Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 436 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
mei 1797 - september 1799
31 mei 1797

436/4-4v

Hendrik Geert Brekelmans, Jan Geert Brekelmans, mede voor hun afwezige broer Peter Geert
Brekelmans, verkopen aan Pieter Geert Brekelmans,
3/4 deel onbedeeld in 1 lopen straaiselveld, zijnde 1/8 deel in de Schoorbeemd, te Udenhout t.p.
genaamd het Leegschoor,
e.z. Teunis van der Velden, verder rondom Gommert de Kort,
voor de som van nihil
verkopers aangekomen van hun ouders

6 juni 1797

436/8-9

Jan Adriaan van Irsel, verkoopt aan Jan Dorus de Jong,
een turfveld, te Udenhout in de Verlooren brand,
west Jan Miggiel Koolen, voorts onbekend
2/3 deel onbedeeld in de helft van een uitgedolven moerveld, als voor, in het geheel 2 lopen,
reengenoten onbekend
item een turfveld, 2 lopen, als voor in de Brand,
west mevrouw de weduwe de Bok, noord de H geest van sBosch, noord Nicolaas Verhoeven,
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 90 gulden
verkoper aangekomen eerste perceel door koop van Antonij Johannes Elisse op 30 december 1790,
laatste perceel door koop van Cornelis Koolen op 7 mei 1792
7 juni 1797

436/9-9v

Cornelis Goijaard Heeren, als man van Petronella Zeger den Ouden, verkoopt aan Jacobus Laurens
van Roessel, als man van Maria Peter Hamers,
teulland, 1 lopen, te Udenhout aan Loonse Molenstraat in de Schijf,
oost, west en zuid, de verkrijger, noord een mestweg
voor de som van 118 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders.
14 juni 1797

436/9v-10v

Jan Peter Willems, Peter Adriaan Vermelis, als man van Jacomijn Peter Willems, Maria Peter Willems,
en Jacobus Peter Willems, verkopen aan Arnoldus Daniel van Zon,
een broekveld, genaamd de Meuwisse, 1 lopen 16 roeden, te Udenhout,
oost Jan van Strijthoven, west weduwe Antonij van Irsel, zuid Arnoldus van Zon, noord Andries van
Vugt
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voor de som van 60 gulden
verkoper aangekomen van hun oom Lucas van Zon, volgens testament van 12 februari 1776
26 juni 1797

436/13v-14

Adriaan Arnoldus Witlox, verkoopt aan Johanna Maria Arnoldus Witlox,
de helft in akkerland, in het geheel 6 lopen, genaamd de Paar acker, te Udenhout, in de Achthoeven,
omtrent de Groenstraat,
zuid en west de verkrijgster, voorts (niet ingevuld)
voor de som van 300 gulden
verkoper aangekomen door koop van Hendricus Maas,
19 juli 1797

436/16-17v

Laurens Jan Kruijssen, als man van Cornelia Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Arnoldus Johannes
Heerkens
een huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost en noord Peter van Strijdhoven, west Adriaan Vugts, zuid de straat
belast met jaarlijks 8 vaten rogge en nog de helft in 8 vaten rogge aan het groot Begijnhof in sBosch,
ook nog 1 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout en Berkel,
2 - item een weiland, genaamd de Nieuwe erve, 4 lopen, als voor bij Brabants Hoek,
noord Jan Adriaan Verhoeven, voorts de gemene hei
3 - item akkerland, 2 lopen, genaamd de Winkelacker, als voor op het Winkel,
oost de mestweg, west Frans Peter Vermeer, zuid de straat, noord Adriaan Verhoeven
4 - item een weiland, genaamd de Keusweij, 1 1/2 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost Cornelis van de Pas, west de straat, zuid Johanna Wouter Piggen, noord Lammert Verhoeven,
5 - item een weiland, 3 lopen, als voor op het Winkel, omtrent de Gommelse straat,
oost weduwe Jan de Lepper, west Heiliger van Irsel, zuid Lammert Verhoeven, noord Arnoldus van
Zon,
6 - item akkerland, 5 lopen, genaamd de Berkhof, als voor,
oost de straat, west de heer Kleijnefelt, zuid Pieter van Strijthoven, noord Heiliger van Irsel,
7 - een weiland, 3 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost weduwe Francis van Roessel, west Peter van Irsel, noord Andries van den Bosch,
voor de som van 400 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar vader, deling van 8 november 1793
19 juli 1797

436/18-19

Arnoldus Johannes Heerkens, als man van Johanna Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Laurens Jan
Kruijssen,
akkerland, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost Jan Slots, west de straat, zuid kinderen Arnoldus Smolders, noord Joost van Gorkom
2 - item een weiland, 2 lopen, als voor op de Houtse straat,
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oost Adriaan Bergmans, west erfgenamen Aart de Ridder, zuid de steeg, noord erfgenamen Andries
Verhaegen
3 - item een broekveld, genaamd den Beemd, 6 lopen, als voor aan de Schoorstraat, oost Adriaan
Bergmans, west Heiliger Verhoeven, zuid Heiliger van Irsel, noord de straat
4 - akkerland, genaamd den ouwen grooten acker, 4 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost een mestweg, west en zuid Jan Janse Verhoeven, noord Jan van Broekhoven
5 - item een houtbos, 1 lopen, genaamd de Hel, als voor,
oost de Giersbergse steeg, west de heer Stalpart van de Wiele, noord Andries van den Bosch,
voor de som van 350 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar vader, deling op 8 november 1793
14 augustus 1797

436/21-22

Martinus Arnout Verhoeven, als man van Barbara Adriaan Witlox, verkoopt aan Arnoldus Denis van den
Boer
een huis, met akkerland en weiland, genaamd de Huijsplek, 4 lopen, 18 roeden, onder Dingbank van
Oisterwijk, t.p. de Kreitenmolenstraat,
oost en west, Jacobus van Rijswijk, noord weduwe Adriaan Verhoeven, zuid de gemene straat,
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 830 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 23 juni 1794
14 augustus 1797

436/22-22v

Martinus Arnout Verhoeven, als man van Barbara Adriaan Witlox, verkoopt aan Jan Crijn van
Strijthoven,
een weiland 3 lopen 11 roeden, te Udenhout in de Leegrijten,
oost kinderen Adriaan van Bavel, west Elias van Grevenbroek, noord weduwe Jan de Ridder, zuid Jan
van Broekhoven,
voor de som van 530 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 23 juni 1794
14 augustus 1797

436/23-23v

Martinus Arnout Verhoeven, als man van Barbara Adriaan Witlox, verkoopt aan
een broekveld, 1 lopen 9 roeden, te Udenhout aan de Gommelse straat,
noord weduwe Adriaan Vermeer, west weduwe Hendrik Heijmans, e.e. de straat, a.e. weduwe Francis
Andries van den Bosch(?),
voor de som van 110 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 23 juni 1794
21 augustus 1797

436/73-74v
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Carel Storm van 's Gravesande, notaris en procureur te sBosch, als gemachtigde van Cornelis Verbunt,
te Tilburg, als man van Helena Blonket, enig kind van wijlen Willem Blonket, verkoopt aan Peter
Hendrik Heijmans (publiek verkocht op 22 juni en 6 juli 1797)
een hooibeemd, beplant met eiken bomen, te Udenhout, t.p. Biezenmortel, 7 lopen,
oost Andries Cornelis van den Bosch, zuid Jan Janse Verhoeven,
voor de som van 735 gulden
Willem Blonket aangekomen van zijn vrouw
Dezelfde verkoopt aan Jacob Kien, (publiek verkocht op 22 juni en 6 juli 1797)
de onbedeelde helft in een adellijk huis, stal, schuur, schop, bakhuis, hoven, boomgaard, akkerland en
weilanden, broek-, hei- en straaiselvelden, beplant met vele eiken bomen, 127 lopen 49 roeden, te
Udenhout in de Biezenmortel,
de koper zal moeten gedogen dat op deze hoeven jaarlijks op meidag het cijnsboek, nu competerende
aan mevrouw van Hanswijk, wordt ontvangen.
voor de som van 3900 gulden
Willem Blonket aangekomen door koop van Cornelis van Heusden, te sBosch op 9 mei 1786
25 augustus 1797

436/76-76v

Adriaan Wijnant Verhoeven, verkoopt aan Adriaan Cornelis Vermeer,
een broekveld, 1 1/2 lopen, genaamd de Langenbeemd, te Udenhout in de Biezenmortel,
a.z. Andries Cornelis van den Bosch, a.z. Heiliger van Irsel, e.e. weduwe Laurens Vermeer, a.e. Jan
Verhoeven
voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader
25 augustus 1797

436/76v-77

Antonij Couwenberg, verkoopt aan Jan Adriaan van Irsel,
een uitgeturfd moerveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Cnaperij,
e.z. de verkrijger, a.z. de lei, e.e. de verkoper met meer andere goederen
belast met jaarlijks 3 stuivers in een meerdere pacht aan de armen van Loon,
voor de som van 50 gulden
verkoper aangekomen door koop van Cornelis van Heusden op 14 september 1785
2 november 1797

436/84-84v

Cornelis Janse en Jan Peter Pijnenburg als voogden van de 4 kinderen van Gijsbertus Tielemans en
Jenne Maria Jansen, verkopen aan Gijsbert van den Hooven (publiek verkocht op 13 oktober 1797),
teulland, 2 lopen, te Udenhout aan de kreitenheide, bij Scheurenhoeve,
e.z. Johannes van de Wiel, a.z. Martinus van Abeelen, e.e. Kreitenheide tot aan het erf van de heer van
Son,
voor de som van 41 gulden
11 november 1797

436/87-87v

Gijsbert van den Hooven, verkoopt aan Pieter Willem Smolders,
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teulland, 2 lopen, te Udenhout aan de Kreitenheide, bij Scheurenhoeve,
e.z. Johannes van de Wiel, a.z. Martin van Abeelen, e.e. de Kreitenheide tot aan het erf van de heer
van Son
27 november 1797

436/90v-91

Willem Peter van Riel, verkoopt aan Cornelis Koolen,
een huis, schop en hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Paulina van Dijk, weduwe Francis van Hasselt, a.z. de kerkpad, strekkende van de kerkweg tot aan
het erf van Peter Janse,
voor de som van 625 gulden
verkoper aangekomen door koop op 22 juni 1796
13 december 1797

436/93v-94

Nicolaas Adriaan Brekelmans, verkoopt aan Catrina Jan Verhoeven, weduwe van Jan Peter de Ridder,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout achter de Groenstraat,
e.z. en e.e. weduwe Antonij Hendrik van Irsel, a.z. Arnoldus van den Boer, a.e. Peter Geert Verhoeven,
voor de som van 315 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
14 december 1797

436/94-94v

Thomas Arien Kuijs, als man van Maria Jan Peter Witlox, verkoopt aan Arnoldus Storimans en Cornelis
Jan Vugts als voogden van de kinderen van Pieter van Heeswijk,
een weiland, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost de verkrijger, west Gerard Meijs, zuid weduwe Johannes van de Ven, noord Gerard Meijs,
voor de som van 320 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
18 december 1797

436/95-98

Michiel Backers, als man van Arnolda Verhagen, verkoopt aan Peter Peter Hamers en Jacobus
Laurens van Roessel,
1 - een grote schone welgelegen hoeve, bestaande uit een huizing, schop, paardenstal, halve schuur
en half bakhuis, staande het bakhuis op het erf van Adriaan Bergmans, alsmede de hof, huisplaats en
dam, met een perceel akkerland, genaamd de Bosacker, 12 lopen, met de dreef, groot 4 à 5 lopen, te
Udenhout aan de Loonse Molenstraat,
e.z. Adriaan Bergmans met de steegacker, gereserveerd de mastbomen die bij de schuur staan,
2 - de achterste helft van een perceel akkerland, in het geheel 12 lopen, als voor aan de Broeksteeg
3 - de voorste helft in een perceelakkerland, genaamd de Stelt, in het geheel 16 lopen, als voor aan de
Steegacker en Osse weijden,
4 - een akkerland, genaamd de Osse weijde, 6 lopen, als voor aan de dreef, waarvan de wederhelft van
de dreef aan dit perceel behoort,
5 - een weiland, houtbos en heide, genaamd de Konkel, alle aan elkaar gelegen, (geschat) 20 à 25
lopen, strekkende van het erf van Moffenhoeve, de heer Lucas van Engelen en meer anderen,
gereserveerd met mastbomen, tussen twee heivelden door,
6 - een weiland, genaamd de Voorste weijde, met nog een stuk perceel genaamd het Latbosch aan
elkaar gelegen, 12 lopen, als voor, e.z. Lucas van Engelen, a.z. en b.e. Adriaan Bergmans,
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7 - de helft in een houtbos en turfveld, genaamd de Binnen Liessert, in het geheel 12 lopen, als voor in
de Brand aan het Lieserd steegske,
8 - de helft in een heiveld, in het geheel 4 lopen, als voor op het Schouwbroek naast de Brand,
belast met jaarlijks 4 gulden 8 penningen aan de erfgenamen van mevrouw van Hanswijk, te betalen op
1 mei op de hoeve nu bewoond door Jan Cornelis Martens,
belast met jaarlijks 1 gulden (±) aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch
voor de som van 5040 gulden
Dezelfde verkoopt aan Teunis van der Velden en Cornelis Aart Bergmans, (publiek verkoop 25 oktober
en 8 november),
een houtbos, 8 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, met de helft van de steeg, die open moet
blijven om te kunnen wegen door iedereen die daartoe gerechtigd wordt,
oost en zuid de verkoper, noord de steeg, west de waterloop,
voor de som van 472 gulden
dezelfde verkoopt aan Cornelis Schenkers, (publiek verkoop 25 oktober en 8 november),
een houtbos, genaamd de Steenheuvel, met de helft van de steeg, die open moet blijven om te kunnen
wegen door iedereen die daartoe gerechtigd is, 6 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
oost de Prins van Salm, west de waterloop, zuid de steeg,
voor de som van 370 gulden
dezelfde verkoopt aan Adriaan Aart Bergmans, (publiek verkoop 25 oktober en 8 november),
een houtbos, 8 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat, met de helft van de steeg, die open
moet blijven om te kunnen wegen door iedereen die daartoe gerechtigd is,
oost de waterloop, zuid de steeg, west de verkoper, noord de verkrijger,
voor de som van 347 gulden
dezelfde verkoopt aan Francis Steven Burgmans en Andries Cornelis van den Bosch, (publiek verkoop
25 oktober en 8 november),
de onbedeelde helft in een moeveld genaamd de Lieserd of den Brand, in het geheel 12 lopen, te
Udenhout aan het Lieserts hecke, met de steeg, die open moet blijven om te kunnen wegen door
iedereen die daartoe gerechtigd is,
voor de som van 282 gulden
19 december 1797

436/101v-102

Willem Embert Bouwens, verkoopt aan Catelijn Cornelis van Laarhoven weduwe Hendrik Heijmans,
1/3 deel in akkerland, in het geheel 2 lopen, te Udenhout t.p. de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Francis Andries van den Bosch, a.z. de verkrijgster, e.e. Jan Watring, a.e. Jan Peter
Willems,
voor de som van 85 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
9 januari 1798

436/107-107v

Arnoldus Johannes Heerkens, verkoopt aan Willem Peter van Riel,
akkerland, genaamd den Honds-acker, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Jan Robben, west de armen van Udenhout, zuid een mestweg, noord Elias Grevenbroek,
item akkerland, 1 lopen, genaamd de negelgen als voor,
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oost de armen van Udenhout, zuid de gemene weg, west Jan Hendrikx, noord Adriaan Schoenmakers,
voor de som van 510 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 8 mei 1797
16 januari 1798

436/110-111

Peter Janse als man van Johanna Jan Koolen, Peter van Loon als man van Adriaentje Jan Koolen,
Wouter Jan Koolen, Jan Jacobus van Rijswijk als man van Maria Jan Koolen, Meggelien Jan Koolen,
Adriaen Jan Koolen en Antonet Jan Koolen, verkopen aan,
een weiland, 1 lopen 20 roeden, te Udenhout t.p. genaamd de Osse Weijde,
e.z. Heiliger van Irsel no:ux:, a.z. kind van Adriaan Steven Burgmans, e.e. Peter Heijmans, a.z.
kinderen Peter van den Bosch,
gereserveerd 3 eiken bomen die met "Bleckerstijd" 1799 geruimd moeten zijn
voor de som van 130 gulden
verkopers aangekomen van Adriaentje Arien Vermeer, weduwe Jan Wouter Coolen, die het verkregen
had van haar behuwd zusters Maria Wouter Koolen
27 januari 1798

436/113v-114

Peter Joost Joordens, verkoopt aan Pieter Jan van Waalwijk,
akkerland, genaamd den Buund Acker, 1 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost en zuid, Andries Cornelis van den Bosch, west Jan Slots, noord huisvrouw van de verkrijger de
tocht,
voor de som van 112 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn oom Peter Adriaan Joordens, deling 20 augustus 1788
27 januari 1798

436/114-114v

Peter Joost Joordens, verkoopt aan Embert Adriaan van der Schoor,
de westwaartse helft in 1/3 deel in een heiveld, van 3 lopen, met de hele sloot, en de helft van de dreef,
te Udenhout op de Schoorstraat, genaamd het Quadgat,
west Teunis van der Velden no:ux:, oost de verkrijger ter tocht, noord een steeg, zuid de lei,
voor de som van 116 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 20 januari 1797
27 januari 1798

436/115-115v

Andries Adriaen van Vugt, verkoopt aan Jan Adriaan de Bond,
een broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Gommelse straat, genaamd de Meuwisse,
voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
7 februari 1798

436/116-116v

Adriaan Adriaan Verhoeven als man van Anna Cornelis Hamers, verkoopt aan Geert Andries Pieren,
een broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
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oost Aart Jan van Huijclom, west Jan Hendrik van Irsel, noord weduwe Peter van Irsel, zuid, Johannes
Watering,
voor de som van 107 gulden 10 stuivers
verkopers vrouw aangekomen van haar vader Cornelis Cornelis Hamers, deling te Berkel 1 september
1783
17 februari 1798

436/117v-118v

Martin Herme van de Zande, Francis Herme van de Zande en Jan Herme van de Zande, verkopen aan
Adriaan Bastiaan van de Plasch,
akkerland en weiland, 1 1/4 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. de verkopers, a.z. de verkrijger, e.e. aan de Middelkant, a.e. aan uitgeturfde putten
1/3 deel in een weiland genaamd de Lange Weijde, maast de uitgeturfde putten, tot de voetpad van het
huis, en 1/4 deel in de uitgeturfde putten, samen in het geheel 3 à 4 lopen, als voor,
voor de som van 14 gulden
verkopers aangekomen van Bernardus van den Brand, deling vandaag gepasseerd
17 februari 1798

436/119-119v

Jan Eijsenbrand, Adriaan van Hulst, als man van Elisabet Eijsenbrand en Adriana Eijsenbrand, weduwe
Cornelis van Pinstere, verkopen aan Jan Nicolaas Lommers
akkerland, 1/2 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. erven Martin Herme van de Zande c.s., a.z. Peter Leermans, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense
duin,
item 1/3 deel van een weiland genaamd de Lange Weijde, het middelste gedeelte, en 1/4 deel in de
uitgeturfde putten, samen in het geheel 3 à 4 lopen, als voor tussen zijn ringgenoten,
voor de som van 120 gulden
verkopers aangekomen uit de nalatenschap van Bernardus van de Brand, deling vandaag gepasseerd,
20 februari 1798

436/120-120v

Peter Hendrik van Gils als man van Cornelia Adriaen Swaans, verkoopt aan Arnoldus Aart
Wagemackers en Jan Adriaen Swaans,
1/5 deel onbedeeld in akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Andries Cornelis van den Bosch, west Peter Cornelis Vermeer, zuid een mestweg, noord Adriaen
Jansen van Irsel,
item 1/5 deel onbedeeld in akkerland, 2 lopen als voor op de Loonse Molenstraat,
noord Adriaen van der Schoor, west Jan van der Sterre zuid Adriaen Peter Driessen, zuid weduwe Jan
Denis Schapendonk
item 1/5 deel onbedeeld in een broekveld, 1 lopen als voor t.p. de Hesseldonk,
oost Jan Janse Raijmakers, west weduwe Peter Wijnant van Irsel, noord Francis Peter Coolen,
voor de som van 40 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar oom Wouter Vouthengels
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21 februari 1798

436/122v-123

Johannes Adriaen van Hees, als man van Johanna Joost Joordens, verkoopt aan Peter Joost
Leermans,
de noordwaartse helft in akkerland, genaamd het Steedje, in het geheel 3 1/2 lopen, te Udenhout aan
de Schoorstraat,
zuid Peter Joost Leermans no:ux:, noord de lei, oost Johannes Watring, west de Schoorstraat,
voor de som van 50 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 20 januari 1797
21 februari 1798

436/123-123v

Peter Joost Leermans, als man van Francijn Joost Joordens, verkoopt aan Johannes Adriaen van
Hees
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Francis Herme van de Zande, a.z. kinderen Jan van de Plas, e.e. de Duin, a.e. de gemene weg,
voor de som van 40 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws oom Peter Adriaen Joordens, deling 20 augustus 1788
17 maart 1798

436/132-133

Cornelis Jan de Groot, verkoopt publiek te Udenhout op 5 en 12 maart 1798, aan Arnoldus Cornelis
Simons,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. en e.e. Cornelis van Baast, a.z. weduwe Geert Bertens, a.e. Geert Andries Pieren
belast met jaarlijks 14 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks 10 stuivers in een meerdere pacht aan hetzelfde kantoor
belast met jaarlijks 19 stuivers in een meerdere pacht aan het Lieve Vrouwe Gilde te Oisterwijk
voor de som van 86 gulden
21 april 1798

436/135-136

Heijliger Adriaan van Irsel, verkoopt aan Adriaen Janse Hamers (wonende te Loon op Zand),
huis, schuur en bakhuis, met aangelegen akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat,
e.z. en e.e. Jan Adriaan van der Sterre, a.z. gemene weg of steeg, a.e. de gemene straat,
voor de som van 1200 gulden 1 stuiver en 4 penningen (hieronder is ook een weiland van 2 lopen
begrepen te Loon op Zand)
verkoper aangekomen met meer goederen door koop van zijn zuster Josina van Irsel te sBosch op 1
juni 1779
24 april 1798

436/137-138

Anneke Geert Vugts, weduwe van Marcelis van Hees, wonende te Udenhout,
verklaart af te zien van haar recht van tocht in een weiland, te Udenhout op het Winkel, 3 lopen,
genaamd de Nieuwe erve, rondom in de gemeint, haar aangekomen door deling op 23 december 1773,
t.b.v. haat behuwd zoon Jan Janus van der Sterre,
belast met jaarlijks 1 stuiver en 8 penningen aan de domeinen van Brabant
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15 mei 1798

436/139v-140

Adriaen Geert van Loon, heeft publiek verkocht op 10 en 24 april 1798 te Udenhout, aan Jan Janus van
der Sterre,
een huis, schop en hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Jan Robbe, a.z. en e.e. Heiliger van Irsel, a.e. de straat,
voor de som van 690 gulden
21 mei 1798

436/141-141v

Jan Hendrik van Irsel, verkoopt aan Adriaen Geert van Loon, t.b.v. van zijn twee kinderen genaamd
Cornelia en Gerardina van Loon,
26/27 deel akkerland en weiland, in het geheel 2 lopen, genaamd het Buske, te Udenhout t.p. de Kuil,
oost Jan Willem Verhoeven, noord Jan Raijmakers, zuid en west de verkrijger
voor de som van 162 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling van 8 oktober 1793
21 mei 1798

436/142-142v

Hendrik Aart Couwenberg, verkoopt aan Adriaen Geert van Loon, t.b.v. zijn twee kinderen genaamd
Cornelia en Gerardina van Loon,
1/27 deel akkerland en weiland, in het geheel 2 lopen, genaamd het Buske, te Udenhout t.p. de Kuil,
oost Jan Willem Verhoeven, noord Jan Raijmakers, zuid en west de verkrijger
voor de som van 12 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn vader, deling van 8 oktober 1793
14 juni 1798

436/142v-143

Jan van der Aa, als man van Johanna Nicolaas van Irsel, verkoopt aan Willem Willem van Irsel en
Cornelia Willem van Irsel,
de oostwaartse helft in 4 lopen heide, te Udenhout bij de Schoorstraat, t.p. genaamd het Quadgat,
e.z. Pieter van Waalwijk, a.z. Jan Brekelmans, e.e. Adriaan Piggen, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 105 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling te Berkel op 1 juni 1798
15 augustus 1798

436/145v-146

Hendirk Aart Couwenberg, verkoopt aan Geert van der Crabbe,
een huis, bestaande uit drie woningen, met een turfschop en erf, te Udenhout aan de Kruisstraat,
voor aan sheeren straat, en verder rondom erf van Catrina Jan Verhoeven weduwe Jan Peter de
Ridder,
voor de som van 355 gulden
verkoper aangekomen door koop op 2 mei 1797
25 augustus 1798

436/146-146v
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Jan Jansz van der Sterre, verkoopt aan Cornelia Adriaan Vugts, huisvrouw van Willem Martens,
een weiveld, te Udenhout op het Winkel, 3 lopen, genaamd de Nieuwe Erve,
rondom de gemeint,
belast met jaarlijks 11 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 305 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws moeder, 24 april 1798
14 september 1798

436/147v-148v

Heiliger Adriaan van Irsel, voor zichzelf en mede voor zijn broer Arnoldus van Irsel, pastoor te
Zevenbergen, voor de ene helft, en Wilhelmus Pijnenburg, voor zichzelf en voor zijn broer en zwager,
Hendricus Pijnenburg, pastoor te St. Oedenrode en Jan Tasset als man van Maria Pijnenburg, te
Hilvarenbeek, en Antonij van Baar als man van Petronella Pijnenburg, te Oirschot, voor de andere helft,
verkopen aan Cornelis Jan van de Pasch,
teulland, 1/2 lopen, te Udenhout t.p. het Hoogschoor,
rondom Bartholomeeus Frijse en de Drunense duinen,
voor de som van 65 gulden
verkopers aangekomen van hun oom Elias van Grevenbroek
5 oktober 1798

436/148v-149

Pieter Adriaen Vermelis, als man van Jacomina Peter Willems, verkoopt aan Jan Peter Willems die de
wederhelft bezit,
de helft onbedeeld in een weiland, in het geheel 4 lopen, te Udenhout, t.p. de Zandkant,
e.z. de lei, a.z. weduwe Johannes van de Ven, e.e. Martin Bergmans, a.e. een gemene weg,
voor de som van 75 gulden
verkopers aangekomen door koop op 11 juni 1782
10 oktober 1798

436/149v-150

Wouter van Hal, als man van Petronella dam Smolders, verkoopt aan Jan Laurens Vermeer,
akkerland, 3/4 lopen, te Udenhout op het Winkel,, t.p. het Hooghout,
west de verkrijger, noord en oost de gemeint, zuid weduwe Hendrik de Kort,
voor de som van 80 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 9 februari 1782
30 oktober 1798

436/156v-157v

Antonij Gabriel Heesters, verkoopt aan Jacobus Jan Piggen, Gojard Jan van Deelen en de 3 kinderen
van Adriaan Jan Schaapendonk in eerder huwelijk verwekt bij Elizabeth Adriaan de Meijer, genaamd
Johannes, Adriaan en Laurens,
26/27 deel in een akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuil, genaamd den Patacker,
zuid Jan Raijmakers, west Laurens Piggen, noord Johannes Watrin, oost kinderen Adriaan Piggen,
voor de som van 130 gulden
verkoper aangekomen door koop op 10 december 1795
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6 november 1798

436/158v-159

Lambert Nicolaas van Irsel, als man van Hendrien Jan van Bavel, zich mede sterk makende voor
Adriaan Janse van Bevel, verkopen aan Arnoldus Denijs van den Boer,
de oostwaartse helft in akkerland, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
oost kinderen Adriaan van de Wetering, west Adriaan van Hees, zuid kinderen en erfgenamen weduwe
Carel du Messij, noord de straat,
voor de som van 200 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
19 november 1798 436/160-169v
Heiliger Adriaan van Irsel, voor zichzelf en gemachtigd door zijn broer Arnoldus van Irsel, pastoor te
Zevenbergen, voor de ene helft, en Wilhelmus Pijnenburg, voor zichzelf en voor zijn broer en zwager,
Hendricus Pijnenburg, pastoor te St. Oedenrode en Jan Tasset als man van Maria Pijnenburg, te
Hilvarenbeek, en Antonij van Baar als man van Petronella Pijnenburg, te Oirschot, voor de andere helft,
verkopen aan Nicolaas van Broekhoven,
akkerland, genaamd Wijntjes Acker, 2 1/2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, bij de duinen,
oost Klaas van Broekhoven, zuid Miggiel Pijnenburg, west weduwe Matthijs van Irsel, noord Bartel
Frijsen,
voor de som van 420 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Cornelis Bergmans,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij Moffenhoeve,
oost de straat, zuid Peter van Waalwijk no:ux:, west Cornelis van de Pasch, noord Teunis van der
Velden,
voor de som van 250 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Adriaan Bastiaan van de Plas,
een weiland, 4 lopen, genaamd het Kenneke, te Udenhout,
oost Andries Cornelis van den Bosch, zuid en noord kinderen Arnoldus Smolders, west Willem Brabers,
voor de som van 300 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Gommert de Kort en Geert Geert Elisse,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
oost en zuid de verkrijgers, noord Jan van der Sterre, west kinderen Marten Ijsenbrand,
voor de som van 150 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Gommert de Kort en Geert Geert Elisse,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Schijf,
oost Cornelis Span, zuid Jan van der Sterre, west de verkrijgers, noord Adriaan Driese,
voor de som van 210 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Steeven Cornelis de Jong,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Krunt(?),
oost Cornelis Span, zuid en noord een mestweg, west kinderen Adriaan van der Schoor,
voor de som van150 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Theodorus Beunis,
akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout in de Schijf,
oost Jan van der Sterre c.s., zuid een mestweg, west Adriaan Jan Driessen, noord Cornelis Snoeren,
voor de som van 365 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Steven Cornelis de Jong,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Moolenstraat,
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oost kinderen Peter Hamers, zuid Miggiel Pijnenburg, west en noord Cornelis van Hees,
voor de som van 180 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Jan Robben,
een beemd, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de leege Reijten,
oost Jan Krijn van Strijthoven, zuid Francis Burgmans, west de steeg, noord weduwe Deckers,
voor de som van 310 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Francis Adriaan Leijten,
weiland, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
oost Jan Frans van Broekhoven, noord Jan Krijn van Strijthoven, west en zuid de verkopers,
voor de som van 160 gulden
dezelfde verkopers verkopen aan Geert Frans van Broekhoven,
een weiland, 2 1/2 lopen, te Udenhout,
oost de steeg, zuid en west Francis Burgmans, noord de verkopers,
voor de som van 325 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Pieter Jan van Waalwijk,
akkerland, genaamd de Mussenesten, 5 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost de verkrijger, west armen van Udenhout, zuid Jan Robben, noord een mestweg,
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht van 11 vaten en 9 kannen aan het geefhuis te
sBosch
voor de som van 432 gulden 12 stuivers
dezelfde verkopers, verkopen aan Jan Robben,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, achter de Koeijweije,
oost de weduwe Peter den Ouden, west Jan Raijmakers, zuid Arnoldus Heerkens, noord een mestweg,
voor de som van 300 gulden
al deze bovenstaande percelen verkopers aangekomen van hun oom Elias van Grevenbroek
20 november 1798

436/178v-179

Adriaen Adriaen Verhoeven, verkoopt aan Francis Simons,
akkerland, genaamd den Winkel Acker, 4 lopen, te Udenhout achter het Winkel,
oost een mestweg, west Jan Willems, zuid Francis Peter Vermeer, noord Jan Miggiel Koolen,
belast met jaarlijks 3 gulden aan het kantoor der Beursen te sBosch
gehuurd door Jan Miggiel Koolen tot oogst aan de stoppelen 1802,
voor de som van 325 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader Adriaen Jan Verhoeven, volgens afgang van tocht voor
schepenen van sBosch op 26 juli 1793
21 januari 1799

436/180-180v

Dorus Dirk Beunis als man van Cornelia Jan Hamers, verkoopt aan Adriaen Aart Bergmans,
een weiland en bos, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
oost de Groote steeg, west kinderen Peter Hamers, zuid en noord de verkrijger,
item de zuidwaartse helft in een bos, in het geheel 2 lopen, als voor,
oost de verkrijger, west Antonij Jan Broeren, zuid kinderen Peter Hamers, noord de Groote steeg,
voor de som van 175 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar ouders
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7 februari 1799

436/180v-182

Adriaan Huijbert Piggen, Peter Huijbert Piggen en Joost Huijbert Piggen, verkopen aan hun moeder
Hendrien Marten van Abeelen, weduwe van Huijbert Piggen,
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost en zuid Jan Slots, west de heer Storimans, noord de gemene straat,
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden 5 stuivers aan het grote begijnhof te sBosch
2 - zuidwaartse helft in een houtbos, in het geheel 6 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Jan van Rijswijk en meer anderen, a.z. kinderen Willem van Irsel,
e.e. Cornelis Verhoeven, a.e. Andries van den Bosch,
3 - een broekveld, 1 1/2 lopen, als voor op het Gommelaar, bij de Dobbelde Wal,
e.z. weduwe Jan Bergmans, a.z. Laurens Verhoeven, e.e. (niet ingevuld), a.e. een steeg,
belast met jaarlijks op St. Thomasdag 8 stuivers 3 duiten cijns aan de erfgenamen van Petrus van den
Bogerd,
4 - een broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. kind van Adriaan Burgmans, a.z. Cornelis Nicolaas van de Pas, e.e. Antonij Pullen, a.e. weduwe
Hendrik Heijmans,
5 - teulland, genaamd den Bosacker, 2 lopen 9 roeden, als voor in de Kuijl,
zuid kinderen Jan van Huijclom, noord Lucas van Engelen, west Adriaan Schaependonk, oost Willem
Piggen,
voor de som van 75 gulden
verkopers aangekomen, de 1ste 4 percelen van hun oom Jan Adriaan Piggen, deling 16 april 1784 en
het laatste perceel, van hun oom Adriaan Adriaan Piggen, deling 30 april 1795
15 februari 1799

436/183-184

Gerardus Cornelis Simons, weduwnaar van Maria Jacobus van Laarhooven, te Udenhout,
verklaart af te zien van zijn recht op tocht in
akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost en zuid Petrus van Berkel, e.e. weduwe Heijmans, a.e. (niet ingevuld)
item een weiland, genaamd het Venneke, 1 lopen 2 roeden, als voor bij de Kleine Mortel,
e.z. Jan Peter van Irsel, a.z. en e.e. weduwe Peter van Irsel, a.e. kinderen Jan Bertens,
t.b.v. zijn kind Cornelis Gerard Simons
28 februari 1799

436/184-184v

Willemijn Ariaen Vermeer, weduwe Nicolaas Jan Verhoeven, ziet af van haar recht op tocht in:
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, genaamd het Hoogschoor,
oost en zuid, Nicolaas van Broekhoven, west de Bosbaan, noord de duin,
item akkerland, 2 lopen, als voor op het Hoogschoor,
zuid Bartel Frijsen, noord Huijbert Simons, voorts (niet ingevuld)
haar aangekomen bij een deling van 4 maart 1765,
t.b.v. haar dochter Cornelia Nicolaas Verhoeven.
28 februari 1799

436/184v-185v

Cornelia Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Adriaan Jan Verhoeven, Maria Jan Verhoeven en Cornelis
Jan Verhoeven,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, genaamd het Hoogschoor,
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oost en zuid, Nicolaas van Broekhoven, west de Bosbaan, noord de duin,
item akkerland, 2 lopen, als voor op het Hoogschoor,
zuid Bartel Frijsen, noord Huijbert Simons, voorts (niet ingevuld)
voor de som van 270 gulden
1 maart 1799

436/185v-186

Arnoldus Johannes Heerkens, als man van Johanna Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Johannes Jan
de Ridder en Adriaan Jan de Ridder,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
oost kinderen Jacobus van Roessel, west Joost Bertens, zuid Jan van Rijswijk, noord de Brandse
steeg,
belast met jaarlijks 12 1/2 stuiver cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen in sBosch
voor de som van 276 gulden
verkopers vrouw aangekomen van haar vader, deling 8 november 1793
25 april 1799

436/186v-187

Willem Zeger Mattijssen, Martinus de Leper, als man van Johanna Zeger Matthijssen en Adriaan Zeger
Mattijssen, verkopen aan Arnoldus Nicolaas van Irsel en Wouter Nicolaas van Irsel,
een houtbos, 6 lopen, te Udenhout, t.p. de Rijt,
e.z. weduwe Willem Schaependonk, a.z. de Giersbergse steeg, e.e. Aart van Zon, a.e. de gemene
straat,
voor de som van 725 gulden
verkopers aangekomen van hun broer en zwager Norbert Zeger Mattijsse
2 mei 1799

436/188-188v

Joost Miggiel Koolen, Marten Miggiel Koolen en Willemijn Miggiel Koolen, verkopen aan Catelijn
Cornelis van Laarhoeven, weduwe van Hendrik Heijmans,
akkerland, genaamd den Winkel Acker, 4 lopen 34 roeden, te Udenhout aan het Winkel,
oost en west de heer Kleijnefelt, noord Cornelis van de Pasch, zuid de verkrijgster
voor de som van 650 gulden
25 mei 1799

436/189v-190v

Petronella Antonij Hermans, weduwe en erfgenaam van Francis Lambert Brok, verkoopt aan Michiel
Lambert Peijnenburgh,
een huis, schuur en stal en schop, met aangelegen hof en blijkveld, 3 lopen, te Udenhout aan de
Kruisstraat,
oost en noord weduwe Jan Denis Schapendonk, west Francis Verhoeven c.s., op de halve buucke heg,
zuid de straat,
voor de som van 2575 gulden
25 mei 1799

436/193-193v

Francis Jan van den Brekel als man van Catharina Adriaan van Loon, verkoopt aan Petronella Antonij
Hermans, weduwe van Francis Lambert Brok,
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1/3 in een huis, met het schop daarbij horende, en hof, met nog 3 roeden hof, te Udenhout aan de
Kruisstraat,
e.z. Jan Robben, a.z. Reijner Nouwens, e.e. weduwe van Hasselt, a.e. de straat,
ze heeft het recht te wegen over het overige 2/3 deel van het huis en erf.
voor de som van 645 gulden 5 stuivers
verkopers vrouw aangekomen van haar moeder, deling 14 november 1771
3 juni 1799 436/193v-194v
Teunis van der Velden, verkoopt aan Cornelis Aart Bergmans,
de onbedeelde helft in een houtbos, in het geheel 8 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, met
de helft van de steeg die open moet blijven om te kunnen wegen door eenieder die daar recht op heeft,
oost Peter Peter Hamers en Jacobus van Roessel no:ux:, west Lucas van Engelen, noord de steeg,
zuid de waterloop,
voor de som van 100 gulden
verkoper aangekomen door koop op 18 december 1797
verkoper en zijn vrouw Maria Aart Bergmans genieten hun leven lang het vruchtgebruik van dit perceel
5 juni 1799

436/196-197

Arnoldus van Zon, verkoopt aan Andries Cornelis van den Bosch,
een weiland, van ouds genaamd den Hornik, 4 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
noord Norbert Mulders, oost de Schoorstraat, zuid Jan Baptist Robbe, west weduwe Francis Brok,
voor de som van 896 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
19 juni 1799

436/199-202v

Huijbert Bouwens, als man van Jenne Maria Adriaan van Irsel, Jan Adriaan van Irsel, Huijbert Adriaan
van Irsel, Elias Adriaan van Irsel, Geert Geert Pijnenburg, Adriaan Geert Pijnenburg en Huijbert Jan
Pijnenburg, allen erfgenamen van Jan Huijbert van Irsel, hun oom en oud-oom, verkopen aan Jan
Cornelis Burgmans,
huis, schuur, schop en erf, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. Joost Geert Bertens, a.z. Cornelis Geert van Irsel, strekkende van de straat tot aan een gemene
weg,
belast met jaarlijks 12 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor in sBosch,
belast met jaarlijks 5 gulden in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier,
voor de som van 400 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Jan Cornelis Burgmans,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Laurens Cornelis van Roessel, a.z. Jan Hendrik van Irsel,, e.e. weduwe Antonij van Irsel, a.e.
Laurens Jacobus Verhoeven,
voor de som van 590 gulden
dezelfde verkopers verkopen aan Jan Cornelis Burgmans,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout t.p. het Hermansbroek,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. een steeg, e.e. Jan Denis Schapendonk, a.e. Geert Witlox,
belast met jaarlijks een cijns van 5 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
voor de som van 200 gulden
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dezelfde verkopers, verkopen aan Joseph Geert Bertens,
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. en e.e. Jan Raijmakers, a.z. en a.e. een mestweg,
voor de som van 530 gulden
dezelfde verkopers, verkopen aan Joseph Geert Bertens,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel,
e.z. Andries Cornelis van den Bosch, a.z. Jan Cornelis Burgmans, e.e. een mestweg, a.e. de armen
van Oisterwijk,
voor de som van 480 gulden
5 augustus 1799

436/211-211v

Willem Frans van Broekhoven en Jan Frans van Broekhoven, verkopen aan Geert Frans van
Broekhoven, die het overige deel bezit,
2/3 onbedeeld in een klein kamertje, met een 1/2 lopen erf, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. Robbert Jan Brekelmans, e.e. Jan Frans van Broekhoven, a.e. de gemene straat,
item 2/3 onbedeeld akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Francis Brok, a.z. de verkrijger, e.e. Jan Raijmakers, a.e. Jan Frans van Broekhoven,
belast met jaarlijks 2/3 deel in 5 vaten en 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het zinnelooshuis
te sBosch,
voor de som van 10 gulden
verkopers aangekomen van hun zuster Maria Frans van Broekhoven, weduwe Pieter Marcelisse
6 augustus 1799

436/212-213

Erfmangeling tussen Jenneke van Helvoirt, weduwe Hendrik de Kort, te Oisterwijk, en Andries Cornelis
van den Bosch, te Udenhout,
Jenneke van Helvoirt krijgt:
teulland en houtbos, 4 lopen, te Oisterwijk
Andries Cornelis van den Bosch krijgt:
huis, schop en erf, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost en noord de verkrijger, west Peter Heijmans, zuid de straat,
geschat op 125 gulden
10 augustus 1799

436/213-214

Adriaentje Arien Marcelisse, weduwe Jan de Lepper, verkoopt aan Johannes Jan de Ridder en Adriaan
Jan de Ridder,
een broekveld, genaamd de Leege Reijte, 4 lopen, te Udenhout, achter de Groenstraat,
oost erfgenamen Jan Peter de Ridder, west Heijliger Adriaan van Irsel, zuid Jan Arien Witlox, noord
Adriaan van Hees,
voor de som van 455 gulden
verkoper aangekomen van haar broeder Peter Arien Marcelisse,
dezelfde verkoper, verkoopt aan Jan Cornelis Burgmans,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout, achter de Groenstraat,
oost vrouwe douairière de Bock de Pattere, west Laurens Cornelis van Roessel, zuid Joost Gerard
Bertens, noord de verkoopster
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voor de som van 270 gulden
verkoper aangekomen van haar broeder Peter Arien Marcelisse,
11 september 1799

436/223-224

Jan Hendrik van Irsel, verkoopt aan Willem Adriaan Piggen,
20/27 deel in teulland, groes en weiland, in het geheel 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuil,
e.z. Frans Maes, a.z. Francis Burgmans, e.e. Laurens Jacobus Verhoeven, a.e. Hendrik Aert
Couwenberg,
voor de som van 252 gulden en 10 stuivers
de koper mag met kar en paard wegen over het erf van Hendrik Aart Couwenberg en de verkoper
gereserveerd de vruchten en turf en het schaarhout voor een bepaalde tijd te ruimen,
verkoper aangekomen door een deling op 8 oktober 1793
17 september 1799

436/224-225

Andries Cornelis van den Bosch verkoopt aan Peter Hendrik Heijmans,
een huisje of woning, met erf, 15 voet breed en een lengte van de verkrijger zijn erf,
met het recht van weg, tussen dit perceel en de huizing van de verkoper, zoals die weg nu is, almede
de waterlossing over het erf van de verkoper, langs het erf van de verkrijger, welke waterlossing
onderhouden moet worden door de verkoper, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost en noord de verkoper, west de verkrijger, zuid de straat,
voor de som van 230 gulden
verkoper aangekomen door erfmangeling van 6 augustus 1799
17 september 1799

436/225-226

Hermen Antonij Berkelmans, als man van Johanna Maria Pijnenburg, ;Marten Lambert van de Zande,
als man van Peternel Pijnenburg, Martin Jan Brokke, als man van Maria Anna Pijnenburg, Huijbert
Heesters als man van Petronella Pijnenburg en Jan Janse Pijnenburg, verkopen aan Peter Hendrik
Heijmans,
een houtbos, met de bomen daarbij, 2 lopen, te Udenhout achter de Groenstraat,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. Cornelis van de Pasch, e.e. Geert Witlox, a.e. (niet ingevuld),
voor de som van 450 gulden
verkopers aangekomen van hun (schoon)ouders, publiek verkocht op 6 en 13 augustus 1799 in
Udenhout
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