goederen te sBosch
1/6 deel onbedeeld in een broekveld, 2 à 3 lopen, als voor,
oost een erfsteeg, west de heer de Bock, zuid (niet ingevuld), noord Adriaen Verhoeven,
voor de som van 25 gulden
belast met jaarlijks 1/6 deel van een cijns van vier stuivers 8 penningen aan het kantoor voor de
bisschoppelijke goederen te sBosch
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
21 december 1784

432/64v-65

Jan Christiaen Jansen en Peter Peter de Groot als voogden over de kinderen van wijlen Cornelis van
Keulen, verkopen aan Arnoldus Miggiel Peijnenburg
akkerland, 1/2 lopen te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
oost en noord weduwe Jan van Rijswijk, zuid Adriaen Vermeer, west een mestweg,
voor de som van 89 gulden
publiek verkocht te Berkel op 8 en 15 december 1784
2 februari 1785

432/68-69
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Frans Peter Vermeer wonende te Berkel en Antonij van Rijswijk wonende te Udenhout, gemachtigd
door Maria Peter Vermeer, weduwe Adriaen Embert van der Schoor, verkopen publiek op 30 december
1784 en 6 januari 1785 te Udenhout,
een huis, schuur, bakhuis en hof, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. Jan van der Sterre, a.z. Jan Broeren, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
verkocht aan Arnoldus Wouter Vugs,
voor de som van 327 gulden
2 februari 1785

432/68-69

Frans Peter Vermeer wonende te Berkel en Antonij van Rijswijk wonende te Udenhout, gemachtigd
door Maria Peter Vermeer, weduwe Adriaen Embert van der Schoor, verkopen publiek op 30 december
1784 en 6 januari 1785 te Udenhout,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. Adriaen Peter Driessen, a.z. kinderen Peter Hamers, b.e. een gemene weg,
verkocht aan Adriaen Peter Vermeer,
voor de som van 282 gulden
2 februari 1785

432/69-69v

Frans Peter Vermeer wonende te Berkel en Antonij van Rijswijk wonende te Udenhout, gemachtigd
door Maria Peter Vermeer, weduwe Adriaen Embert van der Schoor, verkopen publiek op 30 december
1784 en 6 januari 1785 te Udenhout,
een huis, schuur, bakhuis en hof, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. Jan van der Sterre, a.z. Jan Broeren, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
verkocht aan Arnoldus Wouter Vugs,
voor de som van 327 gulden
2 februari 1785

432/70-70v

Frans Peter Vermeer wonende te Berkel en Antonij van Rijswijk wonende te Udenhout, gemachtigd
door Maria Peter Vermeer, weduwe Adriaen Embert van der Schoor, verkopen publiek op 30 december
1784 en 6 januari 1785 te Udenhout,
een weiland, genaamd Spaandonkerweij, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat,
e.z. een steeg, a.z. Wouter Vouthengels, e.e. Cornelis Snoeren, a.e. weduwe Jan Schapendonk,
verkocht aan Martinus van Rijswijk,
voor de som van 329 gulden
8 februari 1785

432/70v-71

Florens van Wagenberg als man van Maria Hoevenaars, verkoopt aan Adriaen Gerrit van Loon,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
e.z. Jan de Ridder, a.z. weduwe Jan Heerkens, e.e. weduwe Hendrik van Irsel, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 5 vaten en 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van die
kwartier,
voor de som van 104 gulden 3 stuivers 6 penningen
verkopers vrouw aangekomen van haar oom Hermanus van Gorcom, deling te Helvoirt 22 november
1782
23 februari 1785

432/74-76
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Marten Thomas van Irsel, verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
een huis, schop, varkenskooi, met aangelegen erf akker- en weilanden en heide, met de helft van de
schuur aan de westkant, de helft van het bakhuis daar bijgehorende, de helft in de wal en sloot
daarlangs en naast lopende, te Udenhout aan de Asschotse steeg, 22 lopen,
e.e. Gerrit Peter Verhoeven, a.e. de Groenstraat, e.z. Laurens Cornelis van Roessel, a.z. het
Hermansbroek
een huis met het voorste gedeelte van de koeijweij, 3 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. armen van Oisterwijk, e.e. de gemene straat, a.e. Laurens van Roessel
een broekveld, genaamd het Agterste Bosch, als voor bij de Groenstraat, 4 lopen,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. armen van Oisterwijk, e.e. Cornelis Jan Heerkens, a.e. Laurens Cornelis van
Roessel,
akkerland, genaamd den Tien, als voor, 10 lopen,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Armen van Oisterwijk, voor van de straat tot aan Laurens Cornelis van
Roessel,
akkerland, genaamd de Stelt, als voor, 4 lopen,
e.z. Adriaen Steven Burgmans, a.z. Laurens Cornelis van Roessel, e.e. de verkrijger, a.e. Robbert
Brekelmans no:ux:,
5 lopen in een perceel akkerland, in het geheel 6 lopen, als voor,
e.z. en e.e. erfgenamen Maria Witlox, a.z. Gerrit Hendrik Bertens ter tochte, a.e. het resterende 1 lopen
van Laurens Cornelis van Roessel,
belast met jaarlijks de helft van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 6 1/4 vat rogge in een meerdere pacht van 11 sesters aan de armen blok van het
Ortheneinde te sBosch,
belast met jaarlijks de helft in 2 zakken rogge en de helft in 3 gulden 11 stuivers 4 penningen aan de
armen van Udenhout,
belast met jaarlijks de helft van 9 gulden 2 stuivers 8 penningen aan de armen van Oisterwijk,
de andere helft van deze last wordt betaald door Laurens Cornelis van Roessel
belast met jaarlijks 28 1/2 stuiver aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
voor de som van 2450 gulden
(lasten 2189 gulden 8 stuiver 5 penningen)
totaal 4639 gulden 8 stuivers 5 penningen
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 23 oktober 1783
vernadert door Gojaard Thomas van Irsel, op 22 februari 1786.
Antonij Hendrik van Irsel verklaart hiermee in te stemmen en schadeloos te zijn gesteld
1 maart 1785

432/76-77

Adriaen Jan Snoeren als man van Maria Adriaen Schoenmakers, Pieternella Adriaen Schoenmakers,
Cornelis Adriaen Schoenmakers, Cornelis Laurens van der Schoot als man van Johanna Maria Adriaen
Schoenmakers, Arnoldus Adriaen Schoenmakers, Cornelia Adriaen Schoenmaker, en Jan Heerkens en
Cornelis Adriaen Schoenmakers als voogden van de zoon van Jan Adriaen Schoenmakers, verkopen
aan Cornelis Adriaen Schoenmakers,
1/3 deel onbedeeld in een broekveld, in het geheel 2 lopen, te Udenhout, genaamd de Leijbeemd,
gelegen bij de Gommelse brug,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Adriaen van de Plasch, e.e. de heer Kleijnefeld no:ux: a.e. Johannes Jan
Heerkens,
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belast met jaarlijks op St. Thomasdag 1/3 deel van 6 stuivers 2 penningen cijns aan Petrus van den
Bogert te Oisterwijk,
voor de som van 126 gulden
11 maart 1785

432/78-79

Taxatie van de onroerende goederen onder Udenhout van de heer Emanuel baron de Bock t.b.v.
hemzelf
een huis, schuur, schop met 18 lopen en 16 roeden land daar aan gelegen, te Udenhout in de
Groenstraat, getaxeert op 200 gulden
item de weilanden aan elkaar gelegen, 24 lopen, getaxeerd op 1200 gulden
item de beemden en broekvelden als voor, getaxeerd op 200 gulden
totaal 5200 gulden
de daaropvolgende akte behelst een soort van bekrachtiging van een akte verleden voor schepenen
van Maastricht van dezelfde Emanual baron de Bock over een gerechtelijke kwestie waarvan de inpact
mij niet geheel duidelijk is. Het gaat in ieder geval over de pachthof in Udenhout en de zaak speelt voor
de Raad van Brabant. Baron de Jeger en Bleekman zijn daarbij gedaagden.
16 maart 1785

432/81v-82

Laurens Elias Koolen, voor zichzelf en voor zijn zusters Maria Elias Koolen en Petronella Elias Koolen,
verkoopt aan Jan Peter de Ridder,
2/3 deel aan de noordzijde van een heiveld, in het geheel 4 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
oost Heiliger van Irsel, west juffrou van Beugen, zuid Jacobus Piggen met het overige 1/3 deel, noord
erfgenamen Govert Ophorst,
belast met jaarlijks 2/3 deel in een cijns van 18 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen
te sBosch,
voor de som van 67 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders
16 maart 1785

432/82v-83

Laurens Elias Koolen, voor zichzelf en voor zijn zusters Maria Elias Koolen en Petronella Elias Koolen,
verkoopt aan Jacobus Jan Piggen,
1/3 deel aan de zuidzijde van een heiveld, in het geheel 4 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
oost kinderen Jan van Berkel, west juffrou van Beugen, zuid Jan Raijmakers, noord Jan Peter de
Ridders met het overige 2/3 deel,
belast met jaarlijks 1/3 deel in een cijns van 18 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen
te sBosch,
voor de som van nihil
verkopers aangekomen van hun ouders
29 maart 1785

432/84-84v
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Hendrik Laurens van Beurden weduwnaar van Johanna Kelder, wonende te Loon op Zand, verklaart af
te zien van zijn recht op tocht in,
onbedeelde 1/5 deel in akkerland, in het geheel 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
oost de heer pastoor Watrin, west de Spijkerkant, zuid Jan Adriaen Brekelmans, noord Daniel van Zon,
t.b.v. zijn twee kinderen Elizabet en Leendert
29 maart 1785

432/84v-85

Jan Laurens van Beurden weduwnaar van Hendrina van Broekhoven, wonende te Udenhout, verklaart
af te zien van zijn recht op tocht in,
onbedeelde 1/5 deel in akkerland, in het geheel 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
oost de heer pastoor Watrin, west de Spijkerkant, zuid Jan Adriaen Brekelmans, noord Daniel van Zon,
t.b.v. zijn dochter Johanna
29 maart 1785

432/85-86

Jan van Dijk als man van Elizabet Laurens van Beurden voor 1/5 deel, Jan Peijnenburg als man van
Maria Laurens van Beurden, voor 1/5 deel, Adriaen Laurens van Beurden voor 1/5 deel, Elisabet van
Beurden en Leendert van Beurden voor 1/5 deel en Johanna van Beurden voor het laatste 1/5 deel,
verkopen aan Daniel Jan van Zon,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
oost de heer pastoor Watrin, west de Spijkerkant, zuid Jan Adriaen Brekelmans, noord Daniel van Zon,
belast met jaarlijs 15 stuivers aan de armen van Udenhout,
voor 100 gulden
verkopers aangekomen van hun oom Jan Hendrik van Beurden (de eerste drie verkopers ) de overige
door afgang van tocht
2 april 1785

432/86-87

Adriaen Cuijpers als man van Hendrina Jan Priems, verkoopt aan Gerrit van Cleev,
akkerland, genaamd den Huijsacker, 1 1/2 lopen, met een half huis daarop, te Udenhout op de Loonse
Molenstraat,
oost Maria Cornelis de Jong, west de verkrijger, zuid de straat, noord kinderen Peter Hamers
belast met jaarlijks de helft in 5 vaten rogge aan het kantoor der geestelijke goederen te sBosch,
belast met jaarlijks de helft in 5 stuivers 14 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 125 gulden
verkopers vrouw aangekomen voor 1/3 deel van haar ouders en 2/3 deel door koop op 19 juli 1783
7 mei 1785

432/88-88v

Cornelis Deckers als man van Cornelia Laurens van der Schoot, verkoopt aan Jan Cornelis Hamers,
een weiland, 2 1/2 lopen, te Udenhout, bij de Schoorstraat,
e.z. kinderen Peter Hamers, a.z. Adriaen Bergmans, e.e. kinderen Andries Verhagen, a.e. een gemene
steeg,
item de westwaartse helft in een broekveld, in het geheel 2 lopen, als voor,
e.z. kinderen Peter Hamers, a.z. Jan Broere, e.e. een gemene steeg, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen van zijn huisvrouws vader, deling 16 april 1785
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26 mei 1785

432/89v-90

Cornelis Jan Snoeren als man van Anna Wijnand de Backer, verkoopt aan Cornelis Jan Span,
een weiland, genaamd de Vorste Weij, 2 lopen, te Udenhout naast de Broeksteeg,
zuid weduwe Jan Schapendonk, oost Adriaen Vermeer, noord Gommert de Kort, west Martinus van
Rijswijk,
voor de som van 280 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders
8 juni 1785

432/93v-94

Aart Peter Couwenberg, verkoopt aan Marte Thomas van Irsel,
een beemd en houtbos, 6 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. de lei, a.z. weduwe Huijbert van Berkel, e.e. de Brandse steeg, a.e. de heer baron de Bock,
belast met jaarlijks de helft van 1 gulden 9 stuivers 6 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
voor de som van 242 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen 1/6 deel van zijn ouders, 5/6 deel door koop op 1 augustus 1781
14 juni 1785

432/94v-95

Peter Janse van der Meer als man van Catrina Willem Deckers, verkoopt aan Cornelis Francis van de
Pasch, die de andere helft bezit met zijn vrouw Cornelia Antonij Deckers,
de onbedeelde helft in akkerland, in het geheel 2 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Jan van Strijthoven, a.z. Jan de Weert, b.e. een weg,
item de onbedeelde helft in een weiland, in het geheel 1 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, e.z. Jan de Wert, e.e. de heer Jacobus Watring, a.e. een gemene
steeg,
belast met jaarlijks 2 stuivers in een meerdere cijns aan de domeinen van Brabant,
het eerste perceel belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan jr. … Becx te
Moergestel,
uit hetzelfde perceel nog jaarlijks 22 stuivers in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit
kwartier
verkopers vrouw aangekomen van haar vader
29 juni 1785

432/95v-96

Maria Jacob Willemse, weduwe Jan Arien Marcelisse, en Jan Adriaen Brekelmans als man van Elizabet
Laurens van Rijswijk, verkopen aan Cornelis Nicolaas van de Pas, t.b.v. zijn moeder Maria Peter
Heijmans, weduwe Nicolaas van de Pas,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout, t.p. de Hooghoutse akkers,
e.z. Francus Robbe, a.z. het volgend perceel, e.e. pastoor Watring, a.e. een erfweg,
item een perceel houtbos, nu akkerland, 5 kwartier lopen, als voor,
e.z. het vorig perceel, a.z. Daniel van Zon c.s., e.e. pastoor Watring, a.e. de Spijkerkant,
voor de som van 150 gulden
verkopers aangekomen door deling van heden
6 juli 1785

432/99-99v
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Gerrit van Cleev, verkoopt aan Adriaen Cuijpers,
akkerland, genaamd den Huijsacker, 1 1/2 lopen, met een half huis daarop, te Udenhout op de Loonse
Molenstraat,
oost Maria Cornelis de Jong, west de verkoper, zuid de straat, noord kinderen Peter Hamers,
belast met jaarlijks de helft in 5 vaten rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier,
belast met jaarlijks de helft van 5 stuivers en 14 penningen cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen door koop op 1 april 1785
6 juli 1785

432/100-100v

Anna Maria Claase Verhoeven, verkoopt aan Adriaen Arien van Irsel,
akkerland, 7 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Francis Burgmans, a.z. Jan Slots, e.e. Martinus Bergmans, a.z. weduwe Adriaen Kruijse,
voor de som van 650 gulden
verkoopster aangekomen van haar grootouders, deling 30 april 1745
vernadert op 14 september 1785 door Peter van Waalwijk, als gemachtigde van zijn schoonmoeder
Adriaentje Cornelis Bergmans, weduwe van Adriaen Kruijsse, wonende in Udenhout
De vorige koper Adriaen Arien van Irsel erkend dit en wordt schadeloos gesteld.
25 augustus 1785

432/103v-104

Adriaen Cuijpers verkoopt aan Adriaen Arien van Irsel,
akkerland, genaamd den Huijsacker, 1 1/2 lopen, met een half huis daarop, te Udenhout op de Loonse
Molenstraat,
oost Maria Cornelis de Jong, west Gerrit van Cleev, zuid de straat, noord kinderen Peter Hamers,
belast met jaarlijks de helft in 5 vaten rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier,
belast met jaarlijks de helft van 5 stuivers en 14 penningen cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door koop op 6 juli 1785
14 september 1785

432/104-105

de heer Cornelis van Heusden, notaris en procureur te Hilvarenbeek, als gemachtigde van Adriaen
Gerrit van Hooff en Adriaen van Oerle als man van Maria Gerrit van Hoof, wonende te Hilvarenbeek, en
ook gemachtigd van Giliam Duzee mede voor zijn broer Casimirus Duzee te Tilburg en nog voor
Hendrik de Bresser als man van Geertruij Duzee, wonende te Moergestel,
ook gemachtigd door Jan en Dirk van Kemmeren en Adriaen Dingemans als man van Maria van
Kemmeren, wiens moeder was Martijn (sic) Ansems van Hooff wonende te Loon op Zand,
allen erfgenamen van Johanna Maria van Kleef, gewezen huisvrouw van Jan Jansse Vermeer,
gewoond en overleden te Udenhout, verkopen aan Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de
Ridder,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Adriaen Janse Vermeer, a.z. Johanna van Abeelen, e.e. Jan Nicolaas van Irsel, a.e. een mestweg,
voor de som van 335 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 16 en 23 augustus 1785
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14 september 1785

432/105v-106

De heer Cornelis van Heusden, notaris en procureur te Hilvarenbeek, als gemachtigde van Adriaen
Gerrit van Hooff en Adriaen van Oerle als man van Maria Gerrit van Hoof, wonende te Hilvarenbeek, en
ook gemachtigd van Giliam Duzee mede voor zijn broer Casimirus Duzee te Tilburg en nog voor
Hendrik de Bresser als man van Geertruij Duzee, wonende te Moergestel,
ook gemachtigd door Jan en Dirk van Kemmeren en Adriaen Dingemans als man van Maria van
Kemmeren, wiens moeder was Martijn (sic) Ansems van Hooff wonende te Loon op Zand,
allen erfgenamen van Johanna Maria van Kleef, gewezen huisvrouw van Jan Jansse Vermeer,
gewoond en overleden te Udenhout, verkopen aan Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de
Ridder,
een hout- en straaiselveld, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. en e.e. Prins van Sultzbach, a.z. Jan Robbe, a.e. de verkrijgervoor de som van 113 gulden
14 september 1785

432/106-107

De heer Cornelis van Heusden, notaris en procureur te Hilvarenbeek, als gemachtigde van Adriaen
Gerrit van Hooff en Adriaen van Oerle als man van Maria Gerrit van Hoof, wonende te Hilvarenbeek, en
ook gemachtigd van Giliam Duzee mede voor zijn broer Casimirus Duzee te Tilburg en nog voor
Hendrik de Bresser als man van Geertruij Duzee, wonende te Moergestel,
ook gemachtigd door Jan en Dirk van Kemmeren en Adriaen Dingemans als man van Maria van
Kemmeren, wiens moeder was Martijn (sic) Ansems van Hooff wonende te Loon op Zand,
allen erfgenamen van Johanna Maria van Kleef, gewezen huisvrouw van Jan Jansse Vermeer,
gewoond en overleden te Udenhout, verkopen aan Antonij Couwenberg,
een schop met 2 1/4 lopen akkerland, te Udenhout,
e.z. en e.e. Adriaen Geert van Loon, a.z. de verkrijger,
item akkerland, 1 lopen, als voor,
b.z. en e.e. Adriaen Geert van Loon, a.e. Jan Adriaen Brekelmans,
item akkerland, 2 lopen achter in de akker,
e.z. kinderen Govert Ophorst, a.z. en e.e. Adriaen Geert van Loon, a.e. de straat,
item akkerland, 1 lopen, als voor, ,
b.z. kinderen Govert Ophorst, e.e. de straat, a.z. Adriaen Geert van Loon,
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. kinderen Govert Ophorst, a.z. en e.e. Adriaen Geert van Loon, a.e. de straat,
item een uitgeturfd moerveld, 1 1/2 lopen, als voor,
e.e. Adriaen Geert van Loon, e.e. de lei,
belast met jaarlijks 7 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch,
belast met jaarlijks 3 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan de St. Janskerk te sBosch,
belast met jaarlijks 3 stuivers in een meerdere pacht aan de armen van Loon,
belast met jaarlijks 25 stuivers in een meerdere pacht aan het manhuis te Vught
voor de som van 125 gulden
(lasten 262 gulden 14 stuivers 12 penningen
totaal 387 gulden 14 stuivers 12 penningen)
publiek verkocht te Udenhout op 16 en 23 augustus 1785
14 september 1785

432/107v-108
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De heer Cornelis van Heusden, notaris en procureur te Hilvarenbeek, als gemachtigde van Adriaen
Gerrit van Hooff en Adriaen van Oerle als man van Maria Gerrit van Hoof, wonende te Hilvarenbeek, en
ook gemachtigd van Giliam Duzee mede voor zijn broer Casimirus Duzee te Tilburg en nog voor
Hendrik de Bresser als man van Geertruij Duzee, wonende te Moergestel,
ook gemachtigd door Jan en Dirk van Kemmeren en Adriaen Dingemans als man van Maria van
Kemmeren, wiens moeder was Martijn (sic) Ansems van Hooff wonende te Loon op Zand,
allen erfgenamen van Johanna Maria van Kleef, gewezen huisvrouw van Jan Jansse Vermeer,
gewoond en overleden te Udenhout, verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
een schaarbos, 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Jan Adriaen Brekelmans, a.z. de lei, e.e. Adriaen Geert van Loon, a.e. pastoor Watrin,
belast met jaarlijks de helft van 5 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 143 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 16 en 23 augustus 1785
30 september 1785

432/110-110v

Willem Nicolaas van Irsel, laatst weduwnaar van Adriaentje Jan van Broekhoven, wonende in
Udenhout, ziet af van zijn recht op tocht, in roerende en onroerende goederen die van zijn huisvrouw
Adriaentje Jan van Broekhoven zijn aanbestorven, en waarvan het erfrecht toekomt aan zijn dochter
Maria Willem van Irsel.
4 oktober 1785

432/111-112

Maria Jan Bouwens weduwe van Johanna Francis Wagemakers. verkoopt aan Peeter Antonij Franke
als voogd over de 3 kinderen van Cornelis van Tilburg, genaamd Johannes Gerard en Francis,
een huis, met 1 lopen hof en land, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. weduwe Cornelis Janse, a.z. en e.e. weduwe Jan de Ridder, a.e. een gemene weg,
voor de som van 200 gulden
voorwaarden: de verkoopster mag haar leven lang inwonen in een kamer van de voornoemde
onmondige kinderen aan de Kreitenmolenstraat, dicht bij de Kruisstraat, met et schop en een 1/2 lopen
hof.
verkoper aangekomen door koop op 18 september 1784

11 oktober 1785

432/112-112v

Jan Adriaen van Wagenberg als man van Adriana van Deursen, verkoopt aan Catrina Jan Verhoeven,
weduwe Jan Peter de Ridder,
akkerland, 3 lopen, genaamd Jan Kleijnesacker, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost kinderen Lourens Vermeer, west en noord weduwe Jan de Ridder, zuid Jan Willem Verhoeven,
voor de som van 600 gulden
verkopers vrouw aangekomen uit erfenis en deling 24 december 1772
20 oktober 1785

432/113-113v

Jan Willem Verhoeven, verkoopt aan juffrouw Maria Mechtildus van Beugen,
akkerland met de voorpoting, 4 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost weduwe Jan van Berkel, west de herbaan, zuid en noord de verkrijgster,
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voor de som van 430 gulden
verkoper aangekomen door koop op 17 april 1778
5 november 1785

432/114v-115

Adriaen Adriaen Verhoeven als man van Anna Cornelis Hamers, verkoopt aan Laurens Cornelis van
Roessel,
een heiveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Hesseldonk,
e.z. Jan Hendrik van Irsel, a.z. Wouter Vouthengels, e.e. erfgenamen Baron de Bock, a.e. (niet
ingevuld),
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
voor de som van 60 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
14 november 1785

432/115v-116

Jan Gerrit Peijnenburg, verkoopt aan Adriaen Huijbert van Irsel,
een houtbos, 2 lopen, genaamd de Koeijkampe, te Udenhout,
oost Antonij Broeren, zuid Adriaen Vermeer, west Francis Burgmans, noord Willem Heeren,
voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Drunen 9 oktober 1780
19 november 1785

432/116-116v

Cornelis Schellekens, gemachtigd door Peter Leijten, verkoopt aan Antonij Adriaen van Huijclom,
bos en heiveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. Brabants Hoek,
e.z. en e.e. Antonij Johannes Elisse, a.z. en a.e. erfgenamen Klaas Leijten,
voor de som van 54 gulden
verkoper aangekomen door koop op 8 februari 1769
21 november 1785

432/116v-117v

Willem Olijslagers als man van Adriaentje van Broekhoven, verkoopt aan Catelijn Cornelis van
Laarhoven, weduwe Hendrik Peter Heijmans,
akkerland, 2 lopen, 3 roeden, te Udenhout in de Hooghoutse akker,
b.z. en e.e. de verkrijger, a.e. Jan Hermen Weijgers,
voor de som van 230 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling te Drunen op 8 augustus 1776
13 december 1785

432/123v-124

Francis Lambert Brok, verkoopt aan Jan Willem Verhoeven,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
oost Laurens Verhoeven, west Peter van Heeswijk, zuid de dreef, noord de Prins van Sultzbach,
belast met jaarlijks de helft van een stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
voor de som van 200 gulden
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

verkoper aangekomen door koop op 5 oktober 1776
14 december 1785

432/125-125v

Joost Cornelis van Irsel weduwnaar van Jenne Maria Peter Vermeer, wonende in Udenhout, ziet af van
zijn recht op tocht in
akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd het Clampaan, te Udenhout in de Slimstraat,
oost Arien Witlox, west Heijliger van Irsel, zuid Peter Franke, noord de gemene straat,
t.b.v. Maria Joost van Irsel weduwe Peter Joost van Irsel, Jan van Strijthoven als man van Adriaentje
Joost van Irsel, en Jan Joost van Irsel
14 december 1785

432/125-125v

t.b.v. Maria Joost van Irsel weduwe Peter Joost van Irsel, Jan van Strijthoven als man van Adriaentje
Joost van Irsel, en Jan Joost van Irsel, verkopen aan Adriaen Arien van Irsel,
akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd het Clampaan, te Udenhout in de Slimstraat,
oost Arien Witlox, west Heijliger van Irsel, zuid Peter Franke, noord de gemene straat,
voor de som van 403 gulden
21 december 1785

432/128-128v

Cornelis Peter Vermeer, verkoopt aan Johannes Aart Bergmans,
de achterste helft in akkerland, in het geheel 6 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat, genaamd den
Jaegeracker,
e.z. de heer Jacobus Watering, a.z. Adriaen Peter Vermeer, e.e. erfgenamen Jan Schapendonk, a.e.
de gemene steeg,
item een weiland, 3 lopen, als voor,
b.z. de verkrijger, e.e. een erfsteeg, a.e. Adriaen Vermeer,
voor de som van 850 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 27 juni 1770
21 december 1785

432/129-129v

Johannes Peter van Broekhoven, verkoopt aan Jan Janse van Strijthoven,
een houtbos, genaamd de Hoekweijde, 3 lopen, te Udenhout opt Gommelaar,
e.z. Johanna van Abeelen, a.z. weduwe Johannes Peter van Broekhoven, e.e. Jan van Rosch, a.e.
Maria Miggiel Koolen,
voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 11 oktober 1780
28 december 1785

432/129v-130v

Willem Pijnenburg en Jan Tasset als man van Maria Peijnenburg, wonende te Hilvarenbeek, voor
henzelf en ook gemachtigd door de heer Hendrik Peijnenburg, rooms pastoor te Oirschot, de heer
Heijliger Hendricus Peijnenburg, rooms pastoor te Beek en Donk, en voor Antonij van Baar als man van
Maria Petronella Peijnenburg wonende te Oirschot, tezamen kinderen van Arnoldus Peijnenburg en
wijlen Johanna van Grevenbroek, zij nemen waar voor hun vader die "indispositie" is,
verkopen aan Heijliger Adriaen van Irsel,
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huis, stallen en bakhuis, met de hof, 2 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
oost Jan Robbe en Adriaen van Loon, west Jan Nicolaas van Irsel, noord kinderen Jan Storimans, zuid
de gemene straat,
item een houtveld, 2 lopen, als voor, t.p. het Eijndeke,
e.z. Wouter Span, a.z. (niet ingevuld), e.e. Antonij van Irsel, a.e. Jacobus Bucke.
voor de som van 1550 gulden
9 januari 1786

432/131-131v

Francis Robben als man van Petronella Joost van Rosch, verkoopt aan Catelijn Cornelis van
Laarhoven, weduwe van Hendrik Heijmans,
akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. kinderen Nicolaas Peter Verhoeven, a.z. de heer H.J. Kleijefeldt no:ux:, e.e. Cornelis van Heusden,
a.e. een mestweg,
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen op St. Thomasdag aan Lambertus van Esch,
item akkerland, 2 lopen, als voor, t.p. de Hooghoutse akkers,
noord Arien Peter van Rijswijk, zuid weduwe Nicolaas van de Pasch, west een mestweg, oost de heer
pastoor Watrin,
voor de som van 1040 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 5 februari 1771
20 januari 1786

432/132v-133

Jan Janse Verhoeven als man van Willemina van den Heesacker, verkoopt aan Arnoldus Adriaen
Vermelis,
akkerland, 7 kwartier lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost de heer Petrus van Orthen, west (niet ingevuld), zuid een weg en noord Klaas van Irsel,
belast met jaarlijks een half vat rogge in een meerdere pacht aan de heer Scheffers te sBosch
voor de som van 40 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 7 januari 1785
1 februari 1786

432/135-135v

Francis Deckers als man van Ida Antonij Cruijssen, verkoopt aan Geert Frans van Broekhoven,
de achterwaartse helft in de helft van een beemd, 3 lopen, te Udenhout in de Asschotse steeg,
oost Adriaen Vermeer, west Jan Antonij Cruijssen met de wederhelft,, zuid Aart de Ridder, noord
Jacobus Verhoeven,
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns van 1 gulden 6 stuivers en 12
penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
voor de som van 4 gulden 7 stuivers 8 penningen
8 februari 1786

432/138-138v

Jan Janse Verhoeven als man van Willemina van den Heesacker, verkoopt aan Adriaen Arnoldus
Hamers,
een broekveld, 1 lopen, genaamd de Heijstreep, te Udenhout bij de Giersbergse steeg,
oost Adriaen Verhoeven, west Adriaen van de Plasch, zuid de lei, noord de Giersbergse steeg,
voor de som van 80 gulden
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verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 7 januari 1785
18 februari 1786

432/140-140v

Cornelia Adriaen Peijnenburg, Maria Peter Peijnenburg, Cornelis Peter Peijnenburg, voor hen zelf en
ook voor Peter Andries Peijnenburg, Jan Peter Peijnenburg, Helena Peter Peijnenburg en Francis Peter
Peijnenburg, verkopen aan Andries Jan Pot,
1/3 deel onbedeeld in akkerland, in het geheel 4 lopen, te Udenhout, in de Zeshoeven,
e.z. Johannes Jan Heerkens, a.z. en e.e. Adriaen Peter van Rijswijk, e.e. Adriaen Hendrik Bertens,
belast met jaarlijks 1/3 in 5 stuivers 6 duiten cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn grootvader Lambert Peijnenburg
18 februari 1786

432/141-141v

Andries Jan Pot, als man van Cornelia Mathijs Brabers, verkoopt aan Adriaen Hendrik Bertens,
akkerland, 4 lopen, te Udenhout, in de Zeshoeven,
e.z. Johannes Jan Heerkens, a.z. en e.e. Adriaen Peter van Rijswijk, e.e. Adriaen Hendrik Bertens,
belast met jaarlijks 5 stuivers 6 duiten cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 317 gulden 10 stuivers
21 februari 1786

432/141v-142

Elizabet Janse de Jong, weduwe van Hendrik Jan van Irsel, wonende in Udenhout, ziet af van haar
echt op tocht in alle roerende en onroerende goederen waarover zij kan beschikken voor 1/3 deel, t.b.v.
aan haar dochter Jenne Maria Hendrik van Irsel,
Haar tweede man Aart Peter Couwenberg erkent dat deze afgang van tocht van hem mag.
22 februari 1786

432/142v-144v

Jan Gojaard de Jong, Geert Lambert van den Bosch en Andries van Rijswijk, als voogden van de 3
kinderen van wijlen Nicolaas Gojaard de Jong verwekt uit Cornelia Lambert van den Bosch, genaamd
Maria, Adriana en Nicolaas,
Willem Hamers en Jan Adriaen Bertens als voogden over de 5 kinderen van dezelfde Willem Hamers,
verwekt uit wijlen Anna Maria Gojaard de Jong, genaamd Jan, Anna, Catrina, Cornelis en Andries,
Francis Smulders als man van Johanna Brabers, Andries Jan Pot als man van Cornelia Brabers,
Gerrit Peter Verhoeven en voorn. Jan Adriaen Bertens, voogden over de 2 kinderen van wijlen Matthijs
Brabers en Maria de Jong, genaamd Maria en Arien,
Jan Adriaen Bertens als man van Maria Thomas van Rijswijk, Jan Thomas van Rijswijk, Andries
Thomas van Rijswijk, alledrie kinderen van Adriaentje Gojaard de Jong verwekt uit wijlen Thomas van
Rijswijk,
Hendriena van der Schoor, dochter van Adriaentje Gojaard de Jong verwekt in tweede echt uit Adriaen
van der Schoor,
allen erfgenamen van wijlen Gojaard Adriaen de Jong, gewoon den overleden te Udenhout,
verkopen aan Cornelis Nicolaas van de Pas, t.b.v. zijn moeder Maria Peter Heijmans weduwe Nicolaas
van de Pas,
een huis, schuur en schop, met aangelegen erf, weiland en akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout op het
Winkel, genaamd in den Hoek,
oost Daniel van Zon, West de gemeint, zuid St. Anna gasthuis, noord weduwe van de Pas,
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belast met jaarlijks 10 vaten rogge in een meerdere pacht van 1 mud en 10 vaten aan het kantoor der
episcopale goederen te sBosch,
item akkerland, genaamd den Langen Acker, 2 lopen, als voor op het Winkel,
oost Jan van Strijthoven, west Adriaen Vugts, zuid St. Anna Gasthuis, noord een mestweg,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier,
item akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers, achter de heivelden,
oost de weduwe Klaas van de Pas, west St. Anna gasthuis, zuid weduwe Jan de Leper, noord weduwe
Jacobus Verhoeven,
item akkerland, genaamd het Ackerke, 2 lopen, als voor op het Winkel, achter de weduwe Jan de
Lepper,
oost dezelfde weduwe, west en noord de gemeint, zuid de heer Kleinefeldt,
belast met jaarlijks 7 vaten rogge in een meerdere pacht van 1 mud aan het groot gasthuis te sBosch,
voor de som van 610 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 9 en 16 februari 1786
22 februari 1786

432/145-145v

Jan Gojaard de Jong, Geert Lambert van den Bosch en Andries van Rijswijk, als voogden van de 3
kinderen van wijlen Nicolaas Gojaard de Jong verwekt uit Cornelia Lambert van den Bosch, genaamd
Maria, Adriana en Nicolaas,
Willem Hamers en Jan Adriaen Bertens als voogden over de 5 kinderen van dezelfde Willem Hamers,
verwekt uit wijlen Anna Maria Gojaard de Jong, genaamd Jan, Anna, Catrina, Cornelis en Andries,
Francis Smulders als man van Johanna Brabers, Andries Jan Pot als man van Cornelia Brabers,
Gerrit Peter Verhoeven en voorn. Jan Adriaen Bertens, voogden over de 2 kinderen van wijlen Matthijs
Brabers en Maria de Jong, genaamd Maria en Arien,
Jan Adriaen Bertens als man van Maria Thomas van Rijswijk, Jan Thomas van Rijswijk, Andries
Thomas van Rijswijk, alledrie kinderen van Adriaentje Gojaard de Jong verwekt uit wijlen Thomas van
Rijswijk,
Hendriena van der Schoor, dochter van Adriaentje Gojaard de Jong verwekt in tweede echt uit Adriaen
van der Schoor,
allen erfgenamen van wijlen Gojaard Adriaen de Jong, gewoon den overleden te Udenhout,
verkopen aan Cornelis Nicolaas van de Pas, t.b.v. zijn moeder Maria Peter Heijmans weduwe Nicolaas
van de Pas,
een nieuw erf, 6 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost en zuid de gemeint, west Daniel van Zon, noord weduwe de Lepper,
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 580 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 9 en 16 februari 1786
22 februari 1786

432/149-149v

Andries Cornelis van den Bosch verkoopt aan Nicolaas Hendrik van Broekhoven,
een weiland, 2 lopen, genaamd de Klavere Weij, te Udenhout, t.p. den Hoek,
oost Francis Peter Hamers, west de verkoper, zuid Joost van Gorkom, noord weduwe Mattijs van Irsel,
voor de weg die bij dit perceel hoort moet de koper laten wegen een ieder die daarvoor gerechtigd is,
volgens bepaling in de deling van 24 december 1772
voor de som van 240 gulden
verkoper aangekomen door koop op 20 augustus 1781
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

27 februari 1786

432/149v-150

Jan Wouter van Broekhoven, verkoopt aan Jan Janse Versteijnen,
een weiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.z. Arien Peter van Rijswijk, a.z. St. Anna Gasthuis, e.e. Jacobus Schijven, a.e. Joost Leermans,
voor de som van 75 gulden
"gereserveert het plandcoen daer in staende als bereijds uit ter hand verkogt, onder conditie van nog
twee jaaren daer in te mogen blijven staen"
verkoper aangekomen door koop op 28 december 1775
7 maart 1786

432/151-152

Gojaard Thomas van Irsel, verkoopt aan Laurens Cornelis van Roessel,
een huis, schop, varkenskooi met aangelegen erf, akkerland en weiland en heide, met de helft van de
schuur aan de westkant, item de helft van het bakhuis daar bij horende, en de helft in de wal en sloot
daarlangs en naast lopende, te Udenhout, 22 lopen,
e.e. Gerrit Peter Verhoeven, a.e. de Groenstraat, e.z. de verkrijger, a.z. het Hermans broek,
belast met jaarlijks 40 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch
voor de som van 1100 gulden
verkoper aangekomen door vernadering op 24 februari 1786
vernadert door Marten Thomas van Irsel op 13 maart 1786.
Laurens Cornelis van Roessel compareert ook en verklaart schadeloos te zijn gesteld
7 maart 1786

432/152-153v

Gojaard Thomas van Irsel, verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
akkerland, genaamd den Tien, te Udenhout in de Groenstraat, 10 lopen,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Armen van Oisterwijk, voor van de straat tot aan Laurens Cornelis van
Roessel,
belast met jaarlijks 7 gulden in een meerdere pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te
sBosch (op kerstmis)
belast met jaarlijks 6 1/4 vat rogge in een meerdere pacht van 11 sesters aan de armen blok van het
Ortheneinde te sBosch, (op lichtmis)
belast met jaarlijks de helft in 2 zakken rogge en de helft in 3 gulden 11 stuivers 4 penningen aan de
armen van Udenhout,
belast met jaarlijks de helft van 9 gulden 2 stuivers 8 penningen aan de armen van Oisterwijk,
de andere helft van deze last wordt betaald door Laurens Cornelis van Roessel
5 lopen in een perceel akkerland, in het geheel 6 lopen, genaamd den Langen Acker, als voor,
e.z. en e.e. erfgenamen Maria Witlox, a.z. Gerrit Hendrik Bertens ter tochte, a.e. het resterende 1 lopen
van Laurens Cornelis van Roessel,
belast met jaarlijks 10 gulden in een meerdere pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis
te sBosch
akkerland, genaamd de Stelt, als voor, 4 lopen,
e.z. Adriaen Steven Burgmans, a.z. Laurens Cornelis van Roessel, e.e. de verkrijger, a.e. Robbert
Brekelmans no:ux:,
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belast met jaarlijks 8 gulden 13 stuivers in een meerdere pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot
gasthuis te sBosch
verkoper aangekomen door vernadering op 22 februari 1786
vernadert door Francis Adriaen Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel op 13 maart 1786
Antonij Hendrik van Irsel compareert ook en verklaart schadeloos te zijn gesteld
10 maart 1786

432/154v-155

Michiel Arnout van de Ven, verkoopt aan Johannes van de Ven, wonende te Helvoirt aan de Zandkant,
akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. de verkoper, a.z. de koper, b.e. Jacobus Meijs,
voor de som van 170 gulden
verkoper aangekomen door koop te sBosch op 3 december 1767
21 maart 1786

432/166-166v

Willem Frans van Broekhoven als man van Maria Jan Span, verkoopt aan Anneke Wouter van
Broekhoven, weduwe Jacobus van Laarhoven,
akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, zijnde het eerste lot in de Hemelrijkse hoeve,
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke goederen van
dit kwartier,
e.z. en b.e. juffrouw Snel, a.z. Geert Wouter van Broekhoven,
voor de som van 430 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 25 januari 1777
29 maart 1786

432/167-167v

Arnoldus Wouter Vugts, als man van Johanna Arien Kruijssen, verkoopt aan Laurens Jacobus
Verhoeven, voogd over het kind van wijlen Cornelis Steven Burgmans genaamd Anna Maria,
een weiland genaamd de Voorste Gommelse Weij, 2 lopen, te Udenhout in de Gommelse straat,
oost de gemene straat, west Anotnij van Irsel, zuid kinderen Peter van den Bosch, noord het kind van
Adriaen Cornelis van Irsel,
belast met jaarlijks een cijns van 6 stuivers 8 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen
te sBosch,
voor de som van 205 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 21 juli 1773
13 april 1786

432/172-172v

Marten Thomas van Irsel, verkoopt aan Laurens Cornelis van Roessel,
de noordwaartse helft in een heiveld, in het geheel ruim 12 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. de steeg langs het Hermans broek, e.e. Geert Peter Verhoeven,
belast met jaarlijks 3 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch,
voor de som van 175 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 27 maart en 1 april 1786
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13 april 1786

432/172-172v

Marten Thomas van Irsel, verkoopt aan Laurens Cornelis van Roessel,
de zuidwaartse helft in een heiveld, in het geheel ruim 12 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. de steeg langs het Hermans broek, e.e. Geert Peter Verhoeven,
belast met jaarlijks 3 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch,
voor de som van 255 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 27 maart en 1 april 1786
13 april 1786

432/173v-174

Marten Thomas van Irsel, verkoopt aan Francis Steven Burgmans,
een weiland, genaamd de Agterste Weijde, met het bosje en de helft van de wal, 5 lopen, te Udenhout
in de Groenstraat,
e.z. de steeg langs het Hermans broek, a.z. Laurens Cornelis van Roessel, e.e. Geert Peter
Verhoeven,
belast met jaarlijks 5 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch,
voor de som van 275 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 27 maart en 1 april 1786
13 april 1786

432/174v-175

Francis Adriaen Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel, verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
2 lopen akkerland, in een perceel van 6 lopen, genaamd en Langen Acker, te Udenhout in de
Groenstraat,
e.z. erfgenamen Maria Witlox, a.z. Geert Hendrik Bertens, e.e. Laurens van Roessel, a.e. de verkoper,
belast met jaarlijks 4 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch,
voor de som van 275 gulden
publiek verkocht op 27 maart en 1 april te Udenhout
13 april 1786

432/174v-175

Francis Adriaen Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel, verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
3 lopen akkerland, in een perceel van 6 lopen, genaamd en Langen Acker, te Udenhout in de
Groenstraat,
e.z. erfgenamen Maria Witlox, a.z. Geert Hendrik Bertens, e.e. Laurens van Roessel, a.e. de verkoper,
belast met jaarlijks 6 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch,
voor de som van 380 gulden
publiek verkocht op 27 maart en 1 april te Udenhout
13 april 1786

432/175v-176v

Augustinus van de Wouw, Cornelis Schoenmakers als man van Helena van de Wouw en Adriaen van
de Wouw, voorkinderen van Hendrina de Lepper weduwe Nicolaas Hamers en Norbert Augustus
Vermeer als voogd en Jan Daniel de Beer als voogd over de 3 kinderen van wijlen Hendrina de Lepper
waar Nicolaas Hamers de vader van was, samen voor 1/3 deel,
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Adriaen Nouwens als voogd en Godefridus Mutsaers als toeziender over de 5 kinderen van wijlen Jan
Antonij Mutsers daar moeder van was Cornelia de Lepper voor 1/3 deel,
Peter Vroomans als voogd en Adriaen Janssen als toeziender over het kind van Jacobus Leermans en
Anna Maria de Lepper, voor 1/3 deel,
allen erfgenamen van wijlen Adriaen de Lepper en wijlen Johanna Nouwens,
verkopen aan Aart Peter de Ridder,
een broekveld, 2 1/4 lopen, in Udenhout, t.p. in de Coecamp,
oost weduwe Jan Schapendonk, west Adriaen van Abeelen, zuid Jan Bertens, noord Adriaen Wolfs,
voor de som van 87 gulden 10 stuivers
publiek verkocht op 16 en 300 maart 1786 te Tilburg
14 april 1786

432/177-178

Francis Adriaen Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel verkoopt aan Jan Janse Raijmakers,
akkerland, genaamd den Tien, te Udenhout in de Groenstraat, 10 lopen,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Armen van Oisterwijk, voor van de straat tot aan Laurens Cornelis van
Roessel,
belast met jaarlijks 7 gulden in een meerdere pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te
sBosch (op kerstmis)
belast met jaarlijks 6 1/4 vat rogge in een meerdere pacht van 11 sesters aan de armen blok van het
Ortheneinde te sBosch, (op lichtmis)
belast met jaarlijks de helft in 2 zakken rogge en de helft in 3 gulden 11 stuivers 4 penningen aan de
armen van Udenhout,
belast met jaarlijks de helft van 9 gulden 2 stuivers 8 penningen aan de armen van Oisterwijk,
de andere helft van deze last wordt betaald door Laurens Cornelis van Roessel
voor de som van 1650 gulden
verkoper aangekomen door vernadering op 13 maart 1786
15 april 1786

432/179-179v

Elizabeth Jansse de Jong, weduwe van Hendrik Janssen van Irsel, nu hertrouwt met Aart Peter
Couwenberg, ziet af van haar recht op tocht op,
2/3 deel in akkerland, in het geheel 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuil,
west weduwe Jacobus Verhoeven, oost Joost Cornelis van Irsel, zuid juffrouw van Beugen, noord
kinderen Adriaen Piggen,
ten behoeve van haar twee kinderen van Hendrik Jan van Irsel, genaamd Jan Hendrik van Irsel en
Antonij Marten Heessels als man van Johanna Hendrik van Irsel,
15 april 1786

432/179v-180v

Aart Peter Couwenberg, als man van Elizabeth Jansse de Jong, eerder weduwe van Hendrik Janssen
van Irsel, Jan Hendrik van Irsel en Antonij Marten Heessels als man van Johanna Hendrik van Irsel,
verkopen aan Laurens Jacobus Verhoeven,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuil,
west weduwe Jacobus Verhoeven, oost Joost Cornelis van Irsel, zuid juffrouw van Beugen, noord
kinderen Adriaen Piggen,
belast met jaarlijks een schepengelofte van 400 gulden aan Maria Clerqs, weduwe Cornelis de Beer (11
augustus 1766)
voor de som van 210 gulden
verkopers aangekomen van Maria Hendrik van Irsel
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Vernadert door Maria Jan de Jong, weduwe van Mattijs Arien van Irsel, wonende te Udenhout, op 11
oktober 1786.
Laurens Jacobus Verhoeven verklaart hiermee in te stemmen en schadeloos te zijn gesteld.
4 mei 1786

432/181v-182

Pieter Michiel Koolen, verkoopt aan Cornelis Jan Heerkens,
1/12 deel onbedeeld in een uitgeturfd moerveld, genaamd den langen Beemd, te Udenhout in de
Brand,
item nog 1/5 deel, afgedeeld, in een uitgeturfd moerveld,
belendenaren van beide percelen niet genoemd (oppervlakte ook niet genoemd)
voor de som van 15 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader, deling 29 september 1777
9 mei 1786

432/185v-187

de heer Cornelis van Heusden, notaris en procureur te Hilvarenbeek, verkoopt aan Jacob Kien en
Willem Blonket,
een adellijk huis, stal, schuur, schop, hoven, boomgaard, akker en weilanden, allen aan elkaar gelegen
met de dreef, samen 90 lopen, te Udenhout, t.p. Biezenmortel,
nu gehuurd door Jan Cornelis Martens,
strekkende van de Biezenmortelse straat tot achter aan de Winkelacker, toebehorende aan Willem
Martens aan de ene zijde, oost het erf van de heer en mr. Hendricus Josephus Kleinefeldt, no:ux:, west
Peter Heijmans met meer anderen,
item een straaiselveld, genaamd het Legebeesten Veld, 18 lopen, als voor,
strekkende van de Biezenmortelse straat tot achter aan de lei, west erfgenamen Wouter van Irsel, met
meer anderen, oost (niet ingevuld)
item een heiveld genaamd het Half Veld, als voor,
westwaarts ten einde de voors. leegbeeste veld, noord langs de lei,
item een broekveld, genaamd de Rietenie, 12 lopen, als voor, meest schaarbos,
strekkende voor van de Biezenmortelse straat tot achter aan de lei,, west de heer Kleinefeld no:ux: oost
erfgenamen Adriaen van Iersel, met meer anderen,
voor de som van 8049 gulden
verkoper aangekomen door koop volgens twee transporten te sBosch op 23 mei en 29 oktober 1764
24 mei 1786

432/193v-194

Cornelis Jan de Groot, verkoopt aan Laurens Cornelis van Roessel,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout op de Gommelaer,
e.z. kinderen Aart Witlox, a.e. de Meeuwisse steeg, e.e. Geert Hendrik Bertens, a.e. (niet ingevuld,
voor de som van 82 gulden
verkoper aangekomen van zijn moei Adriaentje Verhoeven, deling 3 december 1778
9 juni 1876

432/194-196

Josijna Hendrik van de Plasch, Adriaen Hendrik van de Plasch, Cornelia Hendrik van de Plasch en
Hendrika Hendrik van de Plasch, voor en henzelf en ook nog voor Jan Hendrik van de Plasch en

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

Adriana Hendrik van de Plasch, verkopen aan Jan de Weert, die als man van Jenneke Hendrik van de
Plasch het resterende 1/7 deel toebehoort,
6/7 deel onbedeeld in akerland, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Adriaen van de Plas, a.z. kinderen Klaas Willem Deckers, e.e. een steeg, a.e. de Drunense duin,
item 6/7 deel onbedeeld in een weiland, in het geheel 1/2 lopen, als voor,
e.z. Adriaen van de Plas, a.z. kinderen Willem Klaas Deckers, e.e. erfgenamen de heer van Wamel,
a.e. de steeg,
item 6/7 del onbedeeld in een perceel land, in het geheel 1/4 lopen,
e.z. Adriaen van de Plas, a.z. kinderen Klaas Willem Deckers, e.e. erfgenamen weduwe Gerrit van
Beurden, a.e. de steeg
item 6/7 deel onbedeeld in een heibodem, in het geheel 2 lopen, met het huisje daarop staande, als
voor,
e.z. Adriaen van de Plas, a.z. kinderen Klaas Willem Dekkers, e.e. Adriaen van de Plas, a.e. de
Gommerse straat,
belast met jaarlijks 6/7 deel in een meerdere pacht van 6 gulden aan de Lieve Vrouwe Broederschap te
sBosch,
belast met jaarlijks 6/7 deel van 1/7 deel in een meerdere pacht van 1 gulden 10 stuivers aan het
bisschoppelijk kantoor te sBosch,
belast met jaarlijks 6/7 deel van 13 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant,
belast met jaarlijks 6/7 deel van 4 vaten rogge aan de armen van Udenhout,
voor de som van nihil
verkopers aangekomen van hun vader Jan Hendrik van de Plasch, die het had verkregen door koop op
31 mei 1757.
29 juni 1786

432/201v-202

Gerrit van Cleev, verkoopt aan Cornelis Jan Span,
akkerland, genaamd de Kromt, 3 1/2 kwartier van een lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
noord en zuid kinderen Peter Hamers, west Elias Grevenbroek, oost de verkrijger,
belast met jaarlijks de helft van 2 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan de abdij van St. Geertruij,
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn huisvrouw Pieternel Peter Priems
17 oktober 1786

432/226-226v

Daniel Vermeer, Jan Babtist Vermeer, Francis Vermeer, Anna Vermeer, Adriaen Vermeer,
verkoopt aan Adriaen Janse Verhoeven,
een weiland, genaamd den Beemd, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. en b.e. de verkrijger, a.z. kinderen Adriaen Vermelis,
voor de som van 310 gulden
verkopers aangekomen van Jan Vermeer, broer de eerste comparant en oom van de overige verkopers
23 oktober 1786

432/226v-227

Elisabeth Peter van den Meegdenberg, Anna Peter van den Meegdenberg en Johanna Peter van den
Meegdenberg, alle dochters van Peter van den Meegdenberg en Catharina van Broeckhoven, verkopen
aan Heijliger Peter Verhoeven,
een uitgeturfd moerveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Leege Reijten,
oost Heijliger van Irsel, west Jan Cornelis Bugrmans, zuid Wouter Aarts, noord de lei,
voor de som van 80 gulden
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verkopers aangekomen van hun ouders
3 november 1786

432/227v-228

Jan Janse Verhoeven als man van Willemina van den Heesacker, verkoopt aan Adriaen Adriaen
Schonk,
1/2 lopen weiland, met de helft van het voorhoofd, naast het erf van de erfgenamen van de heer
pastoor Watrin, en dat in een perceel weiland, van in het geheel 3 lopen, te Udenhout op het
Gommelaer,
e.z. een karweg, a.z. Adriaen Verhoeven, van de straat tegen het overige deel van het verkocht
perceel.
voor de som van 65 gulden
verkoper aangekomen met meer andere goederen van zijn vrouws vader, deling 7 januari 1785
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