
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 434 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
april 1790 - december 1793

23 april 1790    434/1-1v

Jan Jacobus Hoevenaars, als man van Piternel Michiel van de Zande, Laurens Aart Witlox, als man van 
Margo Michiel van de Zande, Adriaan van den Boer, als man van Jacomijn Michiel van de Zande en 
Michiel Michiel van de Zande, allen erfgenamen van Peter Michiel van de Zande en Adriaentje 
Verhoeven, verkopen aan Jan Nicolaas Lombarts,
een houtveld, genaamd de Rijt, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat,
e.z. Francis Adriaen Witlox, a.z. Peter van den Bosch, e.e. Joost Lomberts, a.e. Jan Brokke,
voor de som van 220 gulden

23 april 1790   434/1v-2

Jan Jacobus Hoevenaars, als man van Piternel Michiel van de Zande, Laurens Aart Witlox, als man van 
Margo Michiel van de Zande, Adriaan van den Boer, als man van Jacomijn Michiel van de Zande en 
Michiel Michiel van de Zande, allen erfgenamen van Peter Michiel van de Zande en Adriaentje 
Verhoeven, verkopen aan Adriaentje Cornelis Vos, weduwe Nicolaas Aart van Irsel,
een broekveld, genaamd het Rietveldeke, te Udenhout in Biesmortel,
e.z. de heer Snelle, a.z. Lambert Verhoeven, e.e. de gemene lei, a.e. erfgenamen van Peter van 
Doesburg,
voor de som van 330 gulden

23 april 1790    434/2-2v

Jan Jacobus Hoevenaars, als man van Piternel Michiel van de Zande, Laurens Aart Witlox, als man van 
Margo Michiel van de Zande, Adriaan van den Boer, als man van Jacomijn Michiel van de Zande en 
Michiel Michiel van de Zande, allen erfgenamen van Peter Michiel van de Zande en Adriaentje 
Verhoeven, verkopen aan Lucas Jan van Zon,
een broekveld, genaamd de Meuwisse, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat,
e.z. Adriaen van Vugt, a.z. kinderen Jan Brekelmans, b.e. erfgenamen Michiel Koolen,
voor de som van 199 gulden

23 april 1790    434/2v-3

Jan Jacobus Hoevenaars, als man van Piternel Michiel van de Zande, Laurens Aart Witlox, als man van 
Margo Michiel van de Zande, Adriaan van den Boer, als man van Jacomijn Michiel van de Zande en 
Michiel Michiel van de Zande, allen erfgenamen van Peter Michiel van de Zande en Adriaentje 
Verhoeven, verkopen aan Jan Robbe,
een heiveld, 1 lopen, te Udenhout in de Heijstreepen,
e.z. erfgenamen Francis Witlox, a.z. kinderen Joost Lombarts, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. de 
Gommelse straat
voor de som van 50 gulden

23 april 1790    434/3v-4
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Jan Jacobus Hoevenaars, als man van Piternel Michiel van de Zande, Laurens Aart Witlox, als man van 
Margo Michiel van de Zande, Adriaan van den Boer, als man van Jacomijn Michiel van de Zande en 
Michiel Michiel van de Zande, allen erfgenamen van Peter Michiel van de Zande en Adriaentje 
Verhoeven, verkopen aan Jan Hendrik van Irsel,
1/10 deel onbedeeld in een uitgeturfd veld, genaamd het Segveld, te Udenhout in de Brand,
belend door erf van de H Geest van sBosch, voorts onbekend

1/10 deel onbedeeld in een veld genaamd de Reijd, als voor,
oost weduwe Nicolaas van Iersel, west Laurens Cornelis van Roessel, zuid mevrouw weduwe de Bock, 
noord de verkrijger
voor de som van 10 gulden 10 stuivers

23 april 1790    434/4-4v

Jan Jacobus Hoevenaars, als man van Piternel Michiel van de Zande, Laurens Aart Witlox, als man van 
Margo Michiel van de Zande, Adriaan van den Boer, als man van Jacomijn Michiel van de Zande en 
Michiel Michiel van de Zande, allen erfgenamen van Peter Michiel van de Zande en Adriaentje 
Verhoeven, verkopen aan Antonij Gabriel Heesters,
een heibodem, 2 lopen te Udenhout in de Heijstreepen,
e.z. Daniel Vermeer, a.z. Jan Pieter van den Bosch, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. Adriaan van de 
Plasch,
voor de som van 34 gulden

24 april 1790    434/4v-5v

Cornelia Pieter Pijnenburg, weduwe en erfgenaam van Jan Wouter van Broekhoven, verkoopt aan 
Gerardus van Daselen,
een kamer aan de oostzijde of achterste einde in een huis en hof, achter de schoorsteen in 
voorschreven kamer staande, dwars door tot aan het einde van de hof, tot op de palen van de weduwe 
Jan Denis Schaependonk, te Udenhout in de Groenstraat,
oost en zuid weduwe Jan Denis Schaependonk, west weduwe Nicolaas van Gorkom, met het overige 
gedeelte van voorschreven huis,
voor de som van 325 gulden
de koper neemt over een schepenschuldbrief van 50 gulden tegen 4 % rente, ten faveure van Gerrit 
Jacobus van de Crabbe, d.d. 16 mei 1780 en nog een last van 100 gulden

verkopers man aangekomen door koop op 8 mei 1772

27 april 1790    434/7-7v

Hendrik Lamberts van Hees, weduwnaar van Johanna van Aalst, wonende te Tilburg, verklaart af te 
zien van zijn recht van tocht t.b.v. Gieljam Duzee, als man van Maria van Hees, en Johannes Hendrik 
van Hees,
op een houtbos, 2 lopen, te Udenhout, int Schouteveld, t.p. genaamd Hooghout,
west Jan en Arien van Rijswijk, zuid Jan van Strijdhoven, oost Peter Adriaan Vermelis, noord gemeint,
item een houtbos, 3 lopen, als voor,
west Heiliger Adriaan van Irsel, noord Peter Adriaan Brekelmans, noord Peter Adriaan Brekelmans, 
oost een gemene weg, zuid de heide
en akkerland, 2 lopen, als voor, t.p. het Winkel,
oost Heiliger Adriaan van Irsel, noord Jan Peter Willems, west en zuid weduwe Marcelis Joost van 
Hees,
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27 april 1790    434/8-8v

Gieljam Duzee, als man van Maria van Hees, en Johannes Hendrik van Hees, verkopen aan Jan 
Cornelis Martens en Willem Cornelis Martens, 
een houtbos, 2 lopen, te Udenhout, int Schouteveld, t.p. genaamd Hooghout,
west Jan en Arien van Rijswijk, zuid Jan van Strijdhoven, oost Peter Adriaan Vermelis, noord gemeint,
item een houtbos, 3 lopen, als voor,
west Heiliger Adriaan van Irsel, noord Peter Adriaan Brekelmans, noord Peter Adriaan Brekelmans, 
oost een gemene weg, zuid de heide
voor de som van 390 gulden

27 april 1790    434/8v-9

Gieljam Duzee, als man van Maria van Hees, en Johannes Hendrik van Hees, verkopen aan Adriaen 
Geert Vugts, 
akkerland, 2 lopen, als voor, t.p. het Winkel,
oost Heiliger Adriaan van Irsel, noord Jan Peter Willems, west en zuid weduwe Marcelis Joost van 
Hees,
voor de som van 270 gulden

3 mei 1790    434/10-10v

Gerardus van Daselen, als man van Maria Jan van Broekhoven, verkoopt aan Antonij Gabriel Heesters,
een broekveld, 1 lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg, t.p. de Meuwisse,
e.z. Adriaan Hamers, a.z. weduwe Van den Hoek, e.e. Jan van Strijthoven, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 65 gulden

17 juni 1790    434/14-14v

Jan Janse Schapendonk, verkoopt aan Andries Cornelis van den Bosch,
een broekveld, 6 lopen, waarvan de andere helft aan de verkrijger behoort, te Udenhout aan de 
Schoorstraat,
noord en west de verkrijger, oost de Schoorstraat, zuid Adriaen Witlox met meer anderen,
voor de som van 360 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 16 januari 1789

9 augustus 1790    434/18-18v

Adriaen Willem van Aalst als man van Helena Jan van der Staak, vernadert een huis, bestaande uit 
twee woningen aan de Kruisstraat, publiek verkocht op 8 en 15 februari 1790 aan Francis Adriaan 
Leijten
(TERUGZOEKEN!!)

2 september 1790    434/19-19v

Elizabet Janse de Jong, eerder weduwe van Hendrik Janse van Irsel, wonende te Udenhout, die 
verklaarde af te zien van haar recht op tocht op een broekveld, genaamd den Ham, 3 1/2 lopen, te 
Udenhout, aan de Schoorstraat,
noord Cornelis Sebregts, oost Adriaan van Abeelen, west Miggiel Pijnenburg, zuid Joost van Irsel,
t.b.v. Jan Hendrik van Irsel en Antonij Marten Heessels, als man van Johanna Hendrik van Irsel,
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beiden laatstgenoemden verklaren nu voldaan te zijn van hun aandeel van goederen als hun vrouw en 
zuster Maria Hendrik van Irsel had nagelaten

2 september 1790    434/20-20v

Elizabet Janse de Jong, eerder weduwe van Hendrik Janse van Irsel, Jan Hendrik van Irsel en Antonij 
Marten Heessels als man van Johanna Hendrik van Irsel, verkopen aan Jan Arien Slots,
een broekveld, genaamd den Ham (Hom?), 3 1/2 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
noord Cornelis Sebregts, oost Adriaan van Abeelen, west Miggiel Pijnenburg, zuid Joost van Irsel,
voor de som van 125 gulden

verkopers aangekomen van Maria Hendrik van Irsel

20 september 1790    434/21v-22v

Adriaen Heessels, Hendrik Heessels, Joost Couwenberg als man van Catrina Heessels, Jasper 
Heessels, en Johanna Heessels, Jasper Heessels nog gemachtigd door zijn zuster Helena Heessels en 
Maria Heessels, beide woonachtig in Antwerpen, verkopen aan Cornelis Jan Snoeren,
een perceel hof nu akkerland, 7 roeden, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, t.p. de Schijf,
noord de verkrijger, oost Cornelis Span, zuid en west Miggiel Vermeer,
voor de som van 16 gulden

verkopers aangekomen van zijn ouders

20 september 1790    434/22v-23

Adriaen Heessels, Hendrik Heessels, Joost Couwenberg als man van Catrina Heessels, Jasper 
Heessels, en Johanna Heessels, Jasper Heessels nog gemachtigd door zijn zuster Helena Heessels en 
Maria Heessels, beide woonachtig in Antwerpen, verkopen aan Adriaan Heessels,
1/3 deel in een broekveld, in het geheel 8 lopen, te Udenhout aan het Schouwbroek,
oost erfgenamen Govert Ophorst, west Jan de Kok, noord Adriaan de Jong, zuid erfgenamen Adriaan 
Vermeer,
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch,
voor de som van nihil

verkopers aangekomen van hun ouders

12 oktober 1790    434/29-29v

Johannes Jansz. de Leeuw, gemachtigd door zijn moeder Johanna Verhoeven, weduwe Jan Reijnier 
de Leeuw, verkoopt aan Jan Babtist Robbe,
een broekveld, te Udenhout t.p. de Schoorstraat tegenover de Strijthoef,
oost Francis Brok, west Jan van der Sterre, noord Norbertus Mulders, zuid de verkrijger,
belast met jaarlijks 19 stuivers 10 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen van haar zuster Elisabeth Wouters Verhoeven, deling met haar broer te 
Nieuwkuijk op 2 september 1790

12 oktober 1790    434/29v-30
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Peter Adriaen Brekelmans als man van Maria Van Irsel, verkoopt aan Adriaentje Hendrik van Irsel, 
huisvrouw van Heijliger Peter Verhoeven,
akkerland en weiland, 3 1/2 lopen, genaamd de Musse Nesten, te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
e.z. Francis Broek, a.z. Jacobus Verhoeven, e.e. Jacobus van Rijswijk, a.e. een mestweg,
voor de som van 550 gulden

verkoper aangekomen van haar ouders, deling 27 april 1772

11 november 1790    434/34-34v

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Cornelis Francis van de Pasch, wiens huisvrouw het overige 1/3 
deel toebehoort,
2/3 deel in een huis, met de helft van de bakoven en aangelegen erf, te Udenhout op het Winkel,
2/3 onbedeeld in de helft aan de oostzijde in akkerland, in het geheel 4 lopen, als voor, zijnde de twee 
voorschreven percelen tussen erven weduwe Adriaan Verhoeven ten oosten, west de verkrijger, e.e. 
Jan van Strijthoven, a.e. de straat, 
belast met jaarlijks 1/2 deel van de helft in 4 vaten rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van 
dit kwartier
voor de som van 215 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader die het had gekocht op 14 maart 1772

25 november 1790    434/35-35v

Jacobus Jan van de Ven, verkoopt aan Adriaen Aart Wolfs,
een heiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout t.p. in het Wolfsbroek,
e.z. kinderen Cornelis van Tilburg, a.z. Laurens Jacobus Verhoeven, e.e. Prins van Sultzbach, a.e. 
juffrouw van Beugen,
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het armen manhuis van Oisterwijk
voor de som van 156 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

20 december 1790    434/35v-36

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Antonij Gabriel Heesters,
de oostwaartse helft in een broekveld, in het geheel 2 lopen, te Udenhout, genaamd den Berkelse 
beemd,
e.z. Heiliger van Irsel, a.z. Jan Adriaan Koolen, e.e. Heiliger van Irsel, a.e. de waterloop,
voor de som van 96 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader, deling te Berkel 19 januari 1781

30 december 1790    434/36v-37

Lambert van Hulten, voor zichzelf en gemachtigd voor zijn broeder Cornelis van Hulten, en Thomas van 
Hulten, verkopen aan Jan van Hulten, die ook 1/5 deel bezit,
3/5 deel in een huis en schuur, met aangelegen akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de 
Kreitenmolenstraat,
e.z. kinderen Willem van Irsel, a.z. Peter van Waalwijk, strekkende van de straat tot achter aan het 
kerkpad,
belast met jaarlijks 3/5 deel in 5 stuivers en 7 duiten cijns aan de domeinen van Brabant

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



voor de som van 300 gulden

verkopers aangekomen van hun grootvader Adriaan Bosmans

30 december 1790    434/37v-38

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Jan Adriaan van Irsel, 
een turfveld, te Udenhout in de Verlooren brand,
west Jan Miggiel Koolen, voorts onbekend,
2/3 deel onbedeeld in de helft van uitgedolven moerveld, als voor, in het geheel 2 lopen, reengenoten 
onbekend,
voor de som van 24 gulden

verkoper aangekomen , het eerste perceel van zijn grootvader Miggiel van den Heesacker, deling 7 
januari 1785, het tweede perceel van zijn vader, die het gekocht had op 14 maart 1772

12 januari 1791    434/38v-39

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Peter Adriaen Brekelmans,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout, t.p. Brabants Hoek,
e.z. kinderen Adriaan Vermelis, a.z. de verkrijger, e.e. weduwe Jan Verhoeven, a.e. de gemeint,
belast met jaarlijks 1 gulden 16 stuivers in een meerdere pacht van 10 gulden 15 stuivers,
belast met jaarlijks de helft van een rente van 18 stuivers en 12 penningen, beiden aan het geestelijk 
kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge aan het groot begijnhof te sBosch
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn grootvader Miggiel van den Heesacker, deling 7 januari 1785

3 februari 1791    434/42v-43

Jan Hendrik van Irsel, voor 1/5 deel, Adriaentje Arien Marcelisse, weduwe Jan de Lepper, voor 1/5 
deel, Jan Verhoeven, voor 1/10 deel, Maria van Irsel, weduwe Adriaen Joost Lommers, voor 1/10 deel, 
Jan Peter van den Bosch, mede uit naam van zijn broer Andreas Peter van den Bosch, voor 1/10 deel, 
Francis Andries van den Bosch, medicine doctor, voor het resterende 1/10 deel,, alles tezamen 4/5 
deel, verkopen aan Johanna Maria Witlox, die het overige 1/5 deel bezit,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout, op de Reijte, ten einde de Brandse steeg,
noord Laurens van Roessel, zuid de heer Kleijneveld, oost Jan Hendrik van Irsel, west mevr. de Bock,
op 10 januari en 3 februari publiek verkocht
voor de som van 118 gulden

3 februari 1791    434/43v

Jan Hendrik van Irsel, voor 1/5 deel, Adriaentje Arien Marcelisse, weduwe Jan de Lepper, voor 1/5 
deel, Jan Verhoeven, voor 1/10 deel, Maria van Irsel, weduwe Adriaen Joost Lommers, voor 1/10 deel, 
Jan Peter van den Bosch, mede uit naam van zijn broer Andreas Peter van den Bosch, voor 1/10 deel, 
Francis Andries van den Bosch, medicine doctor, voor het resterende 1/10 deel, en Johanna Maria 
Witlox voor het laatste 1/5 deel, verkopen aan Willem van Riel,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout op de Reijte, ten einde de Brandse steeg,
noord de armen van Tilburg, zuid de heilige geest van sBosch, oost (niet ingevuld), west Francis Peter 
Koolen,
voor de som van 360 gulden
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8 februari 1791    434/46-46v

Heijliger Adriaen van Irsel, verkoopt aan Antonij Gabriel Heesters,
een uitgeturfd moerveld, de grootte onbekend, te Udenhout in de Brand, 
tussen erven Jan Slots en verder onbekend,
voor de som van 7 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 28 april 1778

16 februari 1791    434/47v-48

Gerrit Cornelis van Irsel, weduwnaar van Josijna Laurens van Rijswijk, verkoopt aan Gijsbert van den 
Hooven,
akkerland, 1 1/4 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.z. Arnoldus van Zon, a.z. de verkrijger, e.e. de steeg, a.e. Jan Watring,
voor de som van 109 gulden

publiek verkocht op 10 januari en 3 februari te Udenhout

2 maart 1791    434/48v-49

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, voor de ene helft en Cornelis van 
Heeswijk voor de andere helft, verkopen aan Adriaentje Willems van Abeelen, laatst weduwe van Jan 
Nicolaas Vugts,
een houtbos, 2 lopen, te Udenhout in de Lange Dreef van juffrouw van Beugen,
oost juffrouw van Beugen, west Prins van Sultzbach, zuid en noord Jan Willem Verhoeven,
voor de som van 266 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

5 maart 1791    434/49-49v

Cornelis van den Ven en Jan van de Ven als executeurs testamentair van de nalatenschap van Adriaan 
Jansse van de Ven en Willemijna Smolders, verkopen aan Jan Hendrik van Irsel,
een broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Winkels broek,
zuid Jan Peter van Irsel, west Jan Hendrik van Broekhoven, oost de nieuwe steeg, noord Laurens 
Jacobus Verhoeven,
voor de som van 225 gulden

9 maart 1791    434/53-53v

Lambert Cornelis van Hulten, verkoopt aan Jan Crijn van Strijthoven,
de oostwaartse helft in 4 lopen akkerland, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Geert Witlox, a.z. de verkrijger, e.e. Geert Bertens, a.e. de gemene straat,
voor de som van 180 gulden

verkoper aangekomen door koop op 1 december 1789

10 maart 1791    434/54-54v
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Hendricus Jan van Logte als man van Helena Jan van de Pasch, verkoopt van Jan Hendrik van Irsel,
een broekveld, 3 lopen, te Udenhout, in de Gommelse straat, bij de Rode brug,
e.z. Laurens van Roessel, a.z. en e.e. Jan Miggiel Koolen, a.e. Arien Witlox,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen 1/5 deel uit erfenis van zijn vrouws ouders en 4/5 deel door koop op 28 februari 
1789

14 maart 1791    434/57-57v

Maria Anna Jans van Son, weduwe van Laurens Peter Vermeer, nu huisvrouw van Peter Hendrik van 
Irsel, ziet af van haar recht op tocht in
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat aan de Groote steeg,
oost en west Adriaen Bergmans, zuid de steeg, noord erfgenamen Andries Verhaegen,
t.b.v. haar vier kinderen uit haar eerste huwelijk genaamd Jan van Oerle als man van Elizabeth 
Vermeer, Jan Vermeer, Gerardus Heesters als man van Maria Vermeer en Petronella Vermeer

14 maart 1791    434/57v-58

Jan van Oerle als man van Elizabeth Vermeer, Jan Vermeer, Gerardus Heesters als man van Maria 
Vermeer en Petronella Vermeer, verkopen aan Adriaen Aart Bergmans,
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat aan de Groote steeg,
oost en west Adriaen Bergmans, zuid de steeg, noord erfgenamen Andries Verhaegen,
voor de som van 400 gulden

van eerste mans ouders verkregen door deling van 6 november 1765

18 maart 1791    434/58v-59

Johanna Thomas de Zwart weduwe van Thomas Jansse van Riel, verkoopt aan Adriaan van Bavel en 
Hendrina van Bavel, beiden voor 1/3 al eigenaar,
1/3 onbedeeld in een houtbos, genaamd in de Coeijkampe, in het geheel 1 1/2 lopen, te Udenhout in 
het Houtstraatsquartier, reengenoten onbekend,
voor de som van 20 gulden

21 maart 1791    434/59-60

Peter van den Broek, als man van Jenneke Wouter Piggen, Gerardus de Bond als man van Maria 
Schapendonk, Adriana Schapendonk en Cornelis Schapendonk, verkopen aan Andries Cornelis van 
den Bosch,
een huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelag, 1 1/2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost en zuid de verkrijger, west de straat en noord een erfsteeg,
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan weduwe Jan Denis Schapendonk

akkerland, genaamd de Huisacker, 3 lopen, als voor,
oost Willem Cornelis Hamers, west de verkrijger, zuid Teunis van der Velde, noord een steeg,
voor de som van 730 gulden

publiek verkocht op 21 februari en 7 maart 1791 te Udenhout

21 maart 1791    434/60-60v
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Peter van den Broek, als man van Jenneke Wouter Piggen, Gerardus de Bond als man van Maria 
Schapendonk, Adriana Schapendonk en Cornelis Schapendonk, verkopen aan Johannes Aart 
Bergmans,
akkerland, genaamd den Leegen Acker, 6 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. erfsteeg, b.e. erfgenamen Adriaen Vermeer,
voor de som van 930 gulden

publiek verkocht op 21 februari en 7 maart 1791 te Udenhout

21 maart 1791    434/60v-61

Peter van den Broek, als man van Jenneke Wouter Piggen, Gerardus de Bond als man van Maria 
Schapendonk, Adriana Schapendonk en Cornelis Schapendonk, verkopen aan Johannes Aart 
Bergmans,
een weiland, genaamd het Haveweijke, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost en west erfgenamen Adriaen Vermeer, zuid Johannes Bergmans, noord (niet ingevuld)
voor de som van 347 gulden

publiek verkocht op 21 februari en 7 maart 1791 te Udenhout

21 maart 1791    434/61-61v

Peter van den Broek, als man van Jenneke Wouter Piggen, Gerardus de Bond als man van Maria 
Schapendonk, Adriana Schapendonk en Cornelis Schapendonk, verkopen aan Jan Sloths,
een weiland, genaamd de Agterste Weij, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. erfgenamen Adriaen Vermeer, a.z. Peter Joordens, e.e. het Heiveld, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 380 gulden

publiek verkocht op 21 februari en 7 maart 1791 te Udenhout

21 maart 1791    434/62-62v

Peter van den Broek, als man van Jenneke Wouter Piggen, Gerardus de Bond als man van Maria 
Schapendonk, Adriana Schapendonk en Cornelis Schapendonk, verkopen aan Teunis van der Velde,
heide, 4 lopen, te Udenhout aan het Quaadgat,
oost Peter Joordens, west Jan Sloths, zuid de lei, noord weduwe Johannes Schapendonk,
voor de som van 210 gulden

publiek verkocht op 21 februari en 7 maart 1791 te Udenhout

21 maart 1791    434/62v-63

Peter van den Broek, als man van Jenneke Wouter Piggen, Gerardus de Bond als man van Maria 
Schapendonk, Adriana Schapendonk en Cornelis Schapendonk, verkopen aan Adriaen Peter Vermeer,
de noordwaartse helft in een broekveld, genaamd den Beemd, in het geheel 4 lopen, te Udenhout op 
de Schoorstraat,
oost Adriaen Aart Bergmans, west Nicolaas van Broekhoven, zuid Peter Joordens, noord Johannes 
Bergmans,
voor de som van 262 gulden

publiek verkocht op 21 februari en 7 maart 1791 te Udenhout
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21 maart 1791    434/64v-65v

Erfmangeling tussen Adriaen Aart Bergmans en Andries Cornelis van den Bosch,

Adriaan Aart Bergmans krijgt:
de helft in een akkerland genaamd den Zegerakker, in het geheel 9 lopen, te Udenhout bij de Groote 
steeg,
oost Jan Verhoeven en meer anderen, west kinderen Johannes Bertens, zuid Laurens Jacobus 
Verhoeven, noord Jan de Jong,
geschat op 450 gulden

Andries Cornelis van den Bosch krijgt:
5/6 deel in een akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
noord Peter van Waalwijk, oost Martin Geert van Oudenhoven, zuid weduwe Jan Verhoeven, west 
Adriaen Jan Verhoeven,
geschat op 210 gulden

31 maart 1791    434/65v-66v

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Jan Adriaen van 
Irsel,
huis en stal, met aangelegen erf, 7 kwart lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge aan Jan Schilders vrouwe gasthuis te sBosch
voor de som van 630 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

31 maart 1791    434/66v-67

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Jan Adriaen van 
Irsel,
een schuur met aangelegen erf, 7 kwart lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost de Roomse pastorij, west de verkrijger met het vorige transport, noord de gemene straat, zuid 
weduwe Peter Wijnant van Irsel
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge aan Jan Schilders vrouwe gasthuis te sBosch
voor de som van 505 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

31 maart 1791    434/67-67v

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Peter Janse,
akkerland, genaamd de Meert Acker, 2 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost en zuid Heiliger van Irsel, west weduwe Hendrik de Kort, noord onmondige kind van Lambert 
Verhoeven,
voor de som van  270 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

31 maart 1791    434/67v-68
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Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Huijbert Jan 
Bouwens,
akkerland, genaamd de Dirken stee, 6 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost de gemene straat, west Antonij Elisse, zuid Jan van Strijthoven, noord weduwe Miggiel Koolen,
belast met jaarlijks een cijns 6 stuivers en 12 penningen en een cijns van 3 stuivers en 12 penningen 
aan de domeinen van Brabant,
voor de som van  820 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

31 maart 1791    434/68v-69

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Francis Adriaen 
Leijten,
weiland, genaamd Jooste Weijke, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, op het Eijndeke,
noord Heiliger van Irsel, oost weduwe Peter van Broekhoven, west kind van Adriaen Steven Burgmans, 
zuid Jan van Strijthoven,
voor de som van  240 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

31 maart 1791    434/69-69v

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Johannes Adriaen 
Burgmans,
1/3 deel in akkerland, achter Nicolaas Laurens Verhoeven, in het geheel 9 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
zuid de gemene weg, noord Douairière de Bock, oost weduwe Peter van Broekhoven, west de 
verkoopster,
voor de som van  550 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

29 maart 1791    434/69v-70

Anthonij Johannes Elisse, verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akker,
oost Johanna Watring, west weduwe Jan Marcelisse, noord Jan Peter Willems, zuid de weg,
voor de som van 102 gulden 12 stuivers

verkoper aangekomen van zijn grootvader Miggiel van den Heesacker, deling op 7 januari 1785

31 maart 1791    434/70v-71

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Anna Maria Cornelis 
Burgmans,
1/3 deel in een akkerland, in het geheel 9 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost en west de verkoopster, zuid de gemene weg,
voor de som van  550 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout
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31 maart 1791    434/71-71v

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Jan Babtist Robbe,
een broekveld, genaamd Adams Veldeke, 2 lopen, te Udenhout in de Asdonkse steeg,
oost Frans van Broekhoven, west Jan Nouwens, zuid de gemene weg, noord de verkrijger,
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van  95 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

31 maart 1791    434/71v-72

Johanna Peter van Heeswijk, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Jan Babtist Robbe,
uitgeturfd moer of turfveld, 2 lopen, te Udenhout in de Asdonkse steeg,
oost Jan Robbe, west de armen van Oisterwijk, zuid de gemene steeg, noord douairière de Bock
belast met jaarlijks 1/3 deel om 15 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te Bosch
voor de som van  45 gulden

publiek verkocht op 16 februari en 2 maart 1791 te Udenhout

31 maart 1791    434/72v-73

Jan Babtist Robbe, verkoopt aan Jan Adriaen van Irsel,
een broekveld, genaamd Adams Veldeke, 2 lopen, te Udenhout in de Asdonkse steeg,
oost Frans van Broekhoven, west Jan Nouwens, zuid de gemene weg, noord de verkrijger,
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 95 gulden

31 maart 1791    434/73-73v

Peter Janse verkoopt aan Anna Maria Lambert Verhoeven,
akkerland, Meert Acker, 2 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost en zuid Heiliger van Irsel, west weduwe Hendrik de Kort, noord onmondige kind van Lambert 
Verhoeven,
voor de som van  270 gulden

26 april 1791    434/73v-74v

Francis Robben, als gemachtigde van Jan Joost van Rosch, als man van Petronella Johannes Willem 
van Broekhoven, procuratie gegeven te Bokhoven in 1780, verkoopt aan Jan Janse van Strijthoven,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. weduwe Peter van Broekhoven, a.z. Heiliger van Irsel, e.e. de gemene staat, a.e. de verkrijger,
voor de som van 160 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 5 februari 1771

26 april 1791    434/74v-75
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Francis Robben, als gemachtigde van Jan Joost van Rosch, als man van Petronella Johannes Willem 
van Broekhoven, procuratie gegeven te Bokhoven in 1780, verkoopt aan Peter Adriaen Vermelis,
akkerland en weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Achthoeven,
e.z. Arnoldus van den Boer, a.z. Pieter Joordens, e.e. Andreas van den Bosch, a.e. Peter Hendrik van 
Irsel,
voor de som van 129 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 5 februari 1771

29 april 1791    434/76-77

Willem van Beurden, als man van Elizabet van den Meegdenberg, Johannes Deckers als man van 
Anna van den Meegdenberg en Johanna van den Meegdenberg, verkopen aan Adriaen Adriaen 
Piggen,
de zuidwaartse helft in een houtbos, in het geheel 7 lopen, te Udenhout bij de Klappenschoor,
noord Wouter Aarts no:ux:, oost en west erfgenamen Peter Joordens, zuid weduwe Jan van Berkel ter 
tocht,
belast met jaarlijks de helft in 12 duiten cijns aan de heer van Tilburg,
voor de som van 220 gulden

verkopers aangekomen van hun vader Peter van den Meegdenberg, die het verkreeg door deling van 
31 maart 1761

f.77-77v. 
Adriaen Geert Brouwers, man van Jenne Maria van Doormalen en zijn zwager en schoonzus kopen 
een stuk grond in Oisterwijk

30 mei 1791    434/81v-82v

Cornelis Adriaen Schoenmakers, verkoopt aan Jacobus Jan Piggen,
1/3 deel onbedeeld, in een broekveld, in het geheel 2 lopen, te Udenhout bij de Gommelse straat, 
genaamd de Leijbeemd,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Adriaen van de Plasch, e.e. de heer Kleijneveld, a.e. Johannes Jan Heerkens,
belast met jaarlijks op St. Thomasdag 1/3 deel van 6 stuivers 2 penningen cijns aan Petrus van den 
Bogerd te Oisterwijk,
voor de som van 107 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen door koop op 1 maart 1785

14 juni 1791    434/83v-84

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Jan Peter Willems,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Spijkerkant,
e.z. armen van Udenhout, a.z. kinderen Peter Willemse c.s., e.e. de heer Franciscus Andries van den 
Bosch, a.e. weduwe Adriaen Lommers,
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht van 6 gulden aan het weeshuis te 
sBosch,
voor de som van 95 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



14 juli 1791    434/90v-91v

Jacobus Joost van Irsel, Cornelis van Dubben, als man van Jacomina Joost van Irsel, verkopen aan 
Francis Simons, wiens huisvrouw Catrina Joost van Irsel het resterende 1/3 deel toebehoort,
2/3 deel onbedeeld, in een weiland, 2 lopen, te Udenhout in Biezenmortel,
e.z. en e.e. Francis Andries van den Bosch, a.z. erfgenamen Miggiel van den Heesacker, a.e. de 
heilige geest van sBosch,
voor de som van 12 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders, die het verkregen hadden door deling 17 april 1753

21 juli 1791    434/92v-93

Arnoldus Miggiel Pijnenburg verkoopt aan Daniel Jan Vermeer
akkerland, 1/2 lopen, te Udenhout t.p. Zeshoeven,
oost en noord weduwe Van Rijswijk, zuid Jan van der Sterre no:ux:, west een mestweg,
voor de som van 110 gulden
verkoper aangekomen door koop op 21 december 1784

5 augustus 1791    434/97-98

Gerardus van Daselen, verkoopt aan Johannes Trimbach, meester chirurgijn te Udenhout,
een kamer aan de oostzijde of achterste eind in een huis en hof, achter de schoorsteen in voorschreven 
kamer staande, dwars door, tot aan het einde van de hof tot op de palen van de weduwe Jan Denis 
Schaependonk, te Udenhout in de Groenstraat,
oost en zuid, weduwe Jan Denis Schapendonk, west weduwe Nicolaas van Gorkum, met het overige 
deel van het huis,
de koop gaat met de verkoop van enkele schuldbrieven zoals ook in de eerdere akte al beschreven.
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door koop op 24 april 1790

21 september 1791    434/99-99v

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Lambert Peter Verhoeven,
een weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat,
oost Anna Maria Lambert Verhoeven, west de gemene straat, zuid Adriaen Verhoeven, noord weduwe 
Hendrik Heijmans,
voor de som van 430 gulden

verkoper aangekomen van zijn grootvader Miggiel van den Heesacker, deling 7 januari 1785

24 september 1791    434/100v-101v

Thieleman Hendrik Beunis, schenkt zijn erfdeel hem aangekomen van zijn broer Huijbert Beunis, aan 
de vijf kinderen van Adriaen Peter Hamers, weduwnaar van Elizabet Beunis,
de onbedeelde helft van een derde part in de helft in een beemd in het geheel 2 lopen, te Udenhout bij 
de Schoorstraat,
oost en noord erfgenaam Jan Schaependonk, zuid de heer Van Loon, west erfgenaam Thomas van 
Rijswijk,

item de onverdeelde helft in 1/27 deel in een uitgeturfde beemd, nu waterpoel, als voor in de Brand en 
de Schoorstraat,
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zuid erfgenamen Andries Verhaegen, oost erfgenamen Jan de Kok, voorts onbekend,
In het geheel belast met jaarlijks 7 stuivers en 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

9 november 1791    434/104v-105v

Goijaard Thomas van Irsel, verkoopt aan Hendrik Gerrit van Esch en Jan Gerrit van Esch,
een kamer in de huizing van de verkoper, met een brandhuis of schop, en hof, 13 à 14 roeden, te 
Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. kinderen Hendrik Verhoeven, a.z. de verkoper, voor van de straat tot achter aan erfgenamen 
Laurens van Rijswijk,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
de koper mag wegen over het erf van de verkoper met een kar en paard van half maart tot half april en 
het gehele jaar met een kruiwagen,
de kopers moeten de binnenmuur van de schouw en de scheidingsmuur van de kamer van de 
voorschreven kinderen Gerrit Hendrik Verhoeven voor de helft onderhouden, en de helft van de muur 
tussen de verkoper en de koper,
de koper mag de put gebruiken staande voor het huis van de voornoemde kinderen Hendrik 
Verhoeven, die ze ook voor 1/4 zullen moeten onderhouden,
voor de som van 402 gulden 12 stuivers

verkoper aangekomen door koop op 31 mei 1787

13 december 1791    434/112v-113

Adriaen Willem van Aalst, verkoopt aan Jan Adriaen de Bond,
een uitgeturfd moerveldeke, 1/2 lopen, te Udenhout in het Schouwbroek, op de Schoorstraat,
zuid Heiliger van Irsel, oost Adriaen Piggen, strekkende van Lambert van Hees tot aan weduwe Jan de 
Ridder,
voor de som van 51 gulden

verkoper aangekomen van zijn oom Jan van Helvoirt

18 december 1791    434/113v-114

Josijna Jan van Broekhoven, Jan Johannes van Irsel als man van Maria Jan van Broekhoven en 
Johannes Jan van Broekhoven, verkopen aan Anneke Wouter van Broekhoven weduwe Jacobus van 
Laarhoven,
akkerland, genaamd den Quaden Acker, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandbaantje molen,
e.z. en e.e. Adriaen Robben, a.z. Martin Jan Bergmans, a.e. Pieter van Heeswijk
voor de som van 327 gulden 10 stuivers

verkopers aangekomen van hun ouders, deling oktober 1774

18 december 1791    434/114-114v

Josijna Jan van Broekhoven, Jan Johannes van Irsel als man van Maria Jan van Broekhoven en 
Johannes Jan van Broekhoven, verkopen aan Pieter van Heeswijk,
een weiland, genaamd de Quade Weijde, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkantse molen,
west Jan Peter Witlox, oost kinderen Willem van Irsel, zuid de waterloop, noord weduwe Jacobus van 
Laarhoven,
voor de som van 235 gulden
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verkopers aangekomen van hun ouders, deling oktober 1774

2 februari 1792    434/120v-121v

Pieter van Honsbergen als man van Maria Anna van Vugt, Thomas van Vugt, Hendrik van Vugt, Miggiel 
van Vugt, Cornelis Brands als man van Elizabet van Vugt, Eugenius Tijsmans als man van Johanna 
van Vugt, voor henzelf en zich sterk makende voor Eugenius van Vugt te Amsterdam, Hendrik Delvo 
(?) man van Cristina van Vugt te Antwerpen, Maria van Vugt en Allegonda van Vugt beiden te Loon op 
Zand en Petronella van Vugt weduwe van Johannes Schalks te Udenhout,
allen erfgenamen van Hendrik van Vugt, procureur gewoond en overleden te Loon op Zand,
waarbij Martinus van Vugt afstand heeft gedaan van zijn erfdeel volgens akte voor schepenen van Loon 
op Zand
verkopen aan Jacobus Verster,
een moerveld, deels waterpoel, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de Brand,
noord de Bosbaan, zuid Daniel van Dijk, west Hendrik de Rooij, oost mevrouw de weduwe de Bock
voor de som van 85 gulden

11 februari 1792    434/126-126v

Adriaen Arnoldus Hamers, verkoopt aan Antonij Gabriel Heesters,
een broekveld, 1 lopen, te Udenhout, genaamd de Meeuwisse, 
e.z. de verkrijger, a.z. kinderen Johannes van Irsel, e.e. Cornelis van de Pasch, a.e. Jan Miggiel 
Koolen,
voor de som van 42 gulden

verkoper aangekomen van Cornelis Jan Ekels, op 21 april 1789

15 februari 1792    434/126-127v

Adriaen Arnoldus Hamers als man van Johanna Jan Ekels, verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Jan de Lepper, a.z. kinderen Geert Cornelis van Irsel, e.e. de heer Johannes Watring, a.e. 
de Spijkerkant. 
belast met 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brandsvrouwe gasthuis te sBosch,

voor de som van 90 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 21 april 1789

2 maart 1792    434/130-131

Cornelis van Summeren, weduwnaar van Clazijna Jacobus Verhoeven, verkoopt aan Aart Peter de 
Ridder,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. de verkrijger, a.z. Petronella Elias Koolen, e.e. Peter Hendrik van Irsel, tot aan de gemene weg,
belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier,
voor de som van 40 gulden

publiek verkocht te Berkel op 28 februari 1792
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13 maart 1792    434/133-133v

Jan Adriaen van Irsel, verkoopt aan Cornelis Arnoldus den Ouden,
een huis en stal met aangelegen erf, zich scheidende op de helft van de weg tussen voorschreven stal 
nu een werkhuis en de schuur toebehorend aan de verkoper, te Udenhout aan de Kruisstraat, weduwe 
Nicolaas Verhoeven aan de andere zijde, strekkende van de straat tot achter aan een voetpad,
belast met de helft in zes vaten rogge aan Jan Schilders vrouwe gasthuis den Uijlenborg te sBosch,
voor de som van 850 gulden

verkoper aangekomen door koop op 31 maart 1791

10 april 1792    434/136v-137

Jan Peter Willems, als man van Clazijna Cornelis Martens, verkoopt aan Adriaen Jansz Verhoeven,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout, t.p. Brabants Hoek,
e.z. de verkrijger, a.z. Peter Brekelmans, e.e. de gemeint, a.e. weduwe Cornelis Martens,
voor de som van 97 gulden 10 stuivers

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 10 maart 1784

25 april 1792    434/140-141

Elias van Grevenbroek de toch in 1/3 deel, waarvan de volgende personen het erfrecht bezitten,
Heiliger Adriaan van Irsel, voor zichzelf en ook voor zijn afwezige broers heer Arnoldus van Irsel, rooms 
pastoor te Zevenbergen, en de heer Francis van Irsel, rooms priester te Antwerpen kinderen en 
erfgenamen van Maria Heijliger van Grevenbroek, in leven huisvrouw van Adriaan Adriaan van Irsel, 
voor 1/3 deel,
Willem Arnoldus Pijnenburg en Jan Tasset als man van Maria Arnoldus Pijnenburg voor hen zelf en ook 
voor de heer Heijliger Hendricus Pijnenburg, rooms pastoor te Oirschot en Hendrik Pijnenburg, rooms 
pastoor te St. Oedenrode en Antonij van Baar als man van Petronella Pijnenburg, te Oirschot, kinderen 
en erfgenamen van Johanna van Grevenbroek, in leven huisvrouw van Arnoldus Pijnenburg, voor het 
resterende 1/3 deel, en alzo erfgenamen van Ardina Heijliger van Grevenbroek, in leven huisvrouw van 
Pieter van Heeswijk, verkopen aan Jan Adriaen van der Sterre,
een huis, te Udenhout aan de Kruisstraat,
achter Anna Maria Lambert Verhoeven, rondom verder gemeint,
belast met jaarlijks 2 duiten cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 1000 gulden

Vernadert door Cornelis van Heeswijk op 3 mei 1792. Er volgt een proces over deze vernadering 
waarbij Jan van der Sterre toch aan het kortste eind trekt en op 5 augustus 1793 geeft hij toe aan deze 
vernadering en verklaart schadeloos te zijn gesteld. Zij regelen de verdere beslommeringen in een akte 
van die datum)

25 april 1792    434/142-143v

Elias van Grevenbroek de tocht in 1/3 deel, waarvan de volgende personen het erfrecht bezitten,
Heiliger Adriaan van Irsel, voor zichzelf en ook voor zijn afwezige broers heer Arnoldus van Irsel, rooms 
pastoor te Zevenbergen, en de heer Francis van Irsel, rooms priester te Antwerpen kinderen en 
erfgenamen van Maria Heijliger van Grevenbroek, in leven huisvrouw van Adriaan Adriaan van Irsel, 
voor 1/3 deel,
Willem Arnoldus Pijnenburg en Jan Tasset als man van Maria Arnoldus Pijnenburg voor hen zelf en ook 
voor de heer Heijliger Hendricus Pijnenburg, rooms pastoor te Oirschot en Hendrik Pijnenburg, rooms 
pastoor te St. Oedenrode en Antonij van Baar als man van Petronella Pijnenburg, te Oirschot, kinderen 
en erfgenamen van Johanna van Grevenbroek, in leven huisvrouw van Arnoldus Pijnenburg, voor het 
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resterende 1/3 deel, en alzo erfgenamen van Ardina Heijliger van Grevenbroek, in leven huisvrouw van 
Pieter van Heeswijk, verkopen aan Heijliger Adriaen van Irsel,
de onbedeelde helft in een huis, schuur, schop en aangelegen akkerland, in het geheel 20 lopen, te 
Udenhout op de Loonse Molenstraat, bij het wapen van Diest,
oost en zuid Jan Adriaen van der Sterre, noord de heer Francis van Irsel en west de straat,
item de onbedeelde helft in een stuk akkerland, genaamd de Broekacker, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en noord erfgenamen Michiel Vermeer, zuid Jan Adriaen van der Sterre, west een steeg,
item de onbedeelde helft in akkerland, 1 1/2 lopen, als voor achter de wetering,
oost en zuid Jan Adriaen van der Sterre, west en noord de verkrijger,
item de onbedeelde helft in een weiveld, 1 lopen, 
oost en west Gommert de Kort, zuid de steeg, noord de verkrijger
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 2 stuivers aan het blok van de Vugterdijk te sBosch,
belast met jaarlijks de helft in 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan Hendrik van Oorschot te 
sBosch,
voor de som van 1250 gulden

7 mei 1792    434/146-146v

Cornelis Koolen verkoopt aan Jan Adriaen van Irsel,
een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, te Udenhout in de Brand,
west mevrouw de weduwe de Bock, noord de Heiliger geest van sBosch en Klaas Verhoeven verder 
onbekend,
belast met jaarlijks 1 stuiver in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 25 gulden

verkoper aangekomen door koop op 6 december 1781

14 mei 1792    434/147-147v

Laurens Jan Marcelisse, verkoopt aan Laurens Jacobus Verhoeven en … Peter Vermeer, voogden 
over Anna Maria Cornelis Burgmans, 
de voorste helft naast de straat van akkerland, in het geheel 5 3/4 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, 
genaamd de Geer,
oost een gemene weg, west weduwe Geert Verhoeven met de wederhelft, zuid de heer Johannes 
Watering, noord Jan Raijmakers,
belast met jaarlijks de helft in 11 vaten rogge in een meerdere pacht van 4 zakken rogge aan de 
juffrouw van Esch te sBosch
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen door deling van 11 februari 1792

1 juni 1792    434/149-149v

Jan Babtist Arnoldus Robben, verkoopt aan Jan Adriaen van Irsel,
een uitgeturfd broekveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Asdonkse steeg,
e.z. de verkrijger, a.z. Gijsbert Denis van den Boer, e.e. Johannes Nouwens, a.e. Francis van 
Broekhoven,
belast met jaarlijks 3 stuivers 6 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen van zijn broer en zuster
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11 juni 1792    434/152-152v

Peeter Jan van Strijthoven, te Udenhout, verklaart dat zijn broer Jan Janse van Strijthoven die onlangs 
is overleden, had gelegateerd aan de heilige geest armen van Udenhout, 
akkerland, 3 lopen, te Udenhout achter het Winkel op de Lange Rugge,
e.z. en e.e. Heijliger Adriaan van Irsel, a.z. (niet ingevuld), a.e. Adriaen Geert Vugts,
Daarvan was door zijn broer geen akte opgemaakt. Vandaar dat hij nu uit naam van zijn broer dat 
perceel schenkt aan de armentafel van Udenhout
Jan Willem Verhoeven als armmeester accepteert deze gift.

22 juni 1792    434/153v-154v

Pieter van Waalwijk, eerder weduwnaar van Cornelia Adriaen Kruijsse, te Udenhout, verklaart af te zien 
van zijn recht op tocht:
1 - de onbedeelde helft in een kamer in een huis, tot aan het midden van de schoorsteen, te Udenhout 
aan de Kruisstraat,
2 - de onbedeelde helft in akkerland, genaamd de Musse Neste, 4 lopen, als voor in de Zeshoeven,
3 - de onbedeelde helft in een weiland, 5 lopen, genaamd de Dijkweij, als voor,
4 - de onbedeelde helft in een weiland, 3 lopen, genaamd de Leege Reijten
5 - de onbedeelde helft in een akkerland, genaamd het Testament
6 - de onbedeelde helft in een houtbos, 1 lopen, als voor in de Slimstraat
7 - de onbedeelde helft in een heibodem, 3 lopen, als voor in de Gommelse straat
8 - de onbedeelde helft in een huis en hof, aan de Slimstraat, 3/4 lopen
9 - de onbedeelde helft in akkerland, genaamd de Smitsakker, 7 lopen
10 - de onbedeelde helft in akkerland, 2 lopen, als voor op de Houtse straat
11 - de onbedeelde helft in een uitgedolven moerveld, 9 roeden, genaamd het Segveld
t.b.v. zijn dochter Johanna van Waelwijk

30 juli 1792    434/155v-156v

Heijliger Adriaen van Irsel, verkoopt aan Gerrit Francis van Broekhoven,
een broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Asschotse steeg,
e.z. Lucas van Engelen, a.z. mevrouw de Bock, e.e. Arnoldus Ophorst, a.e. erfgenamen Andries 
Verhaegen,
belast met jaarlijks 14 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 215 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders
publiek verkocht op 23 februari en 8 maart 1792

30 juli 1792    434/156v-157

Heijliger Adriaen van Irsel, verkoopt aan Gerrit Francis van Broekhoven,
een broekveld, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Asschotse steeg,
e.z. erfgenamen Robbert Brekelmans, a.z. Lucas van Engelen, e.e. Arnoldus Ophorst, a.e. erfgenamen 
Andries Verhaegen
dit perceel blijft verbonden met de cijns vermeld in het vorige transport
voor de som van 285 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

16 augustus 1792    434/159v-160v
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Jan Jansz van der Sterre als gemachtigde van Anna Geert Vugts weduwe Marcelis van Hees, te 
Udenhout, verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
b.z. de verkrijger, e.e. Anna van den Broek vrouwe gasthuis, a.e. een mestweg
een bos, met de bomen en verder hout daarop, 3 lopen, als voor aan het Hooghout, t.p. in het 
Schouteveld,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
e.z. de verkoopster, a.z. Francis Peter Vermeer, e.e. Peter Vermelis, tot aan de kreitenhei
voor de som van 580 gulden

verkoopster aangekomen van haar zuster Maria Geert Vugts in leven huisvrouw van Jan Janse van 
Strijthoven, deling 20 juni 1792

3 september 1792    434/160v-161

Martinus Gerard van Oudenhoven weduwnaar van Wouterijne Arnoldus van den Heuvel, te Oirschot,
ziet af van zijn recht op tocht in  een akkerland, 5 à 6 lopen, genaamd den Boer, te Udenhout bij de 
Roomse kerk, 
t.b.v. zijn dochter Margaretha van Oudenhoven

7 september 1792    434/161-162

Johannes Jansz de Leeuw, gemachtigd door zijn moeder Johanna Verhoeven weduwe Jan Reijnier de 
Leeuw, verkoopt aan de keurvorst van de Paltz, hertog van Opper en Neder Beijeren etc etc,
een bos of houtveld, te Udenhout tegenover de Strijdhoeve,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. (niet ingevuld), a.e. een spie
voor de som van 275 gulden

verkoopster aangekomen van haar zuster Elizabet Wouters Verhoeven, deling met haar broer te 
Nieuwkuijk 9 september 1790

10 september 1792    434/162-162v

Martinus Kuijpers, weduwnaar van Anna Andries Demmers, te Udenhout, die verklaarde af te zien van 
zijn recht op tocht, in
akkerland, 15 à 16 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. en e.e. Heijliger Adriaen van Irsel, a.e. heer Johannes Francis Storimans,
t.b.v. van zijn drie kinderen genaamd Anna, Andries en Huijberdina Martinus Kuijpers

10 september 1792    434/163-163v

Martinus Kuijpers, weduwnaar van Anna Andries Demmers, te Udenhout, die verklaarde af te zien van 
zijn recht op tocht, in
een huis bestaande uit drie woningen met het erf daarbij, te Udenhout aan de Kruisstraat, voor aan 
sheeren straat en verder rondom het erf van Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de Ridder,
t.b.v. van zijn drie kinderen genaamd Anna, Andries en Huijberdina Martinus Kuijpers

10 september 1792    434/163v-164

Anna, Andries en Huijberdina Martinus Kuijpers verkopen aan Heijliger Adriaen van Irsel,
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akkerland, 15 à 16 roeden, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. en e.e. Heijliger Adriaen van Irsel, a.e. heer Johannes Francis Storimans,
voor de som van 200 gulden

10 september 1792    434/164v-165

Anna, Andries en Huijberdina Martinus Kuijpers verkopen aan Antonij Gabriel Heesters,
een huis bestaande uit drie woningen met het erf daarbij, te Udenhout aan de Kruisstraat, voor aan 
sheeren straat en verder rondom het erf van Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de Ridder,
voor de som van 500 gulden

29 september 1792    434/165-165v

Heijliger Adriaen van Irsel, als man van Johanna Joost van Abeelen, verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Aart van Zon, a.z. en e.e. Miggiel Koolen, a.e. het geefhuis van sBosch
voor de som van 230 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar grootvader Gijsbert Peter van Rijswijk, die het verkreeg door 
deling van 18 januari 1781

29 september 1792    434/167v-168

Martinus Gerard van Oudenhoven als gemachtigde van zijn dochter Margaretha van Oudenhoven, 
verkoopt aan Willem Peter van Riel,
akkerland, 5 à 6 lopen, genaamd den Boer, te Udenhout bij de Roomse kerk,
e.z. weduwe van Rijswijk, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. weduwe van Rijswijk
voor de som van 1500 gulden

10 oktober 1792    434/169v-170

Adriaen Jasper Lommers, Nicolaas Jasper Lommers, Adriaen Johannes Verhoeven als man van 
Johanna Jasper Lommers, verkopen aan Jan Nicolaas Lommers,
een woonhuis, scheidende op de schoorsteen, te Udenhout in de Brand bij de Gommelse straat, 
rondom erf van de verkrijger
item akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaan Bastiaan van de Plasch, a.e. de verkrijger
item 1/3 deel onbedeeld in 4 perceeltjes meest uitgedolven moerveld en waterpoel, als voor in de 
Brand,
belast met jaarlijks 1/3 deel in 10 stuivers en 6 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 150 gulden

verkopers aangekomen van hun vader en vrouws vader, die het verkregen door deling op 25 augustus 
1789

23 oktober 1792    434/169v-170

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Cornelis Nicolaas van de Pasch,
akkerland, 5 lopen, genaamd den Winckel Acker, te Udenhout,
oost de heer Jan Herme Weijgaards, west erfgenamen Nicolaas van de Pasch, zuid Nicolaas van Irsel, 
noord een weg,
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voor de som van 760 gulden

verkoper aangekomen van zijn grootvader Michiel van den Heesacker

23 oktober 1792    434/170/170v

Antonij Johannes Elisse, verkoopt aan Cornelis Hendrik Heijmans,
akkerland en weiland, 6 lopen, nieuw erf, te Udenhout op het Winkel,
oost kinderen Cornelis Jan Martens, west een weg, zuid Lambert Peter Verhoeven, noord een weg,
belast met jaarlijks 3 stuiver cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 760 gulden

verkoper aangekomen van zijn grootvader Michiel van den Heesacker, deling 7 januari 1785

23 oktober 1792    434/171-171v

Antonij Johannes Elisse (woont te Turnhout!), verkoopt aan Jan Jansz Verhoeven,
een houtbos, 2 lopen, genaamd de Nieuwe Weij, te Udenhout, in Brabants Hoek,
oost een weg, west de gemene heide, zuid Peter Brekelmans, noord Antonij van Huijclom
voor de som van 95 gulden

verkoper aangekomen van zijn grootvader Michiel van den Heesacker

5 november 1792    434/174-174v

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Miggiel Pijnenburg,
een boerenhuis, schuur, brandhuis, bakhuis, hof en boomgaard, met de erven tussen de voorschreven 
huizing, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost de Groenstraat, west het voorste Ackerke, zuid de heeren huizing en hof gehorende aan Jan 
Hendrik van Irsel, noord Adriaen Schaependonk,
voor de som van 485 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/174v-175

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Jan Hendrik van Irsel,
een herenhuis met hof en bloemhof, zomerkeuken en brandhuis, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
oost de Groenstraat, west een mestweg, zuid twee voet buiten de beukenheg tegen de voorste akker, 
noord Miggiel Pijnenburg met de boerenhuizing,
voor de som van 660 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/175v-176
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de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Antonij Hendrik van Irsel,
de noordwaartse helft in akkerland, genaamd de Voorste Acker, in het geheel 12 lopen, te Udenhout,
oost de Groenstraat, west Adriaen Schaependonk, zuid de verkrijger met de wederhelft, noord twee 
voet buiten de heg van de hof van de herenhuizing,
voor de som van 930 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/176-176v

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Antonij Hendrik van Irsel,
de zuidwaartse helft in akkerland, genaamd de Voorste Acker, in het geheel 12 lopen, te Udenhout,
oost de Groenstraat, west Adriaen Schaependonk, zuid dezelfde, noord de verkrijger met de 
wederhelft,
voor de som van 1005 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/176v-177

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Joost Jacobus van Gorkom en Jan van Irsel 
als voogden over Anna Maria Cornelis Burgmans,
akkerland, genaamd de Korte Stucke, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost, west en noord Adriaen Schaependonk, zuid het perceel genaamd Broekacker,
voor de som van 265 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/177v-178

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Cornelis Geert van Irsel,
de noordwaartse helft akkerland, genaamd den Broekacker, in het geheel 15 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
oost Antonij van Irsel, west Andries van Rijswijk, zuid de verkrijger met de wederhelft, noord het perceel 
genaamd Voorste weijde,
voor de som van 681 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/176-176v

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Cornelis Geert van Irsel,
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de zuidwaartse helft akkerland, genaamd den Broekacker, in het geheel 15 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
oost Antonij van Irsel, west Andries van Rijswijk, zuid vrouw douairière de Bock, noord de verkrijger met 
de wederhelft,
voor de som van 785 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/178v-179

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Heijliger Adriaen van Irsel,
een weiland, genaamd de Voorste Weij, met de gehele dreef van het voorste ackerke tot de tweede 
weij, en het boske daar aan gelegen, 8 lopen, te Udenhout,
oost Adriaen Schaependonk, west Johannes Adriaen Burgmans, zuid de Broekacker, noord Petronella 
Elias Koolen,
voor de som van 560 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/179v-180

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Francis Steven Burgmans en Jan Hendrik 
van Broekhoven als voogden over het kind genaamd Johannes Adriaan Burgmans,
een weiland, genaamd de Agterste Weijde, met het dreefken daartegen gelegen, en het boske in de 
zuidwest hoek tot aan de sloot van het dreefken, 10 lopen, te Udenhout, in de Groenstraat
oost de vorige koop van Heijliger Adriaen van Irsel, west Andries Cornelis van den Bosch, zuid Andries 
van Rijswijk, noord Antonij van Irsel,
voor de som van 610 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/180-180v

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
de Agterste Weijkens, gelegen voor het teulland, met de dreefkens voor ter zijde, en achter, met het 
boske ten einde het erf van Nicolaes Brekelmans, 3 lopen te Udenhout in de Groenstraat,
oost Johannes Adriaan Burgmans, west Antonij van Irsel, zuid het heiveld, noord Petronella Elias 
Koolen,
voor de som van 265 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/180v-181
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de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Arnoldus Denis van den Boer,
een houtbos
oost de Agterste Weij, west Nicolaas Brekelmans, zuid Francis Burgmans, noord de verkopers,
voor de som van 490 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/181v-182

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Adriaan Robbert Koolen en Jan Nicolaas van 
Irsel t.b.v. het kind van genaamd Martinus Jan van Irsel,
een broekveld, genaamd het Voorste Broekveld, 6 lopen, te Udenhout,
oost Pieter Geert Verhoeven, west Johanna Wouter Piggen, zuid Laurens Verhoeven, noord weduwe 
Peter Wijnand van Irsel,
voor de som van 280 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/182-182v

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Johanna Wouter Piggen,
een broekveld genaamd het Agterste Broekveld, 4 lopen, te Udenhout,
oost Martinus Jan van Irsel, west Antonij van Irsel, zuid Laurens Verhoeven, noord Geert Bertens,
voor de som van 320 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/182v-183

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Gerardus Witlox (1/3 deel aan de oostzijde) 
en Andries Cornelis van den Bosch (2/3 deel),
een houtbos, genaamd de Streep, 6 lopen, te Udenhout,
oost Cornelis Verhoeven, west Antonij van Irsel, zuid de Brandse steeg, noord Geert Witlox,
voor de som van 330 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/183-183v

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Pieter van Waelwijck,
een weiland, genaamd de Prins beemd, 3 lopen, te Udenhout,
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oost weduwe Peter Wijnand van Irsel, Cornelis Verhoeven, zuid de Brandse steeg, noord Cornelis 
Verhoeven,
voor de som van 3150 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/183v-184

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Francis Adriaen Leijten,
akkerland, genaamd het Voorste Ackerke, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost de verkopers boomgaard, west Petronella Elias Koolen, zuid en noord Adriaan Schaependonk,
voor de som van 275 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/184v-185

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Cornelis van de Pas,
de oostwaartse helft in een heiveld en bos, in het geheel 30 lopen, te Udenhout aan de Gommelse 
straat,
oost Francis Robben, west op het midden van de middeldreef, zuid de straat, noord de Giersbergse 
steeg,
voor de som van 555 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

5 november 1792    434/185-185v

de hoog welgeboren heer Lambertus Gerardus Antonius baron van Schenk de Nijdeggen, als man van 
vrouwe Elizabet Helena Josephina van Boelen(?) en juffrouw Maria Catharina van Boelen, kinderen en 
erfgenamen van wijlen Francis van Boelen, verkopen aan Pieter van Heeswijk,
de westwaartse helft in een heiveld en bos, in het geheel 30 lopen, te Udenhout aan de Gommelse 
straat,
oost op het midden van de middeldreef, west Pieter van Waelwijk, zuid de straat, noord de Giersbergse 
steeg,
voor de som van 385 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 18 september en 2 oktober 1792

8 november 1792    434/185v-186

Jan Joost van Irsel, als man van Maria Jan van Broekhoven, verkoopt aan Gerardus Woestenburg,
een weiland, 2 1/2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat in de Groote steeg, genaamd Frijsen Weij,
e.z. Jacobus Piggen, a.z. en e.e. Willem van Irsel, a.e. Peternel van Broekhoven,
voor de som van 160 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 15 juli 1779
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8 november 1792    434/186v-187

Jan Joost van Irsel, als man van Maria Jan van Broekhoven, verkoopt aan Cornelis Gerard de Jong,
een weiland, genaamd de Koeijweij, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Twee steegden,
e.z. Francis Box, a.z. Aart de Ridder, e.e. de Twee steegden, a.e. Prins van Sultzbach,
voor de som van 130 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 15 juli 1779

8 november 1792    434/187-187v

Jan Joost van Irsel, als man van Maria Jan van Broekhoven, verkoopt aan Jan Crijn van Strijthoven,
een weiland, genaamd de Osse Weij, 2 lopen, te Udenhout in de leege Reijte,
e.z. een steeg, a.z. weduwe Jan Peter de Ridder, e.e. kinderen Johannes van Bavel, a.e. Geert Bertens
voor de som van 240 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 15 juli 1779

9 november 1792    434/187v-188

Jan Michiel Koolen als man van Adriaentje Peter Vroomans, verkoopt aan Jan Peter Vermeer,
akkerland, 1 lopen te Udenhout bij het Heuveltje,
oost Gerard Walschot, west de verkrijger, noord Francis Burgmans, zuid de gemene straat,
voor de som van 102 gulden

verkopers vrouw aangekomen deling 2 januari 1788

27 november 1792    434/188v-189

Arnoldus Adriaen Vermelis, als man van Anna Maria Peter van Broekhoven, verkoopt aam Nicolaes 
Hendrik van Broekhoven,
akkerland, genaamd den Broekacker, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost en west Willem jan Schaependonk,, weduwe Nicolaas van Gorkum, zuid en noord Bartel Frijse 
c.s.,
belast met jaarlijks 5 gulden aan de armen van Udenhout,
voor de som van 450 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders

27 november 1792    434/189-190

Adriaen Arnoldus Hamers, als man van Johanna Jan Ekels, verkoopt aan Arnoldus Adriaen Vermelis,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. weduwe Hendrik Boudewijns, a.z. een steeg, b.e. Jan Jansz Verhoeven,
belast met jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht aan het St. Eloijs gasthuis te sBosch,
voor de som van 116 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 21 april 1789

27 november 1792    434/190-190v
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Adriaen Arnoldus Hamers, als man van Johanna Jan Ekels, verkoopt aan Francis Laurens Verhoeven,
een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in het Winkels broek,
e.z. Johannes Watring, a.z. Francis Burgmans, e.e. Jan Pijnenburg, a.e. st. Anna Gasthuis te sBosch,
voor de som van 100 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 21 april 1789

16 januari 1793    434/194-194v

Adriaen Peter Verhulst als man van Josijna Antonij van Irsel, Anna Maria Antonij van Irsel, Pieter van 
de Ven als man van Peternella Antonij van Irsel, Margo Antonij van Irsel en Huijbert Antonij van Irsel, 
kinderen en erfgenamen van weduwe Antonij Cornelis van Irsel, verkopen aan Peter Hendirk van Irsel,
een groes en moerputten, te Udenhout aan de Zandkant, 49 roeden,
e.z. Adriaen Janse Verhoeven, a.z. de heer Stalpert van der Wiele, e.e. de verkrijger, a.e. de loop
voor de som van 100 gulden

21 januari 1793    434/196v-197

Heijliger Adriaen van Irsel als man van Johanna van Abeelen, verkoopt aan Jan Frans van Broekhoven,
akkerland, te Udenhout in de Biezenmortel, 1 lopen 27 roeden
oost, west en zuid de verkrijger, noord de gemene straat,
voor de som van 330 gulden

28 januari 1793    434/198v-199v

Cornelis Koolen verkoopt aan Jan Adriaen van Irsel,
een moerveld, straaiselveld en houtbos, 6 lopen, te Udenhout in de Cnaperije,
e.z. Antonij Couwenberg, a.z. Bartel Frijse, e.e. de lei, a.e. Thomas van Rijswijk,
belast met jaarlijks 5 stuivers aan de armen van Loon,
belast met jaarlijks de helft in 5 stuivers en 2 penningen aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 121 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 14 en 21 januari 1793

28 januari 1793    434/199v-200

Cornelis Koolen verkoopt aan Jan Adriaen van Irsel,
een houtbos en straaiselveld, te Udenhout aan de Vier Beemden bij de Roije Brug,
e.z. erfgenamen Jan van Strijthoven, a.z. Jan van Abeelen, e.e. de lei, a.e. Willem Heessels
belast met jaarlijks 7 stuivers en 2 penningen St. Thomascijns te Oisterwijk aan Johannes Antonisse,
voor de som van 60 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 14 en 21 januari 1793

27 februari 1793    434/201-201v

Adriaentje Adriaen Vermeer, weduwe Jan Wouter Coolen, verkoopt aan Huijbert Jan Bouwens,
een huis, bestaande uit twee woningen en schuur met aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout op het 
Winkel,
e.z. weduwe Peter van Broekhoven, a.z. weduwe Marcelis van Hees, e.e. Jan Willemse, a.e. de straat,
voor de som van 310 gulden
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publiek verkocht op 14 en 22 februari 1792 (? sic) te Udenhout

11 maart 1793    434/201v-202v

Norbertus Jan Jansen, verkoopt aan kinderen Adriaen Jan Schaependonk,
een houtbos, 3 lopen 7 roeden, te Udenhout ten einde de twee steegden,
noord Andries Cornelis van den Bosch, zuid Jan de Vries, oost de keurvorst van de Paltz,  de gemene 
lei tussenbeide, west Pieter van Heeswijk,
voor de som van 380

(waarvan 180 gulden meteen is betaald, de rest is een lening met rente, gelost op 29 april 1795)

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Tilburg 15 januari 1791

13 april 1793    434/202v-203v

Helena Oerlemans, weduwe Jan Wijnand van Abeelen, verkoopt aan Cornelia Wijnand van Abeelen die 
de andere helft bezit,
de onbedeelde helft van een broekveld, in het geheel 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Zandkantse 
molen,
e.z. de heer gen. van Dopff, a.z. Francis Peter Koolen, e.e. Heiliger Peter Verhoeven, a.e. (niet 
ingevuld)
voor de som van 60 gulden

verkopers man aangekomen door koop op 16 juli 1787

1 juni 1793    434/205-206

Goijaard Thomas van Irsel, verkoopt aan Joseph Geert Bertens,
een huizing, bestaande uit twee woningen onder een dak, een schop en hof daarachter, te Udenhout, 
bij de Kruisstraat,
e.z. Hendrik en Jan Gerit van Esch, a.z. weduwe Jan de Ridder, voor van de straat en Antonij Hendrik 
van Irsel achterwaarts,
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een zak aan het geefhuis heiliger geest te sBosch,
Hendrik Gerrit en Jan Gerrit van Esch hebben het recht om te wegen met kar en paard van half maart 
tot half april en het hele jaar met een kruiwagen,
de verkrijger moet onderhouden de helft van de muur tussen hem en de woning van voornoemde 
Hendrik Gerrit van Esch en Jan Gerrit van Esch, hij mag gebruiken de put die staat voor de huizing van 
de kinderen Hendrik verhoeven, en hij heeft de helft van het onderhoud aan die put
het pand is verhuurd aan de weduwe Geert Hendrik Bertens vanaf 1794 voor een periode van 10 jaar.
voor de som van 1105 gulden

verkoper aangekomen door koop op 21 mei 1787

5 augustus 1793    434/208v-209v

Cornelis van Heeswijk verkoopt aan Pieter van Heeswijk,
een huis, te Udenhout aan de Kruisstraat,
achter Anna Maria Lambert Verhoeven, rondom verder gemeint,
belast met jaarlijks 2 duiten cijns aan de domeinen van Brabant,
voor de som van 1000 gulden
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gekoppeld aan dit pand zitten schuldbrieven

23 oktober 1793    434/217-217v

Jacobus Jan Bucken verkoopt aan Peter Janse van Strijthoven,
een houtbos, 5 lopen 9 roeden, te Udenhout in de Groenstraat aan het Eijndeke,
e.z. Heijliger van Irsel, a.z. weduwe Johannes van Roessel, e.e. weduwe Geert Cornelis van Irsel, a.e. 
Cornelis Jan Verhoeven,
belast met jaarlijks 2/3 deel in 29 stuivers en 7 duiten aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te 
sBosch,
voor de som van 365 gulden

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

7 november 1793    434/217v-218

Cornelis Jansz van Irsel, gemachtigd door Gerrit van Broekhoven, verkoopt aan de vijf kinderen van 
Lambert van Delft, genaamd Aart, Jan, Wijnand, Cornelis en Ida,
een weiland, te Udenhout op de Schoorstraat, 3 lopen,
oost Jacobus van Gorkum, west Jacobus van Roessel, zuid kinderen Adriaen Brekelmans, noord Elias 
Grevenbroek,
voor de som van 175 gulden

13 november 1793    434/218v-219

Cornelis van Heeswijk verkoopt aan Arnoldus Nicolaas van Irsel, t.b.v. zijn moeder Adriaentje Cornelis 
Vos, weduwe Nicolaas Aert van Irsel,
de onbedeelde helft in een schaarbos, in het geheel 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
zuid Jan Willem Verhoeven, noord Miggiel Pijnenburg, e.e. kind van Adriaen Burgmans, a.e. Cornelis 
van Hees,
de onbedeelde helft in een bos, beplant met eiken bomen en schaarhout, in het geheel 3 lopen, als 
voor in het Winkels Broek,
west Adriaen Hamers, oost weduwe Francis Hamers, e.e. St. Anna gasthuis te sBosch, a.e. Heijliger 
van Irsel,
de onbedeelde helft in een turfveld, genaamd de Rooting, in het geheel 1 lopen, als voor in de 
Biezenmortel,
zuid weduwe Adriaen Verhoeven, noord weduwe Jan Hendrik de Lepper. e.e. Boetius Stalpert van der 
Wiele, a.e. Francis van den Bosch,
belast met de helft in 10 stuivers te betalen op de hoeve van de kinderen Cornelis Jan Martens in 
Biezenmortel
voor de som van 305 gulden

verkoper aangekomen van zijn grootmoeder

16 november 1793    434/219v-220

Willem Messier, gezworen klerk ter secretarie in Oisterwijk, gemachtigd door Martha Broeksmit, 
wonende te Bergen op Zoom,
verkoopt aan Daniel Broeksmit, schoolmeester te Udenhout die de andere helft bezit,
de onbedeelde helft in een houtbos, in het geheel 3 lopen, te Udenhout,
e.z. Willem van Irsel, a.z. Gerrit Witlox, e.e. de gemene steeg, a.e. weduwe Peter van Irsel,
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belast met jaarlijks de helft in 7 stuivers 12 penningen aan het kantoor der geestelijke goederen van die 
kwartier,
de onbedeelde helft in een houtbos, in het geheel 4 lopen, als voor, aan de Assense steeg,
oost weduwe Jan Schapendonk, west Jan Kruijsse,, e.e. weduwe Jan de Ridder, a.e. een erfsteeg,
voor de som van 184 gulden 11 stuiver 14 penningen

20 november 1793    434/220v-221

Jan Hermen Wijgaars, verkoopt aan Jan Willemse,
een weiland, genaamd den Brand, 3 lopen, te Udenhout
oost het godshuis, west voortaan het groot gasthuis, zuid en noord de lei,
belast met jaarlijks een gewincijns van 8 stuivers 2 penningen aan mevrouw de weduwe van Hanswijk 
op de hoeve in Biezenmortel,
voor de som van 205 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

13 december 1793    434/221-222

Arnoldus de Jong, Adriaen de Jong, Willem Spapens als man van Elizabet de Jong, Arnoldus de Jong 
en Willem Arnoldus Elans als voogden over de vier kinderen van wijlen Maria de Jong en Stans Elans, 
en Arnoldus de Jong en Nicolaas Verhoeven als voogden van de 3 kinderen van Willemijn de Jong en 
Gerrit Verhoeven, allen erfgenamen van zijlen Willem de Jong, gewoond en overleden te Goirle, 
verkopen aan Jan van der Sterre,
een weiland, 1 lopen 12 roeden, genaamd de Biesweij, te Udenhout op de Loonse Molenstraat aan de 
Broeksteeg,
rondom erf van de verkrijger,
voor de som van 95 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 14 en 19 november 1793

13 december 1793    434/222-222v

Arnoldus de Jong, Adriaen de Jong, Willem Spapens als man van Elizabet de Jong, Arnoldus de Jong 
en Willem Arnoldus Elans als voogden over de vier kinderen van wijlen Maria de Jong en Stans Elans, 
en Arnoldus de Jong en Nicolaas Verhoeven als voogden van de 3 kinderen van Willemijn de Jong en 
Gerrit Verhoeven, allen erfgenamen van zijlen Willem de Jong, gewoond en overleden te Goirle, 
verkopen aan Jan van der Sterre,
een bos, 1 lopen 1 roede, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
west de verkrijger, oost weduwe Peter van Irsel, zuid Martin van Lier, noord weduwe Jan Schapendonk, 
voor de som van 82 gulden

publiek verkocht te Udenhout op 14 en 19 november 1793

30 december 1793    434/224-225

Jacobus Peter Willemse als man van Anna Maria Vermelis, verkoopt aan Arnoldus Adriaen Vermelis,
teulland, genaamd de Hooghoutse acker, 2 lopen 49 roeden, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
oost Cornelis Francis van de Pas no:ux:, west Jan Aart Pijnenburg en Arnoldus van Zon, zuid en noord 
een mestweg,
belast met jaarlijks 4 gulden 17 stuivers 2 penningen aan het geefhuis te sBosch
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belast met jaarlijks 5 stuivers 5 duiten in een meerdere rente aan het kantoor der bisschoppelijke 
goederen in sBosch
voor de som van 325 gulden

verkopers vrouw aangekomen door deling van 18 november 1793

31 december 1793    434/225-225v

Antonij Marten Heessels, als man van Johanna Hendrik van Irsel, verkoopt aan Laurens Jacobus 
Verhoeven,
26/27 deel (het resterende 1/27 deel hoort aan Hendrik Aart Couwenberg), te Udenhout in de kuil, in 
het geheel 3 lopen,
oost Jan Raijmakers, west en zuid weduwe Jacobus Verhoeven, noord de heer Lucas van Engelen,
voor de som van 380 gulden

verkopers vrouw aangekomen door deling van 8 oktober 1793
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