
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 438 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
april 1802 - juli 1804

27 april 1802    438/2v-3

Jacobus Jan Piggen voor 1/3,
Johanna Geert van Broekhoven, Anna Maria Geert van Broekhoven, ongehuwd en Johannes Adriaan 
van Riel als man van Cornelia Geert van Broekhoven, samen voor 1/3 deel,
Johannes Schapendonk en Adriaan Schapendonk, samen 2/3 van 1/3 deel
in 26/27 deel van een akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Kuil, genaamd de 
Patacker, 
oost kinderen Adriaan Piggen, west Laurens Piggen, zuid Jan Raijmakers, noord erfgenamen Johannes 
Watrin,
verkopen deze aan Jan Adriaan Vermeer, voor de som van 337 gulden 15 stuivers en 8 penningen

de 1ste en 2de verkopers aangekomen door koop van Antonij Gabriel Heesters op 30 oktober 1798, en 
de overige verkoper uit de nalatenschap van Gojaerd van Deelen,

27 april 1802    438/3v-4v

Gerard Peter van den Hout en Hendricus Pijnenburg als executeurs van het testament van Cornelia 
Catharina van Tulder, weduwe van Nicolaas Peter Elisse,
en Peter Raaijmakers, voor zich zelf en voor Goijaerd de Jong als voogden over de 5 kinderen van Jan 
Peter Elissen,
de executeuren ook nog als gemachtigden van Antonij Jan Elissen,
verkopen (publiek op 1 april 1802 in Tilburg) aan Pieter Raaijmakers, t.b.v. Cornelia Maria en Adriaan 
Verhoeven
akkerland, 6 lopen, genaamd den Hoek, van ouds genaamd den Wijntjes acker, te Udenhout,
oost het kind van Jan Schapendonk, zuid en west Cornelis Schenkers, noord Cornelis van de Pas,
voor de som van 730 gulden

3 mei 1802    438/4v-5

Hendrik Mart Couwenberg, verkoopt aan Jan Adriaan Vermeer,
1/27 deel in akkerland, met de halve sloot en de pot, in het geheel goor 2 1/2 lopen, te Udenhout in de 
Kuil, genaamd den Patacker,
oost kinderen Adriaan Piggen, west Laurens Piggen, zuid Jan Raijmakers, noord erfgenamen Johannes 
Watrin
voor de som van 28 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling alhier op 8 oktober 1793

13 mei 1802    438/6v-7v

Adriaentje Peter van Irsel, weduwe en erfgenaam van Johannes Marten Nouwens, (testament notaris 
Althoffer 29 december 1776), verkoopt aan Willem Peter van Riel,
een broekveld en houtbos, 1 lopen 38 roeden, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Francis Burgmans, a.z. goederen die behoorden aan de Prins van Sultzbeek, e.e. Adriaan Cornelis 
Vermeer, a.e. erfgenamen Miggiel Pijnenburgh,
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een houtbos, 3 lopen 25 roeden, als voor bij de Asschotse steeg,
e.z. Cornelia Schapendonk, a.z. Huijbert Adriaan van Irsel,, e.e. Adriaan van Hees, a.e. armen van 
Udenhout en Berkel
belast met een cijns van 8 stuivers aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch
voor de som van 550 gulden

15 mei 1802    438/9v-10

Johannes Peter Heesters, verkoopt aan Andries Martinus Kuijpers,
akkerland, 47 roeden, te Udenhout aan de Gijzelse straat,
oost de verkoper, west kinderen Francis Verbeeck, e.z. (niet ingevuld), a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 2 vaten en 3 kannen rogge in een meerdere pacht aan juffrouw Sobers te sBosch
voor de som van 60 gulden

verkoper aangekomen door koop op 25 maart 1794

26 mei 1802    438/11v-12

Adriaan Jan Brekelmans, Johannes Jan Brekelmans en Jan Janse Brekelmans, voor hen zelf alsmede 
voor hun zuster Maria Jan Brekelmans, verkopen aan Cornelis Jan van de Pasch,
een heiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Brand,
noord Andries Thomas van Rijswijk, zuid weduwe Klaas Verhoeven, oost en west (niet ingevuld)
voor de som van 170 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders, die het verkregen door koop van de 
armen van Oisterwijk op 22 en 31 december 1772.

26 mei 1802    438/12v-13

Adriaan Jan Brekelmans en Jan Janse Brekelmans, verkopen aan Johannes Jan Brekelmans en Maria 
Jan Brekelmans (die beiden de wederhelft bezitten),
de helft onbedeeld akkerland, te Udenhout genaamd den Duijnacker, in het geheel 2 lopen,
zuid Johannes van Rooij no:ux: etc, noord de hei, oost en west (niet ingevuld)
de helft onbedeeld akkerland, genaamd de Cnoperije, in het geheel 2 lopen, als voor aan de Bosweg,
zuid en noord Johannes van Rooij no:ux: etc. oost en west de duijne
de helft onbedeeld akkerland, genaamd de Cnoperije, in het geheel 3/4 lopen, als voor, in den Cnoperij,
noord Johannes de Rooij no:ux: etc, oost en zuid Cornelis Bergmans, west de baan
akkerland, 2 1/2 lopen, als voor aan de Houtse straat,
oost Gerardus Woestenburg, no:ux:, west erfgenamen Aart de Ridder, zuid erfgenamen Hendrik van 
Geenhoven, noord de gemene steeg
voor de som van 25 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders, die de 1ste 3 percelen verkregen door koop 
van de armen van Oisterwijk op 22 en 31 december 1772, en het vierde door deling van 21 juli 1773.

18 juni 1802    438/19-19v

Jan Jansz Pijnenburg, verkoopt aan Heijliger Peter Verhoeven,
een weiland, nu akkerland, 5 lopen 16 roeden, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. weduwe Johannes Adriaan Brekelmans, verder rondom de verkrijger
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan der armen van Udenhout en Berkel
voor de som van 771 gulden
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verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

18 juni 1802    438/19v-20

Jan Janse Pijnenburg, verkoopt aan Arnoldus Miggiel Pijnenburg
twee percelen aan elkaar gelegen, land en weiland, samen 3 lopen 11 roeden, te Udenhout in de 
Berkhoek,
oost Heijliger Peter Verhoeven, west een gemene weg, zuid de lei, noord kinderen Jan de Ridder
voor de som van 480 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

21 juni 1802    438/20-21

Johannes Willem van Roessel, verkoopt aan Pieter Adriaan Brekelmans
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in  Brabants Hoek,
e.z. weduwe Jan de Cort, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. Jan Vermeer

akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Lambert Peter Verhoeven, a.z. en e.e. weduwe Jan de Cort, a.e. de straat
deze twee percelen belast met jaarlijks een pacht van 8 gulden aan de armen van het blok Orthenseind 
te sBosch en nog 11 penningen in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout en Berkel

weiland, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. Jan Vermeer, b.e. de verkrijger
voor de som van 527 gulden en 10 stuivers

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn vader en deling van zijn stiefmoeder 1 november 
1791

30 juni 1802    438/23v-24v

Jan Jans van der Sterre als man van Josijna Marcelis van Hees, verkoopt aan Peter Hendrik Heijmans,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Gommelse straat, genaamd de Koeij kampe,
e.z. Cornelis Nicolaas van de Pasch, a.z. Lambert Peter Verhoeven, e.e. de heer Kleinefelt, a.e. de H. 
Geest van sBosch
een nieuw erf, 1 lopen 35 roeden, als voor op het Winkel,
rondom in de gemeint,
belast met jaarlijks een cijns van 7 duiten aan de domeinen van Brabant
voor de som van 540 gulden

het 1ste perceel de verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders, die het 
verkregen hadden van de kinderen Steven de Rooij door koop op 10 maart 1761
het 2de perceel door koop van Francis Brok op 23 december 1773

30 juni 1802    438/24v-25

Jan Jans van der Sterre als man van Josijna Marcelis van Hees, verkoopt aan Huijbert Jan Bouwens,
een huisplaats met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Arnoldus van Zon, a.z. de verkrijger, e.e. Jan Peter Willems, a.e. de straat
voor de som van 530 gulden
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verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders, die het gekocht hadden op 23 
december 1773

30 juni 1802    438/25v-26

Jan Jans van der Sterre als man van Josijna Marcelis van Hees, verkoopt aan Lambert Peter 
Verhoeven,
een weiland, genaamd den Broekacker, 3 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat,
e.z. Jan Laurens Vermeer, a.z. Heijliger Adriaan van Iersel, e.e. weduwe Cornelis Heerkens, a.e. de 
Gommelse straat,
voor de som van 425 gulden

verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders, die het gekocht hadden op 8 
november 1760

30 juni 1802    438/26-26v

Jan Jans van der Sterre als man van Josijna Marcelis van Hees, verkoopt aan Huijbert Jan Bouwens,
akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Mortel,
e.z. weduwe de Kort, a.z. Heijliger Adriaan van Iersel, e.e. weduwe de Kort, a.e. de gemene steeg,
voor de som van 435 gulden

verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders, die het gekocht hadden van 
Francis Huijbert Verhoeven op 2 juni 1761

26 juli 1802    438/32v-33

Huijbert Adriaan van Irsel en Huijbert Jan Bouwens, verkopen aan Peter Huijbert Piggen,
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 Gijsbert Denis van den 
Boer
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen cijns aan het kantoor van de episcopale goederen te 
sBosch
een uitgeturfd broekveld, ruim 1 lopen, als voor,
e.z. de verkopers, a.z. Gijsbert Denis van den Boer, e.e. weduwe Johannes Nouwens, a.e. Frans van 
Broekhoven,
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen cijns aan het kantoor van de episcopale goederen te 
sBosch
voor de som van 222 gulden en 10 stuivers

verkopers aangekomen door koop van Jan Adriaan van Irsel op 2 januari 1802

2 augustus 1802    438/34v-37v

Taxatie van vaste goederen die Jan Jan van der Sterre als man van Josijna Marcelis van Hees bij 
erfmangeling zal overgeven aan Cornelia Adriaan Vugts weduwe Willem Martens
een beemd of weiland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Johannes Kuijpers, a.z. weduwe Jan de Cort, b.e. een de heer Kleijnefeldt
geschat op 120 gulden.
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Taxatie van vaste goederen die Cornelia Adriaan Vugts weduwe van Willem Martens volgens testament 
van 9 maart 1801 zal overgeven aan Jan Jan van der Sterre
de helft onbedeeld in akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Berkhoek, waarvan de wederhelft aan de 
verkrijger hoort,
geschat op 140 gulden

De erfmangeling volgt dan op dezelfde datum.

2 augustus 1802    4348/38v

Adriaen Johannes van Bavel als man van Willemine Johannes Heerkens, verkoopt aan Pieter Jan 
Heerkens,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Heiliger van Irsel, a.z. Jan Janse Schapendonk, e.e. de verkrijger, a.e. een weg
voor de som van 80 gulden.

3 augustus 1802    438/39-40

Adriaen Wijnant Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk als man van Johanna Wijnant Verhoeven, 
verkopen aan Arnoldus Daniel van Zon
huis en schop met aangelegen akkerland en bos, met de bomen daarop staande, 5 lopen, te Udenhout 
aan de Gommelse straat,
oost Cornelis Nicolaas van de Pas, west de Gommelse straat, zuid Heiliger Adriaan van Irsel, noord de 
verkrijger,
gereserveerd blijven de heesters staande naast het bos van Maria Peter Verhoeven
voor de som van 1000 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van hun halve zuster Cornelia Wijnant Verhoeven, in leven 
huisvrouw van Andries Cornelis van den Bosch

17 september 1802    438/45v-46

Adriaan van Spaandonk, verkoopt aan Gerardus Cornelis van Tilburg,
een broek- en heiveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. het Schouwbroek,
west weduwe Andries van den Bosch, noord Adriaan Hessels, oost Elias van Irsel, zuid Johannes van 
Riel,
voor de som van 25 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

17 september 1802    438/46v-47

Adriaentje Peter van Irsel, weduwe en erfgenaam van Johannes Marten Nouwens, verkoopt aan 
Johannes de Ridder en Godefridus Kanters als man van Johanna de Ridder aan wie de andere helft 
behoort,
de onbedeelde helft in een waterpoel, in het geheel 4 lopen, te Udenhout in de brand,
oost de H. Geest van sBosch, west douairière de Bock, noord Adriaan Teurlings, zuid (niet ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in negen stuivers aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen in 
sBosch,
voor de som van 50 gulden
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1 oktober 1802    438/49v-50v

Cornelis Schenkers, verkoopt aan Hijliger Adriaan Pijnenburg,
huizinge en aangelag, 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 80 gulden

verkoper aangekomen door koop op 2 maart 1802

6 oktober 1802    438/50v-51

Adriaen Wijnant Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk als man van Johanna Wijnant Verhoeven, 
verkopen aan Maria Vermeer, weduwe Andries Cornelis van den Bosch,
1/3 onbedeeld in akkerland, 1 1/4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akker,
zuid kinderen Jan Brekelmans, noord weduwe Hendrik de Kort, e.e. weduwe Jan van Son, a.e. 
kinderen Hendrik Heijmans,
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 vaten en 4 kannen rogge aan het Brandsvouwe gasthuis te sBosch
voor de som van 30 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun halve zuster Cornelia Wijnant Verhoeven, in leven 
de huisvrouw van Andries Cornelis van den Bosch

12 oktober 1802    438/55-55v

Jan Jansen Verhoeven als man van Willemijn van de Heesacker, verkoopt aan Arnoldus Adriaan 
Vermelis,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Arnoldus Vermeelis, west Jan Verhoeven, zuid Nantes Verhoeven, noord weduwe Hendrik van 
Deelen,
voor de som van 120 gulden

verkoper met meer andere goederen aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling 7 januari 
1785

13 oktober 1802    438/55v-56

Cornelis Schenkers, verkoopt aan Jan Thomas van Rijswijk,
een weiland, genaamd het Kleijn Weijke, 1 1/4 lopen, te Udenhout t.p. den Hoek,
rondom de verkoper, west de boomgaard, oost het Beesteveld, noord de Groote weij en zuid de steeg
voor de som van 250 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

16 oktober 1802    438/56v-57

Jan van den Berg, verkoopt aan Jan Verbeek, die de wederhelft bezit
de voorste helft van een huis op de schoorsteen af, met een schop en het voorhoofd, en nog de helft in 
3/4 lopen akkerland en hof daarachter, te Udenhout in de Slimstraat,
oost weduwe Adriaan van Irsel, west en noord juffrouw Watrin,
voor de som van 252 gulden 10 stuivers
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verkoper aangekomen door koop van Hartog Simon Vesten(?) 6 november 1799 voor schepenen van 
Den Bosch

21 oktober 1802    438/57-58

Willemijn Arien Vermeer, weduwe van Nicolaas Jan Verhoeven, wonende te Udenhout, doet afstand 
van haar recht op tocht in de helft van een perceel akkerland, na de oostzijde, in het geheel 3 lopen, te 
Udenhout op het Winkel, oost Frans Koolen, west erfgenamen Cornelis Arien Vermeer, zuid weduwe 
Hendrik de Kort, noord de weg of steeg,
verkoopster aangekomen door deling op 4 november 1767
item een 1/2 lopen akkerland, als voor, aan het eind van het vorig perceel, haar aangekomen uit de 
nalatenschap van Cornelia Arien Vermeer, in leven huisvrouw van Hendrik de Leest
t.b.v. haar dochter Cornelis Nicolaas Verhoeven
belast met 10 duiten cijns jaarlijks aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch

21 oktober 1802    438/58-58v

Cornelia Nicolaas Verhoeven, verkoopt aan Cornelis Jan Verhoeven, Adriaan Jan Verhoeven en Marie 
Jan Verhoeven,
de helft van een perceel akkerland, na de oostzijde, in het geheel 3 lopen, te Udenhout op het Winkel, 
oost Frans Koolen, west erfgenamen Cornelis Arien Vermeer, zuid weduwe Hendrik de Kort, noord de 
weg of steeg,
item een 1/2 lopen akkerland, als voor, aan het eind van het vorig perceel,
belast met 10 duiten cijns jaarlijks aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch
voor de som van 160 gulden

4 november 1802    438/61-62

Jacobus van Rijswijk, verkoopt aan Francis Steven Burgmans en Jan Hendrik van Broekhoven, als 
voogden van Johannes Adriaan Burgmans t.b.v. dezelfde,
een broekveld, 6 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost Cornelis Geert van Irsel, west Francis Burgmans, zuid juffrouw de Bosch, noord de verkrijger,
belast met jaarlijks een pacht van 1 gulden 8 stuivers aan het kantoor van de episcopale en andere 
geestelijke goederen te sBosch,
item een broekveld, 2 lopen, als voor bij de Brandse steeg, genaamd de Horst,
oost Pieter Joost Joordens, west de heer Wassenaer van Onsenoord, zuid Joost Geert Bertens, noord 
de Brandse steeg, met de helft van de steeg daaraan gehorende,
voor de som van

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling voor secretaris van Heukelom op 26 
juni 1802

4 november 1802    438/62-63

Laurens Jan Marcelisse, verkoopt aan Francis Steven Burgmans,
een weiland, 2 lopen  te Udenhout in het Hermans Broek,
oost Heiliger van Irsel, west Anna Maria Witlox, zuid de steeg die hieraan behoord, noord de Asschotse 
steeg,
voor de som van 301 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
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Dit perceel is voorheen leenroerig geweest aan de gewezen Raad van Brabant, en tot de herintroductie 
van het leenrecht is bepaald dat het verhef in die gevallen voor de eerset maal moet geschieden half de 
kosten en lasten voor de verkoper, zijn erfgenamen en nakomelingen, en de ander helft ten laste van 
de verkrijger.

9 december 1802    438/69-70

Francis Jan van de Ven als man van Willemijn de Jong wonende te Udenhout,
hij maakt gebruik van zijn recht van naarderschap
een weiland, 2 lopen  te Udenhout in het Hermans Broek,
oost Heiliger van Irsel, west Anna Maria Witlox, zuid de steeg die hieraan behoord, noord de Asschotse 
steeg,
op 4 november j.l. verkocht aan Laurens Jan Marcelisse, volle neef van zijn vrouw

Francis Burgmans is ook akkoord

betaald 301 gulden

21 december 1802    438/70v-71

Adriaan van den Broek als man van Anna Maria Schapendonk, verkoopt aan Jan Thomas van Rijswijk,
een weiland en broekveld, 3 lopen, te Udenhout achter de Schoorstraat,
oost en noord Antonij Watrin, zuid Pieter Jan van Waalwijk, no:ux: e.a., west kinderen Arnoldus 
Smolders,
voor de som van 780 gulden

verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar broer

6 januari 1803    438/77-77v

Hendrik Aart Couwenberg, verkoopt aan Jan Adriaan Vermeer,
1/27 deel in een dries bij de huizinge van achter over dwars  gemeten. tot op een roede na, aan de 
plaats van het huis gelegen te Udenhout in de Kuil, verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 8 
oktober 1793,
belast met jaarlijks 1 stuivers koningsbede en burgemeestersverponding naar rato,
voor de som van 25 gulden

11 januari 1803    438/79v-80

Willem Willem Verhoeven, verkoopt aan Peter Jan Jansen,
een broekveld, 1/2 lopen, te Udenhout op het Gommelaar,
oost Peter Piggen, west Jan Laurens Elissen, zuid de verkrijger, noord Laurens Jacobus Verhoeven,
belast met jaarlijks 2 stuivers 6 duiten cijns op St. Thomasdag aan Digna Antonisse huisvrouw van 
Antonij van Roessel te Oisterwijk
gereserveerd blijven al het hout bomen en schaarhout tot 1 mei 1804
voor de som van 30 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

12 januari 1803    438/80-81
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Dielis van den Heuvel als man van Geertruij van der Crabbe, Willem Robbe als man van Johanna van 
de Crabbe, Anna Maria van de Krabbe, ongehuwd, kinderen van Johannes van der Krabbe;
Johan van der Crabbe, weduwe van Johannes van den Heuvel, Arnoldus Jonkergouw als man van 
Elizabet van der Crabbe, Adriaan van der Crabbe, Adriaentje van der Crabbe ongehuwd, en Lambert 
van der Crabbe, voor hen zelf en voor haar zuster Johanna Maria van der Krabbe, kinderen van 
Adriaan van der Crabbe ,
en Gerardus Martinus Hendricus en Wilhelmina, kinderen van Cornelis van Vugt, allen erfgenamen van 
Geert van der Crabbe en Johanna Govert van Vugt,
verkopen aan Jan Jacobus Hamers, t.b.v. Coenraad van Kan
een huis, bestaande uit drie woningen met een turfschop en erf, te Udenhout in de Kruisstraat,
de gemene straat en rondom erf van Godefridus Kanters, publiek verkocht op 3 en 10 januari 1803
voor de som van 405 gulden

13 januari 1803    438/81v-82

Adriaan Willem Versteijnen als man van Maria Wouter van Irsel, verkoopt aan Cornelis, Martinus en 
Johanna Heijmans,
een broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Jacob Kien, a.z. Martinus van Krieken, e.e. de straat, a.e. weduwe Andries Cornelis van den 
Bosch,
voor de som van 500 gulden

verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders, deling te Haaren 11 maart 1800

13 januari 1803    438/82-83

Cornelis den Ouden, verkoopt aan Jan Hendrik van Broekhoven,
huis, stal en werkhuis, met aangelegen erf, scheidende op de helft van de weg tussen vs. werkhuis en 
de huizinge van Jan den Ouden, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Jan den Ouden, a.z. weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, voor aan de straat en achter aan een 
voetpad,
belast meet jaarlijks de helft van 6 vaten rogge aan Jan Schilders Vrouwe Gasthuis te sBosch op de 
Uijlenburgh
voor de som van 1230 gulden en 5 stuivers

verkoper aangekomen door koop op 13 maart 1792

19 januari 1803    438/83-83v

Jan Adriaan Zwaans, verkoopt aan Cornelia Marten van Abeelen, weduwe Johannes Brekelmans
1/5 en 1/10 deel in akkerland, zoals het afgebakend is, zijnde het middelste deel in het geheel 4 1/2 
lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost en zuid Arnoldus Wagemakers, west en noord Cornelis Adriaan Zwaans,
voor de som van 225 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn oom Wouter Peter Vouthengel, deling alhier

19 januari 1803    438/83-83v

Cornelis Adriaan Zwaans, verkoopt aan Cornelia Marten van Abeelen, weduwe Johannes Brekelmans
2/5 deel in akkerland, zoals het afgebakend is, in het geheel 4 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost en zuid weduwe Jan de Lepper, west en noord Jan Adriaan Zwaans,
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voor de som van 300 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn oom Wouter Peter Vouthengel, deling alhier

24 januari 1803    438/84v-87v

erfmangeling tussen Cornelis Koolen weduwenaar en erfgenaam van Johanna Gelings Schalks, en 
Antonij Gabriel Heesters, beiden te Udenhout,

Cornelis Koolen krijgt:
uitgeturfd moerveld, waarvan de grootte onbekend is, te Udenhout in de Brand,
naast Jan Slots en verder onbekende reengenoten, 
voor de som van 6 gulden

Antonij Gabriel Heester krijgt:
huis, schop en hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. een kerkpad, voor aan de kerkweg en achter aan Peter Janse
voor de som van 400 gulden

28 januari 1803    438/89v-90v

Hendrik Gans als man van Cornelia de Cocq, voor de ene helft, en Hendrik Goossens als voogd, en 
Johannes Leermakers als toeziend voogd over het kind van Jan de Jong en Cornelia Leermakers, voor 
de andere helft, erfgenamen van Jan Janse de Jong en Cornelia Leermakers, verkopen aan Johannes 
Jacobus van Rooij,
een turfveld, 3 lopen, te Udenhout in de Brand,
oost Gerard van Irsel, zuid Elias van Irsel, west Arnoldus Ophorst, 
voor de som van 114 gulden

publiek verkocht op 11 januari 1803 te Tilburg

29 januari 1803    438/90v-91

Gerardus Simons, verkoopt aan Hendrik Adriaan Schapendonk,
akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost en west Petrus van Berkel, zuid Marten Jacobus van Laarhoven, noord Geert Hendrik Heijmans,
voor de som van 1140 gulden

5 februari 1803    438/93v-94

Johannes Adriaan de Lepper, verkoopt aan Johannes Jan de Ridder,
een heiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout t.p. de Hesseldonk,
west Willem Jacobus Verhoeven, zuid Peter Jorisse, oost de verkrijger, noord Cornelis van de Pasch,
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

23 februari 1803    438/99v-100v

Jacobus Laurens van Roessel, als man van Maria Peter Hamers,
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maakt gebruik van zijn recht van naderschap over een weiland, genaamd het Latbosch, 2 lopen te 
Udenhout bij de Moffenhoeve,
e.z. Adriaan Peter Denissen, a.z. Adriaan Aart Bergmans, e.e. Jacobus van Roessel, a.e. de lei,

op 24 februari 1802 verkocht door Cornelis Adriaan Weijters, Peter Adriaan Weijters, Jan Adriaen 
Weijters, Hendrik Adriaen Weijters, Willem Adriaen Weijters en Arnoldus Adriaen Weijters etc. aan 
Cornelis Hendrik van Iersel, die dit recht erkend en verklaard schadeloos te zijn gesteld.

8 maart 1803     438/102-102v

Jan Wouter van Irsel, verkoopt aan Francis van Tilburg,
akkerland en houtbos, 3 1/2 lopen, te Udenhout,
oost Willem Piggen, west Gerardus van en Hout, zuid Jan Vermeer,
voor de som van 350 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders 

8 maart 1803    438/102v-103v

Jan de Vries als man van Maria Jan Lommers, Adriaan Jan Lommers en Johannes Jan Lommers, 
verkopen aan Wouter Jacobus van Laarhoven,
huis, schuur, schop en erf met aangelegen akker en weilanden, 16 lopen, te Udenhout aan de 
Gommelse straat,
oost de Gommelse straat, west en noord Adriaan Bastiaan van de Plasch, zuid Jan van de Watering,
belast met 10 stuivers 6 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
voor de som van 1190 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders

15 maart 1803    438/108v-109

Jan en Andries Peter van den Bosch, verkopen aan Johannes Jan Lommers,
een weiland, 1 lopen 10 roeden, te Udenhout aan het Gommelaar,
zuid en noord Anna Maria Lambert Verhoeven, west kind van Willem van Irsel, oost de straat,
item een weiland, 3 lopen, als voor, 
west Cornelis van de Pasch, oost Joost Bertens, noord het kind van Willem van Irsel, zuid de straat,
voor de som van 450 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders

16 maart 1803    438/109-110

Francis Jan van de Ven als man van Willemijn de Jong, verkoopt aan Laurens Jan Kruijssen,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout aan het Hermans broek,
oost Heiliger van Iersel, west Jenne Maria Witlox, zuid de steeg die hiertoe behoord, noord de 
Asschotse steeg,
voor de som van 400 gulden

verkoper aangekomen door vernadering op 9 december 1802

Dit perceel is voorheen leenroerig geweest aan de gewezen Raad van Brabant, en tot de herintroductie 
van het leenrecht is bepaald dat het verhef in die gevallen voor de eerset maal moet geschieden half de 
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kosten en lasten voor de verkoper, zijn erfgenamen en nakomelingen, en de ander helft ten laste van 
de verkrijger.

28 maart 1803    438/118-118v

Jan Baptist Robbe, verkoopt aan Arnoldus Storimans, als administrateur en voogd over de erfgenamen 
van Pieter van Heeswijk,
de oostwaartse helft in een perceel land en weij, in het geheel 2 lopen, te Udenhout aan Kruisstraat,
e.z. Lambert Peter Verhoeven, a.z. de wederhelft, voor de straat en achter een waterlaat,
voor de som van 475 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

28 maart 1803    438/118v-119

Jan Baptist Robbe, verkoopt aan Jan Janse van der Sterre,
de westwaartse helft in een perceel land en weiland, in het geheel 2 lopen, te Udenhout aan de 
Kruisstraat, e.z. de wederhelft, a.z. de verkrijger en Heiliger van Iersel, voor van de straat en achter aan 
de waterlaat,
voor de som van 475 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

28 maart 1803    438/119v-120v

Martin Herme van de Zande en Francis Herme van de Zande, verkopen aan Peter Paulus van 
Strijdhoven,
2/3 deel onbedeeld in de grond waarop een huis en stal staan (waarbij de opstand van het huis en stal 
door de verkopers gereserveerd worden) met aangelegen hof en weiland daarachter tot aan het 
voetpad, 1/4 lopen, te Udenhout in de Brand,
noord Arnoldus Ophorst, oost wen west Adriaan Bastiaan van de Plasch, zuid (niet ingevuld)
item 2/3 deel onbedeeld in akkerland, samen 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. Arnoldus Ophorst, a.z. en e.e. (niet ingevuld), a.e. de Drunense duin
item 2/3 deel onbedeeld in akkerland, samen 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. (niet ingevuld), a.z. Adriaan Bastiaan van de Plas, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense duin
item 2/3 deel onbedeeld in akkerland en weiland genaamd het Hoogackerke, samen 2 1/2 lopen, als 
voor,
e.z. Arnoldus Ophorst, a.z. (niet ingevuld) en Peter Jorisse, e.e. aan de Middelkant, a.e. de Brand
item 2/3 deel in 3 moervelden als voor bij den Dijk (geen belendenaren genoemd)
blijven gereserveerd 6 eiken en 2 beuken en het schaarhout
voor de som van  250 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders

28 maart 1803    438/120v-121v

Jacobus Andries van Rijswijk, Johannes Andriese als man van Petronella Andries van Rijswijk, 
Johannes Cornelis van Huijclom als man van Anna Maria Andries van Rijswijk, de laatste nog 
gemachtigd door Johannes Andries van Rijswijk, Adriaan Jacobus van Rijswijk, Jan Jacobus van 
Rijswijk, Willem Jacobus Verhoeven als man van Anna Maria van Rijswijk, Johannes Jacobus van 
Rijswijk en Gerrit Jacobus van Rijswijk, allen neven en nichten van hun oom Jan Gerrit van Rijswijk, 
verkopen aan Adriaan Jan de Ridder,
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akkerland, 8 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. de verkrijger, a.z. Willem Peter van Riel, e.e. de Slimstraat, a.e. Jan Nicolaas van Irsel,
voor de som van 2600 gulden

akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid Adriaan Vermeer, noord weduwe Andries van den Bosch, e.e. Adriaan Jan de Ridder, a.e. een 
mestweg,
verkocht aan Willem Peter van Riel, voor de som van 480 gulden

4 april 1803    438/122v-123

Cornelis Arnoldus den Ouden, verkoopt aan de roomse gemeente van Udenhout,
een reepje grond, 1 1/2 voet à 2 voeten, te Udenhout omtrent de Kruisstraat,
langs de westen hof hegge van de pastorie renende precies van het buitenste de palen na het westen 
van de twee poortjes aldaar gezet en waar ook de keien liggen, gaande aldus van het zuidwesten in 
een rechte lijn door naar het noordoosten tot aan de gemene straat,
voor de som van 19 gulden

de verkoper reserveert het noodzakelijk gebruik van het noordoostelijk poortje en het weggetje tussen 
de genoemde hofheg en de gevel van het huis, alsmede de schuur achter voors. huis van hem 
verkoper. het zij om aldaar zo ver die gevel ligt te bouwen of om noodzakelijke reparaties aan dak of 
muur te doen, zonder daarbij de hegge te beschadigen

6a april 1803    438/123-123v

Adriaan Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Jan Peter van Iersel,
uitgeturfd moerveld, te Udenhout in de Brand,
oost Adriaan van de Plasch, west Francis Peter Bertens, noord Peter Joost Joorise, zuid Laurens 
Adriaan van de Ven,
voor de som van 155 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

7 april 1803    438/123v-124v

Hendricus Nouwens als man van Cornelia Geert van Irsel, Laurens Geert van Irsel, Adriaan Geert van 
Irsel, Marinus Geert van Irsel, Jenneke Geert van Irsel, en Willem Geert van Irsel, verkopen aan 
Gijsbert van den Hooven,
akkerland, 5 lopen, te Udenhout t.p. de Spijkerkant,
e.z. Jan Miggiel Koolen, a.z. weduwe Cornelis Martens, e.e. Antonij Watrin, a.e. de Spijkerkant,
belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan het Vrouwe Brands gasthuis te sBosch

item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Michiel Coolen, a.z. Jan Hendrik van Irsel, e.e. Antonij Watrin, a.e. de Spijkerkant,
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het Vrouwe Brands Gasthuis te sBosch

voor de som van 637 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders, deling 11 februari 1793

9 april 1803    438/125v-126v
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Johanna Jan Bouwens, weduwe en erfgenaam van Hendrik van Deelen, verkoopt aan Jan Hendrik van 
de Plasch,
huis, schuur en schop, met hof en aangelegen weiland, samen 6 lopen, te Udenhout t.p. de 
Biezenmortel,
oost erfgenamen Hendrik Heijmans, west Jan Frans van Broekhoven, zuid en noord Jan Verhoeven

item akkerland, 1 3/4 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Frans Simons, a.z. Francis Sleegers, a.e. een steeg,

beiden samen belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 1200 gulden

verkoopster aangekomen eerste perceel door koop op 3 augustus 1789 en het tweede perceel door 
koop op 23 april 1790

15 april 1803    438/127v-130v

erfmangeling waarbij Gerardus Meijs zal hebben:
de oostwaartse helft in 1 lopen akkerland, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Peter Daandels, west de verkrijger, zuid erfgenamen Peter van Heeswijk, noord Jan Peter Witlox,
getaxeerd op 35 gulden

Adriaan van Helvoirt zal hebben:
akkerland, genaamd de Geer, te Udenhout aan de Zandkant,
noord Francis Laurens van Roessel, zuid en west de verkrijger, oost Jan Peter Witlox,
getaxeerd op 50 gulden

Adriaan van Helvoirt moet nog 11 gulden betalen aan Gerardus Meijs

12 mei 1803    438/132v-135

Heiliger Jacob de Vries en Willem de Bresser als man van Catharina de Vries, verkopen aan Jan 
Willem Verhoeven,
huis, schuur en schop met aangelegen grond, 8 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
oost de waterloop, zuid de Prins van Sultzbach en Peter de Ridder, west de straat, noord weduwe 
Miggiel Pijnenburg,
het is blijkbaar verhuurd voor 43 gulden en de huurder reserveert het hout aan de noordkant van de wei 
dat gekapt moet zijn voor half maart 1804
voor de som van 1250 gulden

akkerland, genaamd de Grooten Acker, 3 1/2 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat in de twee 
steegden,
oost Cornelis de Groot, zuid de waterloop, noord de twee steegden, west weduwe Miggiel Pijnenburg
item een perceel van 2 1/2 lopen, genaamd de Middelste weij, als voor 
oost en west de weduwe Adriaan Schapendonk, zuid de waterloop noord de twee steegden
belast met jaarlijks een zak rogge aan de heer Van den heuvel te sBosch

item een perceel van 3 lopen, genaamd den Broekacker, als voor,
oost Cornelis Jan de Groot, zuid de twee steegden, west weduwe Jan Janse Schapendonk, noord 
Laurens Jacobus Verhoeven,
belast met jaarlijks 5 en 3/4 vat rogge in een meerdere pacht van 11 1/2 vat rogge aan de heilige geest 
van sBosch
belast met jaarlijks 9 stuivers in een meerdere rente van 18 stuivers aan het kantoor van (niet ingevuld)
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verkocht aan Adriaan Jan Schapendonk, voor de som van 650 gulden

een schaarbos, 3 lopen, te Udenhout t.p. de Twee Steegden,
oost Adriaan Schaapendonk, zuid de waterloop, west Adriaan Bergmans, noord de armen van 
Udenhout,
verkocht aan Adriaan Peter Vermeer, voor de som van 520 gulden

een heibodem, 2 1/2 lopen, te Udenhout, t.p. het Quaadgat,
oost kinderen Nicolaas Janse, zuid Willem Gojaard Heere, west Francis Burgmans, noord Jan van 
Broekhoven,
verkocht aan Willem Willem van Irsel, voor de som van 125 gulden

verkopers aangekomen van hun vader Jan de Vries, met afgang van tocht voor schepenen van Tilburg 
11 mei 1803

16 mei 1803    438/136-136v

Engelbert Johannes Bertens, verkoopt aan Adriaan Aart Bergmans,
akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat, genaamd de Zegerakker,
oost weduwe Jan Wijnant Verhoeven, west weduwe Laurens Jacobus Verhoeven, zuid de verkrijger, 
noord de Groote steeg,
voor de som van 780 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

26 mei 1803    438/138-138v

Huijbert Adriaan van Irsel, en Huijbert Jan Bouwens, verkopen aan Johannes Jacobus van Rooij,
een houtbos en straaiselveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Vier Beemden bij de Roije Brug,
e.z. erfgenamen Peter van Strijthoven, a.z. Jan van Abelen, e.e. de lei, a.e. Willem Heessels,
belast met jaarlijks 7 stuivers 2 penningen St. Thomas cijns, te betalen in Oisterwijk
voor de som van 305 gulden

verkopers met andere goederen aangekomen door koop op 2 januari 1802

11 juni 1803    438/140v-141

Laurens Jan Marcelisse, verkoopt aan Antonij Adriaan de Bond,
de westwaartse helft in een huis, bestaande uit keuken, kamer op de helft van de schoorsteen, die 
gemeenschappelijk onderhouden zal worden met Willem Govert Boers, die de wederhelft bezit,
item een brandhuis, met de helft van de hof daarachter, zoals is afgebakend, in het geheel 2 lopen, te 
Udenhout in de Groenstraat,
west Willem van de Nostrum, oost de wederhelft, voor van de straat tot achter Jan Raaijmakers,
voor de som van 412 gulden en 10 stuivers

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling 11 februari 1792

Dit perceel is leenroerig geweest aan het leenhof van Brabant in Den Haag en mocht het alsnog 
verheven moeten worden dan delen koper en verkoper de kosten

11 juni 1803    438/140v-141
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Laurens Jan Marcelisse, verkoopt aan Willem Govert Boers, 
de oostwaartse helft in een huis, bestaande uit keuken en kamer, op de helft van de schoorsteen die 
gemeenschappelijk wordt onderhouden mat Antonij Adriaan de Bond,
item een brandhuis, met de helft van de hof daarachter zoals afgebakend is, in het geheel 2 lopen, te 
Udenhout in de Groenstraat,
west de wederhelft, oost de Asschotse steeg, voor van de straat tot achter Jan Raaijmakers
voor de som van 412 gulden en 10 stuivers

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling 11 februari 1792

Dit perceel is leenroerig geweest aan het leenhof van Brabant in Den Haag en mocht het alsnog 
verheven moeten worden dan delen koper en verkoper de kosten

23 juni 1803    438/143v-144

Peter Jan Heerkens, verkoopt aan Jan Arien Slots,
akkerland en weiland, genaamd Heij, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. de verkrijger, a.z. het kind van Willem Schapendonk , e.e. de Houtse straat, a.e. een weg,
voor de som van 477 gulden en 10 stuivers

verkoper aangekomen deels van zijn ouders door koop op 24 juni 1795, en deels door erfmangeling 
tegen Adriaan Johannes van Boxel op 2 augustus 1802

28 juni 1803    438/144-145

Lambert Peter Verhoeven als man van Elizabeth Jan van der Sterre, laat zijn recht van naderschap 
gelden t.a.v.
een weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Gommelse straat, genaamd de Koeij kampe,
e.z. Cornelis Nicolaas van de Pasch, a.z. Lambert Peter Verhoeven, e.e. de heer Kleinefelt, a.e. de H. 
Geest van sBosch
een nieuw erf, 1 lopen 35 roeden, als voor op het Winkel,
rondom in de gemeint,
belast met jaarlijks een cijns van 7 duiten aan de domeinen van Brabant

Dat zijn schoonbroer Jan Jan van der Sterre op 30 juni 1802 heeft verkocht aan Peter Hendrik 
Heijmans, welke laatste persoon hier ook aanwezig is en verklaart dat recht te erkennen en schadeloos 
te zijn gesteld.

voor 540 gulden

17 juli 1803    438/154-154v

Arnoldus Danklof, als man van Anneke Martinus Kuijpers, verkoopt aan Laurens Jan Marcelisse,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
e.z. Lambert Verhoeven, a.z. de straat, e.e. weduwe Adriaan Lommers, a.e. de gemene heide
voor de som van 220 gulden

verkopers vrouw aangekomen van haar ouders, deling te Helvoirt 6 september 1800

11 augustus 1803    438/155-156

Johannes Schenkers te Tilburg laat zijn recht van naderschap gelden t.a.v.
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een weiland, genaamd het Kleijn Weijke, 1 1/4 lopen, te Udenhout t.p. den Hoek,
rondom de verkoper, west de boomgaard, oost het Beesteveld, noord de Groote weij en zuid de steeg
door zijn broer Cornelis Schenker op 13 oktober 1802 verkocht aan Jan Thomas van Rijswijk, welke 
laatste persoon hier ook aanwezig is en verklaar dat recht te erkennen en schadeloos te zijn gesteld.

voor 250 gulden

1 september 1803    438/157-157v

Wijnand van Delft, verkoopt aan Wouter Nicolaas van Irsel,
een broekveld met bomen daarin staande, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost en west kinderen Willem Olijslagers, zuid de straat noord Cornelis Francis van de Pasch,
het schaarhout blijft nog twee jaar gereserveerd aan de verkoper
voor de som van 515 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders deling voor schepenen van Drunen op 6 
februari 1800

7 september 1803    438/157v-158

Anna Maria Lambert Verhoeven, verkoopt aan armen van Udenhout,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel,
oost de armen van Oisterwijk, west weduwe Jan Crijn van Strijthoven, noord weduwe Peter van Irsel, 
zuid (niet ingevuld)
voor de som van 100 gulden

verkoopster aangekomen uit de nalatenschap van haar grootouders

29 september 1803    438/158-158v

Johannes van der Schoor, verkoopt aan Jacobus Laurens van Roessel,
de oostwaartse helft van akkerland, in het geheel 2 lopen, genaamd Jan Oomen acker, te Udenhout t.p. 
de Schijf,
oost de verkrijger, west de wederhelft, b.e. aan een mestweg
voor de som van 145 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling op heden

29 september 1803    438/158v-159

Johannes van der Schoor, verkoopt aan Steven Cornelis de Jong,
de westwaartse helft van akkerland in het geheel 2 lopen, genaamd Jan Oomen acker, te Udenhout t.p. 
de Schijf,
oost Jacobus Laurens van Roessel, west Adriaan Peter Driesse, b.e. aan een mestweg
voor de som van 145 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling op heden

29 september 1803    438/159-159v

Aart Gommert Kuijpers, verkoopt aan Hendrina Antonij van Irsel,
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een schaarbos, 37 roeden, te Udenhout in het Winkels quartier, t.p. het Eijndeke,
noord Heiliger Adriaan van Irsel, verder rondom de verkrijger
het schaarhout blijft voor de verkoper gereserveerd tot 1 april 1804
voor de som van 180 gulden

verkoper aangekomen door publieke verkoop op 14 en 21 januari 1802

29 september 1803    438/160-160v

Johannes van der Schoor, verkoopt aan Willemijn Zwaans, weduwe Hendrik van Irsel,
akkerland, genaamd het Swetsland, 1 1/2 lopen, te Udenhout t.p. de Schijf,
oost en noord Jacobus van Roessel, west weduwe Hendrik van Irsel, zuid de gemene weg,
belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan de armen van Udenhout en Berkel
voor de som van 80 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling op heden

12 oktober 1803    438/162-162v

Adriaan Jan Verhoeven te Udenhout laat zijn recht van naderschap gelden t.a.v.
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Arnoldus Vermeelis, west Jan Verhoeven, zuid Nantes Verhoeven, noord weduwe Hendrik van 
Deelen,
als Jan Verhoeven, vader van de comparant, op 12 oktober 1802 verkocht heeft aan Arnoldus Adriaan 
Vermelis, welke laatste persoon hier ook aanwezig is om dit recht te erkennen en verklaard ook 
schadeloos te zijn gesteld.
voor de som van 120 gulden

27 oktober 1803    438/164v-165

Frans Frans van Broekhoven, verkoopt aan Geert Frans van Broekhoven, t.b.v. zijn twee kinderen 
verwekt uit Maria Francis Deckers, genaamd Johannes en Peter van Broekhoven,
de westwaartse helft in een akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, te Udenhout t.p. de Achthoeven,
e.z. Jan Frans van Broekhoven, a.z. Lambert van Hulten, e.e. Gerardus van Tilburg, a.e. de verkrijger,
voor de som van 200 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling alhier

10 november 1803    438/164v-165

Willem Janse Brands, schepen van Loon op Zand, geautoriseerd door de schepenen van Loon op Zand 
als opper armmeester van Loon op Zand, heef publiek in Loon op Zand verkocht op 4 juli 1803,
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout aan de Molenstraat,
oost en west het gemeen spoor, zuid en noord weduwe Cornelis Span,
aan Willemijn Zwaans, weduwe van Hendrik van Irsel, voor de som van 192 gulden
belast met 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout en Berkel

15 december 1803    438/173-173v

Andries Marten Kuijpers, verkoopt aan Joost Willem van Irsel,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout in  Biezenmortel,
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e.z. weduwe Petrus van Orthen, a.z. verkoper, e.e. de Gijzelse straat, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 182 gulden

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

15 december 1803    438/173-173v

Andries Marten Kuijpers, verkoopt aan Laurens Peter Smeijers,
teulland, 2 lopen, te Udenhout in  Biezenmortel,
e.e. Laurens Marcelisse, a.e. de Gijzelse straat, e.z. Francis Sleegers, a.z. Antonij Priems
belast met 2 vaten rogge in een meerdere pacht jaarlijks aan (niet ingevuld) te sBosch
voor de som van 190 gulden

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

23 februari 1804    438/183-184

de heer Dirk de Vroe, als gemachtigde van Petronella Faro, weduwe Daniel Broeksmit, verkoopt 
(publiek 15 januari en 9 februari 1804) aan Huijbert Adriaan van Irsel,
een schaarbos, 4 lopen, te Udenhout in de Asschotse steeg,
noord weduwe Jan Kruijssen, zuid erfgenamen Aart de Ridder, west een steeg
voor de som van 665 gulden

een houtbos, 4 lopen, te Udenhout op het Eijndeke,
noord … Witlox, zuid kinderen Adriaan Schapendonk, 
publiek verkocht aan Jan Cornelis Burgmans, voor de som van 605 gulden

23 februari 1804    438/186-186v

Jan Dorus de Jong, verkoopt aan Jan Adriaan van Irsel,
een turfveld, te Udenhout in de Verlooren brand, 
west Jan Miggiel Koolen, voorts onbekend,
item 2/3 deel onbedeeld, in de helft van een uitgedolven moerveld, als voor, 2 lopen in het geheel, 
reengenoten onbekend
item een turfveld, 2 lopen, als voor in de Brand, 
west juffrouw de Bock, noord de H. Geest van sBosch, en Nicolaas Verhoeven, 
voor de som van 16 gulden

verkoper aangekomen door koop op 6 juni 1797

8 maart 1804    438/189-189v

Wilhelmus Pijnenburg en Martinus Jan van Son als man van Geertruij Pijnenburg, verkopen (publiek op 
23 januari en 3 februari 1804) aan Pieter Jan van Waalwijk,
de zuidwaartse helft in een perceel erf, genaamd de Leege weij, in het geheel 6 1/2 lopen, te Udenhout 
bij de Schoorstraat,
oost Cornelis van de Pasch, zuid de steeg, noord Nicolaas van Broekhoven, 
voor de som van 270 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
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8 maart 1804    438/189v-190

Wilhelmus Pijnenburg en Martinus Jan van Son als man van Geertruij Pijnenburg, verkopen (publiek op 
23 januari en 3 februari 1804) aan Nicolaas van Broekhoven,
de noordwaartse helft in een perceel erf, genaamd de Leege weij, in het geheel 6 1/2 lopen, te 
Udenhout bij de Schoorstraat, met het recht van overweg over de wederhelft
oost Cornelis van de Pasch, zuid de steeg, noord Nicolaas van Broekhoven, 
voor de som van 280 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders

27 maart 1804    438/191-191v

Petronella van Vugt, weduwe en testamentair boedelhouder en erfgenaam van Jan Schalks,
verkoopt aan Jan Martinus van Beurden,
een kamer en geut, met 12 roeden hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost de straat, west de kerkweg, zuid Dionisius den Ouden, noord de verkrijger,
belast met jaarlijks 2 gulden en 10 stuivers in een meerdere pacht van 10 gulden aan het kantoor van 
der beurzen te sBosch
dit is verhuurd voor jaarlijks 8 gulden
voor 253 gulden

aangekomen van haar mans ouders

28 maart 1804    438/191v-192

Adriaan Geert van Loon, verkoopt aan Hendrik Aart Couwenberg,
een huis, met 1 lopen akkerland, genaamd de Kuijlacker, te Udenhout in de Kuil, 
oost en zuid de verkrijger, west de kinderen Gerrit Ariens, noord de Kuilsteeg
met het recht te wegen met kar en paard langs de verkopers huizing, verderop de steeg lopende naar 
de Slimstraat, en water te putten in de put van de verkoper zolang die bruikbaar is, of de put die de 
verkoper later vrijwillig maken zal,
voor de som van 235 gulden en 10 stuivers

verkoper aangekomen door koop van 29 juni 1795

26 april 1804    438/201v-203

Dionisius Aart den Ouden, verkoopt aan Godefridus Jan Timmers,
huis en achterhuis met de helft van de hof min 16 roeden, de hele hof 1 1/4 lopen, zoals aangekomen 
door koop op 11 januari 1800 , te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. Bartel van Hulten, e.e. Peter Janse, a.e. de straat
belast met de helft van 5 gulden in een jaarlijkse rente van 10 gulden aan kantoor der beurzen te 
sBosch
de weduwe Jan Schalks, Jan van Beurden en Peter Jansen mogen wegen achter over het erf van dit 
huis
voor de som van 310 gulden

3 mei 1804    438/206

Willem Embert Bouwens, verkoopt aan Andries Emmert Bouwens,
een broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout, genaamd de Beemdekens,
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west de verkrijger, oost Geert Hendrik Heijmans, noord Jan Raaijmakers, zuid Adriaan van Strijthoven,
voor de som van 100 gulden

verkoper aangekomen door een deling voor schepenen van Haaren in 1797

4 juni 1804    438/207-210v

Jan Peter van Spaandonk, als man van Johanna Vermeer, te voren weduwe van Jan Verhoeven, Maria 
Verhoeven, weduwe Hendrik van den Broek, Cornelia Verhoeven, weduwe Johannes van Hugten, en 
Willem Peter van Riel, gemachtigde van Willemijn Adriaan Verhoeven,
erfgenamen van Hendrik, Jan en Govert de Kort
hebben op 1 en 15 mei 1804 publiek verkocht

huis, schop en paardenstal, met aangelag, vier kwartier lopen, te Udenhout op jet Winkel, oost en west 
de verkrijger, noord de heer Kleijnefelt, 
belast met jaarlijks 1 gulden 8 stuivers in een meerdere rente van 5 gulden aan het bisschoppelijk 
kantoor te sBosch
verkocht aan Arnoldus van Zon, voor de som van 383 gulden

akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd den Hoek, te Udenhout op het Winkel,
oost de straat, west de verkrijger, noord de heer Kleijnefelt, zuid de gemeint,
belast met jaarlijks 1 gulden 8 stuivers in een meerdere rente van 5 gulden aan het bisschoppelijk 
kantoor te sBosch
verkocht aan Arnoldus van Zon, voor de som van 217 gulden

akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
oost de Spijkerkant, west kinderen Hendrik Heijmans, zuid weduwe Andries van den Bosch, noord 
Cornelis van de Bosch
belast met jaarlijks 9 vaten en 6 kannen rogge in ene meerdere pacht van 14 zakken aan Brands 
Vrouwe gasthuis te sBosch,
akkerland, 4 lopen, als voor in Brabants Hoek,
oost Peter Brekelmans, west de gemeint, zuid Lambert Verhoeven, noord een gemene weg
belast met jaarlijks 3 gulden 10 stuivers in een meerdere rente aan (niet ingevuld) te sBosch
belast met 1/3 deel in 2 stuivers 12 penningen aan de armen van Udenhout en Berkel
belast met 4 vaten 7 kannen en 1 pintje rogge aan Jan Willems en de weduwe Andries van den Bosch 
te Udenhout
belast met 3 vaten rogge aan Jan Vermeer te Udenhout
verkocht aan Jan Laurens Vermeer, voor de som van 15 gulden 4 stuivers

akkerland genaamd de Meert Acker, 5 lopen, te Udenhout op het Winkel
oost Lammert Verhoeven, west en zuid Heiliger van Irsel, noord St. Anna gasthuis,
verkocht aan Anna Maria Piggen en Johanna (Johannes?) Piggen, voor de som van 550 gulden

een houtbos, genaamd het Ende veld, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Crommendijk,
oost Geert Witlox, west Pieter Heijmans, zuid Arnoldus van den Boer, noord (niet ingevuld),
verkocht aan Jan Adriaan van der Schoor, voor de som van 110 gulden

een heiveld, genaamd den Eijsert, 7 lopen, te Udenhout op den Eijsert,
oost de gemene straat, west Jan Wils, zuid Adriaan Verhoeven, noord weduwe Willem Schapendonk,
verkocht aan Jan Miggiel Koolen, voor de som van 210 gulden

4 juni 1804    438/210v-212
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Maria Verhoeven, weduwe Hendrik van den Broek, Cornelia Verhoeven, weduwe Johannes van 
Hugten, en Willem Peter van Riel, gemachtigde van Willemijn Adriaan Verhoeven,
erfgenamen van Hendrik, Jan en Govert de Kort
hebben op 1 en 15 mei 1804 publiek verkocht
3/4 deel onbedeeld in akkerland en weiland, in het geheel 4 lopen, genaamd den Winkelacker, te 
Udenhout.
oost en noord Huijbert Bouwens, west en zuid, erfgenamen Hendrik de Leest,
belast met jaarlijks 3/4 in 15 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
verkocht aan Jan Peter van Spaandonk als man van Johanna Vermeer, die het resterende vierde deel 
bezit, voor de som van 251 gulden en 5 stuivers

3/4 deel onbedeeld in een weiland, genaamd den Beemd, 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Heiliger van Irsel, west weduwe Willem Martens, zuid en noord de heer Kleijnefelt,
verkocht aan Jan Peter van Spaandonk als man van Johanna Vermeer, die het overige vierde  deel 
bezit, voor de som van 108 gulden en 15 stuivers

4 juni 1804    438/212-213

Adriaen van Aalst als man van Helena van de Ven, Arnoldus van Aalst, Jan Huijbert van Boxel als man 
van Maria van den Brekel, Hendrik Versterre als man van Maria Huijbert van Berkel, Cornelis Bertens 
als man van Anna Maria van Berkel, Wouter Huijbert van Berkel als man van Maria Jan de Kort, en nog 
de voornoemde Wouter Huijbert van Berkel en Adriaen van Aalst als voogden van de twee kinderen 
van wijlen Adriaan van Strijthoven en Maria van Aalst, genaamd Peter en Johannes, erfgenamen van 
Jenneke Aart van Helvoirt, verkopen aan Huijbert Jan Simons,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout t.p. Brabants Hoek,
e.z. Adriaan Brekelmans, a.z. Zeger Peter Verhoeven, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de 
gemeint,
voor de som van 190 gulden

4 juni 1804    438/213v-214

Hendrik Adriaan Schapendonk, verkoopt aan Maria Adriaan Schapendonk,
huis, schuur, schop en aangelegen erven, de Huijsacker, weiland en hof, samen 7 lopen, te Udenhout 
in de Groenstraat,
e.z. en e.e. Jan Hendrik van Iersel, a.z. Cornelis van Iersel, a.e. de straat,
(hieruit worden renten, pachten of cijnzen vergolden, maar ze worden niet genoemd)
voor de som van 1500 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling op 12 januari 1804

14 juni 1804    438/215-215v

Laurens Adriaan van de Ven als man van Anneke Adriaan Verhoeven, verkopen aan Jan Adriaan 
Kruijssen,
teulland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, genaamd Korte Stukken,
oost de kerkpad, west een mestweg, zuid Joost Maas, noord Godefridus Kanters,
voor de som van 500 gulden

verkopers aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling op 31 november 1793

25 juni 1804    438/216v-217
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Hendrik Adriaan Schapendonk, verkoopt aan Adriaan Antonij van Irsel,
een broekveld, genaamd de Naaldel(?), 2 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Geert Witlox, a.z. erfgenamen Antonij Hendrik van Irsel, e.e. weduwe Andries van den Bosch, a.e. 
Jan Cornelis Burgmans,
belast met 7 stuivers zijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
de som van 250 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, deling op 12 januari 1804

12 juli 1804    438/217v

Frans Frans van Broekhoven, verkoopt aan Johannes Laurens Koolen,
een broekveld, met het houtgewas daarop, 4 lopen, te Udenhout in de Asschot,
zuid de H. geest van Oisterwijk, west Heiliger van Irsel, noord Peter Huijbert Piggen, oost Peter Janse,
voor de som van 160 gulden

verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
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