
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 435 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.) 
1794 - mei 1797

6 januari 1794    435/1-1v

Arnoldus Wouter Vugts, als man van Johanna Arien Peter Cruijssen, verkoopt aan Willem Wouter 
Vugts,
teulland, 1 lopen 45 roeden, te Udenhout in de Slimstraat, genaamd den Ouden hof, ook wel den 
Hoogen Acker,
e.z. en e.e. Francis Burgmans, a.z. de heer Francis van Irsel,  a.e. de straat,
voor de som van 150 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar vader

20 januari 1794    435/2-2v

Jacobus Nicolaas van de Mierde, weduwnaar van Anna Maria van Roessel, ziet af van zijn recht op 
tocht in een weiland en bos, 1 lopen 34 roeden, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. kinderen Adriaan Jansz Verhoeven, a.z. Peter van Heeswijk, a.e. de lei,
t.b.v. zijn zoon Nicolaas van de Mierden,

20 januari 1794    435/2v-3

Nicolaas van de Mierde verkoopt aan Jan Miggiel Koolen, 
een weiland en bos, 1 lopen 34 roeden, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. kinderen Adriaan Jansz Verhoeven, a.z. Peter van Heeswijk, a.e. de lei,
voor de som van 130 gulden

14 maart 1794    435/10v-11v

Ida Berkelmans, laatst weduwe van Pieter van der Sterre, te voren huisvrouw van Andries Verhaegen, 
te Udenhout,
zij verklaart af te zien van haar recht op tocht t.b.v. haar zoon Elias Verhaegen,
in 2 hoeven land met aanhorige gebouwen, stallingen, schuren met de landerijen, weilanden, heide, 
groes, broek- en straaiselvelden, te Udenhout omtrent de Loonse Molenstraat.
item een heiveld, als voor bij de Schoorstraat in de Brand, 4 lopen groot,
item een broekveld en heide, in de Brand, genaamd de Liessert
item een broekveld en heide, genaamd de Koekampen, als voor in de Brand,
item een houtbos, 1 1/2 lopen, bij de Asschotse steeg.

17 maart 1794    435/11v-12

Antonij Jan Priems, verkoopt aan Geertruij Joost van Rosch, huisvrouw van Martinus Jan Bergmans,
akkerland, 1 lopen 3 roeden en een bos, 23 roeden, aan elkaar gelegen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. weduwe Laurens van de Ven, a.z. de verkrijger, e.e. kinderen Jan Witlox, a.e. Jan Herme 
Weijgaerds,
voor de som van 110 gulden
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verkoper aangekomen van zijn ouders

25 maart 1794    435/14-15

Dielis Peijnenburg, als man van Jenne Maria Adriaan van de Loo, verkoopt aan Johannes Peter 
Heesters,
akkerland, 1 lopen 43 roeden, te Udenhout aan de Gijzelse straat,
noord Gerard Eijsenbrand, zuid de heer Petrus van Orthen, oost de straat, west het volgend perceel,
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan Pieter Scheffers te sBosch,
item akkerland, 47 roeden, als voor,
oost het vorig perceel, west kinderen Francis Verbeek, e.z. Adriaan Verhoeven, a.e. een mestweg,
belast met jaarlijks 2 vaten en 3 kannen rog in ene meerdere pacht aan juffrouw Sobers te sBosch,
voor de som van 175 gulden

verkopers vrouw aangekomen door koop op 21 mei 1778

3 april 1794    435/15-16v

Thomas Dirk Beunis, als man van Antonetta Johannes Snoeren, verkoopt aan Bartholomeus Frijsen, 
die de andere helft al bezit,
de onverdeelde helft in een stede, bestaande uit een huis, schuur, schop, werf, met de daarop staande 
bomen, te Udenhout bij de Schoorstraat.
item de onbedeelde helft in een perceel land, 3 1/2 lopen, als voor,
oost weduwe Matthijs van Irsel, west en zuid weduwe Jan Schapendonk, noord het volgende perceel,
item de onbedeelde helft in een perceel land, als voor, 4 lopen,
oost de gemene straat, west Nicolaas van Broekhoven, zuid Bartel Frijsen, noord de duin,
item de onbedeelde helft in zaailand en weiland, als voor, 10 lopen,
oost de gemene straat, west Michiel Pijnenburg, zuid weduwe Nicolaas van Gorkum, noord weduwe 
Mattijs van Irsel,
item de onbedeelde helft in zaailand, als voor, 3 lopen,
oost de gemene straat, west Nicolaas van Broekhoven, noord en zuid Cornelis Bergmans,
item de onbedeelde helft in zaailand, als voor, 2 lopen,
oost Elias Grevenbroek, west en zuid Nicolaas van Gorkum, noord Nicolaas van Broekhoven,
item de onbedeelde helft in groes en heide, als voor, 3 lopen,
oost Andries van Rijswijk, west en zuid weduwe Cornelis Schenkers, noord weduwe Jan Verhoeven,
item de onbedeelde helft in groes, als voor, 2 lopen, 
oost Cornelis Bergmans, west de verkoper, zuid Nicolaas van Broekhoven,
item de onbedeelde helft in heide, 3 lopen, als voor,
oost Jan Joost van Iersel, west Andries van Rijswijk, zuid en noord onbekend,
item de onverdeelde helft in groes, 3 lopen, als voor,
oost Klaas Verhoeven, zuid de verkoper, noord Adriaan van Abeelen,
voor de som van 1400 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, en deling te Loon op Zand 25 maart 1794,

15 april 1794    435/16v-17

Andries van Vugt, verkoopt aan Jan Babtist Robbe,
heide, 2 lopen 49 roeden, te Udenhout aan de Gommelse straat,
e.z. de verkrijger, a.z. Anna Maria Cornelis Burgmans, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. de Gommelse 
straat,
voor de som van 75 gulden
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verkoper aangekomen van zijn ouders

22 april 1794    435/18v-20

Erfmangeling tussen Antonij Gabriel Heester en Jan Adriaan van Irsel,

Antonij Gabriel Heester krijgt:
huis, stal en aangelegen erf, 1 lopen 29 roeden, te Udenhout bij de Kruisstraat,
oost de Roomse pastorij, west Cornelis den Ouden,, noord de gemene straat, zuid de armen van 
denhout en Berkel,
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge aan Jan Schilders vrouwe gasthuis op de Uijlenburg
te sBosch
de verkrijger is verplicht om de helft van de heg te onderhouden tussen dit erf en Cornelis den Ouden, 
en ook het hek dat hun erf afsluit
De koper moet ook samen met Cornelis den Ouden een put graven zo dicht mogelijk bij de afscheiding 
en die samen onderhouden, hij zal ook het huis goed sluitbaar moeten maken
de waarde van dit pand is 1800 gulden

Jan Adriaan van Irsel krijgt:
een huis bestaande uit 3 woningen, met een turfschop en erf, te Udenhout aan de Kruisstraat,
voor aan sheeren straat, en verder rondom het erf van Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de 
Ridder,
dit pand heeft een waarde van 500 gulden

2 mei 1794    435/20-21

Hendrina de Bever, weduwe en erfgenaam van Laurens van de Ven, verkoopt aan
teulland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
oost en noord kinderen Willem van Irsel, west een steeg, zuid Geertruij Rosch,
item teulland, 6 lopen, als voor,
oost Michiel van de Ven, west Gerard Meijs, c.s., zuid de zelfde, noord de verkrijger,
item een weiland, 4 lopen, als voor,
oost, de steeg, west Geertruij van Rosch, zuid Lucas van Zon, noord Pieter van Heeswijk,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke goederen in dit 
kwartier,
voor de som van 1000 gulden

verkoopsters man aangekomen door koop voor schepenen van Den Bosch op 31 maart 1790
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2 mei 1794    435/21v-22

Adriaan Janse, eerder weduwnaar van Johanna Maria Heerkens, te Berkel,
verklaart af te zien van zijn recht op tocht t.b.v. Willem Peter Bertens, als man van Peternel Jansen, in:
de helft van een broekveld, samen met Huijbert van Berkel of zijn erfgenamen, te Udenhout,
e.z. weduwe Frederik Antonisse, a.z. de Prins van Sultzbach, te voren Miggiel Pijnenburg no:ux: aan de 
andere zijde (niet ingevuld)
item 1/4 deel in een veld, als voor in de Brand, naast een moerputje,
a.z. Arnoldus Ophorst, a.z. Adriaan Wolfs,
item een broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Geeling Schalks, a.z. Aart Teurlings,
de verkoper reserveert het recht om jaarlijks 3 karren turf hieruit te mogen blijven halen gedurende zijn 
leven.

15 mei 1794    435/23v-24

Francis Adriaan Leijten, verkoopt aan Peter Janse van Strijthoven,
een weiland, genaamd Jooste Weijke, 2 lopen 45 roeden, te Udenhout in de Groenstraat op het 
Eijndeke,
noord Heiliger van Irsel, oost weduwe Peter van Broekhoven, west het kind van Adriaan Steven 
Burgmans, zuid de verkrijger,
met het recht van wegen over het perceel van weduwe Peter van Broekhoven, 
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door koop op 30 maart 1791

30 mei 1794    435/24-24v

Peter Francis van Esch, als man van Cornelia Adriaan van de Laer, verkoopt aan Willem Peter van 
Riel,
een houtbos, genaamd den Buunder, 2 lopen 42 roeden, te Udenhout bij de Brandse steeg,
e.e. Agnes van den Broek gasthuis, a.e. Brandse steeg, e.z. Antonij van Irsel, a.z. Adriaan van Irzel,
voor de som van 110 gulden

verkopers vrouw aangekomen uit erfenis

10 juni 1794    435/25v-26

Mattijs Jasper Vriends, verkoopt aan Jan Janse van Laarhoven, als man van Catrina Jasper Vriends, 
wiens vrouw hiervan ook 1/3 deel bezit,
1/3 deel onbedeeld in een huis en schop, met 1 1/2 lopen land daaraan gelegen, te Udenhout, bij de 
Kruisstraat,
e.z. weduwe Francis Brok, a.z. de Roomse pastorie, voor aan de straat tot achter aan een kerkpad,
voor de som van 116 gulden 13 stuivers en 9 penningen

hierop berust ene last van 1/3 in een obligatie van 250 gulden t.b.v. Peter Antonij Franken die Jasper 
Vriends op 20 juni 1775 had beloofd.
verkoper aangekomen door koop op 31 december 1791

27 juni 1794    435/27v-33

Adriaen Schapendonk, 1/5 deel, 
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Jacobus Piggen, voor zichzelf en voor Johanna Piggen, voor 1/5 deel, 
Goijaard van Deelen, Hendrik van Deelen en Geert Frans van Broekhoven en voorn. Goijaard van 
Deelen sla voogden over 3 kinderen van Gerrit van Broekhoven en Jenneke van Deelen, genaamd 
Johanna, Anna Maria en Cornelis, voor 1/5 deel,
Wouter van Rijswijk als man van Hendrika Piggen voor 1/5 deel,
Antonij Hendirk van Irsel voor het laatste 1/5 deel,
allen erfgenamen van Petronella Elias Koolen, gewoond en overleden te Udenhout, testament voor 
notaris Althoffer op 24 december 1791
verkopen aan publiek op 8 en 22 mei 1794 te Udenhout,

akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, 
e.z. Jan Robben, a.z. Jacobus van Rijswijk e.e. Pieter van Waalwijk, a.e. de gemene weg,
verkocht aan Geert Frans van Broekhoven, voor de som van 290 gulden

akkerland, 3/4 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, 
e.z. Jan Flipsen, a.z. de verkrijger, e.e. Peter van Irsel, a.e. de gemene weg,
verkocht aan Aart Peter de Ridder, voor de som van 95 gulden

akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Johannes Heerkens, a.z. Jan van Rijswijk, e.e. Jacobus van Rijswijk, a.e. een gemene weg,
verkocht aan Aart Peter de Ridder, voor de som van 190 gulden

een schaarbos, 2 lopen 6 roeden, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. Arnoldus van den Boer, a.z. weduwe Johannes Brekelmans, e.e. de verkrijger, a.e. de gemene 
weg,
belast met jaarlijks 9 duiten cijns aan de domeinen van Brabant,
verkocht aan Heiliger Peter Verhoeven, voor de som van 96 gulden

een houtbos, zijnde 3/8 delen in de Winkelse steeg, te Udenhout in de Mortel,
e.z. armen van Oisterwijk, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Nicolaas Stoeldraaiers, a.e. de gemeint,
verkocht aan Huijbert Jan Simons, voor de som van 131 gulden

weiland en houtbos, 5 lopen 14 roeden, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Adriaan Schapendonk, a.z. Antonij van Irsel, e.e. Heiliger van Irsel, a.e. de Brandse steeg,
verkocht aan de heer Lucas van Engelen, voor de som van 535 gulden

een heiveld, genaamd den Beemd, 7 lopen 8 roeden, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Adriaan Schaependonk, a.z. Antonij van Irsel, e.e. Andries van den Bosch, a.e. de Brandse steeg,
verkocht aan Catelijn Cornelis van Laarhoven, weduwe Hendrik Heijmans, voor de som van 735 
gulden,

een broekveld, 1 lopen 4 roeden, te Udenhout bij de Vier Beemden,
e.z. Jan Adriaan van Irsel, a.z. Jan Witlox, e.e. Andries van den Bosch, a.e. Jacobus Hamers,
moerputten, 1 lopen 40 roeden, als voor in de Rijte,
e.z. mevrouw weduwe de Bock, a.z. Wouter van Irsel, e.e. Jan Raijmakers, a.e. Adriaan jan 
Schaependonk,
belast met jaarlijks een cijns van 2 stuivers 7 duiten aan Petrus van den Bogerd op St. Thomasdag,
een heiveld, 1 lopen, als voor in de Berkelse beemd,
e.z. Johannes Seelen, a.z. Laureijs Jacobus Verhoeven, e.e. weduwe Pieter van de Sterrem a.e. 
Jacobus van Rijswijk,
verkocht aan Hendrik Jan van Deelen, voor de som van 47 gulden

5 juli 1794    435/34-34

Cornelis Francis van de Pasch, schenkt aan Nicolaas Stoeldraaijers,
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een bakhuis met aangelegen weiland, 18 roeden, te Udenhout in de kleine Mortel,
e.z. armen van Oisterwijk, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Peter van Broekhoven, a.e. Jan van 
Waalwijk,

4 augustus 1794    435/42v-43

Adriaan Arnoldus Hamers, als man van Johanna Jan Ekels, verkoopt aan Adriaen Jan van den 
Bijgaerd,
een heiveld, 4 lopen 15 roeden, te Udenhout in het Winkels broek, in de Drie Beemden,
e.z. Aart van Zon, a.z. Laurens Jacobus Verhoeven, e.e. kinderen Pieter van Heeswijk, a.e. weduwe 
Jan Denis Schapendonk,
belast met jaarlijks 10 stuivers 6 penningen cijns op St. Thomasdag te Oisterwijk aan Johannes 
Antonisse,
voor de som van 155 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 21 april 1789

27 november 1794    435/52v-53

Goijaard Thomas van Irsel, verkoopt aan Adriaan Robbert Koolen als voogd over de 3 kinderen van 
Johannes Adriaan van Irsel en Maria Wagenberg, genaamd Adriaan, Adriaentje en Anna Maria,
een houtbos, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, 
b.z. Jan Hendrik van Irsel, e.e. Francis Simons no:ux:, a.e. Pieter van Strijthoven,
voor de som van 90 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

Francis Adriaen Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel, vernadert koop van houtbos van 1 1/2 
lopen in Biezenmortel (4 februari 1795    435/73v-74)

2 januari 1795    435/59v-60

Marten Miggiel Koolen en Joost Miggiel Koolen, voor henzelf en ook voor hun zuster Willemijn Miggiel 
Koolen, verkopen aan Jan Miggiel Koolen,
teulland, 1 lopen 11 roeden, te Udenhout op het Winkel,
oost de wetering, noord en zuid Jan Miggiel Koolen, west de Spijkerkant,
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk,
publiek verkocht op 23 en 30 december 1794 te Udenhout, voor de som van 42 gulden

teulland, 1 lopen 2 roeden, te Udenhout op het Winkel,
oost Adriaan van Rijswijk, noord Jan Herme Weijgers, west Cornelis Martens, zuid een weg,
item teulland, 1 lopen 2 roeden, als voor,
oost en west weduwe Hendrik Heijmans, zuid een weg, noord Jan Herme Weijgers,
beide percelen samen belast met jaarlijks 45 stuivers aan juffrouw Jeanette(?) te sBosch,
publiek verkocht op 23 en 30 december 1794 aan Catelijn Cornelis van Laarhoven, weduwe van 
Hendrik Heijmans, voor de som van 205 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

4 februari 1795    435/72-73v

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Marten Thomas van Irsel, Francis Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel, Goijaard Thomas 
van Irsel, en Jan de Backer, verkopen aan Heiliger Adriaan van Irsel,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.e. Jan Herme Weijgers, a.e. weduwe Hendrik Heijmans, voorts onbekend,
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)

item een houtbos, 2 lopen, als voor in het Schouteveld,
e.z. Willem Martens, a.z. Jan en Willem Martens, e.e. Pieter van Strijthoven, a.e. de gemeint,

item akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. Jan Raijmakers, b.e. een mestweg,

item akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven, 
b.z. Andries van den Bosch, b.e. een mestweg,
het 3de en 4de perceel belast met jaarlijks 11 vaten rogge aan het blok van het Hinthamereinde te 
sBosch

voor de som van 200 gulden

verkopers aangekomen van Jan en Peter van Rijswijk, hun testament te sBosch 11 mei 1792 notaris 
van 's Gravesande,

22 april 1795    435/82-82v

Arnoldus Vermelis als man van Anna Maria Peter van Broekhoven, verkoopt aan Joost Jacobus van 
Gorkom,
een houtbos, 2 lopen 34 roeden, te Udenhout op de Schoorstraat,
b.z. de verkrijger, voorste eind Maria Burgmans,
voor de som van 150 gulden

verkopers vrouw aangekomen door deling van 11 oktober 1780

30 mei 1795    435/85v-86

Martinus Arnout Verhoeven als man van Barbara Adriaen Witlox, verkoopt aan Andries Cornelis van 
den Bosch,
een weiland, genaamd de Kerkweij, 2 lopen 37 roeden, te Udenhout bij de Schoorstraat,
west weduwe Jan de Ridder, noord Jan Robbe, zuid Andries van den Bosch tot aan de boven oever 
van de gracht, oost de gemene straat,
voor de som van 690 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 23 juni 1794

12 juni 1795    435/86v-87v

Cornelis Goijaard Heeren als man van Petronella Zeger den Ouden, verkoopt aan Adriaan Robbert 
Koolen t.b.v. de twee kinderen van zijn huisvrouw Johanna Peter van Heeswijk in een eerder huwelijk 
verwekt door Adriaan Nicolaas Verhoeven, terwijl de tocht toekomt aan Adriaan Robbert Koolen, zo 
lang hij leeft,
een kamer, staande vast ten noorden het huis ban de nagenoemde verkrijger, met de helft van de hof, 
in het geheel 1/2 lopen, te Udenhout,
zuid de verkrijger, noord Andries Cornelis van den Bosch, strekkende van de straat tot achter aan het 
erf van Andries Cornelis van den Bosch en Miggiel Pijnenburg,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



voor de som van 232 gulden en 10 stuivers,

dezelfde verkopers,
akkerland, 3 1/2 "quartier", te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid weduwe Aart den Ouden, noord Miggiel Pijnenburg en Andries Cornelis van den Bosch, oost de 
verkrijger, west een weg,
verkocht aan Cornelis Aart den Ouden, voor de som van 202 gulden 4 stuivers

verkopers vrouw aangekomen van haar broer Willem Zeger den Ouden

12 juni 1795    435/88-88v

Cornelis Goijaard Heeren als man van Petronella Zeger den Ouden voor de helft, Jan Hendik van Irsel 
voor 1/4 deel en Adriaan Antonij van Irsel, Jenne Maria Antonij van Irsel en Hendrina Antonij van Irsel 
samen voor 1/4 deel, 
een huis, met aangelegen akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
west de verkrijger, oost kinderen Huijbert van Breugel, zuid de armen van Udenhout, noord de gemene 
straat,
verkocht aan Laurens Cornelis van Roessel, voor de som van 800 gulden

verkopers aangekomen van Maria Hendrik van Irsel, in leven huisvrouw van Willem Zeger den Ouden, 
die het kocht op 22 maart 1760

(vernadert voor Laurens Kruijssen als man van Cornelia Verhoeven op 11 mei 1796)

dezelfde verkopers,
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Lourens Marcelisse, west en zuid, weduwe Peter Johannes van Broekhoven, noord Heiliger van 
Irsel no:ux:,
verkocht aan Huijbert Jan Bouwens, voor de som van 131 gulden

verkopers aangekomen van Maria Hendrik van Irsel, in leven huisvrouw van Willem Zeger den Ouden, 
die het kocht op 16 april 1771

dezelfde verkopers,
een weiland, 3 lopen, te Udenhout, t.p. de Leege Reijten,
oost Heiliger van Irsel, noord Peter Joordens en de weduwe Jan van Pieter de Ridder, west 
erfgenamen Wouter Piggen, zuid de lei,
verkocht aan Hendrik Aart Couwenberg, voor de som van 200 gulden

verkopers aangekomen van Maria Hendrik van Irsel, in leven huisvrouw van Willem Zeger den Ouden, 
die het kocht op 4 mei 1767

20 juni 1795    435/90v-94v

Johannes Jan Heerkens, Joost Jan Heerkens, Adriaen Jan Heerkens, Antonij Haans als man van 
Johanna Heerkens, Hendrik Jan Heerkens, voor henzelf en ook voor Peter Jan Heerkens, en Jan 
Miggiel Koolen en Arnoldus Johannes Heerkens als voogden over 4 kinderen van Cornelis Jan 
Heerkens en Maria Miggiel Koolen, genaamd Johanna, Cornelia, Martinus en Antonetta,
hebben publiek verkocht te Udenhout op 26 mei en 11 juni 1795,

een huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen land, hof, dries en boomgaard, 4 lopen, te 
Udenhout in de Slimstraat,
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a.z. Andries Cornelis van den Bosch, a.z. Jan Raaijmakers, e.e. Heiliger van Irsel, a.e. de gemene 
straat,
belast met jaarlijks 13 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch,
belast met jaarlijks 10 stuivers 1 duit aan de domeinen van Brabant
verkocht aan Adriaentje Jan Flipse, weduwe van Peter den Ouden, voor de som van 540 gulden

(vernadert door Adriaan Johannes van Bavel als man van Willemijn Johannes Heerkens op 15 maart 
1796)

een weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Kuil,
e.z. Jan Robben, a.z. Heiliger van Irsel, e.e. erfgenamen Peter Antonij Franken, a.e. het volgende 
perceel,
verkocht aan Catrina Jan Verhoeven, weduwe van Jan Peter de Ridder, voor de som van 610 gulden

een weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Kuil,
e.z. Jan Robben, a.z. Heiliger van Irsel, e.e. weduwe Jan Peter de Ridder, a.e. aan dezelfde weduwe,
verkocht aan Catrina Jan Verhoeven weduwe van Jan Peter de Ridder, voor de som van 365 gulden

teulland, genaamd het Heijveld, 2 lopen, te Udenhout, ten einde de Slimstraat,
e.z. kinderen … Schaependonk, a.z. Jan Slots, e.e. de gemene straat, a.e. Johannes Heerkens,
verkocht aan Peter Jan Heerkens, voor de som van 145 gulden

akkerland, genaamd de Kuijlacker, 4 lopen, te Udenhout bij de Kuil,
e.z. de verkrijger, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Vugts, a.e. Jan Willem Verhoeven,
verkocht aan Adriaen Geert van Loon, voor de som van 275 gulden

29 juni 1795    435/96-97v

Johannes Jan Heerkens, Joost Jan Heerkens, Adriaen Jan Heerkens, Willem Peter van Riel als 
gemachtigde van Hendrik Jan Heerkens, voor henzelf en ook voor Peter Jan Heerkens, en Jan Miggiel 
Koolen en Arnoldus Johannes Heerkens als voogden over 4 kinderen van Cornelis Jan Heerkens en 
Maria Miggiel Koolen, genaamd Johanna, Cornelia, Martinus en Antonetta, verkopen aan Adriaan Geert 
van Loon,
akkerland, genaamd de Kuilacker, 4 lopen, te Udenhout, bij de Kuil, 
e.z. de verkrijger, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Vugts, a.e. Jan Willem Verhoeven,
voor de som van 275 gulden

11 juli 1795    435/97v-98

Joost Johannes Bertens, verkoopt aan Andries Cornelis van den Bosch,
akkerland, genaamd Pruijmsacker, 2 lopen 33 roeden, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost en zuid Arnoldus Couwenberg, noord Teunis van der Velden no:ux:, west de Schoorstraat,
voor de som van 455 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders en broers

28 juli 1795    435/99-101

Jan Adriaen Brekelmans, Nicolaas Adriaen Brekelmans, Antonij Simons als man van Maria Theresia 
Pijnenburg, Johanna Brekelmans, weduwe Arnoldus Vugts, Adriaentje en Anna Maria Andries de Jong, 
welke twee laatsten zich sterk maken voor hun absente broers Wilhelmus en Andries de Jong, 
Willemijna Johanna Brekelmans, Catrina Johanna Brekelmans, Johanna Adriaan Brekelmans, weduwe 
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Geert Hendrik Bertens en Peter Geert Verhoeven, allen erfgenamen van Francis Adriaen Brekelmans, 
gewoond en overleden te Udenhout,
hebben publiek verkocht te Udenhout op 15 en 22 juli 1795,

een weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. erfgenamen Aart Peter de Ridder, a.z. Cornelis van Baast, e.e. Cornelis de Groot, a.e. weduwe 
Geert Bertens,
verkocht aan Cornelia Martin van Abeelen weduwe Johannes Brekelmans,
voor de som van 435 gulden

een houtbos, met de bomen daaropstaande, te Udenhout aan de Gommelse straat,
e.z. Martin Verhoeven, a.z. Maria Peter Wijnand Verhoeven, e.e. Andries Cornelis van den Bosch, a.e. 
de straat,
verkocht aan Catelijn Cornelis van Laarhoven weduwe Hendrik Heijmans, voor 270 gulden

29 juli 1795    435/101-102v

De heer Arnoldus van Irsel, rooms pastoor in Zevenbergen, verkoopt aan Heiliger Adriaan van Irsel,
1 - de helft in een huizing, schuur, schop, hof en aangelegen erf, 32 lopen, te Udenhout op de Loonse 
Molenstraat,
oost en zuid, Adriaan Vermeer, west Augustinus de Rooij, noord de heer Francis van Irsel,
belast met jaarlijks 1 gulden 1 stuiver aan het blok van de Vughterstraat te sBosch
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan de erfgenamen van Van den Endepoel te sBosch

2 - een houtbos, genaamd de Roting, 1 1/2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost kinderen Arien van Irsel, west Giel Willem Giele, zuid kinderen van Strijthoven, noord Peter van 
Heeswijk
belast met jaarlijks 2 stuivers aan de domeinen van Brabant

3 - een houtbosje, 1 lopen, als voor in de Hoek op de Molenstraat,
oost weduwe Jan Schapendonk, west weduwe Aart Verhagen, zuid Jan van Rijswijk, noord weduwe 
Jan Verhoeven

4 - akkerland, houtbos en heide, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost en west kinderen Hendrik van Broekhoven, noord de duin, zuid de gemene baan

5 - akkerland, genaamd de Grintweij, 3 lopen, als voor in de Kuil, 
oost weduwe Francis Brok, west Klaas Verhoeven, zuid Jan Raijmakers, noord Jan Robbe

6 - akkerland, genaamd de Broekacker, 4 lopen, als voor op het Winkel,
oost de gemene straat, west erfgenamen Miggiel Koolen, zuid de verkrijger, noord weduwe Marcelis 
van Hees

7 - akkerland, genaamd de Geer, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost Adriaan Hendrik Bertens, west Cornelis Jan Emmert de Groot, zuid Arien Bertens, noord Adriaan 
Vermeer

8 - houtbos, in twee kopen bijeengekomen, 3 à 4 lopen, als voor ten einde de twee steegden,
oost de heer Jan Watrin, west erfgenamen Wouter Piggen, zuid Jan Willem Verhoeven, noord (niet 
ingevuld)

voor de som van 1450 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 28 april 1778
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31 augustus 1795    435/104-104v

Jenne Maria Peter van Vlijmen, weduwe Adriaan Schonk, verkoopt aan Jan Janse Verhoeven,
een huis, met omtrent 1/2 lopen hof, te Udenhout bij de Gommelse straat,
e.z. een karweg, a.z. kinderen Adriaan Verhoeven, van de straat tot aan het erf van de verkrijger,
voor de som van 87 gulden 10 stuivers

4 september 1795    435/105v-106v

Miggiel Lambert Pijnenburg, verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
een boerenhuis, schuur, bakhuis, hof en boomgaard, met het erf, 4 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
oost de Groenstraat, west het voorste Akkerke, zuid de heeren huizing en hof gehorende aan de 
verkrijger, noord Adriaan Schaependonk
voor de som van 490 gulden

gereserveerd de schuur en het bakhuis tot 1 mei 1797
verkoper aangekomen bij publieke verkoping van 5 november 1792

11 september 1795    435/106v-107

Francis Janse van de Pasch, verkoopt aan Anna Maria Vugts, weduwe Johannes van de Ven,
bos en heide, 2 lopen 15 roeden, te Udenhout in de Biezenmortel, t.p. Roeltjensdijk,
e.z. en e.e. Peter Daandel, a.z. Antonij Priems, a.e. kinderen Willem van Irsel,
voor de som van 150 gulden

1 oktober 1795    435/107-108

Martinus Herme van de Zande, gemachtigd door Hendrik Peter van Granaten, verkoopt aan Peternel 
Peter van Granaten, weduwe van Jan Geert van Rijswijk,
1/3 deel in een schaarbos, in het geheel 2 lopen 43 roeden, te Udenhout t.p. genaamd de Drie 
Beemden,
oost een weg, zuid (niet ingevuld), west weduwe Huijbert Piggen, noord (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 7 stuivers 8 penningen Bavelers cijns
voor de som van ??? (was in een meerdere koop)

3 oktober 1795    435/109v-110

De heer Lucas van Engelen, verkoopt aan Jan Hendrik van Iersel,
een weiland en houtbos, 5 lopen 14 roeden, te Udenhout in de Brand,
e.z. Adriaan Schapendonk, a.z. weduwe Antonij van Irsel, e.e. Heiliger van Iersel, a.e. de Brandse 
steeg,
voor de som van 600 gulden

verkoper aangekomen door koop op 27 juni 1794

29 oktober 1795    435/113v-114

Nicolaas Jan Verhoeven, verkoopt aan Jan Willem Verhoeven,
akkerland, genaamd het Hofken, 2 lopen, te Udenhout t.p. genaamd in den Hoek,
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west de weduwe Aart Verhagen en Willem Hamers, zuid Heiliger van Irsel, oost Jan Thomas van 
Rijswijk, noord weduwe Aart Verhagen,
voor de som van 125 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 4 maart 1765

2 november 1795    435/114-116

Elias Verhagen, verkoopt aan Adriaan Aart Bergmans,

1 - een huis, half bakhuis, halve schuur op het erf van Miggiel Backers no:ux:, staande met aangelegen 
hof, huisplaats, dam en erf, item de akker daaraangehorende, 6 à 7 lopen, genaamd den Binne acker, 
te Udenhout aan de Loonse Molenstraat,

2 - de voorste helft van akkerland, genaamd de Steegacker, met akkerland genaamd de Voorste Osse 
weijde, en de halve dreef daarbijgehorende, 12 lopen, als voor

3 - de achterste helft akkerland, genaamd de Stelt, in het geheel 16 lopen, als voor, naast de 
Broeksteeg

4 - twee weilanden, genaamd de Drieskens, houtbos en heide allemaal aan elkaar gelegen, ruim 12 
lopen, strekkende langs de Broeksteeg met een einde aan Moffenhoeve

5 - twee weiland, genaamd het Leegveld, houtbos en heide aan elkaar gelegen, met de halve dreef, 
strekkende langs de lei tot aan het erf van Lucas van Engelen, scheidende op het brugske

6 - heide en bos, genaamd het Agtserste Heijveld, 16 lopen, als voor, e.z. de verkrijger, a.z. 
Moffenhoeve

7 - heide en turfveld, genaamd de Koekampen, 8 lopen, als voor in de Brand, 
e.z. de lei, a.z. douairière de Bock, e.e. Cornelis Span

8 - de helft in een heiveld, in het geheel 4 lopen, als voor op het Schouwbroek, naast de Schoorstraat

alles belast met jaarlijks een cijns van 4 gulden 16 (bovengeschreven staat 8) stuivers 12 penningen in 
twee posten te betalen aan de heer van Heulwijk(?) op meidag op de hoeve bewoond door Jan Martens 
in de Biezenmortel (Vosselaer)
en nog jaarlijks 1 gulden 17 stuivers 6 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

voor de som van ??? (bij de verkoop horen ook gronden onder Loon op Zand= totaal 8000 gulden)

verkoper aangekomen van zijn vader, deling heden

24 november 1795    435/122-123

de heer Jan Herme Wijgaers, verkoopt aan Jan Peter Willems,
een hoeve en landerijen, met de potingen, houtgewassen en gerechtigheden, te Udenhout t.p. de 
Biezenmortel,, bestaande uit een woonhuis, schuur, schop en bakhuis, hof en boomgaard en 
aangelegen erfenissen en teullanden, alles tezamen 53 lopen 10 roeden,
oost weduwe Adriaan Lommers, west kinderen Willem van Irsel, zuid weduwe Hendrik Heijmans c.s., 
noord de gemene straat (het volgend perceel)
item een weiland, in twee percelen, 16 lopen, de lei tussen beide, als voor,
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oost Antonij Jan Priems (weduwe Adriaan Lommers), west de verkrijger c.s. (kinderen Willem van Irsel), 
zuid weduwe Jacobus van de Pas c.s. (het vorige perceel), noord Peter van Heeswijk c.s., (de gemene 
straat)
item de broekvelden en beemden, 28 lopen, 
oost Antonij Jan Priems c.s., west de verkrijger c.s., zuid weduwe Jacobus van de Pas c.s., noord Peter 
van Heeswijk c.s.,
item een heiveld, 10 lopen, als voor in de biezenmortel,
oost en zuid de straat, west kinderen Willem van Irsel c.s., noord Geert Cornelis van Irsel c.s.
voor de som van 6500 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, die het gekocht hadden van het geefhuis te sBosch aldaar op 
23 november 1763

24 november 1795    435/124v-125

Heiliger Adriaan van Irsel verkoopt aan Adriaan Aart Bergmans,
een houtbos, in twee kopen bijeengekomen, 3 à 4 lopen, te Udenhout, ten einde de twee steegden,
oost de verkrijger, west Jan Willem Verhoeven, zuid het kind van Adriaan Steven Burgmans, noord Jan 
Peter Hamers,
voor de som van 275 gulden

verkoper aangekomen van zijn broer Arnoldus op 29 juli 1795

10 december 1795    435/125-125v

Antonij Marten Heessels, als man van Johanna Hendrik van Irsel, verkoopt aan Antonij Gabriel 
Heesters,
26/27 deel in een akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuil, genaamd de Patacker,
zuid Jan Raijmakers, west Laurens Piggen, noord Johannes Watrin, oost kinderen Adriaan Piggen,
voor de som van 180 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 8 oktober 1793

6 januari 1796    435/126-126v

Adriaen Jan Schapendonk, verkoopt aan Jan Adriaan Slots,
1/4 deel in een boske, genaamd het tweede Buntbos, in het geheel 3 lopen,
te Udenhout op de Schoorstraat,
oost Teunis van der Velden no:ux:, west de halve steeg, zuid Andries Cornelis van den Bosch, noord 
de verkrijger,
voor de som van 30 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 16 januari 1788

6 januari 1796    435/126v-127

Willem Peter Bertens als man van Peternel Jansen, verkoopt aan Johannes Marten Nouwens,
de helft in ene broekveld (waarvan Huijbert van Berkel de andere helft bezit), te Udenhout op de 
Schoorstraat,
e.z. tevoren Frederik Antonisse, z.a. prins van Sutlzbach, te voren Miggiel Pijnenburg no:ux:,
voor de som van 26 gulden

verkoper aangekomen door afgang van toch op2 mei 1794
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6 februari 1796    435/129v-130

Heiliger Adriaan van Irsel, verkoopt aan Cornelis Hendrik Heijmans, t.b.v. zijn moeder Catelijn Cornelis 
van Laarhoven, weduwe Hendrik Heijmans,
teulland, 1 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
e.e. Jan Peter Willems, a.e. de verkrijger, 
voor de som van 117 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen door koop op 4 februari 1795

6 februari 1796    435/130-130v

Heiliger Adriaan van Irsel, verkoopt aan Huijbert Simons,
1/4 deel in 6 lopen nieuw erf, nu schaarbos, te Udenhout op het Winkel, in de Nieuw erve,
oost weduwe Cornelis Heerkens, zuid kinderen Jan Brekelmans, noord Marten van Krieken, west 
gemene heide,
belast met jaarlijks 6 duiten in een meerdere cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 120 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws grootvader Gijsbert Peter van Rijswijk

24 februari 1796    435/131-131v

Petronella Aart van Helvoirt, weduwe Huijbert Jans van Berkel, ziet af van haar recht op tocht t.b.v. 
haar 4 kinderen Gerardus Brekelmans als man van Maria van Berkel, jan Huijbert van Berkel, Cornelis 
Adriaan Poirters als man van Anna Maria van Berkel en Wouter van Berkel, op de volgende percelen:
akkerland, 2 lopen 13 roeden, genaamd den Hoekacker, te Udenhout op de Houtse straat,
oost kinderen Lambert van Delft (Diest?), west en zuid de verkrijger, noord het volgende perceel,
teulland, 2 lopen 34 roeden, genaamd de Straatacker, als voor,
noord Adriaan Bergmans, oost kinderen Lambert van Delft, zuid de verkrijger, west de straat,

24 februari 1796    435/131v-132v

Gerardus Brekelmans als man van Maria van Berkel, jan Huijbert van Berkel, Cornelis Adriaan Poirters 
als man van Anna Maria van Berkel en Wouter van Berkel, verkopen aan Joost Jacobus van Gorkom,
akkerland, 2 lopen 13 roeden, genaamd den Hoekacker, te Udenhout op de Houtse straat,
oost kinderen Lambert van Delft (Diest?), west en zuid de verkrijger, noord het volgende perceel,
teulland, 2 lopen 34 roeden, genaamd de Straatacker, als voor,
noord Adriaan Bergmans, oost kinderen Lambert van Delft, zuid de verkrijger, west de straat,
voor de som van 1000 gulden

29 februari 1796    435/134v-135

Jan van der Sterre, gemachtigd door Adriaan van der Sterre, en van Francis van der Sterre, hebben 
publiek verkocht te Udenhout op 9 en 16 februari 1796,

een weiland, genaamd de Nieuwe Weijde, 2 lopen 21 roeden, te Udenhout bij de Kleine Mortel,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. de verkrijger, e.e. Jan Peter van Irsel, a.e. weduwe Laurens 
Vermeer,
verkocht aan Adriaan Jan Schaependonk aan de kreitenmolen, voor de som van 365 gulden
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een weiland, genaamd het Venneke, 1 lopen 2 roeden, te Udenhout bij de Kleine Mortel,
e.z. Jan Peter van Irsel, a.z. en e.e. weduwe Peter van Irsel, a.e. kinderen Jan Bertens,
verkocht aan Gerardus Cornelis Simons, voor de som van 142 gulden

verkopers aangekomen van hun neef Jan Peter Huijsmans, gewoond en overleden te Udenhout

10 maart 1796    435/136-137v

Andries van Tilburg als man van Petronella Hendrik van der Schoor, verkoopt aan Jacobus Laurens 
van Roessel als man van Maria Peter Hamers en Peter Peter Hamers,
een huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen hof en erf, 3 lopen, te Udenhout op de Loonse 
Molenstraat,
e.z. Jan van der Sterre, a.z. weduwe Gerrit van Cleev, e.e. sheeren straat, a.e. erf van de verkrijger
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch

item teulland, 47 roeden, genaamd de Halve weijde, als voor,
e.z. Cornelis van Hees, a.z. gemene weg, voor Hendrien Adriaan van der Schoor, achter Cornelis 
Span,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan de heer van Oorschot te sBosch
item teulland, 49 roeden, genaamd de Blomweij, als voor,
e.z. weduwe Jan Hendriks, a.z. Cornelis Span, voor de verkrijger, achter een weg,

item een weiland genaamd het Latbosch, 1 lopen 23 roeden, als voor,
e.z. kinderen Adriaan van der Schoor, a.z. de verkrijger, voor Adriaan Aart Bergmans, achter de 
verkrijger,

deel van een perceel heide en moerputten, 5 lopen 35 roeden, als voor in de Brand,
noord Willem Piggen, zuid Cornelis van den Boer, west weduwe Cornelis Schenkers, oost (niet 
ingevuld)

voor de som van 700 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, behalve de wei Latbosch, die hij kreeg door nadering 
van Marten van Rijswijk

2 mei 1796    435/144-144v

Jan Peter van den Bosch, tevens voor zijn broer Andreas Peter van den Bosch, verkopen aan Andries 
Cornelis van den Bosch,
heide, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Heijstreepe,
e.z. Antonij Gabriel Heesters, a.z. Anna Maria Lambert Verhoeven, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. (niet 
ingevuld)
voor de som van 53 gulden

verkopers aangekomen van hun ouders

10 mei 1796    435/144v-145

Francis Adriaan Leijten verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
akkerland, genaamd het Voorste Ackerke, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
b.z. Adriaan Schaependonk, b.e. de verkrijger
voor de som van 390 gulden
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het hout is apart verkocht en zal binnen twee jaar geruimd moeten zijn
belast met het recht van overweg over zeker preceel weiland en houtbos in de Brandse steeg, 
aangekomen van Lucas van Engelen, transport van 3 oktober 1795

verkoper aangekomen door koop van de erfgenamen Francis van Boelen, op 5 november 1792

31 mei 1796   435/147v-148v

Cornelis Geert van Irsel, als man van Cornelia Hendrik Berkelmans, Bartel van Hulten als man van 
Helena Hendrik Berkelmans, Cornelia Adriaan Schapendonk als man van Anna Maria Hendrik 
Berkelmans, en Jan van der Sterre en Michiel Pijnenburg als voogden van Francis Hendrik 
Berkelmans, zoon van Hendrik Berkelmans en Adriana Maria Brok, geven aan Ida Berkelmans, laatst 
weduwe van Peter van der Sterre, het recht van overweg van de gemene straat naar haar huizing, nr. 
112, te Udenhout aan de Kruisstraat, voorheen bewoond door Geeling Schalk.
Ze mag met paard en kaar van en naar haar woning komen, met een kruiwagen of te voet al naar heer 
believen.

22 juni 1796    435/148v-151

Ida Berkelmans, laatst weduwe van Pieter van der Sterre en eerder van Andries Verhaegen, verkoopt 
aan Willem Peter van Riel,
een huis, schop en hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Paulina van Dijk weduwe Francis van Hasselt, zich scheidende op de gestelde bakens aan de ene 
en een kerkpad aan de andere zijde, voor van de kerkweg en achter het erf van Peter Janse,
voor de som van 495 gulden

dezelfde verkoopster, verkoopt aan Bartel van Hulten,
hof, 5 kwart lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Andries van den Bosch, a.e. Pieter Janse en Johannes Marten Heessels,, e.e. een mestweg, a.s. 
de straat
belast met jaarlijks 3 vaten en 3 koppen rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit 
kwartier
voor de som van 330 gulden

dezelfde verkoopster, verkoopt aan Paulina van Dijk, weduwe Francis van Hasselt,
een groot spatieus wel ter nering staande huizing, voorzien van verschillende vertrekken, sedert weinig 
jaren geheel nieuw getimmerd, met de hof daar aan gelegen, te Udenhout aan de Kruisstraat, tot aan 
de afbakening van het erf van Willem Peter van Riel aan de ene en Jan Robbe aan de andere zijde, 
e.e. Francis Adriaan Leijten en meer anderen, a.e. de kerkweg,
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan Peter Janse
belast met jaarlijks 1 gulden voor het recht van overweg met kar en paard aan kinderen en erfgenamen 
van Hendrik Berkelmans,
voor de som van 2000 gulden

dezelfde verkoopster, verkoopt aan Paulina van Dijk, weduwe van Francis van Hasselt,
een broekveld, genaamd de Knuttert, 2 à 3 lopen, te Udenhout in de Leege Reijte,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Heijliger van Irsel, e.e. de Hesseldonk, a.e. Martinus Pijnenburg,
voor de som van 120 gulden

28 juni 1796    435/151-152
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Antonij Marten Heessels, als man van Johanna Hendrik van Irsel, verkoopt aan Adriaan Geert van 
Loon,
een heiveld, 1 lopen 25 roeden, te Udenhout in de Hesseldonk,
e.z. weduwe Francis Brekelmans, a.z. en e.e. Boetius Stalpert van der Wiele, e.e. Antonij Jan Broere,
belast met jaarlijks 21 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
voor de som van 16 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 8 oktober 1793

27 juli 1796    435/156-156v

Heijliger Adriaan van Irsel, verkoopt aan Jacobus Laurens van Roessel als man van Maria Peter 
Hamers en Peter Peter Hamers,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout t.p. de Schijf bij de Loonse Molenstraat,
noord de verkrijgers, west de gemene straat, zuid weduwe Adriaan van Irsel, oost Adriaan Peter 
Driesse
voor de som van 360 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 28 april 1778, die het kocht op 18 december 1764

10 augustus 1796    435/158-166
taxatie van de goederen van Willem Blanket

f.163v - Onder Udenhout
53 - een perceel broekveld en houtbos, 7 lopen, te Udenhout in de Biesmortel, waarop een grote partij 
zware eiken bomen staan, geschat op 1200 gulden

54 - de helft in een hoeve, bestaande uit huis, stal, schuur, schop, hoven, boomgaard, akker- en 
weiland, broek, hei en straaiselvelden, beplant met veel welwassende eiken bomen en verdere 
houtgewassen, in het geheel groot volgens de laatste meting 127 lopen en 49 roeden, deze helft 
geschat op 5000 gulden

27 september 1796    435/182-182v

Michiel Backers als man van Arnolda Verhagen, verkoopt aan Jan Babtist Robbe t.b.v. Geert Frans van 
Broekhoven,
een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Groenstraat bij de Assentse steeg,
oost en west de verkrijger, zuid Lucas van Engelen, noord Arnoldus Ophorst,
voor de som van 74 gulden

verkopers aangekomen van haar ouders,

19 december 1796    435/194-194v

Willem Adriaan van Irsel, verkoopt aan Antonij Peter Couwenberg,
akkerland, 1/2 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Adriaan van de Plasch, a.z. en e.e. Paulus van Strijthoven, a.e. de verkrijger,
voor de som van 43 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

20 december 1796    435/194v-195
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Cornelis Koolen, verkoopt aan Anna Maria Vugts, weduwe Johannes van de Ven,
een weiland, 5 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Jan Peter Witlox, west Adriaan Peter Vermeer, zuid en noord de lei,
voor de som van 590 gulden

verkoper aangekomen door koop op 11 januari 1788

20 december 1796    435/195v-196

Anna Maria Vugts, weduwe Johannes van de Ven, verkoopt aan Martin Jan Bergmans,
bos en heide, 2 lopen 15 roeden, te Udenhout in de Biesmortel, t.p. Roeltjensdijk,
e.z. en e.e. Peter Daniels, a.z. Antonij Priems en de verkrijger, a.e. kinderen Willem van Irsel
voor de som van 150 gulden

verkoper aangekomen door koop op 11 september 1795

20 december 1796    435/196-196v

Jan Adriaan Witlox, verkoopt aan Jan Jansz Raijmakers,
akkerland, 2 lopen 15 roeden, te Udenhout in de Slimstraat,
noord de verkrijger, zuid weduwe Adriaan van Irsel, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 400 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 23 juni 1794

28 december 1796    435/196v-197

Jan Willems, verkoopt aan Arnoldus Daniel van Son,
zuidwaartse helft in een weiland, genaamd den Brand, in het geheel 12 lopen, te Udenhout,
oost het gasthuis, west Heiliger van Iersel, zuid de lei, noord de wederhelft,
belast met jaarlijks de helft in een gewincijns van 8 stuivers en 2 penningen aan de erfgenamen van 
mevrouw de weduwe van Hanswijk op de hoeve in Biezenmortel (de Vosselaer)
voor de som van 170 gulden

verkoper in het geheel aangekomen door koop op 20 november 1793

8 maart 1797    435/208-209

Willem Arnoldus Couwenberg, Gerardus Adriaan Pijnenburg, als man van Maria Arnoldus Couwenberg, 
Cornelis Brouwers als man van Jenneke Arnoldus Couwenberg en Helena Arnoldus Couwenberg, 
verkopen aan Andries Cornelis van den Bosch,
teulland, weiland en bos, 6 lopen 23 roeden, te Udenhout aan de Schoorstraat,
noord Antonij van der Velde en de verkrijger, oost Joost Bertens en Cornelis van Broekhoven, zuid Jan 
Watring, west de Schoorstraat, voor de som van 800 gulden

verkopers aangekomen van hun vader

22 maart 1797    435/210-210v

Adriaen Adriaen Verhoeven verkoopt aan Andries Cornelis van den Bosch,
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een houtbos, 2 lopen te Udenhout achter de Groenstraat,
oost Arnoldus Denis van den Boer, zuid Jan Crijn van Strijthoven, west vrouwe douairière de Bock, 
noord weduwe Antonij Hendrik van Irsel,
voor de som van 190 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader Adriaen Jan Verhoeven, akte van tocht voor schepenen van Den 
Bosch 26 juli 1793, deling alhier op 8 november 1793

1 april 1797    435/214v-215v

Jan Peter Willemse, verkoopt aan Aart Daniel van Zon,
teulland, genaamd den Winkel Acker, 10 lopen, te Udenhout t.p. de Biesmortel,
noord de verkoper, zuid weduwe Hendrik Heijmans c.s., oost weduwe Adriaan Lommers, west Cornelis 
Nicolaas van de Pasch,
voor de som van 1255 gulden

verkoper aangekomen door koop van Jan Herme Wijgaers op 24 november 1795

2 mei 1797    435/218-218v

Jan Adriaen van Irsel, verkoopt aan Hendrik Aart Couwenberg,
een huis, bestaande uit drie woningen met een turfschop en erf daaraangelegen, te Udenhout aan de 
Kruisstraat,
voor aan sheeren straat, verder rondom erf van Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de Ridder, 
voor de som van 305 gulden

verkoper aangekomen door mengeling met Antonij Gabriel Heesters op 22 april 1794

8 mei 1797   435/222-222v

Adriaen Jan Heerkens verkoopt aan Adriaen Cornelis Vermeer,
een perceel heide en waterputten, 1 lopen 16 roeden, genaamd de Rijt, te Udenhout in de Brandse 
steeg,
e.z. weduwe Jan Peter de Ridder, a.z. weduwe Adriaen Nicolaas Verhoeven, e.e. de Brandse steeg, 
a.e. vrouw douairière de Bock,
belast met jaarlijks een cijns van 17 duiten aan het kantoor van de episcopale goederen te sBosch
voor de som van 25 gulden
gereseveerd het recht om twee roeden turf te steken dat voor het passeren is verhuurd

8 mei 1797   435/223-223v

Arnoldus Johannes Heerkens, verkoopt aan Johannes Jan de Ridder, Adriaan Jan de Ridder en 
Johanna Jan de Ridder,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. de verkrijgers, a.z. Jan Pijnenburg, e.e. Jacobus Geert van Rijswijk, a.e. een mestweg,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling vandaag gepasseerd
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