Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 433 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
november 1786 - april 1790
6 november 1786

433/1-1v

Adriaen Jansse Vermeer verkoopt aan Martinus Jan Bergmans,
een broekveld, voorheen houtbos, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, e.z. weduwe Jacob van de
Pas, a.z. Adriaen Peter Verhoeven, e.e. Roeltjensdijk, a.e. Peter Laurens Daniels,
item de kleinste helft in ene weiveld, 4 lopen, genaamd de Koeweijde, als voor,
e.z. Adriaen Peter Verhoeven, a.z. weduwe Jacobus Verhoeven, e.e. Roeltjensdijk, a.e. Pieter Laurens
Daandels,
voor de som van 330 gulden
verkoper aangekomen door koop te sBosch op 3 december 1767
21 november 1786

433/4v-5

Lambert van Hulte, verkoopt aan Johannes Marten Heessels,
een huis en achterhuis, met de helft van de hof (de hele hof 5 kwart lopen), zoals het door Peter van
Esch bewoond wordt, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. weduwe Johannes Schalks, a.z. Pieter van der Sterre, e.e. de voetpad, a.e. de straat,
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden rente van in totaal 10 gulden, aan het kantoor van de beurzen te
sBosch,
de weduwe Johannes Schalks en Jan van Beurden mogen wegen achter over het erf van dit perceel,
voor de som van 350 gulden
verkoper aangekomen door koop op 2 maart 1784
16 december 1786

433/8-9

Johannes Laurens Verhoeven verkoopt aan de keurvorst van de Paltz,
een broekveld, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
noord weduwe Jan de Ridder, zuid juffrouw M.M. van Beugen, oost de verkrijger, west Denis
Schapendonk,
belast met jaarlijks 2 stuivers 3 duiten cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch,
voor de som van 240 gulden
verkoper aangekomen door koop op 24 september 1784
8 januari 1787

433/10-10v

Jan Cornelis Hamers, verkoopt aan Johannes Aart Bergmans,
een weiland, genaamd de Groote Weij, 3 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat, t.p. het Leegschoor,
e.z. Adriaen Vermeer, a.z. Willem Hamers, e.e. de verkrijger, a.e. Peter Jorisse,
belast met jaarlijks de helft in 33 stuivers 6 duiten aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te
sBosch,
voor de som van 380 gulden
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verkoper aangekomen van zijn ouders
9 januari 1787

433/11-11v

Cornelis, Goijaart en Johanna van den Bijgaart verkopen aan Cornelis Jacobus van Laarhoven,
een broekveld nu houtbos, 4 lopen met de heg aan de noordzijde, genaamd het langveldeke, te
Udenhout in de Giersbergs broek,
e.z. Willem van Irsel, a.z. (niet ingevuld), e.e. Pieter van Berkel, a.e. kinderen Adriaen Olijslaegers
voor de som van 305 gulden
verkopers aangekomen van Marten Priems hun oom, deling 19 april 1775
9 januari 1787

433/11v-12

Cornelis, Goijaart en Johanna van den Bijgaart verkopen aan Peter Hendrik van Irsel,
de onbedeelde helft in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Adriaen Jan Verhoeven, a.z. de heer Stalpert van de Wielen, e.e. weduwe Jacobus van Laarhoven,
a.e. Nicolaas van de Pasch,
voor de som van 130 gulden
verkopers aangekomen van Marten Priems hun oom, deling 19 april 1775
9 januari 1787

433/12v-13

Cornelis en Gojaart van den Bijgaart verkopen aan Johanna van den Bijgaart die het resterende 1/3
deel bezit,
2/3 deel akkerland, in het geheel 1 lopen, te Udenhout in de Achthoeven,
e.z. Andreas van den Bosch, a.z. weduwe Laurens van Rijswijk, e.e. Peter Joost Jorisse, a.e. de armen
van Oisterwijk,
voor de som van 65 gulden
verkopers aangekomen van hun oom Martinus Priems, deling 19 april 1775
3 februari 1787

433/30v-31v

Francis Joost Maas verkoopt aan Miggiel Pijnenburg en Jan van Strijdhoven als regent en kerkmeester
van de Roomse gemeente van Udenhout,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout t.p. aan de klapheckens,
oost een mestweg, west Cornelis van den Boer, zuid Robbert Brekelmans, noord de straat,
voor de som van 815 gulden 15 stuivers
voorwaarde is dat de verkrijger verplicht is om op dit perceel te bouwen " een huijsing welke zal moeten
dienen tot wooning voor den Roomsch Pastor inder tijd in Udenhout zijnde"
verkoper aangekomen van zijn oom Antonij Maes
De Roomse gemeente van Udenhout had dat geld blijkbaar niet, want de volgende akte behelst de
schuldbekentenis van de parochie aan Francis Joost Maas van de som van 800 gulden en 20 stuivers,
tegen 3 procent rente. Er is een opzegtermijn van 6 maanden waarbij de mogelijkheid bestaat om het
bedrag in twee termijnen terug te betalen.
Regent en kerkmeester die deze verplichting aangaan zijn Miggiel Pijnenburg en Jan van Strijdhoven.
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7 februari 1787

433/33-33v

Lambert Peter Verhoeven en Jan Nicolaas van Irsel als voogden over het kind van Lambert Peter
Verhoeven genaamd Anna Maria, verwekt uit wijlen Cornelia Adriaan van Irsel,
vernaderen een broekveld in het Giersbergs broek, genaamd de Heijstreep, dat op 8 februari 1786 is
gekocht door Adriaen Arnoldus Hamers,
TERUGZOEKEN IN VOLGEND DEEL!!!
16 februari 1787

433/33v-34v

Anna Maria van Liemt weduwe en erfgenamen van Adriaen van Berkel, verkoopt aan Wouter Adriaen
Span,
de helft in een onbedeeld broekveld, in het geheel 3/4 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
noord en zuid Jan van Irsel, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 10 gulden
19 februari 1787

433/35v-36v

Johannes Marten Heessels, verkoopt aan Peter Jansen,
een stuk hof, 16 roeden, beginnende aan de palen daar zich de kerkpad afscheidt, strekkende ten
voorschreven lengte hofwaards in, tussen erven aan een zijde weduwe Johannes Schalks, andere zijde
Pieter van der Sterre, te Udenhout bij de Kruisstraat,
voor de som van 117 gulden 10 stuivers
er zijn nog speciale voorwaarden ten aanzien van het wegen naar dit hof met paard en wagen van
oktober tot half april en met de kruiwagen het gehele jaar door.
verkoper aangekomen door koop op 21 november 1786
20 februari 1787

433/36v-37

Cornelis Snoeren als man van Anna Wijnand Backers, verkoopt aan Cornelis Jan Span,
akkerland, 5 kwartier lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, genaamd de Koeijweij,
noord Adriaen Peter Driessen, oost de heer Arnoldus van Irsel, zuid Heiliger van Irsel, west de
verkoper,
voor de som van 130 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
2 mei 1787

433/39v-40

Cornelis Snoeren als man van Anna Wijnand Backers, verkoopt aan Adriaen Janse Vermeer,
een weiland, genaamd de Biesweij, met de helft van de wal ten zuiden, 1 lopen, te Udenhout achter de
Loonse Molenstraat,
zuid Norbertus Vermeer, noord en west de verkrijger, oost Willem de Jong,
voor de som van 102 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
31 mei 1787

433/41v-42v
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Jan Jacobus van Rijswijk als man van Elizabet Frans Robben, verkoopt aan Gojaard Thomas van Irsel,
een huizing, bestaande uit drie woningen onder een dak, schop, nu een smederij, met de hof
daarachter, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. kinderen Gerrit Hendrik Verhoeven, a.z. weduwe Jan Peter de Ridder, van de straat tot aan de
erfgenamen Laurens van Rijswijk,
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een zak aan het geefhuis genaamd de heilige geest te sBosch,
de verkrijger moet laten wegen de kinderen van Gerrit Hendrik Verhoeven met kar en paard van half
maart tot half april,
de verkrijger moet de binnenmuur van de schouw en de scheidingsmuur van de kamer van
voornoemde kinderen Gerrit Hendrik Verhoeven voor de helft onderhouden,
de verkrijger mag de put voor de kamer van de genoemde kinderen gebruiken en zal die mede
onderhouden voor 3/4 deel en de kinderen voor 1/4 deel.
voor de som van 876 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar grootvader Hendirk Jan Verhoeven, deling van 2 oktober 1780
7 juni 1787

433/43v-44

Bastiaen Klaas Keunings als man van Clazina Willem Deckers, Bastiaen Simons als man van Marian
Willem Deckers, Johanna Willem Deckers en Peter Janse van de Meer als man van Catrina Willem
Deckers, allen dochter van wijlen Willem Deckers voor de ene helft en Cornelis Francis van de Pasch
als man van Cornelia dochter van Antonij Deckers voor de andere helft, verkopen aan Peter Adriaen
Brekelmans,
een weiland en akkerland, 3/4 lopen, te Udenhout t.p. Brabants Hoek,
b.z. de verkrijger, e.e. de gemeint, a.e. weduwe Hendrik de Cort,
belast met jaarlijks 17 stuivers 8 penningen in een meerdere rente aan het kantoor der geestelijke
goederen van dit kartier,
belast met jaarlijks een half vat gerst in een meerdere pacht van 8 vaten aan hetzelfde kantoor.
voor de som van 55 gulden
16 juli 1787

433/45v-46v

Laurens Andries van Beurden als man van Petronella Wijnant van Abeelen, verkoopt aan Jan Wijnant
van Abeelen en Cornelis Wijnant van Abeelen die het overige 2/3 deel bezitten,
1/3 deel in de helft onbedeeld in 1 1/2 lopen broekveld, te Udenhout bij de Zandkantse molen,
e.z. de heer gen. van Dopff, a.z. (niet ingevuld), e.e. Heijliger Peter Verhoeven, a.e. Adriaan Koolen,
voor de som van 30 gulden
verkoper aangekomen van vrouws grootmoeder
1 augustus 1787

433/48-48v

Gojaard Thomas van Irsel, verkoopt aan Laurens Cornelis van Roessel,
een huis, met het voorste gedeelte van de koeijweij, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. de Armen van Oisterwijk, e.e. de gemene straat, a.e. de verkrijger,
een broekveld, genaamd het Agterste Bosch, als voor in de Groenstraat, 4 lopen,
e.z. Jan Raijmakers, a.e. armen van Oisterwijk, e.e. Cornelis Jan Heerkens, a.e. de verkrijger,
belast met jaarlijks 3 gulden in een pacht van 137 gulden en 7 stuivers aan het groot gasthuis te
sBosch
belast met jaarlijks 28 1/2 stuiver aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch,
voor de som van 1200 gulden
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verkoper aangekomen door vernadering op 22 februari 1786
25 augustus 1787

433/51v-52

Gerrit van Cleev, verkoopt aan Cornelis Jan Span,
een weiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout op de Molenstraat in het Latbosch,
noord Adriaen Janse Vermeer, oost de Prins van Salm, zuid Adriaen Driese , west Elias van
Grevenbroek,
de verkoper mag nog 5 karren leem halen uit dit perceel wanneer het hem belieft
voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn eerdere huisvrouw Pieternel Peter Priems
10 september 1787

433/52-53

Adriaen Peters Vermeer, Adriana Peters Vermeer, weduwe Jan Schapendonk, Adriaen van
Broekhoven en Cornelis van Broekhoven, kinderen van Clazijna Peters Vermeer en Jan van
Broekhoven, Jan van Waalwijk en zijn vier kinderen zijnde Francis Verhoeven als man van Cornelia van
Waalwijk, Willem van de Nostrum als man van Josijna van Waalwijk, Pieter van Waalwijk en Martinus
van Waalwijk, Hendrik van den Biggelaar en Adriaen Peters Vermeer als voogden over de 5 kinderen
van Francis van Irsel en Adriana Verhoeven, genaamd Cornelia, Gijsbert, Adriaen, Cornelis en
Adriaentje, aangesteld en gemachtigd door Petronella Peter Vermeer weduwe Arien Peter Kruijsse,
verkopen aan Robbert Jan Brekelmans,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Asschotse steeg,
e.z. Heijliger van Irsel, a.z. juffrouw van Beugen, e.e. weduwe Laurens Vermeer, a.e. Jan Flipse,
belast met jaarlijks 5 1/2 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
publiek verkocht te Udenhout op 22 augustus en 3 september 1787
10 september 1787

433/53v-54

Adriaen Peters Vermeer, Adriana Peters Vermeer, weduwe Jan Schapendonk, Adriaen van
Broekhoven en Cornelis van Broekhoven, kinderen van Clazijna Peters Vermeer en Jan van
Broekhoven, Jan van Waalwijk en zijn vier kinderen zijnde Francis Verhoeven als man van Cornelia van
Waalwijk, Willem van de Nostrum als man van Josijna van Waalwijk, Pieter van Waalwijk en Martinus
van Waalwijk, Hendrik van den Biggelaar en Adriaen Peters Vermeer als voogden over de 5 kinderen
van Francis van Irsel en Adriana Verhoeven, genaamd Cornelia, Gijsbert, Adriaen, Cornelis en
Adriaentje, aangesteld en gemachtigd door Petronella Peter Vermeer weduwe Arien Peter Kruijsse,
verkopen aan Antonij Couwenberg,
een uitgedolven moerveld of waterpoel, 1 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Peter Jan van Irsel, a.z. erfgenamen Govert Ophorst, e.e. Adriaen Taats, a.e. weduwe Antonij
Nouwens,
voor de som van 3 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 22 augustus en 3 september 1787
22 oktober 1787

433/56v-58v

Jan Babtist van Oerle en Jan van Oerle verkopen aan Jacobus Rijcke,
een korenwindmolen, molen, erf, huizing, schuur en schop daaraan gehorende, met de gerechtigheid
van de "gemaele" en van de rosmolen, zoals het de verkoper was aangekomen door koop op 4 februari
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

1779, de verkopers behouden alle gaande en roepende werk het welk aan de verkrijger hetzij bij
prisetie of accord zal worden overgegeven
van ouds genaamd de Krijtenmolen, te Udenhout,
item 1/2 lopen hof, als voor, met nog 2 lopen akkerland daar bij gelegen,
item, 6 1/2 lopen weiveld, als voor,
e.z. weduwe Jan van Broekhoven, a.z. de gemeint, e.e. de kreitenheide, a.e. de straat,
item nog 3/4 lopen daar ten einde aan gelegen,
item een nieuw erf, 2 lopen, als voor in de Berkhoek,
e.z. Laurijs Peter Coolen, a.z. Adriaen Hendrik Bertens, e.e. Johanna Jan Schapendonk, a.e. de
gemeint,
belast met jaarlijks 2 zakken rogge aan de erfgenamen van de weduwe Ronsecreme te sBosch
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan juffrouw Anthonette Pessers te sBosch
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan Luijkje van de Laar
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan Nicolaas van Rijmelans
belast met jaarlijks 10 gulden 18 stuivers cijns aan het klooster van Tongerlo, of aan de daartoe
gerechtigde
belast met jaarlijks een cijns van 6 gulden 11 stuivers 8 penningen aan het kantoor der geestelijke
goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks een cijns van 5 gulden 8 stuivers aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks en cijns van 1 gulden 16 stuivers aan de diaconie armen van Oisterwijk, te voren het
maagdenhuis aldaar,
belast met jaarlijks een cijns van 1 gulden aan jonker Endevoets
belast met jaarlijks een recognitie of gewincijns van 1 gulden 18 stuivers 4 penningen aan de domeinen
van Brabant en nog 3 stuivers aan voors. domeinen
belast met jaarlijks 11 gulden aan mevrouw van Hanswijk te sBosch (Vosselaer?)
belast met jaarlijks 5 gulden aan Pieter Scheffers te sBosch
voor de som van 8000 gulden
3 november 1787

433/60v-61

Willem de Backer als man van Johanna Arien Dolken, verkoopt aan Jan Adriaen Slots,
de achterste helft in een houtbos, in het geheel 4 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
oost kinderen Jan van Broekhoven, west Bastiaen Bertens no:ux:, zuid Joost Jan Bertens, noord
Adriaen Bergmans,
voor de som van 170 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws vader en grootvader, deling 6 mei 1771
3 november 1787

433/61-61v

Bastiaen Bertens als man van Adriaentje Arien Dolken, verkoopt aan Jan Adriaen Slots,
de voorste helft in een houtbos, in het geheel 4 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
oost kinderen Jan van Broekhoven, west Willem de Backer no:ux:, zuid Joost Jan Bertens, noord
Adriaen Bergmans,
voor de som van 170 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws vader en grootvader, deling 6 mei 1771
28 november 1787

433/72-73
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Hendrik Hamers als man van Catrina Jan Verhoeven, Peter van Hees als man van Allegonda Schalke
en Hendrina Leijten, verkopen aan Antonij Adriaen van Huijclom, een houtbos, 2 lopen, te Udenhout in
Brabants Hoek,
oost de verkrijger, zuid de hei, west weduwe Jan Verhoeven, noord (niet ingevuld)
voor de som van 122 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders, die het van hun grootvader hadden, Nicolaas Andries Leijten
30 november 1787

433/73-73v

Maria Jan de Jongh weduwe Mattijs Arien van Irsel, verkoopt aan Laurens Jacobus Verhoeven,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuil,
west Laurens Jacobus Verhoeven, oost Joost Cornelis van Irsel, zuid juffrouw van Beugen, noord
kinderen Adriaen Piggen,
voor de som van 750 gulden
het perceel is verhuurd aan Gerard Woestenburg
verkoper aangekomen door vernadering op 11 oktober 1786
17 december 1787

433/75v-76v

Antonij Aart Verhoeven verkoopt aan Catelijn Cornelis van Laarhoven weduwe Hendrik Heijmans,
een schaarbos met de houtwas, 3 1/2 lopen, te Udenhout, t.p. het Hoolbroek,
e.z. weduwe Peter van de Pas, a.e. weduwe Peter Wijnant Verhoeven, e.e. de heer gen. van Dopff,
a.e. kinderen Adriaen van Irsel,
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
28 december 1787

433/77v-78

Jan Jacobus van Rijswijk als man van Elizabeth Frans Robben, verkoopt aan Robbert Jan Brekelmans,
twee weilanden aan elkaar gelegen, te Udenhout aan het Eijndeke,
e.z. kinderen Steven Willem Burgmans, a.z. de verkrijger, voor aan de straat tot aan het erf van Jan
Joost van Irsel,
voor de som van 403 gulden
verkoper aangekomen van de grootvader van zijn vrouw, deling 2 oktober 1780
4 januari 1788

433/78v-79v

Cornelis Koolen, verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel, een boerenwoning, bestaande uit een keuken,
twee kamers, een geut en stalling alles aan elkaar gelegen, met nog een schop, varkenskooi,
duivenhok en stenen put, te Udenhout t.p. de Kleine Mortel, met het erf daaraan gehorende,
e.z. de verkrijger en voorts de armen van Oisterwijk, de kinderen Burgmans en Jan van Waalwijk
de verkoper reserveert de huizing die hij bewoond en de boerenkelder om door hem afgebroken te
worden op de scheidingsmuur tussen het verkochte en gereserveerde, en vervolgens lijnrecht opwaarts
door het dak, welke scheidingsmuur moet blijven staan voor en ten behoeve van de verkoper en
verkrijger,
item nog gereserveerd de 5 grootste eiken bomen op deze goederen, die samen met het
gereserveerde huis voor Allerheiligen dit jaar moeten zijn geruimd.

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

belast met jaarlijks 1 gulden 17 stuivers 8 penningen aan het kantoor der geestelijke goederen van dit
kwartier,
voor de som van 1750 gulden 5 stuivers
verkoper aangekomen met meer andere goederen door koop, te sBosch gepasseerd op 18 augustus
1777
5 januari 1788

433/79v-80v

Antonet Adriaen van Krieken, weduwe en erfgenaam van Andries Laurens Vugts, verkoopt aan Andries
Cornelis van den Bosch,
1/3 deel van de helft van een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Winkels broek,
west H.J. Kleinefeld no:ux:, oost Arnoldus van den Boer, zuid Jan van Strijthoven, nood weduwe
Hendrik Heijmans,
voor de som van 88 gulden
verkoper aangekomen van haar man, die het kocht op 7 april 1772
8 januari 1788

433/81-81v

Jan Raijmakers weduwnaar van Jenne Maria Laurijs van Rijswijk, te Udenhout, die verklaarde af te zien
van zijn recht op tocht in een weiland, 4 à 5 lopen, te Udenhout in de Kuil,
e.z. Laurens Jacobus Verhoeven, a.z. en e.e. juffrouw van Beugen, a.e. huisvrouw van Aart
Couwenberg
t.b.v. zijn twee kinderen Adriaentje Jan Raijmakers getrouwd met Francis Steven Burgmans en Peter
Jan Raijmakers
8 januari 1788

433/81v-82v

Francis Steven Burgmans als man van Adriaentje Jan Raijmakers en Peter Jan Raijmakers, verkopen
aan Arien Adriaen Piggen,
een weiland, 4 à 5 lopen, te Udenhout in de Kuil,
e.z. Laurens Jacobus Verhoeven, a.z. en e.e. juffrouw van Beugen, a.e. huisvrouw van Aart
Couwenberg
voor de som van 450 gulden
11 januari 1788

433/82v-83

Adriaen van Broekhoven, als vader en voogd van zijn dochter Johanna, verwekt uit Wouterina Martinus
van Abeelen, verkoopt aan Pieter van Heeswijk,
een weiveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost de gemene steeg, west weduwe Joost van Rijswijk, zuid Johannes van de Ven, noord Peter
Daniels c.s.,
voor de som van 375 gulden
publiek verkocht te Helvoirt op 10 en 14 december 1787
11 januari 1788

433/83-83v

Adriaen van Broekhoven, als vader en voogd van zijn dochter Johanna, verwekt uit Wouterina Martinus
van Abeelen, verkoopt aan Cornelis Koolen,
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

een weiveld, 5 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Jan Peter Witlox, west Adriaen Peter Vermeer, zuid en noord de gemene lei,
voor de som van 450 gulden
publiek verkocht te Helvoirt op 10 en 14 december 1787
11 januari 1788

433/84-84v

Adriaen van Broekhoven, als vader en voogd van zijn dochter Johanna, verwekt uit Wouterina Martinus
van Abeelen, verkoopt aan Peter Adriaen Vermelis,
teulland, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Jan Peter Witlox, west Adriaen Peter Vermeer c.s., zuid de verkoper, noord Peter Daniels
belast met jaarlijks 1 vat rogge BM aan de blok van de Markt te sBosch,
voor de som van 100 gulden
publiek verkocht te Helvoirt op 10 en 14 december 1787
11 januari 1788

433/84v-85

Adriaen van Broekhoven, als vader en voogd van zijn dochter Johanna, verwekt uit Wouterina Martinus
van Abeelen, verkoopt aan Cornelis Francis van de Pas,
teulland, 4 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, genaamd de Agtersten Acker,
oost Michiel van de Ven, west en noord Peter Daniels, zuid weduwe Peter van de Pas,
voor de som van 550 gulden
publiek verkocht te Helvoirt op 10 en 14 december 1787
4 februari 1788

433/87v-88

Jan Jacobus van Rijswijk als man van Elizabet Frans Robben, verkoopt aan Adriaen Jan Verhoeven,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Watering, a.z. Jan Raijmakers, e.e. Heijliger Adriaen van Irsel, a.e. de gemene straat,
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok van het Ortheneinde te
sBosch,
voor de som van 190 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar grootouders, deling 2 oktober 1780
6 februari 1788

433/88-88v

Francis Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel, verkoopt aan Geert Andries Pieren,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid weduwe Jan van Roessel en meer anderen, noord erfgenamen van Van Rijswijk, e.e. Jan Peter
van Rijswijk, a.e. erfgenamen Adriaen Hendrik Bertens,
voor de som van 515 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 23 oktober 1783
9 februari 1788

433/88v-89v

Willem Adriaen Zwaans verkoopt aan Cornelis Adriaen Zwaans,
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1/5 deel onbedeeld in akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout t.p. Zeshoeven,
oost Adriaen Vermeer, west Peter Cornelis Vermeer, zuid een mestweg, noord Aart Janse van Irsel,
1/5 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen, als voor op de Loonse Molenstraat,
noord Adriaen van der Schoor, west Adriaen Vermeer, zuid Adriaen Peter Driessen, oost weduwe Jan
Denis Schapendonk
1/5 dele onbedeeld in een broekveld, 1 lopen, als voor t.p. de Hesseldonk,
oost Jan Janse Raijmakers, west Peter Wijnand van Irsel, zuid de erfgenamen Aalbert van Hoven,
noord Francis Peter Coolen,
belast met jaarlijks 1/5 in 2 stuivers gewincijns aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te
sBosch,
voor de som van 120 gulden
verkoper aangekomen van zijn oom Waltherus Peter Vouthengels, volgens testament voor Jacobus
Althoffer op 25 januari 1787
5 maart 1788

433/92v-93v

Marten Thomas van Irsel, weduwnaar en erfgenaam van Clazijna Jan Deckers, verkoopt aan Francis
Adriaen Leijten,
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. mevrouw de weduwe de Bock,
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 9 stuivers 6 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch,
voor de som van 175 gulden
publiek verkocht op 5 en 14 februari 1788 te Udenhout
5 maart 1788

433/93v-94

Marten Thomas van Irsel, weduwnaar en erfgenaam van Clazijna Jan Deckers, verkoopt aan Francis
Steven Burgmans,
een weiland, genaamd het Middelste lot, met de helft van de wal en de helft van de sloot aan de zijde
van de verkoper, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, e.z. schietende langs het Hermans broek,
a.z. Laurens van Roessel,
belast met jaarlijks 6 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch,
voor de som van 220 gulden
publiek verkocht op 5 en 14 februari 1788 te Udenhout
18 april 1788

433/100v-101v

Johanna Schapendonk, Gerardus de Bond als man van Maria Schapendonk, Adriana Schapendonk,
Willemina Schapendonk en Cornelis Schapendonk, met Adriaen Adriaen Claesen en Jan Hendrik van
Broekhoven als voogden over het kind van Peter van den Broek en Jenneke Wouter Piggen, allen
erfgenamen van Wouter Piggen, verkopen aan Johannes Jan van Roessel,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. erfgenamen Steven Burgmans, a.z. Jacobus Bucke, e.e. erfgenamen … Granaten, a.e. Adriaen
van Rijswijk,
belast met jaarlijks een cijns van 9 gulden 14 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 170 gulden
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publiek verkocht op 16 april 1788
18 april 1788

433/101v-102v

Johanna Schapendonk, Gerardus de Bond als man van Maria Schapendonk, Adriana Schapendonk,
Willemina Schapendonk en Cornelis Schapendonk, met Adriaen Adriaen Claesen en Jan Hendrik van
Broekhoven als voogden over het kind van Peter van den Broek en Jenneke Wouter Piggen, allen
erfgenamen van Wouter Piggen, verkopen aan Jan Hendrik van Broekhoven,
de noordelijke helft van een broekveld, te Udenhout t.p. aan het Quaadgat,
e.z. Gijsbert den Ouden, a.z. de verkrijger, e.e. een gemene weg, a.e. Joh. Bergmans,
voor de som van 70 gulden
publiek verkocht op 16 april 1788
19 april 1788

433/103v-104

Adriaen van Hees verkoopt aan Peter Antonij Franken t.b.v. de kinderen van Cornelis van Tilburg
genaamd Johannes Gerard en Francis,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost een mestweg, verder rondom weduwe Jan Peter de Ridder,
belast met 4 vaten rogge en 1 vat boekweit in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke
goederen in dit kwartier,
voor de som van 110 gulden
verkoper aangekomen door koop op 17 juni 1779
26 mei 1788

433/115-116

Adriaen Geert van Loon, eerder weduwnaar van Johanna Geertruij Brok, verkoopt aan Cornelis Koolen,
een heiveld en moerveld, 6 lopen te Udenhout t.p. de Cnaperije, op het Schouwbroek,
e.z. Antonij Couwenberg, a.z. Joost van Irsel, e.e. de lei, a.e. Thomas van Rijswijk,
belast met jaarlijks 5 stuivers aan de armen van Loon
belast met jaarlijks de helft van 5 stuivers 2 penningen aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 167 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 14 en 28 februari 1788
26 mei 1788

433/116-116v

Adriaen Geert van Loon, eerder weduwnaar van Johanna Geertruij Brok, verkoopt aan Antonij
Couwenberg,
1 - een huis, schuur en erf, zover als de dam beplant is, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. de gemene straat, a.e. de verkrijger,
2 - akkerland, 2 1/4 lopen, als voor
e.z. en e.e. Adriaan Brekelmans, a.z. de heer van Wamel, a.e. de verkrijger,
3 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Lambert Pijnenburg, a.z. de verkrijger, e.e. Adriaen Brekelmans, a.e. de verkoper,
4 - akkerland en weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. de verkoper, e.e. erfgenamen Govert Ophorst, a.e. de gemene straat,
5 - akkerland, 4 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Govert Ophorst, a.z. en e.e. de verkoper, a.e. de gemene straat,
6 - weiveld, 2 lopen, als voor,
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e.z. en e.e. de verkoper, a.z. de verkrijger, a.e. de lei
7 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Cnaperije,
e.z. Jan Brekelmans, a.z. de verkoper, b.e. de gemeint,
8 - weiland en land, 13 lopen, als voor,
e.z. de verkoper, a.z. de verkrijger, e.e. de gemene straat, a.e. de waterloop
belast met jaarlijks 14 vaten 10 kannen rogge aan het groot Begijnhof in sBosch
belast met jaarlijks 3 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan de St. Janskerk te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan het manhuis te Vught,
voor de som van 785 gulden
publiek verkocht te Udenhout op 14 en 28 februari 1788
29 oktober 1788

433/136-137

Florens van Wagenberg als man van Maria Hoevenaars, verkoopt aan Jan, Gerardus en Francis van
Tilburg,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
oost kinderen en erfgenamen Jan Storimans, west kinderen Hendrik Verhoeven, zuid Geert Witlox,
noord Joost Cornelis van Irsel,
voor de som van 310 gulden 10 stuivers
kopers betalen 10 gulden en 10 stuivers en lenen de rest van dat bedrag van de verkoper tegen een
jaarlijkse rente van 3 procent
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling te Helvoirt
20 december 1788

433/140-140v

Laurens Denijs Schapendonk en Adriaen Adriaen de Jong als man van Ida Laurens Schapendonk,
verkopen aan Godefridus Theodorus Mutsers,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Lange Dreev,
e.z. Willem Piggen, a.z. en e.e. prins van Sultzbach, a.e. de dreef van jufrouw van Beugen,
voor de som van 182 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van zijn en zijn vrouws grootouders
26 januari 1789

433/142-143

Willem Denis Swaans, gemachtigd door Jan Peter Basters als man van Johanna de Jong, wonende te
Venloon, verkoopt aan Arnoldus Wouter Vugts,
huis, schuur en aangelag, 1/2 lopen, te Udenhout op de Molenstraat,
noord Cornelis Span, oost en zuid kinderen Marten Ijsenbrand, west de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de abdij van St. Geertrui te Leuven
item akkerland en bos, 1 1/2 lopen, als voor,
noord kinderen Peter Hamers, oost erfgenamen Adriaan Vermeer, zuid kinderen Adriaen van der
Schoor, west de straat,
voor de som van 300 gulden
verkopers aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 30 oktober 1788
11 februari 1789

433/145-145v
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Willem Pijnenburg, gemachtigd door zijn broer Lambert Pijnenburg, verkoopt aan Antonij Peter
Couwenberg,
akkerland, genaamd den Duijnacker, 3/4 lopen, te Udenhout in de Cnaperije,
zuid Jan Brekelmans, west Jan Watering, oost en noord Antonij Peter Couwenberg,
belast met jaarlijks een pacht van 5 stuivers aan (niet ingevuld) te Vugt
voor de som van 36 gulden
verkoper aangekomen door koop van 22 april 1779
23 februari 1789

433/146-146v

Arnoldus Wouter Vugts als man van Johanna Arien Kruijsse, verkoopt aan Catrina Jan Verhoeven
weduwe Jan Peter de Ridder,
een heiveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Hesseldonk,
oost Heiliger van Iersel, zuid en west Johannes Heer, noord Bartel Frijsen,
voor de som van 32 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
28 februari 1789

433/146v-147v

Cornelis Jan van de Pas, Johanna Jan van der Schoot weduwe Jan Janse van de Pas, Jan Peter
Verhoeven als man van Maria Jan van de Pas en Adriaentje Jan van de Pas, verkopen aan Hendricus
Jan van Logte, wiens huisvrouw het resterende vijfde deel toebehoort,
4/5 deel van akkerland, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
e.z. weduwe Klaes van de Pas, a.z. Wouter Span, e.e. de Spijkerkant, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht, thans betaald wordend aan J. Scheffers te
sBosch
item 4/5 deel onbedeeld in een broekveld, in het geheel 3 lopen, als voor in de Gommelse straat bij de
Rode brug,
e.z. Laurens van Roessel, a.z. Jan Raijmakers, e.e. Jan Michiel Koolen, a.e. Arien Witlox,
voor de som van 250 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
10 maart 1789

433/147v-148

Dionijs Haans, verkoopt aan Adriaen Huijbert van Irsel,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Brand aan het Schouwbroek,
e.z. Cornelis Span, a.z. Jan van Tilburg, e.e. mevrouw de Bock, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 3 stuivers 6 duiten aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader
11 maart 1789

433/149-149v

Jan Peter van den Bosch en Andries Peter van den Bosch, verkopen aan Jan Frans van Broekhoven,
een weiland, genaamd Snijdersweijke, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
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oost Heiliger van Irsel, west Jan Janse Verhoeven, zuid Adriaen Janse Verhoeven, noord de gemene
straat,
belast met jaarlijks 10 stuivers in een meerdere rente van 3 gulden aan de blok van de Vugterdijk te
sBosch
voor de som van 350 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
11 maart 1789

433/149v-150

Jan Peter van den Bosch en Andries Peter van den Bosch, verkopen aan Adriaen Janse Verhoeven,
akkerland, 6 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
noord Jan Janse Verhoeven, zuid Francis Sleegers, west jan Hendrik van Irsel, oost een mestweg,
belast met jaarlijks 2/3 deel in een mud rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
voor de som van 550 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
11 maart 1789

433/150v-151

Jan Peter van den Bosch en Andries Peter van den Bosch, verkopen aan Jan Hendrik van Irsel,
een huisplaats met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost de heer Francis van den Bosch, west en zuid de verkrijger, noord de straat
item een weiland, 1 1/2 lopen, als voor
noord(?) Francis van den Bosch, oost Adriaen Jan Verhoeven, verder de verkrijger
item akkerland, genaamd et Haverackerke, 3 1/2 lopen, als voor,
oost en zuid Adriaen Jan Verhoeven, west weduwe Jan Denis Schapendonk, noord de verkrijger,
voor de som van 1100 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
12 maart 1789

433/151-151v

Wouter Nouwens, Reijnier Nouwens en Anna Maria Nouwens, verkopen aan Jacobus Jan Piggen,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost en zuid de heer van Loon, west erfgenamen Adriaen Adriaen van Irsel, noord Adriaen van der
Schoor,
voor de som van 155 gulden en 5 stuivers
verkoper aangekomen van hun hele en halve broer en zuster Dirk Nouwens en Petronella Nouwens
12 maart 1789

433/151v-152

Wouter Nouwens en Anna Maria Nouwens verkopen aan Reijnier Nouwens die het resterende 1/3 deel
bezit,
2/3 deel onbedeeld in een moerveld en waterpoel, 2 lopen., te Udenhout in de Brand,
oost erfgenamen Govert Ophorst, zuid Willem Kommeren, west en noord onbekend,
voor de som van 1 gulden
verkoper aangekomen van hun hele en halve broer en zuster Dirk Nouwens en Petronella Nouwens
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13 maart 1789

433/152v-153

Johanna Maria van Gorkom, Francis van Gorkom, Antonetta van Gorkom, Wilhelmus van Gorkom,
Johannes van Gorkom, Hijacintus van Gorkom, Martinus van Gorkom, Anna Maria van Gorkom, Gerard
Meijs als man van Adriaentje van de Staek en Adriaen van Aalst als man van Helena van de Staak,
verkopen aan Willem Adriaen van Irsel,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Klaas van Irsel, west de heer Francis van den Bosch, zuid Adriaen Verhoeven, noord Jan van
Irsel,
voor de som van 500 gulden
verkopers aangekomen van Anna Maria Klaas Verhoeven, hun moeij.
3 april 1789

433/154v-155

Cornelis Brabers weduwnaar van Johanna Koks, verkoopt aan Jan Peter Vermeer die de andere helft
bezit,
de onverdeelde helft akkerland, in het geheel 2 lopen, te Udenhout bij het Heuveltje,
e.z. Laurens Verhoeven, a.z. de gemene weg, e.e. Jan Miggiel Koolen, a.e. Marten Jan Bergmans,
voor de som van 83 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
21 april 1789

433/155-156

Cornelis Jan Ekels, verkoopt aan Adriaen Arnoldus Hamers,
een broekveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Meeuwisse,
e.z. Jan van Broekhoven, a.z. kinderen Johannes van Irsel, e.e. Cornelis van de Pasch, a.e. Jan
Miggiel Koolen
een broekveld, genaamd de Horste, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. weduwe Jan de Lepper, a.z. Jan Klaes van Irsel,, e.e. de heer van Kleinefeldt, a.e. erfgenamen de
heer Snellen,
voor de som van 20 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader, deling van heden
22 april 1789

433/156-156v

Willem Frans van Broekhoven als man van Maria Jan Span en Cornelis Jan Snoeren, verkopen aan
Anneke Wouter van Broekhoven weduwe Jacobus van Laarhoven,
akkerland, genaamd den Santacker, met de huisplaats, samen 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. juffrouw Snel, a.z. en e.e. Jacobus van Laarhoven, a.e. gemeint van Giersbergen
item een weiland en turfveld, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en noord Jacobus van Laarhoven, west de heer Stalpert van der Wiele, zuid Geert van
Broekhoven,
belast met jaarlijks 1 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
voor de som van 150 gulden
verkoper aangekomen van Wouter Jan Span en Anneke Jan Snoeren, deling alhier
Johannes Jan van Roessel als man van Elizabeth Jan Span, Cornelis Jan Span, Adriaan Jan Snoeren
en Andries Jan van Riel als man van Jenne Maria Jan Driessen, die verklaren af te zien van hun recht
van naderschap op bovengenoemde percelen.
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7 mei 1789

433/158-158v

Govert Thomas van Irsel, verkoopt aan Willem Peter van Riel,
de helft in 5 lopen weiland, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Jan Brekelmans no:ux:, e.e. een steeg, a.e. weduwe Adriaen jan Irsel,
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere rente aan het zogenaamd Lieve Vrouwe gilde te
Oisterwijk,
belast met jaarlijks 15 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen in dit kwartier
voor de som van 400 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 23 oktober 1783
13 mei 1789

433/158v-159v

Peter Adriaen Vermelis, verkoopt aan Peter Daniels,
teulland, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Jan Peter Witlox, west Adriaen Peter Vermeer c.s., zuid Cornelis Koolen, noord de verkrijger,
belast met jaarlijks 1 vat rogge BM aan de blok van de Markt te sBosch,
voor de som van 105 gulden
verkoper aangekomen door koop op 11 januari 1788
13 mei 1789

433/159v-160

Peter Adriaen Vermelis verkoopt aan Martinus Kuijpers,
akkerland, 4 lopen, genaamd den Hoekacker, te Udenhout bij de Geeselstraat,
e.z. Geert Peter Verhoeven, a.z. Franciscus van den Bosch, e.e. Johannes de Weert, a.e. kinderen
Klaas Peter Verhoeven,
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de fundatie van Pieter Scheffers te sBosch,
voor de som van 265 gulden
verkoper aangekomen met zijn broers en zuster door koop op 23 mei 1778, en daarna aan verkoper
aangekomen op 11 mei 1789
13mei 1789

433/160-161

Gerardus van Daaselen als man van Maria Jan van Broekhoven, verkoopt aan Jan Adriaan Vissers,
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Kuijl,
oost en noord Laurens Verhoeven, west Thomas Maas, zuid erfgenamen Jan Frans van Berckel,
belast met jaarlijks 7 stuivers 8 penningen aan de kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
voor de som van 220 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar grootouders, voor de helft en van haar broer Gerrit van
Broekhoven voor de andere helft
3 juni 1789

433/163v-164

Arnoldus Andries de Jong, verkoopt aan Cornelis Jan Span,
akkerland, 2 lopen, genaamd den Raaijheuvel, te Udenhout aan de Molenstraat,
oost en noord kinderen Peter Hamers, zuid kinderen Adriaen van der Schoor, west kinderen Marten
Ijsenbrand
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belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan Heiliger van Irsel te Udenhout,
voor de som van 220 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 30 oktober 1788
12 juni 1789

433/166v-167

Jan Babtist Robbe, verkoopt aan Peter Joost Joordens,
een broekveld, 4 à 5 lopen, te Udenhout aan de Brandse steeg,
oost de Brandse steeg, west Antonij van Irsel, zuid erfgenamen Cornelis Schapendonk, noord Andries
van Rijswijk,
belast met jaarlijks15 stuivers 4 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 380 gulden
verkoper aangekomen door koop op 23 april 1781 en 9 oktober 1784
24 juni 1789

433/170v-171v

Francis Laurens Verhoeven als man van Cornelia van Waalwijk, Willem Hendrik van de Nostrum als
man van Josina van Waalwijk, Peter van Waalwijk en Martinus van Waalwijk, verkopen aan Huibert Jan
Bouwens,
akkerland, 2 lopen 22 roeden, te Udenhout in de Kleine Mortel,
b.z. armen van Oisterwijk, e.e. Antonij Hendrik van Irsel, a.e. Jan de Backer,
belast met jaarlijks de helft in 16 stuivers 8 penningen cijns aan mevrouw de weduwe van Hanswijk op
de hoeve in Biezenmortel, nu behorend aan Jacob Kien en Willem Blonket, (Vosselaer)
voor de som van 310 gulden
verkopers aangekomen van Peter Vermeer, de vader van de verkopers hun moeder
29 juni 1789

433/171v-172

Joost Leermans, te voren weduwnaar van Helena Wouter van Broekhoven, te Udenhout, verkoopt aan
Pieter Joost Leermans,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout aan de kreitenheide,
e.z. en e.e. kreitenheide, a.z. groot gasthuis van sBosch, a.e. Jan Janse Versteijnen,
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 100 gulden
verkopers vrouw aangekomen voor 1/3 deel, de rest door koop van 3 januari 1760.
25 juli 1789

433/172v-173

Cornelis Jan Verhoeven als man van Cornelia van Doesburg verkoopt aan Andries Cornelis van den
Bosch,
de helft in een houtveld, in het geheel 6 lopen, genaamd het Berkveld, te Udenhout aan de
Schoorstraat,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Jan Schapendonk met de wederhelft, e.e. de verkrijger, a.e. de Schoorstraat,
voor de som van 470 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar grootouders
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3 augustus 1789

433/178-178v

Adriaen Arnoldus Hamers, als man van Johanna van Ekels, verkoopt aan Hendrik Jan van Deelen,
een huis, schuur, schop, hof en aangelegen weiveld, 6 lopen, te Udenhout, t.p. de Biezenmortel,
oost weduwe Hendrik Heijmans, west, Jan Frans van Broekhoven, zuid en noord Adriaentje van den
Heesacker,
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
het perceel is leenroerig aan het leenhof van Vosselaer,
voor de som van 760 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 21 april 1789
6 augustus 1789

433/178v-179v

Marten Thomas van Irsel, weduwnaar van Clazina Jan Deckers, verkoopt aan Francis Burgmans,
een weiland, genaamd de Voorste weij, scheidende van het hekken gat tot op een beeken (sic), met de
helft van de wal, 5 of 6 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. een steeg, a.z. Laurens van Roessel,
belast met jaarlijks 6 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis van sBosch
voor de som van 326 gulden
publiek verkocht op 9 en 23 juli 1789 in Udenhout
6 augustus 1789

433/178v-179v

Marten Thomas van Irsel, weduwnaar van Clazina Jan Deckers, verkoopt aan Laurens Cornelis van
Roessel,
akkerland met de dam waar de schuur op staat, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
naast het vorige transport, met de helft van de sloot,
e.z. de verkrijger, a.z. de Huijsacker, voor van de straat tot aan de Boekens, (baekens(?)),
belast met jaarlijks 4 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis van sBosch
voor de som van 175 gulden
publiek verkocht op 9 en 23 juli 1789 in Udenhout
6 augustus 1789

433/178v-179v

Marten Thomas van Irsel, weduwnaar van Clazina Jan Deckers, verkoopt aan Francis Adriaen Leijten,
akkerland genaamd den Huijsacker, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. het perceel genaamd de Voorste Weij, a.z. de verkoper, strekkende aan de steeg volgens de
Boekinge (baekinge ?), met de steeg ter lengte van die perceel, met de gerechtigheid om te wegen
door de gehele steeg,
belast met jaarlijks 4 gulden in een pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis van sBosch
voor de som van 157 gulden
publiek verkocht op 9 en 23 juli 1789 in Udenhout
21 augustus 1789

433/183-183v

Lambert Kuijs als man van Adriana Luijben, voor zichzelf en zijn zwager Antonij Luijben, verkoopt aan
Catelijn Cornelis van Laarhoven, weduwe Peter Heijmans,
akkerland en weiland, voorheen houtbos, genaamd de Geer, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan het Winkel,
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e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. Adriaen Hamers, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Peter van de Pasch,
voor de som van 80 gulden
26 augustus 1789

433/183v-184v

Daniel Vermeer, Jan Batist Vermeer, Francis Vermeer, Anna Vermeer en Adriaen Vermeer, verkopen
aan Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de Ridder,
een huis, schuur, schop, hof en weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost Arien van Rijswijk, west kinderen Aart Witlox, zuid de gemene straat, noord Jan Robbe
belast met jaarlijks een cijns van 12 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant
item akkerland, 2 lopen, in de Zeshoeven, oost weduwe Peter den Ouden, west een mestweg, zuid
Andries van den Bosch, noord Andries van de Bosch,
belast met jaarlijks 1/2 zak rogge en 1/2 zak boekweit in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor
van dit kwartier,
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Flipsen, a.z. Jacobus Verhoeven, b.e. een mestweg,
voor de som van 1300 gulden
verkopers aangekomen van Jan Janse Vermeer hun broer en oom
13 oktober 1789

433/190v-191

Jan Andries de Jong verkoopt aan Arien Andries de Jong,
akkerland, genaamd den Seger Acker, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Molenstraat,
noord kinderen Nicolaas Jansen, oost Eelias Grevenbroek, zuid Adriaen Peter Driese, west Gommert
de Kort,
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 30 oktober 1788
19 oktober 1789

433/191-192

Johannes Jansz de Leeuw, te Nieuwkuijk, gemachtigd door zijn moeder Johanna Verhoeven weduwe
Jan Reijnierse de Leeuw, verkoopt aan Jan Cornelis Timmermans,
een houtveld, 4 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost J.H. Weijgaerts, west Laurens Peter Koolen, zuid Francis Robbe, noord de rivier de Lei (sic)
voor de som van 192 gulden 10 stuivers
verkoopster aangekomen van haar broer Jacobus Verhoeven, deling te Nieuwkuijk, 3 september 1789
1 december 1789

433/199-199v

Adriaen Denis van den Boer, verkoopt aan Lambert Cornelis van Hulten,
de oostwaartse helft in 4 lopen akkerland, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Geert Witlox, a.z. Jan Crijn van Strijthoven, e.e. Geert Bertens, a.e. de gemene straat,
voor de som van 480 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
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7 december 1789

199v-200v

Jan Herme van de Zande verkoopt aan Peter Paulus van Strijthoven
1/3 deel onbedeeld in een huis en stal met aangelegen hof en weiland daarachter tot aan het voetpad
achter het groothuis, 1 1/4 lopen, te Udenhout in de Brand,
noord weduwe Govert Ophorst, oost en west Adriaen Bastiaen van de Plas, zuid Bernardus van den
Brand,
item 1/3 deel onbedeeld in akkerland, in het geheel 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. en e.e. Bernardus van de Brand, a.e. de Drunense duin
item 1/3 deel onbedeeld in akkerland, in het geheel 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. Bernardus van den Brand, a.z. Adriaen Bastiaen van de Plas, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense
duin,
1/3 deel onbedeeld in akkerland en weiland, genaamd het Hoog Ackerke, in het geheel 2 1/2 lopen, als
voor,
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. Bernardus van den Brand en Peter Jorisse, e.e. de Middelkant, a.e.
de Brand
1/3 deel onbedeeld in moerputten als voor,
voor de som van 65 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
21 december 1789

433/202-202v

Anthonij Johannes Elisse, verkoopt aan Catelijn Cornelis van Laarhoven weduwe Hendrik Peter
Heijmans,
een broekveld, genaamd de Nieuwe Weij, 2 lopen, te Udenhout in de Gommelse straat,
oost de gemene straat, west Jacobus Schijvens, zuid Adriaen Jan Schaependonk, noord Jan Hendrik
van Irsel,
voor de som van 118 gulden
verkoper aangekomen van zijn grootvader Miggiel van den Heesacker, deling 17 januari 1785
22 december 1789

433/202v-203

Jan Nicolaas Bierwaegen als man van Johanna Cornelis van den Boer, en Matthijs Cornelis van den
Boer, kinderen van Cornelis Jan van den Boer en Geertruij van Breugel, verkopen aan Adriaen Jan
Schapendonk t.b.v. zijn kinderen,
een houtbos, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Twee Steegden,
noord de twee steegden, zuid Jan Jan Schapendonk, west de Prins van Sultzbach, oost Adriaen
Bergmans,
voor de som van 175 gulden
22 december 1789

433/203-203v

Jan Nicolaas Bierwaegen als man van Johanna Cornelis van den Boer, en Matthijs Cornelis van den
Boer, kinderen van Cornelis Jan van den Boer en Geertruij van Breugel, verkopen aan Geert Frans van
Broekhoven,
een houtbos genaamd het Hemeltje, 3 à 4 lopen, te Udenhout t.p. genaamd het Schouwbroek,
zuid weduwe Jan de Ridder, nood Adriaen van Aalst, oost erfgenamen Andries Verhaegen, west
Andries Cornelis van den Bosch
voor de som van 180 gulden
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22 december 1789

433/204-204v

Jan Nicolaas Bierwaegen als man van Johanna Cornelis van den Boer, en Matthijs Cornelis van den
Boer, kinderen van Cornelis Jan van den Boer en Geertruij van Breugel, verkopen aan Catrina Jan
Verhoeven weduwe Jan Peter de Ridder,
weiland en broekveld, 4 à 5 lopen, te Udenhout t.p. de Leege Reijten,
oost de verkrijger, westen zuid Arien Witlox, noord Jan Joost van Irsel,
voor de som van 530 gulden
22 december 1789

433/204v-205

Jan Nicolaas Bierwaegen als man van Johanna Cornelis van den Boer, en Matthijs Cornelis van den
Boer, kinderen van Cornelis Jan van den Boer en Geertruij van Breugel, verkopen aan Adriaen
Nicolaas Verhoeven,
een huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitemolenstraat,
e.z. de Roomse pastorie, a.z. de verkrijger, voor aan de Kreitenmolenstraat tot aan een voetpad,
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
voor de som van 1450 gulden
22 december 1789

433/205-205v

Jan Nicolaas Bierwaegen als man van Johanna Cornelis van den Boer, en Matthijs Cornelis van den
Boer, kinderen van Cornelis Jan van den Boer en Geertruij van Breugel, verkopen aan Adriaen
Nicolaas Verhoeven,
akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. kinderen Cornelis van Tilburg, a.z. Jacobus van Rijswijk, e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. de
verkrijger en Arien Witlox,
voor de som van 1000 gulden
18 januari 1790

433/217-217v

Hendrien Adriaan van Deursen, weduwe Adriaen van den Bosch, en Jenneke Adriaen van Deursen,
weduwe Andries Pieren, beiden te Udenhout, verklaren af te zien van hun recht op tocht in 2/3 deel
onbedeeld in een huis bestaande uit twee woningen met hof, te Udenhout in de Kruisstraat,
e.z. en e.e. Lambert Verhoeven, a.z Daniel Vermeer, noord de gemene straat,
t.b.v. haar zoon Jan Adriaen van den Bosch, en de tweede comparant aan haar drie kinderen genaamd
Geert Andries Pieren, Peter Andries Pieren en Jan Doris de Jong als man van Adriaentje Andries
Pieren
10 februari 1790

433/219v-220

Miggiel Pijnenburg, te voren getrouwd met Willemijn Robben, te Udenhout,
ziet af van zijn recht op tocht in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost de heer Jan Herme Weijgers, west Heijliger Verhoeven, zuid Jan Peter Willemse, noord Francis
Robbe c.s.,
item van de eiken bomen op een broekveld op het Gommelaer, die op 1 februari jl. publiek zijn
verkocht,
t.b.v. zijn twee kinderen genaamd Arnoldus Miggiel Pijnenburg en Johanna Miggiel Pijnenburg,
getrouwd met Jan Wouters
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16 februari 1790

433/220v-221

Arnoldus Miggiel Pijnenburg en Jan Wouters, als man van Johanna Miggiel Pijnenburg, verkopen aan
Jan Peter Willems,
broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost de heer Jan Herme Weijgers, west Heijliger Verhoeven, zuid Jan Peter Willemse, noord Francis
Robbe c.s.,
voor de som van 83 gulden
19 februari 1790

433/221-221v

Adriaen Arnoldus Hamers als man van Johanna Jan Ekels, verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
akkerland, 6 lopen, te Udenhout t.p. de Biezenmortel,
e.z. Adriaentje van den Heesacker, a.z. weduwe Hendrik Boudewijns, e.e. Jan Frans van Broekhoven,
a.e. een mestweg,
belast met jaarlijks 21 vaten rogge aan het blok van de Vughterdijk te sBosch,
het perceel is leenroerig aan het leenhof van Vosselaer, en niet aan het leenhof van Brabant zoals
abusievelijk in de delingsakte ie opgenomen,
voor de som van 187 gulden 17 stuivers
verkopers aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 21 april 1789
10 maart 1790

433/221-221v

Arnoldus Vugts als man van Johanna Arien Kruijssen, verkopen aan Aart Peter de Ridder,
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout, t.p. de Berghoek,
oost Jan Janse Peijnenburg, west weduwe Francis Brekelmans, zuid Martinus Peijnenburg, noord
onbekend,
voor de som van 270 gulden
verkopers aangekomen van zijn vrouws ouders
12 maart 1790

433/22v-223

Jan Miggiel Koolen, verkoopt aan Daniel van Zon t.b.v. zijn zoon Arnoldus Daniel van Zon,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout, t.p. in de Hooghoutse akkers aan de Spijkerkant,
oost de Spijkerkant, west St. Anna Gasthuis, zuid erfgenamen Nicolaas van de Pas, noord Daniel van
Zon,
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan het vrouwe Brands gasthuis te sBosch,
voor de som van 56 gulden en 5 stuivers
verkoper aangekomen door koop op 6 maart en 21 juni 1771
22 maart 1790

433/225-225v

Jan Adriaen van den Bosch, Geert Andries Pieren, Peter Andries Pieren Jan Dorus de Jong als man
van Adriaentje Andries Pieren en Arnoldus Andries de Cort, verkopen aan,
een huis bestaande uit twee woningen met hof, te Udenhout in de Kruisstraat,
e.z. en e.e. Lambert Verhoeven, a.z Daniel Vermeer, noord de gemene straat,
voor de som van 455 gulden
publiek verkocht op 8 en 15 februari 1790
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10 april 1790

433/277-228v

Nicolaas de Gester, te Venloon op Zandt, gemachtigd door Adriaen Jan Nouwens, te Waspik, voor
zichzelf alsmede voor Adriaen Cornelis Nouwens, te Waspik, Willem Verschuuren, te Waspik, voor
zichzelf en voor Cornelis Huijbert Nouwens te Zevenbergen, Peter Kogels als man van Johanna
Nouwens te Baardwijk, Jan Daniel Nouwens, voor zichzelf en voor Cornelis Daniel Nouwens te Loon op
Zand, als erfgenamen naast de minderjarige Jan Cornelis Nouwens, van wijlen Aartje Nouwens, laatst
huisvrouw van wijlen Gijsbert Bastiaensse van den Hoven, als tochtenaar van de goederen van Aartje
Nouwens,
en ook voor Cornelis Verdiesen, Willem Maas als man van Geertruij van Roesel, Jan van Wesel als
man van Lijke Maas, Cornelis Swaans als man van Maria Borsten, Hendrik van de Ven, Jan Dominicus
als gelasten van Joost Dominicus no:ux:, representerende de verdere erfgenamen van moederszijde, in
de nalatenschap van wijlen de moeder van bovengenoemde Aartje Nouwens, verkopen aan Jan
Dargée,
een hout- of schaarbos, te Udenhout t.p. de Knaperije, 1 hond,
oost Willem van Irsel, zuid Jan Brekelmans, noord de duin,
een heiveld, 3/4 hond, als voor,
west Michiel de Nooij, (of van Ooijen), oost Joost van Irsel, zuid weduwe Klaas van Gorkom of de sloot,
noord Jan Brekelmans,
item een uitgeturfd heiveld, 3/4 hond, als voor,
oost Joost van Irsel en Jan Kruijssen, noord Antonij Couwenberg of de waterloop, zuid Jan Brekelmans,
west weduwe Gerrit van Irsel,
voor de som van 50 gulden
publiek verkocht te Loon op Zand op 26 maart 1790
23 april 1790

433/229-229v

Gerardus Witlox, verkoopt aan Arnoldus Denis van den Boer,
een huis en hof met aangelegen erf, 7 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. Johannes Bertens, a.z. weduwe Laurens Peter Vermeer, e.e. Martinus Peijnenburg, a.z. de straat,
belast met jaarlijks 14 vaten en 1 kop rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 1025 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Tilburg op 13 mei 1775
23 april 1790

433/229v-230

Jan Jacobus Hoevenaar, verkoopt aan Hendrik Jan van Deelen,
akkerland, 9 kwartier lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. en e.e. Adriaen Verhoeven, a.z. Francis Sleegers, a.e. een steeg,
voor de som van 247 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Helvoirt op 22 november 1782
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