
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 437 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
oktober 1799 - april 1802

21 november 1799    437/11-12

Martinus Jacobus Pijnenburg, verkoopt aan Adriaan van Helvoirt (die de overige 2/5 deel bezit),
2/5 deel en Jan Verhulst 1/5 deel onbedeeld in een weiland, in het geheel 3 lopen, te Udenhout, t.p. de 
Zandkant,
noord en oost Geertruij van Rosch, zuid de verkrijger, west Jan Peter Willems,
voor de som van 60 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders

21 december 1799    437/14v-15

Jan Adriaan Vermeer, verkoopt aan Lucas van Engelen,
akkerland, 1/2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
rondom de verkrijger,
voor de som van 26 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van zijn schoonouders

27 december 1799    437/17v-18v

Willem Jacobus van Broekhoven en Nicolaas Jacobus van Broekhoven, verkopen aan Adriaan Jan 
Schapendonk, te Udenhout bij de kreitenmolen,
huis, schuur en varkenskooi, met het erf daaraangelegen, te Udenhout omtrent de kreitenmolen,
e.z. Jan Laurens Koolen, a.z. weduwe Jan Adriaan Bertens, e.e. de straat,
voor de som van 1335 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders, deling 4 december 1749

27 december 1799    437/18v-19

Willem Jacobus van Broekhoven en Nicolaas Jacobus van Broekhoven, verkopen aan Martinus 
Hendrik Heijmans,
een heiveld, genaamd den Eijster, 5 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Jan Peter van Irsel, a.z. Cornelis Nicolaas van de Pas, e.e. de lei, a.e. de straat
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders, deling 4 december 1749

11 januari 1800    437/19v-20v

Johannes Marten Heessels, verkoopt aan Dionisius den Ouden,
een huis en achterhuis, met de helft van de hof min 16 roeden, ca 1 1/4 lopen, te Udenhout bij de 
Kruisstraat,
e.z. weduwe Jan Schalks, a.z. Bartel van Hulten, , e.e. Peter Janse, a.e. de straat,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



belast met jaarlijks de helft in 5 gulden in een meerdere rente van 10 gulden aan het kantoor der 
Beurzen te sBosch
weduwe Jan Schalks, Jan van Beurden en Peter Jansen hebben recht van overweg achter over het erf 
van dit huis,
voor de som van 325 gulden

verkoper aangekomen door koop op 21 november 1786

20 januari 1800    437/20v-21

Adriaan Jan van Huijclom, verkoopt aan Johannes, Adriaan en Laurens, kinderen van Adriaan Jan 
Schapendonk,
een weiland, 1 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Brekelmans, a.z. kinderen Cornelis van Tilburg, e.e. Jan Adriaan Vermeer, a.e. de straat,
voor de som van 16 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling 31 oktober 1796

24 februari 1800    437/28-28v

Johannes Francis van de Wiel, verkoopt aan Peter Willem Smolders,
een straaiselveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Kreitenheide, omtrent Scheurenhoeve,
e.z. de verkoper, a.z. de verkrijger, e.e. de kreitenheide, a.e. de heer van Son,
voor de som van 64 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van zijn grootvader Pieter Heesters

4 maart 1800    437/28v-29

Francis Adriaan Leijten, verkoopt aan Jacob Bernard Half Wassenaer, heer van Onsenoord,
een beemd en houtbos, 6 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. de lei, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. de Brandse steeg, a.e. mevrouw weduwe de Bock
belast met de helft in 1 gulden 9 stuivers 6 penningen aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen 
te sBosch
voor de som van 400 gulden

verkoper aangekomen door koop op 5 maart 1788

4 maart 1800   437/29v-30

Jan Huijbert van Berkel, Cornelis Adriaen Poirters als man van Anna Maria Huijbert van Berkel, Wouter 
Huijbert van Berkel en Maria van Berkel, weduwe Gerardus Brekelmans, verkopen aan de heer Jacob 
Bernard Half Wassenaer heer van Onsenoord,
een beemd en houtbos, 6 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Francis Adriaan Leijten, a.z. kinderen Jan Peter de Ridder, e.e. de Brandse steeg, a.e. mevrouw de 
weduwe de Bock,
belast met de helft in 1 gulden 9 stuivers 6 penningen cijns aan het bisschoppelijk goederen kantoor te 
SBosch
voor de som van 450 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders
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7 maart 1800    437/32-32v

Adriaan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Cornelis, Martinus en Johanna Hendrik Heijmans, 
een broekveld, genaamd het beesteveldeke, 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost en west Peter Hendrik van Irsel, zuid Cornelis van de Pasch, noord Martinus van Laarhooven,
voor de som van 370 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn vader Adriaan Janse Verhoeven, deling 8 november 
793

11 maart 1800    437/35-35v

Jan Baptist Arnoldus Robbe, verkoopt aan Johannes Jan de Ridder,
een weiland en broekveld, 4 lopen, te Udenhout aan de Slimstraat,
oost Francis van Tilburg, west de verkrijger, zuid de straat, noord een gemene weg,
voor de som van 650 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

1 april 1800    437/35v-36v

Peter Peter Hamers en Jacobus Laurens van Roessel, verkopen aan Francis Steven Burgmans en 
Andries Cornelis van den Bosch,
de helft in een houtbos en turfveld, genaamd de Binnen Liesert, in het geheel 12 lopen, te Udenhout in 
de Brand, aan het Lieserd steegske, waarvan de wederhelft aan de verkrijgers behoort,
noord de lei, oost douarière de Bock, zuid Govert Ophorst, west de steeg,
voor de som van 475 gulden

verkoper aangekomen door koop op 18 december 1797

15 mei 1800    437/38v-39

Heiliger Adriaan van Irsel, verkoopt aan Johannes Jan de Ridder,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. Jan Raaijmakers, b.e. een mestweg
item akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, 
b.z. Andries van den Bosch, b.e. een mestweg,
samen (?) belast met 11 vaten en 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het blok van het 
Hinthamereinde te sBosch
voor de som van 75 gulden

verkoper aangekomen door koop van meerdere goederen op 4 februari 1795

15 mei 1800    437 / 39v-40

Heiliger Adriaan van Irsel, als man van Johanna van Abeelen, verkoopt aan Adriaan Jan de Ridder,
een weiland, genaamd de Koeijweij, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost en west een mestweg, zuid de verkoper, noord Andries Cornelis van den Bosch,
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het zinnelooshuis te sBosch
voor de som van 175 gulden
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verkoper aangekomen van zijn vrouws oom Ariaen van Rijswijk

23 juni 1800    437/45-45v

Jan Hendrik van Irsel, verkoopt aan Jenneke Jan Brok, weduwe van Adriaan Pijnenburg
heide, 1 1/2 lopen, te Udenhout op de kreitenheide,
oost Martinus Pijnenburg, noord de verkrijger west de gemeint,
voor de som van 50 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn zuster Maria Hendrik van Irsel

18 september 1800    437/54v-55

Johanna Maria Witlox, ongehuwd, verkoopt aan Hendrik Aart Couwenberg,
een broekveld, 4 lopen, te Udenhout op de Reijte, aan het eind van de Brandse steeg,
noord Laurens van Roessel, zuid, de heer Kleijnefelt, oost Jan Hendrik van Irsel, west douairière de 
Bock,
voor de som van 128 gulden

verkoopster aangekomen door koop op 3 februari 1791

6 oktober 1800    437/55-55v

Jan Hendrik van Irsel, verkoopt aan Geert Andries Pieren, een heiveld, 1/2 lopen, te Udenhout aan de 
Asschotse steeg,
oost erfgenamen van pastoor Jacobus Watring, west kinderen Joost Cornelis van Irsel, zuid Johannes 
Aart Bergmans, noord de verkrijger,
voor de som van 125 gulden

verkoper aangekomen door koop op 30 oktober 1777

1oktober 1800    437/55v-56v

Andries Geert van Rijswijk, als man van Jenne Maria Peter van Doesburg, verkoopt aan Martinus 
Hendrik Heijmans,
weiland en teulland, 3 lopen, te Udenhout
noord Cornelis Nicolaas van de Pasch, west weduwe Hendrik van Deelen, zuid de verkrijger, oost 
Jacob Kien
een weiland, 3 lopen, als voor,
oost Jacob Kien, west, zuid en noord, Cornelis Nicolaas van de Pasch
land, 3 lopen, als voor,
oost Jacobus Kien, noord en zuid Cornelis Nicolaas van de Pasch, west de verkrijger,
samen belast met jaarlijks 14 vaten 9 kannen rogge (oude Oisterwijkse maat) in een meerdere pacht 
aan de armen van Oisterwijk
mocht later blijken dat deze goederen leenroerig zijn aan de Hoeve Vorsselaer, zullen de lasten 
daarvoor komen aan de verkrijger
voor de som van 650 gulden

verkoper aangekomen van Hendrik Kuijpers, stiefvader van zijn huisvrouw, deling te Heukelom op 4 
november 1772
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14 oktober 1800    437/58v-59

Laurens Jan Kruijssen, verkoopt aan Cornelis Aart Bergmans,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
oost Adriaan Bergmans, west Adriaan Jan de Ridder, zuid de steeg, noord Jacobus Laurens van 
Roessel,
voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen door koop op 19 juli 1797

1 november 1800    437/64v-65v

Francis Aart Wagemakers, Gijsbert Jacobus Hamers, als man van Adriaantje Wagemakers, Cornelis 
Aart Vermelis, als man van Willemijn Aart Wagemakers, mede voor Peter van Gorp, als man van Maria 
Aart Wagemakers, verkopen aan Arnoldus Aart Wagemakers,
4/5 deel onbedeeld in een waterpoel, in het geheel 20 roeden, te Udenhout in de Leege Reijte,
e.z. Jan Adriaan Witlox, a.z. Adriaan Jan Schapendonk, e.e. Johannes Jan de Ridder, a.e. (niet 
ingevuld)
voor de som van: voor de lasten

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders

12 november 1800    437/65v-66

Adriaan Jacobus van Rijswijk, als man van Maria Anna Jacobus Verhoeven, verkoopt aan Joost 
Johannes Bertens,
akkerland, 6 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen,
zuid Hendrik Verhoeven, noord de Prins van Sultzbach, west weduwe Peter van Irsel, oost Adriaan 
Schapendonk,
voor de som van 700 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn vrouws ouders, deling te Enschot op 17 september 
1800

24 november 1800    437/66-67

Jan Adriaan Witlox, verkoopt aan Arnoldus Denijs van den Boer
akkerland, genaamd de Osse weijde, 1 lopen 43 roeden, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid en noord Jan Adriaan Kruijssen, e.e. Peter van Waelwijk, a.e. een mestweg
item akkerland, genaamd de Ruijter, 2 lopen, als voor,
e.z. kinderen Adriaan van Bavel, a.z. Jan Jacobus van Rijswijk, e.e. gemene weg, a.e. Jan Willem 
Verhoeven
voor de som van 500 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling op 23 juni 1794

20 november 1800    437/67-67v

Andreas Matthijs Kwaatvliet als man van Huijberdina Martinus Kuijpers, verkoopt aan Laurens Jan 
Marcelisse,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
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oost Andries Kuijpers, zuid Andries van den Bosch, noord weduwe Adriaan Lommers,
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn vrouws ouders, deling te Helvoirt op 6 september 
1800

1 december 1800    437/72-72v

Cornelis Schenkers, verkoopt aan Adriaen Aart Bergmans,
een houtbos, genaamd Steenheuvel, met de helft van de steeg, welke steeg open moet blijven om te 
kunnen wegen door ieder, 6 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
oost de prins van Salm, west de waterloop, zuid de steeg,
voor de som van 400 gulden

verkoper aangekomen door koop op 18 december 1797

30 december 1800    437/76-77

Adriaan van Heesbeen, Roelof van Heesbeen, voor zich zelf en gemachtigd door Johanna van 
Heesbeen, weduwe van Adriaan Smits, Francis Berkelmans als man van Maria Catharina van 
Heesbeen, Wouter Everts van den Dungen, voor zich zelf en gemachtigd door Adriaan Jans van 
Beijnen als man van Petronella Everts van den Dungen, Gerrit Everts van den Dungen en Willemina 
Everts van den Dungen, Hendrik Hendriks van Hulten als man van Dingena Smits, en Johannes 
Schoenmakers en Peter Klaase Smits, voogden over het kind Maria Smits, uit het huwelijk van 
Petronella van Kessel en Peter Peter Smits, allen erfgenamen van wijlen Godefridus van Heesbeen en 
Huijberdina Smits, overleden te Vlijmen, verkopen (publiek te Udenhout op 22 en 30 december 1800) 
aan Johannes Adriaan Leenheers,
een broekveld, 5 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost de lei, west de Heijstrepen, zuid kinderen Hendrik van Broekhoven, noord Jan en Peter Klaase 
Smits,
voor de som van 410 gulden

31 december 1800    437/77-78

Anna Maria Vugts, weduwe van Johannes van de Ven, verkoopt aan Francis Laurens van Roessel, 
t.b.v. van diens huisvrouw Anneke Jan Vugts
teulland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost en noord kinderen Willem van Irsel, west een steeg, zuid Geertruij van Rosch,
item teulland, 6 lopen, als voor,
oost Michiel van de Ven, west Gerard Meijs c.s., zuid dezelfde, noord de verkoopster
item een weiland, 4 lopen, als voor,
oost de steeg, west Geertruij van Rosch, zuid erfgenamen Lucas van Zon, noord kinderen Pieter van 
Heeswijk
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de geestelijke goederen 
van dit kwartier
item een weiland, 5 lopen, 
oost Jan Peter Witlox, west erfgenamen Adriaan Peter Vermeer, zuid en noord de lei,
voor de som van ??? (een verkoping met ook goederen in Helvoirt, Cromvoirt en Deuteren)

verkoopster aangekomen:
de 3 eerste percelen door koop op 2 mei 1794
het laatste door koop op 20 december 1796
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6 januari 1801    437/80v-81v

Andries Mattijs Kwaatvliet als man van Huijberdina Martinus Kuijpers, verkoopt aan Laurens Jan 
Marcelisse,

akkerland, 4 lopen, genaamd de Hoekakker, te Udenhout bij de Gijzelse straat,
e.z. Peter Geert Verhoeven, a.z. Andries Cornelis van den Bosch, e.e. Huijbert van Laarhoven, a.e. de 
verkrijger en meer anderen;
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de fundatie van Pieter Scheffers te sBosch
item akkerland, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost Andries Kuijpers, zuid Andries Cornelis van den Bosch, noord weduwe Adriaan Lommers, west de 
verkrijger,
belast met een servituut van de Hesendrop(?) van zeker bakhuis behorende aan Andries Marten 
Kuijpers, en met de put op het zelve perceel. Dit servituut blijft gelden zolang dat perceel in handen blijft 
van Andries Kuijpers of zijn erfopvolgers, totdat het perceel verkocht zal worden.
voor de som van ?? (samen met andere goederen verkocht)

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn vrouws ouders, deling te Helvoirt 6 september 1800

20 januari 1801    437/81v-83v

Johannes Adriaan van de Wiel als man van Johanna van de Wetering,
heeft publiek verkocht op 30 december 1800 en 13 januari 1801 te Udenhout

een huisplaats, met aangelegen akkerland en boomgaard, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de 
Kreitenmolenstraat,
b.z. weduwe Laurens Vermeer, e.e. kinderen Cornelis de Jong en weduwe Jan van Broekhoven, a.e. 
de straat,
verkocht aan Peter Hendrik van Iersel, voor de som van 500 gulden

akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
west Arnoldus Denis van den Boer, oost kinderen Geert Hendrik Heijmans, noord de straat, zuid Jan 
van Rosch,
verkocht aan Gerrit Hendrik Heijmans, voor de som van 615 gulden

akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
west Laurens Verhoeven, oost weduwe Laurens Vermeer, zuid de straat, noord Arnoldus Denis van 
den Boer,
verkocht aan Laurens Jacobus Verhoeven voor de som van 165 gulden

23 januari 1801    437/84-86

Geert Frans van Broekhoven, verkoopt aan zijn twee kinderen verwekt uit Maria Francis Deckers, 
genaamd Johannes en Pieter, waarbij aan de ouders hun leven lang het vruchtgebruik blijft:
1 - akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, 
e.z. de verkoper, a.z. Lambert van Hulten, e.e. Frans Frans van Broekhoven, a.e. de straat,
aangekomen door koop van Robbert Jan Brekelmans op 25 augustus 1784
2 - oostwaartse helft in een beemd, 3 lopen, als voor in de Asschotse steeg,
oost Adriaan Vermeer, west jan Antonij Kruijsen, met de wederhelft in dit perceel, zuid kinderen jan 
Peter de Ridder, noord kinderen Jacobus Verhoeven,
aangekomen door koop van Francis Deckers op 1 februari 1786
3 - een houtbos, genaamd het Hemeltje, 3 à 4 lopen, als voor aan het Schouwbroek,
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zuid kinderen Jan de Ridder, noord Jan de Bond, oost Adriaan Art Bergmans, west Andries Cornelis 
van den Bosch,
aangekomen door koop van kinderen en erfgenamen Cornelis Jan van den Boer op 22 december 1789
4 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. erven Jan Robben, a.z. Willem Jacobus van Rijswijk, e.e. Pieter van Waalwijk, a.e. een gemene 
weg,
aangekomen door koop van erfgenamen Petronella Elias Koolen op 27 juni 1794
5 - een weiland, genaamd de Nieuwe Acker, 2 1/2 lopen, als voor in de Leege rijte,
oost de steeg, west Geert Witlox, zuid de verkoper, noord Jan Frans van Broekhoven,
aangekomen door koop van Elias van Grevenbroek op 19 november 1798
6 - een kamertje, met een 1/2 lopen erf, te Udenhout in de Groenstraat,
b.z. de verkoper, e.e. Jan Frans van Broekhoven, a.z. de straat,
item akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Francis Brok, a.z. de verkoper, e.e. erf Jan Raijmakers, a.e. Jan Frans van Broekhoven,
aangekomen voor 1/3 deel uit erfenis van zijn zuster Maria Frans van Broekhoven, weduwe Pieter 
Marcelisse, en 2/3 door koop van zijn broers op 5 augustus 1799
7 - een broekveld, 7 à 8 lopen, als voor in de Groenstraat bij de Asschotse steeg,
zuid de heer Lucas van Engelen, noord Jan Ophorst, est kinderen Geert Brekelmans, oord juffrouw de 
Bock,
aangekomen door koop door drie distincte transporten op 30 juli en 27 september 1796
8 - een heiveld en moerputten, als voor aan het Schouwbroek en in de Brand,
aangekomen van zijn vrouws ouders, deling te Berkel op 2 mei 1794
9 - verder alle erfelijke goederen die hem in Udenhout zijn aangekomen volgens deling van zijn ouders 
op 9 oktober 1773
10 - alle erfhaafelijke en meubilaire goederen

7 februari 1801    437/87-87v

Johannes Adriaan van de Wiel als man van Johanna van de Wetering, verkoopt (publiek op 30 
december 1800 en 13 januari 1801 te Udenhout) aan Gerardus van Tilborgh
een weiland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
west Peter Hendrik van Irsel, oost weduwe Laurens Vermeer, e.e. de straat, a.e. Anna Maria Lambert 
Verhoeven,
voor de som van 566 gulden

19 februari 1801    437/88-89

Clazina Schijven, weduwe Martinus van Heeswijk, Jacobus van de Wiel, als man van Elisabeth 
Schijven, Miggiel Schijven, Margo Schijven, Adriaan Neckers als man van Adriaentien Schijven, 
Johanna Schijven en Nicolaas Schijven, allen kinderen en erfgenamen van Jacobus Schijven, verkopen 
publiek op 5 en 12 februari 1801 aan Cornelis Hendrik Heijmans,

een broekveld, 4 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat, naast de Meuwisse,
e.z. Heiliger van Iersel, a.z. de steeg, e.e. Jan Peter van Irsel, a.e. de straat,
belast met jaarlijks 19 duiten in een meerdere cijns aan de erfgenamen van de weduwe van Hanswijk, 
te voldoen op 1 mei op de hoeve in Biesmortel, thans bewoond door Willem Martens
voor de som van 335 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders

een weiland, 2 lopen, te Udenhout aan de Kreitenheide bij de huizing van Gijsbert van den Hooven,
e.z. St. Anna gasthuis, a.z. Marten van Kriken, e.e. Adriaan Versteijnen, a.e. Jan Hendrik van Irsel,
aangekomen van hun ouders,
verkocht aan Gijsbert van den Hooven, voor de som van 200 gulden
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akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Geert van Irsel, a.z. Cornelis van Broekhoven, e.a. de lei, a.e. Jan Peter Willems,
aangekomen van hun ouders
verkocht aan de 7 kinderen van Willem Adriaan van Irsel, genaamd Adriaantje, Joost, Adriaan, 
Johannes, Jan, Martinus en Hendrik, voor de som van 250 gulden

25 april 1801    437/96-97v

Arnoldus Heerkens, verkoopt aan Gerrit Hendrik Heijmans,
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost en noord Peter van Strijthoven, west Adriaan Vugts, zuid de straat;
belast met jaarlijks 8 vaten rogge en nog de helft in 8 vaten rogge beiden aan het groot begijnhof te 
sBosch,
belast met 1 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout en Berkel;
2 - een weiland, genaamd de Nieuwe erve, 4 lopen, als voor bij Brabants Hoek, noord Jan Adriaan 
Verhoeven, voorts de gemene heide;
3 - akkerland, 2 lopen, als voor op het Winkel,
oost een mestweg, west Frans Peter Vermeer, zuid de straat, noord Adriaan Verhoeven;
4 - een weiland, genaamd de Kensweij (?), 1/2 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost Cornelis van de Pas, west de straat, zuid Johanna Wouter Piggen, noord Lambert Verhoeven;
5 - een weiland, 3 lopen, als voor op het Winkel, omtrent de Gommelse straat,
oost weduwe Jan de Lepper, west Heiliger van Irsel, zuid Lambert Verhoeven, noord Arnoldus van Zon;
6 - akkerland, 5 lopen, genaamd den 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 3800 gulden

verkoper aangekomen door koop op 19 juli 1797

27 april 1801    437/97v-98v

Maria van den Hooven, weduwe van Adriaan Meijs, te Drunen, die afziet van haar recht op tocht die 
haar toekomt op de onderstaande percelen t.b.v. Peter Meijs en Antonij Meijs.
2/3 deel in akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan Zandkantse molen,
oost Gerardus Meijs, west Jan Schoenmakers, en meer anderen, zuid erfgenamen Pieter van Heeswijk, 
noord de baan,
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan het kantoor van de 
episcopale goederen te sBosch
item de helft onbedeeld in 3 lopen akkerland, als voor aan de Zandkant,
oost en noord Peter Daandels, west Francis Laurens van Roessel, zuid Adriaan Peter Vermeer;
belast met jaarlijks 1 vat en 4 kannen rogge BM in een meerdere pacht aan een der Blokken van 
sBosch
item de helft in 1/2 lopen hof en boomgaard, als voor,
oost Peter Daandels, west erfgenamen Pieter van Heeswijk, zuid Gerardus Meijs met de wederhelft, 
noord Jan Peter Witlox;
item 2/3 deel in een weiland en akkerland, in het geheel 4 lopen, als voor,
oost en zuid Peter Daandels, west Miggiel van de Ven, noord het overige derde part van Gerardus 
Meijs

27 april 1801    437/98v-99v

Pieter Meijs en Antonij Meijs, verkoper aan Adriaan van Helvoirt,
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2/3 deel in akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan Zandkantse molen,
oost Gerardus Meijs, west Jan Schoenmakers, en meer anderen, zuid erfgenamen Pieter van Heeswijk, 
noord de baan,
met het recht te wegen over het andere derde part van Gerardus Meijs,
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan het kantoor van de 
episcopale goederen te sBosch
item de helft onbedeeld in 3 lopen akkerland, als voor aan de Zandkant,
oost en noord Peter Daandels, west Francis Laurens van Roessel, zuid Adriaan Peter Vermeer;
belast met jaarlijks 1 vat en 4 kannen rogge BM in een meerdere pacht aan een der Blokken van 
sBosch
voor de som van 590 gulden

1 mei 1801    437/99v-100v

Lambert Nicolaas van Iersel en Jan Laurens Vermeer als voogden over het kind van Nicolaas Peter van 
Irsel, genaamd Adriaentje, verkopen aan Jan Miggiel Koolen,
 de onbedeelde helft in een houtbos, 3 lopen, genaamd de Meeuwisse, te Udenhout in het Winkels 
broek,
oost Cornelis van de Pasch, zuid Jan Raijmakers, noord weduwe Jan Crijn van Strijthoven, west 
Johannes Nouwens
voor de som van 103 gulden 15 stuivers

verkoper aangekomen uit de erfenis van haar ouders, deling te Berkel 1 juni 1798

22 mei 1801    437/103-104

Pieter Meijs en Antonij Meijs, verkopen aan Jan Cornelis Timmermans,
de helft in 1 lopen akkerland en hof, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Peter Daandels, zuid erfgenamen Pieter van Heeswijk, west Gerardus Meijs met de wederhelft, 
noord Jan Peter Witlox,
voor de som van 50 gulden

22 mei 1801    437/104-104v

Pieter Meijs en Antonij Meijs, verkopen aan Laurens Jan Marcelisse,
2/3 deel in een weiland en akkerland, in het geheel 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost en zuid Peter Daandels, west Miggiel van de Ven, noord het overige derde part van Gerardus 
Meijs
voor de som van 400 gulden

23 mei 1801    437/104v-105v

Jan Adriaen Zwaans, Arnoldus Aart Wagemakers als man van Adriana Zwaans, te samen 3/5 deel, en 
Cornelis Zwaans, 2/5 deel, verkopen aan Theodoris Dirk Beunis,
akkerland, 1 lopen 37 1/2 roeden, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, omtrent de Broeksteeg,
noord Marten van Rijswijk, west Jan van der Sterre, zuid Adriaan Peter Driessen, oost Cornelia 
Schapendonk,
belast met jaarlijks 2/3 deel in 1 vat rogge BM aan (niet ingevuld) te sBosch
voor de som van 210 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van Wouter Vouthengels
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3 juni 1801    437/108v-109

Cornelis Jan Deckers, gemachtigd door zijn vader Jan Cornelis Deckers te Tilburg, verkoopt aan 
Johannes Jan van Huijclom,
de onbedeelde helft in een turfveld, in het geheel 4 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Adriaan van Hees, e.e. Johannes Mastenbroek, voorts onbekend,
voor de som van 25 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn vrouws oom Cornelis de Leeuw

13 juni 1801    437/110-111

Jan Hendrik van Iersel, verkoopt aan Jan Vermeer,
huis, met aangelegen hof en akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout t.p. de Kuil,
e.z. de verkrijger, a.z. Francis Burgmans, e.e. Francis Maas, a.e. Hendrik Couwenberg,
voorwaarden:
de verkoper moet een kuil bij de huizing dichten, waarvoor hij de bomen aan de kant van de kuil 
reserveert tevens reserveert hij de vruchtbomen die hij dit jaar heeft geocculeerd en die hij gedurende 
het gebruik zal gaan occuleren,
de koper moet Willem Adriaan Piggen en Hendrik Aart Couwenberg laten wegen met paard en kar over 
het gekochte perceel
voor de som van 418 gulden

verkoper aangekomen door deling van 8 oktober 1793

16 juli 1801    437/115v-116

Jan Hendrik van Brokhoven als man van Francijna Wouter Piggen, verkoopt aan Jacob Bernard Half 
Wassenaer heere van Onsenoord,
akkerland, 6 lopen, te Udenhout in de Kuil,
e.z. Cornelis Geert van Irsel, a.z. Laurens Jacobus Verhoeven, b.e. de heer Lucas van Engelen,
voor de som van 1150 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, deling te Berkel 28 november 1776

16 juli 1801    437/116v-117

Johanna Wouter Piggen, ongehuwd, verkoopt aan Jacob Bernard Half Wassenaer heere van 
Onsenoord,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout bij de Houtse straat,
rondom het erf van de heer Lucas van Engelen,
voor de som van 425 gulden

verkoopster aangekomen uit de erfenis van haar ouders, deling te Berkel 28 november 1776

22 juli 1801    437/117-117v

Francis Vermeer als man van Maria Johannes van Irsel, verkoopt aan Wouter Nicolaas van Iersel,
een weiland, genaamd de Ackersteeg, 4 lopen, te Udenhout in Biezenmortel,
oost de verkoper, west Jan Burgmans, zuid en noord de heer Kleijnefelt, 
voor de som van 700 gulden
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verkopers aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 7 april 1801

25 augustus 1801    437/117v-118

Adriaan Antonij Vugts en Nicolaas Schijven als man van Willemijna Antonij Vugts, verkopen aan Peter 
Joost Leermans,
akkerland, 3/4 lopen, te Udenhout t.p. het Hooghout,
west Gijsbert van den Hooven, noord juffrouw Watrin, oost de Kreitenheide, zuid de verkrijger,
voor de som van 80 gulden

verkopers aangekomen uit de erfenis van hun ouders

12 september 1801    437/118v-119

Jacobus Jan Witlox, verkoopt aan Adriaen van Helvoirt,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Gerard Meijs, west Francis Laurens van Roessel, zuid de verkrijger en Geertruij Joost van Rosch, 
noord de baan,
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch,
item een weiland, genaamd de Doorenweij, 1 1/2 lopen, als voor,
oost Gerard Meijs, west Francis Laurens van Roessel, zuid de verkrijger en Geertruij Joost van Rosch, 
noord de baan,
voor de som van 320 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders

28 september 1801    437/121

Laurens van de Ven als man van Anneken Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Cornelis Nicolaas van de 
Pasch,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
west Peter Hendrik Heijmans, oost Peter Hendrik van Irsel, e.e. Peter Hendrik Heijmans, a.e. Antonij 
van Esch,
voor de som van 420 gulden

30 september 1801    437/125-125v

Cornelis Jan Verhoeven als man van Cornelia Adriaan van Doesburg, verkoopt aan Laurens Jacobus 
Verhoeven,
een weiland, 2 1/3 lopen, te Udenhout in de Kuil,
oost Jan Willem Verhoeven, west weduwe Peter van Broekhoven, noord erfgenamen Lucas van 
Engelen, zuid, Jan Vermeer no:ux:
belast met jaarlijks 11 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch,
voor de som van 500 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders 

30 september 1801    437/125v-126
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Cornelis Jan Verhoeven als man van Cornelia Adriaan van Doesburg, verkoopt aan Jan Aart van 
Diessen en Gerard Simons als voogden over de 3 kinderen van Cornelis de Jong genaamd Jan, 
Martinus en Cornelis,
de zuidwaartse helft van akkerland, genaamd den Boomacker, in het geheel 3 1/2 lopen, te Udenhout 
op de Houtse straat,
e.z. erfgenamen Borp(?) met de wederhelft, a.z. Jan Burgmans, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Lucas 
van Engelen,
belast met jaarlijks de helft in 3 vaten rogge aan de gesupprimeerde abdij van St. Geertruij te Leuven
voor de som van 325 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders

30 september 1801    437/126v-127

Gerardus Simons, verkoopt aan Hendrik Jan van Strijdhoven,
een weiland, 1 lopen 2 roeden, te Udenhout in de Kleine Mortel,
e.z. Jan Peter van Irsel, a.z. weduwe Peter van Irsel, e.e. kinderen Jan Bertens, a.e. Lambert Peter 
Verhoeven,
voor de som van 180 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn dochter Cornelia Simons

30 september 1801    437/127-127v

Jan Cornelis Burgmans als man van Cornelia Willem van Irsel,
verkoopt aan Joost Cornelis Deckers,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Geselse straat,
noord Antonij Jan Priems, zuid, Laurens Marcelisse, west weduwe Peter Smeijers, oost de Geeselse 
straat,
voor de som van

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders en deling 12 december 1799

30 september 1801    437/128-128v

Jan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Geert Hendrik Heijmans,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Brabants Hoek,
e.z. Jan Laurens Vermeer, a.z. Peter Brekelmans, e.e. weduwe Jan de Lepper, a.e. de heide
voor de som van 212 gulden

verkoper aangekomen de ene helft uit de erfenis van zijn vader en de andere helft door koop

30 september 1801    437/128v-129

Jan Adriaan Verhoeven verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
akkerland, 6 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Francis Sleegers, noord Jan Janse Verhoeven, zuid Jan Hendrik van Iersel, west een mestweg,
belast met jaarlijks 2/3 deel in een mud rogge aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
voor de som van 900 gulden

verkoper aangekomen door koop voor schepenen van Den Bosch op 26 juli 1793

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



30 september 1801    437/129-129v

Jan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Francis Simons,
een weiland, genaamd den Beemd, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
noord Arnoldus Vermelis, voorts rondom de verkrijger,
voor de som van 320 gulden

verkoper aangekomen door koop te sBosch op 26 juli 1793

30 september 1801    437/129v-130

Jan Adriaan Verhoeven verkoopt aan Jan Cornelis Burgmans,
een heiveld, 2 open, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost de heer Jacob Kien, west weduwe Jan de Lepper, zuid de heer Kleijnefelt, noord de armen van 
Udenhout,
voor de som van 220 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader, deling 8 november 1793

2 oktober 1801    437/131-131v

Jan Janse Verhoeven als man van Willemina van den Heesacker, verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
akkerland, genaamd den Grooten Acker, 3 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Jan Migiel Koolen, west Laurens Jan Kruijssen, zuid een steeg, noord de verkrijger,
belast met jaarlijks 1/3 deel in een mud rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
voor de som van 330 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 4 januari 1785

15 oktober 1801    437/134v-135

Adriaan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Joseph Geert Bertens,
akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout in de kleine Mortel,
oost Jan Cornelis Burgmans en de armen van Oisterwijk, west en zuid Andries Cornelis van den Bosch, 
noord weduwe Adriaan Klaas Verhoeven,
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader, deling 8 november 1793

22 oktober 1801    437/136-136v

Adriaan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Peter Hendrik Heijmans,
akkerland, genaamd de Steeg acker, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost een mestweg, west Andries Cornelis van den Bosch, zuid Jan Miggiel Koolen, noord de verkrijger,
voor de som van 325 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader, deling 8 november 1793

22 oktober 1801    437/136v-137
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Adriaan Adriaan Verhoeven verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel,
een weiland, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.e. Andries Cornelis van den Bosch, verder rondom de verkrijger,
voor de som van 125 gulden

verkoper aangekomen van zijn vader, deling 8 november 1793

24 november 1801    437/143-144

Willem Laurens Heessels, verkoopt aan Jan Cornelis Koolen,
een woning in een huizing, te Udenhout aan de Kruisstraat, scheidende op de middelmuur en weegt op 
de schoorsteen af, van de woning van de verkoper, tussen het erf van de verkoper aan de ene en de 
kinderen Nicolaas Jansen aan de andere zijd en een einde, a.e. het volgend perceel
item de helft in een derde part van de hof of land, als voor,
e.z. kinderen Nicolaas Janse, a.z. en e.e. de verkoper, a.e. kinderen Nicolaas Janse en Godefridus 
Kanters, 
voorwaarden: Jan Johannes Jansen en de kinderen Nicolaas Jansen moeten hierover mogen wegen 
en keren met een kruiwagen en van 1 november tot 15 april met paard en kar;
voor de som van 180 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn oom Cornelis Janse, deling van 7 augustus 1801

vernadert op 6 maart 1802 door Gerardus Woestenburg als voogd over de kinderen van Nicolaas 
Janse en Catrina Albert van den Hoof, genaamd Jan, Albert en Maria, wonende te Udenhout

22 december 1801    437/154-156

Willem Laurens Heessels, verkoopt aan Jan Verbeek,
een woning in een huizing, te Udenhout aan de Kruisstraat, scheidende op de middelmuur en weegt op 
de schoorsteen af, van de woning van Jan Cornelis Koolen, tussen het erf van Jan Cornelis Koolen aan 
de ene en Godefridus Kanters aan de andere zijde, e.e. kinderen Nicolaas Janse, a.e. volgend perceel,
item de helft in een derde part van de hof of land, liggende in twee perceeltjes,
e.z. kinderen Nicolaas Janse, a.z. Godefridus Kanters en Johannes van Tilburg, e.e. gemene kerkweg, 
voorwaarden: Jan Johannes Jansen en de kinderen Nicolaas Jansen moeten hierover mogen wegen 
en keren met een kruiwagen en van 1 november tot 15 april met paard en kar;
hetzelfde geldt voor Jan Cornelis Koolen en voor de koper op het erf van Jan Cornelis Koolen
voor de som van 225 gulden

verkoper aangekomen van zijn oom Cornelis Janse, deling van 7 augustus 1801

vernadert op 6 maart 1802 door Gerardus Woestenburg als voogd over de kinderen van Nicolaas 
Janse en Catrina Albert van den Hoof, genaamd Jan, Albert en Maria, wonende te Udenhout

2 januari 1802    437/157v-158

Jan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Jan Jansz. Raijmakers,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. dochter van Jacobus Watering, a.z. de verkrijger, voor aan de straat  tot aan het erf van Heiliger 
Adriaan van Irsel, 
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok van Ortheneind in 
sBosch,
voor de som van 180 gulden
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verkoper aangekomen van zijn vader Adriaan Jan Verhoeven, door koop in sBosch op 16 juli 1793

2 januari 1802    437/158v-160

Jan Adriaen van Irsel, verkoopt aan Huijbert Adriaen van Iersel en Huijbert Jan Bouwens,
een broekveld, genaamd Adams veldeke, 2 lopen, te Udenhout in de Asdonkse steeg,
oost Frans van Broekhoven, west weduwe Jan Nouwens, zuid de steeg, noord Heiliger van Irsel,
belast met jaarlijks 2 stuivers 12 penningen cijns aan het kantoor van de episcopale goederen te 
sBosch
aangekomen door koop op 31 maart 1791

item een uitgeturfd broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. de verkoper, a.z. Gijsbert Denis van den Boer, e.e. weduwe Johannes Nouwens, a.e. Frans van 
Broekhoven,
belast met een jaarlijkse cijns van 3 stuivers 12 penningen aan voors. kantoor
aangekomen door koop op 1 juli 1792

item  een moerveld, straaiselveld en houtbos, 6 lopen, als voor in de Cnaperije,
e.z. de verkoper, a.z. Cornelis van de Pasch no:ux:, e.e. de lei, a.e. Thomas van Rijswijk
belast met jaarlijks 5 stuivers aan de armen van Loon en de helft van 5 stuivers en 2 penningen aan de 
domeinen van Brabant,
aangekomen door koop op 28 januari 1793

Item een houtbos en straaiselveld, 3 lopen, als voor aan de vier beemden bij de roije brug,
e.z. erfgenamen Peter van Strijdhoven, a.z. Jan van Abeelen, e.e. de lei, a.e. Willem Heessels,
belast met jaarlijks 7 stuivers 2 penningen St. Thomascijns te betalen in Oisterwijk aan Johannes 
Antonisse
aangekomen door koop op 28 januari 1793

item een uitgeturfd moerveld, 1 1/2 lopen, als voor in de Cnaperije,
e.z. de verkoper, e.e. de lei,
belast met jaarlijks 3 stuivers in een meerdere pacht aan de armen van Loon
aangekomen door koop op 25 augustus 1797

voor de som van 25 gulden

5 januari 1802    437/161v-162

Johannes Jan Rooijmans, verkoopt aan Willem Peter van Riel,
een huis met aangelegen erf, 1/2 lopen, te Udenhout t.p. de Slimstraat,
b.z. kinderen Adriaan Witlox, e.e. Heiliger Adriaan van Iersel, a.e. de straat,
voor de som van 792 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Berkel op 8 mei 1799

5 januari 1802    437/162-162v

Gerardus Witlox, verkoopt aan Willem Peter van Riel,
akkerland, 2 3/4 lopen, te Udenhout,
zuid en oost Willem Jacobus Verhoeven, west (niet ingevuld), noord de gemene weg,
voor de som van 400 gulden
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verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Tilburg op 13 mei 1775

11 januari 1802    437/164-164v

Hugo Brands als man van Johanna van den Bijgaart, verkoopt aan Anna Maria Peter Janse
akkerland, 1 lopen. te Udenhout in de Achthoeven,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. weduwe Laurens van Rijswijk, e.e. Peter Joost Jorissen, a.e. de 
armen van Oisterwijk,
voor de som van 100 gulden

verkoper zijn vrouw aangekomen door koop op 9 januari 1787

15 januari 1802    437/165v-166

Peter Hendrik Heijmans, verkoopt aan Adriaen Cornelis Vermeer,
de helft in een huis en erf, met het recht van weg tussen dit huis en het huis van Andries Cornelis van 
den Bosch, zoals die weg nu is, alsmede de waterlozing over het erf van dezelfde Van den Bosch, 
langs het erf van de verkrijger, welke waterlozing moet worden onderhouden door Andries Cornelis van 
den Bosch, 16 roeden, te Udenhout in de Kruisstraat,
oost en noord Andries Cornelis van den Bosch, west de verkrijger met de wederhelft van dit perceel
voor de som van 500 gulden

verkoper aangekomen voor de ene helft van zijn vrouws ouders (delingen 29 september 1797) en 
andere helft door koop op 17 september 1799

23 januari 1802    437/166v-167

Petronella van Vugt, weduwe van Jan Schalks, verkoopt aan Jan Martinus van Beurden,
de helft in een schop met 16 1/2 roeden hof, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. en e.e. de verkoopster, a.z. de verkrijger, a.e. de straat
voor de som van 82 gulden 10 stuivers

verkoopsters man aangekomen van zijn ouders

Deze 16 1/2 roeden hof wordt teruggegeven door Jan Martinus van Beurden op 3 februari 1802. Hij 
ontvangt daarvoor 41 gulden en 5 stuivers

26 januari 1802    437/168-168v

Johannes Jacobus van Laarhoven, als man van Adriaantje Willem van Irsel,
laat zijn recht van naderschap gelden op een weiland, genaamd de Ackerweg, 4 lopen te Udenhout in 
de Biezenmortel,
oost Francis Vermeer, west Jan Burgmans, zuid en noord de heer Kleijnefelt, 
dat Francis Vermeer op 22 juli 1801 verkocht heeft aan Wouter Nicolaas van Iersel, welke laatste ook is 
gecompareerd en zegt dit te accepteren en schadeloos te zijn gesteld

5 februari 1802    437/184-185v

Wouter Jan Span, weduwnaar van Johanna van Liemt, eerder weduwe van Willem Berkelmans,
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zij verklaart af te zien van haar recht op tocht t.b.v.
Willemijn Wouter Span, huisvrouw van Aart Gommert Kuijpers, Anna Catharina Wouter Span, 
huisvrouw van Martinus Steven Pijnenburg en de drie kinderen van wijlen Peter van Houclum en 
Antonet Berkelmans, genaamd Anna Maria, Wilhelmus en Cornelia

een broekveld, genaamd de Haverweij, 6 lopen 2 roeden, te Udenhout bij de Gommelse straat,
e.z. Peter Brekelmans, a.z. weduwe Cornelis Span, e.e. de lei, a.e. Stalpert van de Wiele

item een bos, 34 roeden, als voor in het Giersbergs broek, genaamd de Koeijweij, rondom Jan Hendrik 
van Iersel,

item een schaarbos, 37 roeden, als voor, t.p. het Eijndeke, bij het erf van de weduwe Antonij Hendrik 
van Irsel,

item een bos, turf- en heiveld, 40 roeden, als voor in de Drie beemden, 
b.z. Geert van Broekhoven

item een moerveld, 1lopen, als voor in de Verlooren Brand, 
e.z. Jan Robbe, a.z. Jan Lommers, e.e. Wouter Leermans, a.e. weduwe Cornelis Span.

5 februari 1802    437/185v-189v

Willemijn Wouter Span, huisvrouw van Aart Gommert Kuijpers, Anna Catharina Wouter Span, 
huisvrouw van Martinus Steven Pijnenburg en de drie kinderen van wijlen Peter Augustinus van 
Houclum en Antonet Berkelmans, genaamd Anna Maria, Wilhelmus en Cornelia (nog onmondig, 
voogden Peter van de Berg en Martinus Steven Pijnenburg), verkopen aan Heiliger Adriaan van Iersel,

een broekveld, genaamd de Haverweij, 6 lopen 2 roeden, te Udenhout bij de Gommelse straat,
e.z. Peter Brekelmans, a.z. weduwe Cornelis Span, e.e. de lei, a.e. Stalpert van de Wiele

item een bos, 34 roeden, als voor in het Giersbergs broek, genaamd de Koeijweij, rondom Jan Hendrik 
van Iersel,
verkocht aan Jan Hendrik van Iersel, voor de som van 75 gulden

item een schaarbos, 37 roeden, als voor, t.p. het Eijndeke, bij het erf van de weduwe Antonij Hendrik 
van Irsel,
verkocht aan Aart Gommert Kuijpers, voor de som van 175 gulden

item een bos, turf- en heiveld, 40 roeden, als voor in de Drie beemden, 
b.z. Geert van Broekhoven
verkocht aan Heiliger Adriaan van Iersel, voor de som van 33 gulden

item een moerveld, 1lopen, als voor in de Verlooren Brand, 
e.z. Jan Robbe, a.z. Jan Lommers, e.e. Wouter Leermans, a.e. weduwe Cornelis Span.
verkocht aan Hendrik Cornelis Hamers, voor de som van 29 gulden

5 februari 1802    437/189v-190

Laurens Adriaan van de Ven, als man van Anneke Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Heiliger Adriaan 
van Iersel,
een broekveld, genaamd het Mulderke, 4 lopen, te Udenhout bij de Vier beemden,
oost Jan Miggiel Koolen, west St. Anna gasthuis te sBosch, zuid Cornelia Schapendonk, noord Jan van 
Abeelen,
voor de som van 350 gulden
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een heiveld, genaamd de Heijdries, 8 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost Jan van der Schoot, west Andries van den Bosch, zuid Arnoldus Ophorst, noord de baan,
verkocht aan Cornelis Hendrik Heijmans, Martinus Hendrik Heijmans en Johanna Hendrik Heijmans,
voor de som van 560 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar vader, deling 8 november 1793

8 februari 1802   437/192v-193v

Cornelia Martinus van Abeelen, weduwe Johannes Adriaen Brekelmans, doet haar recht van 
naderschap gelden op
akkerland, 2 3/4 lopen, te Udenhout,
zuid en oost Willem Jacobus Verhoeven, west (niet ingevuld), noord de gemene weg,
op5 januari 1802 verkocht aan Willem Peter van Riel, welke laatste hier ook compareert en verklaard 
hiermee in te stemmen en schadeloos te zijn gesteld.

15 februari 1802    437/193v-194

Anneke Geert Vugts, weduwe van Marcelis van Hees, verklaard af te zien van haar recht op tocht op 
akkerland, genaamd den Langen Acker,  1 3/4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
oost en west Jan Hendrik van Iersel, noord een mestweg, zuid St. Anna gasthuis te sBosch, t.b.v. haar 
dochter Josijna Marcelis van Hees, huisvrouw van Jan Jansz van der Sterre

17 februari 1802    437/194-195

Huibert Adriaen van Irsel verkoopt aan Johannes Jan Brekelmans en Maria Jan Brekelmans
een houtbos, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Jan Crijn van Strijthoven, a.z. Laurens Jan Kruijssen, e.e. de straat, a.e. Cornelis Bergmans, 
voor de som van 255 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 14 juni 1796

19 februari 1802    437/195-195v

Jan Jansz van der Sterre, als man van Josijna Marcelis van Hees, verkoopt aan Jan Hendirk van Irsel,
akkerland, genaamd den Langen Acker,  1 3/4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
oost en west Jan Hendrik van Iersel, noord een mestweg, zuid St. Anna gasthuis te sBosch,
voor de som van 200 gulden

20 februari 1802    437/195v-196v

Cornelis Adriaen Weijters, Peter Adriaen Weijters, Jan Adriaen Weijters, Hendrik Adriaen Weijters, 
Willem Adriaen Weijters, voor henzelf en zich mede sterk makende voor hun zuster Cornelia Adriaen 
Weijters, verkopen aan Cornelis Hendrik van Irsel,
een weiland, genaamd het Latbosch, 2 lopen, te Udenhout omtrent Moffenhoeve,
e.z. Adriaan Peter Driessen, a.z. Adriaan Aart Bergmans, e.e. Jacobus van Roessel, a.e. de lei,
met de gerechtigheid van de weg van het erf van voorn. Jacobus van Roessel,
voor de som van 205 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders
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2 maart 1802    437/197v-199

Petronella Martinus Eijsenbrands, weduwe Johannes Smolders, te voren getrouwd met Wouter Brokke,
ziet af van haar recht op tocht in:
huizing, schuur en aangelegen erf, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. weduwe Arnoldus Vugts, a.z. Jacobus van Roessel, e.e. de straat, a.e. weduwe Cornelis Span,

item teulland, 5 lopen, genaamd de Lange Rugge, als voor, t.p. de Schijf,
e.z. Jan vander Sterre, a.z. Gommert de Kort, b.e. een mestweg.

item een weiland, genaamd het Latbosch, 2 lopen, als voor aan de Loonse Molenstraat,
e.z. erfgenamen Willem de Kort, a.z. erfgenamen Andries de Jong, e.e. de heer van Loon, a.e. Dorus 
Beunis

item teulland, ruim 2 lopen 5 roeden, als voor, t.p. de Schijf,
e.z. en e.e. weduwe Cornelis Span, a.z. Adriaan Embert van de Schoor, a.e. een mestweg

item teulland, genaamd de Garts Velde, 25 roeden, als voor op de Loonse Molenstraat,
b.z. Adriaen Driessen, e.e. Jacobus van Roessel, a.e. een mestweg

laatstelijk een hoekje land, 32 roeden, genaamd de Huijsweij, als voor aan de Loonse Molenstraat

t.b.v. haar kinderen uit het huwelijk met Wouter Brokke, genaamd Cornelia Brokke huisvrouw van Geert 
Peter Verhulst, en Maria Brokke

2 maart 1802    437/199-203

Antonij Jan Priems, als man van Anna Maria Martinus Eijsenbrand, voor 1/2 deel, Geert Peter Verhulst, 
als man van Cornelia Brokke en Maria Brokke, de twee laatste kinderen van wijlen Wouter Brokke en 
Petronella Martinus Eijsenbrands, ook voor1/3 deel, en Cornelis Martinus Eijsenbrands weduwnaar van 
Anneke Martinus Maas, gezamenlijk kinderen en erfgenamen van wijlen Martinus Eijsenbrant,
verkopen aan Cornelis Schenkers,
huizing, schuur en aangelegen erf, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. weduwe Arnoldus Vugts, a.z. Jacobus van Roessel, e.e. de straat, a.e. weduwe Cornelis Span,
belast met jaarlijks 3 vaten en 3 kannen rogge aan de armen van Udenhout
voor de som van 64 gulden

item teulland, 5 lopen, genaamd de Lange Rugge, als voor, t.p. de Schijf,
e.z. Jan vander Sterre, a.z. Gommert de Kort, b.e. een mestweg.
verkocht aan Jacobus Laurens van Roessel, voor de som van 733 gulden

item een weiland, genaamd het Latbosch, 2 lopen, als voor aan de Loonse Molenstraat,
e.z. erfgenamen Willem de Kort, a.z. erfgenamen Andries de Jong, e.e. de heer van Loon, a.e. Dorus 
Beunis
verkocht aan Maria van den Hoove, weduwe van Nicolaas de Leeuw, voor de som van 125 gulden

item teulland, ruim 2 lopen 5 roeden, als voor, t.p. de Schijf,
e.z. en e.e. weduwe Cornelis Span, a.z. Adriaan Embert van de Schoor, a.e. een mestweg
verkocht aan Jacobus Laurens van Roessel, voor de som van 303 gulden

item teulland, genaamd de Garsten Velde, 25 roeden, als voor op de Loonse Molenstraat,
b.z. Adriaen Driessen, e.e. Jacobus van Roessel, a.e. een mestweg
verkocht aan Steven Cornelis de Jong, voor de som van 75 gulden
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2 maart 1802    437/203-203v

Adriaan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Peter Hendrik Heijmans,
een broekveld, genaamd het Giersbergs buske, 2 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost Laurens Piggen, west de steeg, zuid weduwe Cornelis Heerkens, noord Jenne Maria Aart Witlox,
voor de som van 260 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 8 november 1793

3 maart 1802    437/204-205

Peter van den Broek als man van Jenneke Wouter Piggen, verkoopt aan Cornelis Zeger Matthijsen en 
Cornelis Adriaen Schapendonk,
twee weilanden, samen 3 1/2 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
noord Jacobus Jan Piggen, oost en zuid de verkoper, west de straat

item een weiland, 2 1/2 lopen, als voor,
oost Jan de Vries, west Cornelis Jan de Groot, zuid goederen afkomstig van de keurvorst van de Paltz, 
noord de twee steegden,
belast met jaarlijks een zak rogge aan de erfgenamen Nicolaas van den Heuvel te sBosch
voor de som van 450 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling te Berkel 2 november 1776

5 maart 1802    437/205-205v

Hendricus Smolders als man van Paulina van Dijk, verkoopt aan Antonij Gabriel Heesters,
een huizing, met hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Willem Peter van Riel, a.z. Jan Robbe, e.e. Francis Adriaan Leijten, a.e. de kerkweg
belast met jaarlijks een zak rogge aan Peter Janse, en  nog 1 gulden voor het recht van weg met kar en 
paard aan kinderen en erfgenamen of rechthebbende van Handrik Berkelmans
voor de som van 2000 gulden

verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 22 juni 1796

5 maart 1802    437/206-206v

Antonij Gabriel Heesters, verkoopt aan Cornelis Aart den Ouden,
een huizing, stal en aangelegen erf, 1 lopen 29 roeden, te Udenhout aan de Kreitenmolenstraat, 
oost de roomse pastorie, west Cornelis den Ouden, noord de straat, zuid de armen van Udenhout,
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge aan Jan Schilders vrouwe gasthuis te sBosch
voor de som van 1650 gulden

verkoper aangekomen door erfmangeling op 22 april 1794

11 maart 1802    437/212v-213

Hendrik Jan Bertens, verkoopt aan Willem Peter van Riel,
akkerland, 1 3/4 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost een mestweg, west kinderen Cornelis Heerkens, zuid Laurens van de Ven, noord Jan Robben,
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voor de som van 290 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders, deling te Berkel 31 maart 1800

Op 30 maart 1802 vernadert door Adriaentje Jan Flipsen, weduwe van Peter den Ouden.

13 maart 1802    437/213-213v

Johannes Adriaan van Hees, als man van Johanna Joost Joordens, verkoopt aan
een weiland, genaamd de Biesweijde, 3 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
e.z. en b.e. de verkrijger, a.z. langs de steeg,
voor de som van 475 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling 20 augustus 1788

15 maart 1802    437/214-214v

Geertruij Joost Leermans, weduwe van Peter Couwenberg, verkoopt aan Peter Joost Leermans,
de onbedeelde helft in huis, schop en hof en verdere aangelegen erf, akerland en weiland, samen 4 1/2 
lopen, te Udenhout op het Hooghout,
zuid en west Gijsbert van den Hooven, noord de verkrijger, oost de kreitenheide,
belast met jaarlijks 3 gulden aan het kantoor der geestelijke goederen in dit kwartier,
en 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brandsvrouwe gasthuis te sBosch,
voor de som van 300 gulden

16 maart 1802    437/24v-215v

Adriaan Adriaan Schapendonk, verkoopt aan Cornelis Geert van Irsel,
een huis, schop en bakhuis, met aangelegen akkerland, 4 1/2 lopen, en weiland, 2 1/2 lopen, te 
Udenhout in de Groenstraat, aan het Eijndeke,
e.z. de helft van de Brandse steeg hoort bij dit perceel, a.z. weduwe Antonij van Irsel, e.e. de straat, 
a.e. erf Peter van Waalwijk
belast met jaarlijks 14 stuivers en 4 penningen aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te 
sBosch
er wordt wat hout gereserveerd en de schuur
voor de som van 1740 gulden

verkoper aangekomen door deling 13 augustus 1794

16 maart 1802  437/215v-216v

Adriaan Adriaan Schapendonk verkoopt aan Francis Steven Burgmans en Pieter Jan Raaijmakers,
een weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, genaamd het Latbosch,
b.z. weduwe Antonij van Irsel, e.e. de Winkelse steeg, die bij dit perceel hoort en a.e. weduwe Antonij 
van Irsel
belast met 3 stuivers en 12 penningen aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch
enkele bomen blijven gereserveerd

item een broekveld, 7 lopen, met de helft van de Brandse steeg,
e.z. kind van Jan van Irsel, a.z. weduwe Antonij van Irsel, e.e. kinderen Geert Heijmans, a.e. wederhelft 
van de steeg,
voor de som van
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verkoper aangekomen bij deling van 13 augustus 1794

20 maart 1802    437/219v-220

Cornelia Hendrik Verhoeven, weduwe van Nicolaas Laurens Verhoeven, verkoopt aan Wouter Nicolaas 
van Irsel, (publieke verkoping op 11 en 18 maart 1802 te Udenhout)
een huis, stal, werkwinkel en schop met aangelegen erf samen met de huisplaats 2 lopen, item nog het 
voorhoofd, te Udenhout in de Groenstraat,
oost jonkvrouw de Bock, west Laurens van Roessel, noord weduwe Peter Johannes van Broekhoven, 
zuid de Groenstraat
voor de som van 1045 gulden

6 april 1802    437/221-221v

Jan van den Berg, verkoopt aan Jan Verbeek
de achterste helft in een huis, op de schoorsteen af, met de helft in 3/4 lopen akkerland achter deze 
woning, te Udenhout t.p. de Slimstraat,
oost weduwe Adriaan van Irsel, west en noord juffrouw Watrin, zuid de voorste helft,
voor de som van 125 gulden

verkopers aangekomen door koop van Hartog Simons, te sBosch op 6 november 1799

10 april 1802    437/223-223v

Adriaen Arnoldus Smulders, verkoopt aan zijn broers Gerardus Arnoldus Smulders en Johannes 
Arnoldus Smulders, die de overige 2/3 bezitten,
1/3 deel onbedeeld in een huis en schuur, met aangelegen erf, en verdere percelen zowel akkerland, 
weiland en heiveld, met de bomen daarop staande, te Udenhout,
voor de som van 350 gulden

verkoper aangekomen van zijn ouders

20 april 1802    437/224-224v

Maria Catharina Cornelis Vermeer, ongehuwd, verkoopt aan Martinus van Lier,
een weiland, 1 1/2 lopen, te Udenhout op de Molenstraat,
oost Martinus van Lier, zuid en west Heiliger van Iersel, noord Norbert Vermeer,
belast met 1 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout en Berkel
voor de som van 80 gulden

verkoopster aangekomen van haar ouders, deling te Tilburg op 22 oktober 1796
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