Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 439 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
juli 1804 - september 1806
27 juli 1804

439/1-2v

Cornelis Peter van Irsel en Adriaan Aart Bergmans, leden van het gemeentebestuur van Udenhout
gaan publiekelijk gemeentegronden verkopen op basis van resoluties van henzelf en andere bevoegde
organen aan:
Jan Philippus Bles, een perceel van 3 lopen 42 roeden aan de Houtse straat, tegen over Pieter van Es,
oost en noord de zgn. Moolenweg, west de Hollandse baan , zuid een weg
voor 119 gulden 10 stuivers
Jan Philippus Bles, een perceel van 1 lopen aan de Houtse straat,
oost de Moolenweg, west de Hollandse baan, zuid Jan Willem Verhoeven, noord een weg
voor 41 gulden
B.H. van Wassenaar van Onsenoord, een perceel van 2 lopen 8 roeden,
oost de Moolenweg, west de Hollandse baan, zuid een weg, noord de heer van Onsenoord
voor 93 gulden
de heer B.H. van Wassenaar van Onsenoord, een perceel van 3 lopen 49 roeden, aan de Houtse
straat,
oost de Moolenweg en de heer van Onsenoord, zuid spits uitlopend, west een weg door dit perceel,
voor 202 gulden 10 stuivers
de heer B.H. van Wassenaar van Onsenoord, een perceel van 3 lopen 30 roeden, als voor aan den
handwijser of Oisterwijkse baan, naast de voorpoting van de heer van Onsenoord, west de Hollandse
vaan, zuid de baan op Oisterwijk, noord spits uitlopend, blijft over dit perceel ene voetpad liggen
genaamd Spinderspat, alsmede een karweg van de hoeve tot op de baan zoals afgebakend is.
voor 55 gulden
de heer B.H. Wassenaar van Onsenoord en Willemijna Willem Schapendonk, resp. de noordwaartse en
zuidwaartse hooft, van een perceel van 3 lopen, als voor,
oost en noord de baan op Oisterwijk, west de Hollandse baan, zuid een weg
voor 44 gulden 10 stuivers
Willemijna Willem Schapendonk, een perceel van 6 lopen, als voor,
oost de baan op Oisterwijk, west de Hollandse baan, zuid de volgende koop, noord een weg
voor 98 gulden
Martinus Peter van Rijswijk en Heiliger Adriaan van Irsel, een perceel van 2 lopense 1 roede, als voor,
oost de baan op Oisterwijk, west de Hollandse baan, zuid een weg, noord het vorig perceel.
voor 24 gulden 10 stuivers
27 juli 1804

439/2v-4

Cornelis Peter van Irsel en Adriaan Aart Bergmans, leden van het gemeentebestuur van Udenhout
gaan publiekelijk gemeentegronden verkopen op basis van resoluties van henzelf en andere bevoegde
organen aan:
Wilhelmus Pijnenburg en Martinus van Son, een perceel voorhoofd van 19 roeden, te Udenhout aan de
Houtse straat, aan de westzijde van hun huis en hof,
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oost eigen erf, west een Moolenweg of de Hollandse baan, zuid Jan Willem Verhoeven, noord een
waterloop of het erf van Godefridus Kanters
voor 7 gulden 17 stuivers 12 penningen
Jan Willem Verhoeven, een perceel voorhoofd, 13 roeden, als voor,
oost eigen erf, west de Moolenweg, zuid peter de Ridder, noord Wilhelmus Pijnenburg
voor 5 gulden 8 stuivers
Peter de Ridder, een perceel voorhoofd 15 roeden, als voor, ten westen zijnen dries,
oost eigen erf, west de Moolenweg, zuid Willem Gojaerd Heeren, noord Jan Willem Verhoeven
voor 9 gulden 7 stuivers
Willem Gojaerd Heeren, een perceel voorhoofd, 16 roeden, als voor, aan de westzijde van zijn weide,
oost eigen erf, west de Moolenweg, zuid Johanna Piggen, noord Peter de Ridder
voor 9 gulden 19 stuivers 8 penningen
Johanna Wouter Piggen, een perceel voorhoofd, 22 roeden, als voor aan de westzijde van haar land,
oost eigen erf, west de Moolenweg, zuid Johannes Andries Vugts, noord Willem Goijaard Heeren
voor 13 gulden 14 stuivers
Johannes Andries Vugts, een perceel voorhoofd, 31 roeden, als voor, westzijde van zijn land,
oost eigen erf, west de Moolenweg, zuid Adriaan Wolfs, noord Johanna Piggen
voor 12 gulden 17 stuivers 6 penningen
Adriaan Wolfs, een perceel voorhoofd, 38 roeden, als voor, westzijde van zijn huis,
oost eigen erf, west de Moolenweg, zuid spits uitlopende, noord Johannes Vugts
voor 15 gulden 15 stuivers 6 penningen
Jan Willem Verhoeven, een perceel voorhoofd, 38 roeden, als voor, westzijde van huis en erf,
oost eigen erf, west de Moolenweg, zuid de heer B.H. Wassenaar van Onsenoord, noord Adriaan Wolfs
voor 21 gulden 5 stuivers 10 penningen
Heiliger Adriaan van Iersel, een perceel voorhoofd, 31 roeden, als voor,
oost de baan op Oisterwijk, west de Hollandse baan, zuid eigen erf, noord een weg
voor 5 gulden 14 penningen
de heer B.H. Wassenaar van Onsenoord, een perceel laan of dreef, 26 roeden, als voor
tussen het erf van Jan Willem Verhoeven tot aan de Hollandse baan
voor 22 gulden 8 stuivers
7 augustus 1804

439/5-5v

Jan Adriaan Witlox, verkoopt aan Wouter Nicolaas van Iersel,
een broekveld, genaamd de Veldekens, te Udenhout in de leege Reijte,
oost Johannes de Ridder, west een gemene steeg, zuid Jan Robben, noord Godefridus Kanters,
gereserveerd 10 roeden turf die de verkoper ten alle tijden mag komen uitsteken
voor de som van 206 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders door deling d.d. 23 juni 1794
7 augustus 1804

439/6-6v

Jan Janse Verhoeven, verkoopt aan Jan Adriaan van der Schoor,
huis en hof, met 10 roeden wei, te Udenhout bij de Gommelse straat,
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oost Francis Simons, west erfgenamen Jacobus Watrin, zuid de verkoper, noord de straat,
voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen, huis en hof, door koop d.d. 31 augustus 1795, de wei van zijn vrouws vader
Michiel van den Heesacker
20 augustus 1804

439/7v-8v

Fredrik van Roessel, Johannes Antonisse, Jan van der Brugge en Adriaan Wagemans, executeuren
van het testament en nalatenschap van Jacobus Antonisse, gewoond en overleden in Oisterwijk,
verkopen aan Adriana Joost van Iersel, weduwe van Jan Krijn van Strijthoven
een akkerland, genaamd de Drieskens, 7 lopen 20 roeden, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. mevrouw douairière van Dopff, a.z. weduwe Jan Krijn van Strijthoven, een steegje tussen beide dat
voor helft bij dit perceel hort, e.e. de Groenstraat, a.e. Nicolaas Hendrik van Broekhoven
het gedeelte van de Groenstraat tot aan de grup, waar het heeke gat is, aan Jan Robben is verhuurd tot
aan oogst 1805, waarvoor de koopster 15 gulden krijgt
voor de som van 1400 gulden
20 augustus 1804

439/8v-9

Fredrik van Roessel, Johannes Antonisse, Jan van der Brugge en Adriaan Wagemans, executeurs van
het testament en nalatenschap van Jacobus Antonisse, gewoond en overleden in Oisterwijk, verkopen
aan Hendricus Kuijpers,
uitgeturfd moerveld, 2 lopen, 1/6 deel in een perceel moerputten, genaamd de Langenbeemd, te
Udenhout in de Reijte, samen met de kinderen Martinus Kuijpers, de weduwe Jan Krijn van Strijthoven,
Adriaan Bastiaan van de Plasch, Antonij Simons, weduwe Cornelis Jan Heerkens en Laurens Wijnant
van Abeelen,
voor de som van 12 gulden
20 augustus 1804

439/9v-15v

Johannes Andries van den Bosch en Peter de Groot, als executeurs van testament en nalatenschap,
alsmede voogden over de kinderen van Petronella Hermans, weduwe van Francis Brok, gewoond en
overleden te Udenhout,
1/3 deel in huis, stal, met het schop, 3 roeden hof, samen 1 lopen, te Udenhout in de Kruisstraat,
oost de Kreitenmolenstraat, west kinderen Antonij Gabriel Heesters, zuid Reinier Nouwens, noord Jan
Robbe, publiek verkocht op 12 en 26 juli 1804 in Udenhout,
aan Willem Laurens Heessels,
voor de som van 395 gulden
akkerland, genaamd de Mussennest,1 lopen 24 roeden, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost een mestweg, west Marten van Krieken, zuid Heijliger Peter Verhoeven, noord Jan Adriaan
Kruijssen, publiek verkocht op 12 en 26 juli 1804 in Udenhout,
aan Johannes Laurens Koolen,
voor de som van 125 gulden
akkerland, genaamd de Lange rugge, 2 lopen 26 roeden, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost een mestweg, west de armen van Udenhout en Berkel, zuid Pieter Jan van Waalwijk, noord
weduwe Peter Emmen, publiek verkocht op 12 en 26 juli 1804 in Udenhout,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Geefhuis in sBosch
aan Johannes Jan de Ridder,
voor 180 gulden
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akkerland, genaamd de Straatakker, 1 lopen 18 roeden, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost de Moolenstraat, west de kerkweg, zuid Jan Adriaan Kruijssen, noord Jan Janse van Laarhoven
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht van 4 vaten rogge aan het Bisschoppelijk kantoor
te sBosch
publiek verkocht op 12 en 26 juli in Udenhout aan
Jan Janse van Laarhoven
voor de som van 275 gulden
akkerland, genaamd de Marquis, 5 lopen 2 roeden, te Udenhout in de Achthoeven,
oost Jan Raaijmakers, west Gerard van Tilburg c.s., zuid weduwe Andries van den Bosch, noord Geert
Frans van Broekhoven
belast met jaarlijks 7 vaten rogge in een meerdere pacht van 1 mud en 7 vaten rogge aan de Heilige
geest van sBosch
op 12 en 26 juli 1804 publiek verkocht in Udenhout aan,
Johannes Geert van Broekhoven,
voor de som van 870 gulden
akkerland en weiland, genaamd Faae(?) weij, 3 lopen 13 roeden, te Udenhout bij de Kuilsteeg,
oost Jan Robbe, west weduwe Jan Flipsen, zuid de kerkpad, noord Gerard van Tilburg
op 12 en 26 juli 1804 publiek verkocht in Udenhout aan
Willem Jacobus Verhoeven,
voor de som van 515 gulden
een weiland, tot twee percelen afgegraven, genaamd de Grintweij, 5 lopen 46 roeden, te Udenhout bij
de Strijthoeve,
oost weduwe Andries van den Bosch, west en noord Jan Robbe, zuid Laurens Jacobus Verhoeven en
Jan Raaijmakers,
belast met jaarlijks een cijns van 1 gulden 8 stuivers aan de Domeinen van Brabant,
op 12 en 26 juli 1804 publiek verkocht in Udenhout aan
Hermanus Hermans en Maria Hermans, weduwe Lambert van Herk,
voor de som van 715 gulden
een weiland, 1 lopen 37 roeden, te Udenhout in de leege Reijten,
oost de steeg, west Vrouw Douairière van Dopff, zuid Heiliger Adriaan van Iersel, noord weduwe
Adriaan van Iersel,
op 12 en 26 juli 1804 publiek verkocht aan,
Joseph Beeks en Andries van Riel
voor de som van 240 gulden
heide, genaamd de Horst, 3 lopen 17 roeden, te Udenhout,
oost Apolonia Ophorst, west de Brandse steeg, zuid, weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, noord
Joseph en Maria Antonij Maas,
belast met jaarlijks een cijns van 6 stuivers 8 penningen aan het Bisschoppelijk kantoor
gereserveerd 57 bomen,
op 12 en 26 juli 1804 publiek verkocht aan
Hermanus Hermans en Maria Hermans, weduwe van Lambertus van Herk
voor de som van 265 gulden
23 augustus 1804

439/16-16v

Cornelis Koolen, weduwenaar en erfgenaam van Johanna Geeling Schalks, verkoopt aan Joseph
Beeks en Andries van Riel als voogden van de 6 kinderen van wijlen Antonij Gabriel Heesters en Anna
Jan van Riel, genaamd Nicolaas, Petronella, Johannes, Helena, Cornelia en Hendrik,
een uitgeturfd moerveld, van onbekende grootte, te Udenhout in de Brand,
belend door het erf van Jan Slots en verder onbekend,
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voor de som van 6 gulden
verkoper aangekomen door een erfmangeling van 24 januari 1809
6 september 1804

439/21-21v

Cornelis den Ouden en Willem Peter van Riel, gemachtigden van de erfgenamen van Cornelis Goijaard
Heeren, gewoond en overleden te Udenhout,
akkerland, genaamd de Boomakker, 1 lopen 38 roeden, te Udenhout op de Houtse straat,
noord Antonij Jan Broeren, west Adriaan Wolfs, e.e. de heer van Onsenoord, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de Bataafsche republiek
op 23 juli en 6 augustus 1804 publiek verkocht aan Willemijn Wouter Stockermans
voor de som van 105 gulden
6 september 1804

439/22

Cornelis den Ouden en Willem Peter van Riel, gemachtigden van de erfgenamen van Cornelis Goijaard
Heeren, gewoond en overleden te Udenhout,
akkerland, 2 lopen 5 roeden, te Udenhout aan de Houtse straat, bij het Zwart Leeuwke,
noord en west Willemijn Jan Schapendonk, e.e. Peter Piggen, a.e. de gemene straat
op 26 juli en 6 augustus 1804 publiek verkocht in Udenhout aan Willemijn Willem Schapendonk,
voor de som van 180 gulden
6 september 1804

439/22v-23

Jenneke Willem Hamers, Cornelis Willem Hamers, Peter Hendrik Vermeer als man van Catrin Willem
Hamers, Johannes den Ouden als man van Anna Maria Willem Hamers en Christina Willem Hamers,
verkopen aan Teunis van der Velde,
een weiland, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, achter Jan Slots,
oost en west Johannes Bergmans, zuid weduwe Andreas van den Bosch, noord de gemene weg,
belast met jaarlijks een cijns 16 stuivers aan het Bisschoppelijk kantoor in sBosch
voor de som van 490 gulden
verkoper aangekomen van hun ouders
6 september 1804

439/22v-23

Jenneke Willem Hamers, Cornelis Willem Hamers, Peter Hendrik Vermeer als man van Catrin Willem
Hamers, Johannes den Ouden als man van Anna Maria Willem Hamers en Christina Willem Hamers,
verkopen aan Cornelis Geert van Irsel,
een houtbos, te Udenhout op het Eijndeke,
oost de gemene straat, west Adriaan Schoenmakers, zuid de verkrijger, noord Jan Burgmans,
voor de som van 162 gulden 10 stuivers
verkopers aangekomen van hun ouders
20 september 1804

439/26v-27

Jan Frans van Broekhoven, doet zijn recht van naderschap gelden op een perceel broekveld dat zijn
broer Frans Frans van Broekhoven op 12 juli 1804 verkocht heeft aan Johannes Laurens Koolen. De
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laatste verklaarde zich in deze nadering te kunnen vinden en de kooppenningen terug heeft ontvangen
ter waarde van 160 gulden
een broekveld met het houtgewas in de Asschot
zuid Armen van Oisterwijk, west Heiliger van Iersel, noord Peter Huibert Piggen, oost Peter Janse(?)
27 oktober 1804

439/45-45v

Gerardus en Jan Smulders, verkopen aan Cornelis Jan van de Pasch,
een heiveld, 12 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat, achter de weduwe Joost van Gorkom,
oost en noord Antonij Watrin, west Teunis van der Velde, zuid Cornelis Geert van Irsel,
gereserveerd het schaarhout moet voor 1 mei 1805 en alle opgaande bomen over een jaar geruimd
moeten zijn,
voor de som van 600 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
7 november 1804

439/45v-46

Heden hebben Heiliger Adriaan van Iersel en Jan Babtist Verheijen betaald een som van 238 gulden en
15 stuivers ter voldoening van de 40ste penning van goederen afkomstig van het huis van Paltz Beijeren
bestaande uit het tweede perceel van het zuidelijk deel van een plantage, groot 6 morgen 2 lopen 22
roeden, te Udenhout op 18 april en 8 mei 1804 publiek verkocht voor een bedrag van 9550 gulden
op 8 november betaalde Willem Hubert 170 gulden in voldoening van de 40ste penning van goederen
afkomstig van het huis Paltz Beijeren, bestaande uit een vierde deel van een houtbos, 5 morgen 5
lopen 23 roeden, te Udenhout en op 18 april en 8 mei 1804 publiek verkocht voor een bedrag van 6800
gulden
(f. 47) op 13 november betaalde Maria Vermeer, weduwe van Andries van den Bosch, 124 gulden in
voldoening van de 40ste penning van goederen afkomstig van het huis Paltz Beijeren, bestaande uit 7
morgen bomen en schaarbos te Udenhout op 18 april en 8 mei 1804 publiek verkocht voor een bedrag
van 4988 gulden
15 november 1804

439/47v-48

Dionisius den Ouden, Adriaan den Ouden,
Jan Mart den Ouden en Christiaan Peter Denisse, beide laatsten als voogden van de kinderen van
Gijsbert den Ouden genaamd Elisabet, Adriana en Arnoldus, alsmede het onmondige kind van Johanna
den Ouden verwekt door wijlen Johannes Jan Heerkens, genaamd Johanna,
beide voornoemde voogden gemachtigd door wijlen Maria Adriaan van den Boer, weduwe van Aart
Zeger den Ouden, en als laatste Cornelis Aart den Ouden, gemachtigde van Johannes Aart den
Ouden, wonende te Oud-Gastel,
5/7 delen onbedeeld akkerland, 3 1/2 kwart lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
noord Cornelis den Ouden, zuid Armen van Udenhout, e.e. een voetpad, a.e. een weg
voor de som van 30 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders en grootouders
15 november 1804

439/48v

Coenraad van Kan, verkoopt aan Godefridus Kanters,
een erf, 1/2 roede, te Udenhout,
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west het huis van de verkoper, oost en zuid de koper, noord de gemene straat,
voor de som van 16 gulden
verkoper aangekomen door koop van de erfgenamen Geert van der Krabbe, d.d. 12 januari 1803
19 november 1804

439/50v

Peter Hendrik Heijmans betaalde 269 gulden en 15 stuivers tot voldoening van de 40ste penning van
goederen afkomstig van het huis Paltz Beijeren, bestaande uit een hoeve met akker en weilanden,
tezamen 18 morgen, te Udenhout bij de Kreitenmolen, op 18 april en 8 mei publiek verkocht voor een
bedrag van 10790 gulden
26 november 1804

439/51

Adriaan Aart Wolfs betaalde 197 gulden en 10 stuivers tot voldoening van de 40ste penningen van
goederen afkomstig van het huis Paltz Beijeren, bestaande uit een huizing, schuur, en verdere
opstallen, met driessen, zaailanden, weilanden, hof, laan, bestaande uit zeven percelen, te Udenhout
aan de Houtse straat, en nog twee perceeltjes zaailand, weiland en schaarbos onder Tilburg ten oosten
aan de Houtse straat, op 18 april en 8 mei 1804 in massa gekocht voor een bedrag van 7900 gulden
4 december 1804

439/51

Hubertus Sassen betaalde 28 gulden en 4 stuivers tot voldoening van de 40ste penningen van goederen
afkomstig van het huis Paltz Beijeren, bestaande uit een nieuw ingegraven en jong bepoote
schaarbossen, genaamd de Bogtjes, 9 lopen 12 roeden, te Udenhout op 18 april en 8 mei 1804 gekocht
voor een bedrag van 1128 gulden
13 december 1804

439/51

Laurens Kruijssen als man van Cornelia Verhoeven, verkoopt aan Jan Hendrik van Irsel
akkerland, 5 lopen, te Udenhout, genaamd de Grooten acker,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. Jan van Broekhoven, a.e. een steeg
voor de som van 700 gulden
verkoper aangekomen door koop
31 december 1804

439/52-52v

Johannes Laurens Koolen en Cornelis Peter van Irsel, leden van het gemeentebestuur van Udenhout
verkopen een perceel voorhoofd, 8 lopen 37 roeden te Udenhout aan de Houtse straat,
van het erf van Jan Verhoeven tot de handwijser, oost de heer B.H. Wassenaar van Onsenoort, west
de Moolenweg, zuid de baan naar Oisterwijk, noord Jan Willem Verhoeven,
aan de heer B.H. Wassenaar van Onsenoort, de tocht, en de erfrechten voor zijn kinderen, verwekt bij
vrouwe Petronella Jacoba Maria van Engelen, genaamd:
Jacob wi(?) Wassenaar van Onsenoort,
Jacoba Wassenaar in echt verbonden met jonkheer Johan van Zurpelen,
Rufina Wassenaar in echt verbonden met de heer Jacob van Bommel,
Anthonetta Wassenaar, gehuwd met de heer Johan van Rijckevorsel
Everharda Wassenaar
voor de som van 212 gulden 1 stuiver
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14 januari 1805

439/53-53v

Jan Janse Verhoeven, verkoopt aan Antonij van Huijclom,
een houtbos, 2 lopen, genaamd de Nieuwe weij, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
oost een weg, west de gemene heide, zuid Peter Brekelmans, noord de verkrijger
voor de som van 80 gulden
verkoper aangekomen door koop van Antonij Jan Elisse, d.d. 23 oktober 1793
17 januari 1805

439/55-55v

Peter Francis Brekelmans als man van Hendrien Arien Bertens, verkoopt aan Maria Jan Bertens,
een weiland, 1 1/2 lopen, genaamd het Heuter(?) weijke, te Udenhout in de Berkhoek,
oost het Moolensteegje, west weduwe Johannes van Roessel, zuid, Johannes Bertens, noord Peter
Hendrik van Irsel,
voor de som van 230 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling d.d. 1 mei 1800
14 februari 1805

439/56v-57

Wouter Geert van Broekhoven als man van Adriaentje Adriaan Schapendonk, verkoopt aan Wouter
Nicolaas van Irsel ten behoeve van Hendrik Adriaan Schapendonk,
akkerland, 2,75 lopen, genaamd de Vos-acker, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrien van Iersel, a.z. Jan Raijmakers, e.e. gemene straat, a.e. Joost Geert Bertens,
voor de som van 630 gulden
verkoper aangekomen van zijn schoonouders, deling 12 januari 1804
4 maart 1805

439/57-58v

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
een huizing, schuur en verdere opstallen, met driessen en zaailand, gelegen aan de Houtse straat
onder Udenhout, 6 lopen, 7 roeden, voorzien van een onlangs gegraven en beplant voorhoofd tegen de
gemeente aldaar,
oost aan de verdere landen van deze koop, zuid, idem, west aan de Houtse straat met het voorhoofd,
noord aan Johannes Vugts
item een perceel zaailand, ten oosten daaraan gelegen, 17 lopen 21 roeden,
nog een perceel teulland en weiland, genaamd de Kwade weijde, met de oostzijde tegen de volgende
koop, of het Boombosch, 11 lopen 20 roeden,
item de laan of dreef van het hekken af, ten einde de kwade weijde staande tot aan de Houtse straat,
alnog een perceel teul- en weiland, oostwaarts tegen het groot Boombosch, 15 lopen 16 1/2 roeden
item het teulland ten westen van het vorig perceel, 8 lopen 20 roeden,
een perceel weide en hof, ook ten westen van het vorige, 3 lopen 11 roeden, met het voorhoofd tegen
de gemeente aan de Houtse straat,
te St. Michielsgestel op 18 april en 8 mei 1804 publiek verkocht aan Adriaan Aart Wolfs, voor de som
van 7900 gulden
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4 maart 1805

439/58v-59

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt aan Jacobus Rombouts, Peter Josephus Stael,
Johannes Andries Vugts, Pieter Cornelis Bink, Arnoldus Peter van Zon, Martinus Cornelis van Zon
Wolfs, allen voor 1/5 deel
het eerste perceel van het noordelijk deel van een plantagie, 7 morgen 3 lopen 18 roeden, (op de kaart,
letter A), beginnende aan het land gekocht door Adriaan Aart Wolfs, en eindigend aan de paal gesteld
tegenover de scheigrup, tussen de 55 en 56 meet of rib, en dus bevattende 55 ribben of bedden
oost de verkrijgers, zuid de dreef met de helft van de dreef daarbij, west Adriaan Aart Wolfs, noord de
waterlaat,
te St. Michielsgestel op 18 april en 8 mei 1804 publiek voor de som van 8450 gulden.
4 maart 1805

439/59v-60

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
het tweede perceel van het noordelijke deel van een plantage, beginnende op de scheigrup, tussen de
55e en 56e rib of meet, scheidende aan de oostkant met de dreef aldaar, die dus geheel hier bijkomt,
aan de zogenaamd Blaasbalg, 6 morgen 49 roeden en houd 54 langen en twee korte ribben of bedden,
te Udenhout aan de Houtse straat,
oost de vs. Blaasbalg en Adriaan Witlox, zuid Willem Hubert met de halve dreef, west de verkrijgers,
noord aan de waterlaat,
te St. Michielsgestel op 18 april en 8 mei publiek verkocht aan Jacobus Rombouts, Peter Josephus
Stael, Johannes Andries Vugts, Pieter Cornelis Bink, Arnoldus Peter van Zon, Martinus Cornelis van
Zon Wolfs, allen voor 1/5 deel
voor de som van 8600 gulden
4 maart 1805

439/60-61

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
het eerste perceel van het zuidelijk deel van een plantage, beginnende aan de landen van Adriaan Aart
Wolfs en eindigende op het midden van de scheigrup, tussen de 54e en 55 meet of rib, op welke plaats
een paal op de dreef is gezet, en bevat 56 ribben of bedden, te Udenhout aan de Houtse straat
oost Heiliger van Iersel, zuid Laurens Verhoeven e.a., west Adriaan Aart Wolfs, noord de dreef
het noordelijk en zuidelijk deel scheidende met de halve dreef,
5 morgen 5 lopen 23 roeden
aan Willem Hubert voor een bedrag van 6800 gulden
4 maart 1805

439/61-61v

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
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het tweede perceel van het zuidelijk deel van een plantage, beginnende op het midden van de
scheigrip, tussen de 54 en 55 maat of reep en eindigende tegen het erf van de heer Wassenaar van
Onsenoort, de dreef tegen dezelve hieraan,
oost de heer Wassenaar van Onsenoort of Blaasbalg, zuid kinderen Cornelis van Tilburg en Godefridus
Canters met meer anderen, west en noord Jacob Rombout c.s.,
6 morgen 2 lopen 22 roeden
aan Heiliger van Iersel en Jan Babtist Verheijen voor een bedrag van 9550 gulden
4 maart 1805

439/61v-62v

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
een bouwhoeve, te Udenhout aan de kreitenmolen, bestaande uit een huis, schuur en verdere
gebouwen, met de werf, tuin en driessen of weilanden, samen 6 lopen 44 roeden,
oost de voorpoting aan de Kreitenheide, zuid weduwe Adriaan Schapendonk, west dezelfde, en het
volgend perceel, noord mede aan de lande van den verkrijger
item een weiland ten westen van de vorige koop, genoemd de Groote weide, 3 morgen 2 lopen 33
roeden,
nog een weiland ten noorden van de vorige, genaamd de Paardsweide, 1 morgen 27 roeden, beiden
met hun voorpoting,
de blok zaai of teulland, genaamd den Grooten Kamp, ten noorden van beide vorige percelen, 8
morgen 2 lopen 24 roeden,
bouwland, 1 morgen 5 lopen 28 roede, genaamd de Vlashof, ten westen van de Groote weide
nog een bouwland genaamd de Braamweij, 1 morgen 4 lopen 4 roeden, ook ten westen van het
voorgaande perceel
een schaarbos ten noordoosten van de Grooten Kamp, lopende op een spie, afgescheiden van het
houtbos van Hubertus Sassen, door een brede grip of sloot, met de voorpoting
een gerooid mastbos waarvan een deel is omgedaan om tot weiland te worden, 1 morgen 3 lopen 35
roeden,
aan Peter Hendrik Heijmans, voor 10790 gulden
4 maart 1805

439/63-63v

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
nieuw ingegraven en jong bepoote schaarbossen, genaamd de Bogtjes, 9 lopen 12 roeden, item het
jong schaar en heesterbos ten oosten daaraan gelegen, 1 morgen 3 lopen,
te Udenhout ten noord van de kreitenmolense hoeve,
oost weduwe Andries van den Bosch en de armen van Oisterwijk, zuid Peter Hendrik Heijmans, west
en noord de armen van Oisterwijk
aan Hubertus Sassen, voor een bedrag van 1128 gulden
4 maart 1805

439/63v-64

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
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een partij schaarbos en mastbos met de Eijkendreef tussen beide door, ten westen van dezelve
gelegen, 7 morgen, met de voorhoofden beplant met schaarbos, te Udenhout bij de kreitenmolen,
oost en noord de Kreitenheide, zuid Peter Hendrik Heijmans, west Hubertus Sassen,
aan de weduwe Andries van den Bosch, voor een bedrag van 4988 gulden
4 maart 1805

439/64-65

Martinus van den Heuvel, rentmeester der domeingoederen, gelegen in het recept van St.
Michielsgestel, afkomstig van het huis van Paltz Beijeren, door de Fransen aan de Bataafsche
Republique afgestaan door een transactie van 5 januari 1800, geauthoriseerd door de Commissie van
Administratie te Breda, op 4 juni 1804, verkoopt,
2 percelen schaarbos en jong boombos, het ene den Blaasbalg genoemd en het andere ten zuiden
daarvan, met en naast de straat die beide percelen scheidt, maar ten westen tegen de plantage
genoemd onder 2,3 4 en 5de koop zonder dreef, 2 morgen 1 roede, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost Adriaan Vermeer en de Schoorstraat, zuid de verkrijger, west Godefridus Kanters en de grote
plantage, noord Adriaan Wolfs,
belast met 2 stuivers en 5 penningen in de St. Thomascijns aan het bisdom van den Bosch
negentien stuivers 10 penningen in de St. Lambertuscijns,
aan Bernardus Half Wassenaar van Onsenoort, voor een bedrag van 1352 gulden
4 maart 1805

439/65-65v

Willemijn Albert van den Hoof, weduwe van Cornelis Span, verkoopt aan Francis Jan van de Ven
een broekveld, 5 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat,
e.z. Heiliger van Iersel, a.z. en e.e. Stalpert van de Wiele, a.e. de lei
belast met 11 stuivers in een meerdere pacht aan de blok van de Vughterdijk te sBosch
op 25 januari 1805 publiek verkocht voor een som van 215 gulden
11 april 1805

439/68-69

Adriaan Janse Schapendonk en Jan Marten Schoenmakers, als voogden van de kinderen van Jacobus
Jan Piggen in huwelijk verwekt uit Jenne Marie Jan Schapendonk, genaamd Anna Maria en Johanna,
verkopen akkerland en weiland, 1 1/2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
oost de verkopers, west de Houtse straat, zuid weduwe Adriaan Schapendonk, noord de verkrijger en
Gerardus Woestenburg,
de verkopers mogen blijven wegen naar hun zgn. Huisakker langs de zuidkant van dit perceel van de
straat naar de dam en de bomen blijven anderhalf jaar gereserveerd
aan Wilhelmus Pijnenburg, voor de som van 360 gulden
Vader van de verkopers aangekomen van zijn zuster Johanna Piggen, weduwe van Willem Bouwens,
25 april 1805

439/70v-71

Frans Frans van Broekhoven, verkoopt Geert Frans van Broekhoven,
een heiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout t.p. het Schouwbroek,
oost Willem Piggen, west Adriaan Bergmans, zuid (niet ingevuld), noord weduwe Andries van den
Bosch,
voor de som van 10 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
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19 mei 1805

439/74v-77

Laurens Verhoeven, Arien Verhoeven, en Francis Laurens Verhoeven en Adriaen Peter Vermeer beide
als voogden over Anna Maria Verhoeven, verkopen verschillende goederen
2 woningen, met aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Jan Nicolaas van Iersel, a.z. kinderen Jan de Ridder, strekkende van de straat tot aan het erf van
de heer Storimans
publiek op 4 en 18 april verkocht aan Dielis van den Heuvel, voor de som van 940 gulden
een houtbos, 2 lopen 20 roeden, te Udenhout t.p. de Roting,
e.z. weduwe Andries van den Bosch, a.z. Jan van Iersel, e.e. Adriaan Kolen a.e. (niet ingevuld)
publiek verkocht aan Johanna Hendrik Heijmans, voor de som van 110 gulden
een houtbos, 1 lopen 24 roeden, te Udenhout in Biezenmortel,
e.z. Cornelis Francis van de Pasch, a.z. en e.e. Jan Peter Willems, a.e. weduwe Adriaan Lommers
publiek verkocht aan Johanna Hendrik Heijmans, voor de som van 110 gulden
20 juni 1805

439/83v-84

Hendrik van den Bogaard, als man van Maria Catharina Baasten, verkoopt aan Cornelis en Adriaan Jan
Vugts,
een broekveld, 1/2 lopen, te Udenhout, t.p. de leege Reijte,
oost Jan van Broekhoven, west Martinus van Rijswijk, zuid de lei, noord Pieter van Waalwijk
voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn schoonouders
18 juli 1805

439/85v-86

Jan Babtist de Rooij en Adriaan van Gils als man van Maria Catharina de Rooij, verkopen aan Cornelis
Adriaan Couwenberg,
een moerbeemd en blekkeling velt, genaamd Buijten Lissert, 4 lopen, te Udenhout
oost Jacobus Versterre, west Jan Ophorst, zuid de waterlaat, noord de gemene heide,
voor de som van ?? (onderdeel van een verkoping van goederen in Loon op Zand in massa op 15 juli
1805)
koopcontract 10 juli 1805 notaris Isaac Bles te Tilburg
1 augustus 1805

439/86-97

Gijsbert Denis van den Boer, Adriaen Denis van den Boer, Adriaen Heerkens als man van Hendrien
Denis van den Boer, de 3 meerderjarige kinderen van Adriaentje Denis van den Boer, verwekt bij wijlen
Johannes Bertens, genaamd Engelbert, Hendrik en Johannes, en Adriaan Antonij van Irsel en Hendrik
Cornelis Hamers, als voogden over het minderjarige kin van Adriaentje Denis de Boer en Jan Aart de
Groot, genaamd Arnoldus, voor de ene helft
en Joost Johannes Bertens, de meerderjarige zoon van Geert Peter Verhoeven genaamd Peter, en
Wouter Adriaen van Irsel en Huijbert Simons, beiden als voogden van de kinderen van Geert Peter
Verhoeven genaamd Francijna Petronella en Geertruij, voor de andere helft
Allen erfgenamen van Arnoldus Denis van den Boer en Hendrina Peter Verhoeven, verkopen
verschillende goederen publiek voor alle man op 20 juni en 4 juli 1805
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huis, schuur en schop, met hof, boomgaard en aangelag, 11 lopen, te Udenhout in de
Krijtemoolenstraat,
oost en noord Peter Jorisse, west de straat zuid Laurens Jacobus Verhoeven
verkocht aan Arnoldus Johannes Heerkens, voor de som van 1240 gulden
akkerland, genaamd de Patacker, 3 1/2 lopen, te Udenhout, genaamd de Mortel,
oost de armen van Oisterwijk, west Antonij Simons, zuid weduwe Laurens Peter Vermeer, noord een
weg
verkocht aan Peter Hendrik van Irsel, voor de som van 400 gulden
een huisplaats, bouwland en weiland, 7 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
oost Wouter van Irsel, west de Kreitemolenstraat, zuid en noord weduwe Laurens Peter Vermeer,
belast met 14 vaten en een kop rogge aan het geefhuis te sBosch jaarlijks
verkocht aan Joost Johannes Bertens, voor de som van 70 gulden
teulland, nieuw erf, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Berkhoek,
oost, zuid en nood Heiliger Peter Verhoeven, west de weg
verkocht aan Joost Johannes Bertens, voor de som van 110 gulden
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de kreitenmolenstraat,
oost de straat, west de kerkpad, zuid Gerrit Heijmans, noord Adriaan van Hees
verkocht aan Gerardus van Tilburg, voor de som van 147 gulden
akkerland, genaamd de Hoogen acker, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
oost de verkrijger of kerkpad, west Cornelis Krooten(?), zuid erfgenamen Carel du Messij, noord Geert
Hendrik Heijmans
verkocht aan Gerardus van Tilburg, voor de som van 335 gulden
teulland, genaamd de Osseweijde, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid en noord, de verkrijger, oost de kerkpad, west een mestweg
verkocht aan Jan Adriaan Kruijssen, voor de som van 245 gulden
teulland, genaamd de Ruijter, 2 lopen te Udenhout in de Zeshoeven,
oost een pad, west een mestweg, zuid Adriaan van Bavel, noord Jan Jacobus van Rijswijk
verkocht aan Gerardus van Tilburg, voor de som van 223 gulden
een weiland, genaamd de Dijkweijde, 3 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
oost Peter Joordens, west de straat, zuid de weduwe Peter Joost van Iersel, noord weduwe Adriaan
Nicolaas Verhoeven
verkocht aan Gerardus van Tilburg, voor de som van 475 gulden
huis en stalling, met aangelegen hof, weiland en teulland, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de
Kreitenmolenstraat,
zuid Willem Jacobus Verhoeven, noord Antonij Simons, strekkende van de gemene straat tot aan het
erf van Adriaan van den Boer
verkocht aan Adriaan Jan Heerkens, voor de som van 770 gulden
akkerland, 3 lopen, te Udenhout, bij de Kreitenmolenstraat,
oost weduwe Adriaan Verhoeven, noord Willem Jacobus Verhoeven, zuid Adriaan Jan Heerkens, west
de gemene straat
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis van sBosch
verkocht aan Adriaan Denis van den Boer, voor de som van 310 gulden
1 augustus 1805

439/98-98v
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Hendrik Johannes Bertens en Johannes Johannes Bertens, verkopen aan Joost Johannes Bertens,
huis, met aangelegen hof en erf, 4 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
oost weduwe Laurens Vermeer, west de straat, zuid de verkrijger, noord Laurens Jacobus Verhoeven,
land en weiland, 2 lopen, als voor,
belast met jaarlijks 10 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
oost weduwe Laurens Vermeer, west Arnoldus Heerkens, zuid weduwe Jan Krijn van Strijthoven c.s.
noord Peter Joost Joordens,
belast met jaarlijks 2 1/2 vat rogge aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 600 gulden
verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders
19 september 1805

439/104v-105

Johannes Laurens Koolen en Martinus Hendrik Heijmans, verkopen aan Geert Andries Pieren,
teulland, genaamd de Mussennest, 1 lopen 24 roeden, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost een mestweg, west Martin van Krieken, zuid Heiliger Peter Verhoeven, noord Jan Adriaan
Kruijssen,
voor de som van 159 gulden
verkopers aangekomen door koop van de erfgenamen weduwe Francis Brok op 23 augustus 1804
3 oktober 1805

439/105-105v

Aart van Vugt, verkoopt aan Peter Paulus van Strijdhoven
een straaijselveld met het hout daarop staande, 1/2 lopen, te Udenhout t.p. het Giersbergs broek,
b.z. Hendrik Adriaan Schapendonk, e.e. Stalpert van de Wiele, a.z. Adriaan Verhoeven
voor de som van 16 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
17 oktober 1805

439/106-106v

Jasper Nouwens, Maria Catharina Nouwens en Anna Barbara Nouwens allen te Loon op Zand, maken
gebruik van hun recht op naderschap op
een moerbeemd en blekkeling velt, genaamd Buijten Lissert, 4 lopen, te Udenhout
oost Jacobus Versterre, west Jan Ophorst, zuid de waterlaat, noord de gemene heide,
Door Jan Baptist de Rooij en Adriana van Gils als man van Maria Catharina de Rooij eerder verkocht
aan Cornelis Adriaan Couwenberg
31 oktober 1805

439/108v-109

Laurens Jan Kruijssen als man van Cornelia Adriaan Verhoeven, verkopen aan Willem Adriaan
Verhoeven,
hei en bos, 3/4 lopen, genaamd de Hel, te Udenhout t.p. het Giersbergs broek aan de Duin,
e.z. Adriaan Wijnant Verhoeven, a.z. Stalpert van der Wiele, e.e. strekkende deels de Giersbergse
steeg en tot een spie uitlopend,
voor de som van 50 gulden
verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders
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28 november 1805

439/112-112v

Taxatie van onroerende goederen die Peter Willem Smolders wil overdragen aan Gerardus van Hest
akker en weiland 4 lopen, te Udenhout aan de Kreitenheide,
noord Johannes van de Wiel, west weduwe Jan Timmermans, e.e. de gemeint,
getaxeerd op 80 gulden
28 november 1805

439/112v-114

Johanna Maria Witlox, ongehuwd, verkoopt aan Johanna Witlox, weduwe van Adriaan van Liempdt,
huis, stal, schuur, schop, met aangelegen erf, te Udenhout in de Groenstraat,
oost Willem van Irsel, zuid Jan Raaijmakers, west de straat, noord Jan de Jong,
belast met jaarlijks de helft in 16 vaten rogge aan de Lieve Vrouwe Broederschap te sBosch
een weiland, 3 lopen met de helft van de steeg, als voor aan de Leegrijtse steeg,
oost Geert van Broekhoven, zuid de steeg, west Jan Raaijmakers, noord (niet ingevuld)
akkerland, genaamd de Peer acker, 6 lopen, als voor in de kleine Mortel,
oost en zuid Jan Raaijmakers, noord Willem van Irsel, west (niet ingevuld)
akkerland, 5 lopen, als voor,
oost (niet ingevuld), zuid Francis Burgmans, west de armen van Oisterwijk, noord de gemene weg
akkerland, 4 lopen, genaamd den Dekker, als voor in de Groenstraat,
oost de straat, zuid een steeg, die voor de helft bij dit perceel hoort, west (niet ingevuld) noord een
steeg
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk
weiland, 3 lopen, als voor,
oost (niet ingevuld), zuid een steeg, west Jan Raaimakers, noord (niet ingevuld)
een cijns van 9 stuivers op St. Thomasdag te betalen in Oisterwijk
heiveld, 4 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost Adriaan Bertens, zuid Francis Burgmans, west erfgenamen van de heer Watrin, noord Antonij
Deckers,
voor de som van 1000 gulden
12 december 1805

439/115v-116

Jan Nicolaas van Iersel maakt gebruik van zijn recht van naderschap op
2 woningen, met aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Jan Nicolaas van Iersel, a.z. kinderen Jan de Ridder, strekkende van de straat tot aan het erf van
de heer Storimans
op 19 mei jl. verkocht aan Dielis van den Heuvel, welke laatste persoon hiermee instemt.
voor de som van 940 gulden
13 december 1805

439/116-117

Martinus Emme, gemachtigd door Adriaen Emme, als man van Allegonda Hermans (procuratie te
Poppel), Steeven van Erk, als man van Catrina Hermans, Laurens Hermans Goijaard Thomas van Irsel
als man van Hendrina Hermans, en Bernardus Hermans en Adriaan Hesselman als voogden over de
kinderen van Goijaard Thomas van Irsel en Hendrina Hermans, genaamd Maria Martinus en Francis,
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allen erfgenamen van Maria Hermans, weduwe Lambert van Herk en Hermanus Hermans, gewoond en
overleden te Diessen, verkopen publiek op 3 en 13 december 1805,
heide, genaamd den Horst, 3 lopen 17 roeden, te Udenhout,
west Apollonia Ophorst, west de Brandse steeg, zuid weduwe Adriaan Nicolaas Verhoeven, noord …
Maas te Dongen,
belast met jaarlijks 6 stuivers en 10 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
verkocht aan Maria Adriaan Vermeer, weduwe van Andries Cornelis van den Bosch, voor de som van
185 gulden
een weiland, tot twee percelen afgegraven, genaamd de Grintweij, 5 lopen 46 roeden, te Udenhout bij
de Strijdhoef,
oost weduwe Andries van den Bosch, west en noord weduwe Jan Robbe, zuid Jan Raaijmakers,
belast met jaarlijks 1 gulden 18 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
verkocht aan Willem van Riel, voor de som van 720 gulden
31 december 1805

439/121-121v

Johannes van Hees als man van Johanna Joost Jorisse, Pieter Joost Leermans en Embert Adriaan van
der Schoor, voogden over de 4 kinderen van Peter Joost Leermans en wijlen Francijna Joost Jorisse,
genaamd Cornelia, Johannes, Helena en Adrianus,
en Embert Adriaan van der Schoor en Peter Joost Leermans als voogden van het kind van Embert van
der Schoor en wijlen Maria Joost Jorisse, genaamd Joost, allen erfgenamen van Peter Joost Jorisse,
hebben publiek verkocht op 13 en 19 december 1805
akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Achthoeven, zuid Arnoldus Jan Heerkans, noord Maria Peter
Verhoeven, oost Joost Johannes Bertens, west Peter Vermelis,
belast met jaarlijks 7 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest te sBosch
verkocht aan Cornelia, Johannes, Helena en Adrianus Leermens, voor de som van 335 gulden
een weiland, 1 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Pieter van Waalwijk, west Gerardus van Tilburg, zuid Peter Hendrik van Irsel, noord Joost Geert
Bertens,
verkocht aan Gerardus van Tilburg, voor de som van 175 gulden
een houtbos, 1 1/2 lopen, te Udenhout achter de Groenstraat,
zuid Frans Vermeer, noord en oost Peter Heijmans, west (niet ingevuld)
verkocht aan Adriaantje, Adriaan en Gerard Vermeer, voor de som van 102 gulden
een weiveld, ruim 3/12 lopen, te Udenhout achter het Winkel, genaamd de Osseweijde,
e.z. Gerardus van Erp, a.z. Heiliger van Irsel, e.e. St. Anna Gasthuis te sBosch, a.e. erfgenamen Peter
van den Bosch,
verkocht aan Cornelis Adriaen Couwenberg, voor de som van 430 gulden
akkerland, weiland en houtbos, 1 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. erfgenamen Francis Hermen van de Zande, a.z. Adriaan van de Plas, e.e. een mestweg, a.e.
kinderen Jan van Huijclom,
een gedeelte van een uitgeturfd moerveld, als voor in de Verlooren brand, grootte en reengenoten
onbekend
verkocht aan Joost van der Schoor, voor de som van73 gulden
een broekveld, 4 à 5 lopen, te Udenhout aan de Brandse steeg,
west erfgenamen Antonij van Irsel, zuid erfgenamen Cornelis Schapendonk, noord Johanna Burgmans
en anderen,
belast met jaarlijks 15 stuivers 4 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
verkocht aan Peter Geert Brekelmans, voor de som van 380 gulden
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een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Knutters,
e.z. erfgenamen weduwe van der Put(?), a.z. (niet ingevuld), e.e. de Hesseldonk, a.e. Francis Adriaan
Brekelmans
verkocht aan Cornelia, Johannes, Helena en Cornelia Leermans, voor de som van 180 gulden
een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, te Udenhout in den Brand,
e.z. Adriaan van Hees, a.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Verhoeven, a.e. (niet ingevuld)
verkocht aan Martin Jan Wagenberg, voor de som van 124 gulden
een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Adriaan van Hees, a.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Verhoeven, a.e. (niet ingevuld)
verkocht aan Geert Andries Pieren, voor de som van 40 gulden
31 december 1805

439/129-129v

Martinus Johannes van Son als man van Geertruij Pijnenburg, verkoopt publiek op 24 en 31 december
1805 aan Pieter Jan Raaijmakers,
huis en schop, met hof, 1 1/2 lopen, scheidende oostwaarts van het erf van Pieter van Waalwijk twaalf
hollandse voeten buiten de muur van voors. huizing, in een rechte lijn van de straat, naast de put over
het kerkpad op het midden van de heesteren hegge, tot aan het erf van Cornelia Schapendonk op het
ene einde, ander einde de straat, ander zijde Francis Laurens Verhoeven op de halve beukenheg,
voor de som van 1235 gulden
verkopers vrouw aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders
31 december 1805

439/129v-130

Gerardus Heeren te Moergestel, en Adriaan van den Brekel te Tilburg, gemachtigd door Willem Goijaart
Heeren te Moergestel, verkopen aan Peter de Ridder,
een weiland, 3 1/2 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. de verkrijger, a.z. Johanna Piggen, e.e. de baan, a.e. Adriaan Aart Wolfs,
belast met jaarlijks 10 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
voor de som van 450 gulden
verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders
31 december 1805

439/130v-131

Peter Peter de Ridder Sr., gemachtigd door Willemijna Peter de Ridder, weduwe Peter Vugts, verkoopt
aan Jenne Marie de Ridder, Johanna de Ridder, huisvrouw van Thomas Jan van Rijswijk, Maria Peter
de Ridder, Peter de Ridder jr., Gerardus de Ridder en Hendrik de Ridder,
bouwland, 3 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.e. Willem van Riel, b.z. kinderen Jan de Ridder, a.e. (niet ingevuld)
voor de som van 250 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders
16 januari 1806

439/131v-132

Jan Janse Verhoeven, weduwnaar van Willemijn van den Heesacker, te Udenhout verklaard afstand te
doen van zijn recht op tocht op een weiland, 3 lopen, genaamd het Kwaadveld, in de Biezenmortel,
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oost Francis Simons, west de heer G. van Erp, no:ux:, zuid Jan van Irsel, noord Jan van der Schoor
t.b.v. zijn zoon Adriaan Jan Verhoeven
16 januari 1806

439/132-132v

Adriaan Jan Verhoeven, verkoopt aan Jan van der Schoor,
een weiland, 3 lopen, genaamd het Kwaadveld, in de Biezenmortel,
oost Francis Simons, west de heer G. van Erp, no:ux:, zuid Jan van Irsel, noord Jan van der Schoor
voor de som van 390 gulden
tot in 1816 verhuurd aan Johannes van Strijthoven
30 januari 1806

439/133-133v

Willem Messier, gemachtigd van Mattijs Vriends te Grave, verkoopt aan Jan Janse van Laarhoven,
de helft in 1/3 deel in een huis en schop, met 1 1/2 lopen land daaraan gehorende, te Udenhout in de
Kreitenmolenstraat,
e.z. Jan Janse van Laarhoven, a.z. de Roomsche gemeente, strekkende van de straat achterwaarts
aan de kerkpad,
belast met de helft in 1/3 deel van een schepengelofte van 250 gulden t.b.v. Gerardus van Tilburg
voor de som van 30 gulden
10 februari 1806

439/133v-134

Adriaan Jacobus van de Pasch, verkoopt aan Jan Willem Verhoeven,
de helft in een broekveld, in het geheel 4 à 5 lopen, te Udenhout in de Kuil,
oost Jan Raaijmakers, west de armen van Udenhout en Berkel, zuid de Kuilsteeg, noord kinderen
Jacobus Pigge,
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden en 5 stuivers aan het kantoor van de Episcopale en andere
geestelijke goederen te sBosch
voor de som van 280 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders
17 februari 1806

439/134v-137

Laurens Adriaan Piggen, verkoopt aan
1/4 - Jan Willem Verhoeven
1/4 - Willem Willem van Iersel en Cornelia Willem van Irsel huisvrouw van Jan Cornelis Burgmans
1/4 - Peter Huijbert Piggen
1/4 - Joost Huijbert Piggen
huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelegen teulland en groes, 4 lopen, te Udenhout in de Kuil,
zuid erfgenamen Jan Vugts, voorts rondom een mestweg
2 - bouwland, genaamd de Haarense acker, 2 lopen 4 roeden, als voor
zuid en noord Laurens Verhoeven, west de heer van Onsenoord, oost Francis Burgmans,
3 - weiland, genaamd de Berkweij, 8 lopen, als voor in de Kuilsteeg,
noord Jan Vermeer, oost de heer van Onsenoord, west Laurens Verhoeven
4 - akkerland, 3 lopen, als voor,
oost Laurens Piggen, west Jan Vermeer, zuid een mestweg, noord (niet ingevuld)
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5 - akkerland, 5 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan Raaijmakers, a.z. erfgenamen Jan Vugts, b.e. een mestweg
6 - een weiland, 1 3/4 lopen, als voor,
oost Laurens Piggen, west dezelfde, zuid een mestweg, noord erfgenamen Jan Vugts
7 - teulland en groes, 1 1/2 lopen, als voor
e.z. Francis Maas, a.z. Francis Burgmans, e.e. Laurens Verhoeven a.e. Jan Vermeer
8 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost de pastor Storimans, west de heer van Onsenoort, zuid Peter en Joost Piggen, noord Francis
Burgmans
9 - een broekveld, 1 lopen, als voor t.p. de Houtse straat,
e.z. Godefridus Kanters, a.z. kinderen Jan Schapendonk, e.e. de heer van Onsenoord, a.e. Heiliger van
Iersel
10 - heide en moerput, genaamd de Koekamp, 4 lopen 40 roeden, als voor in de brand,
zuid Adriaan Vermeer, west peter Hamers, noord Adriaan Leenheers, oost onbekend
11 - een waterpoel, in het geheel 3/4 lopen, als voor in de brand,
zuid Daniel Vermeer, west Jan van Broekhoven, oost en noord onbekend
12 - teulland, genaamd de Kuijlacker, 36 roeden, als voor in de Kuil,
oost erfgenamen Arien van Rijswijk, west en noord Jan Adriaan Vermeer no:ux:
13 - weiland, genaamd Jan Meeuwense Weij, 4 lopen 23 roeden, als voor,
zuid en west Laurens Verhoeven, oost en noord de heer van Onsenoord
14 - akkerland, 6 lopen 19 roeden, als voor,
zuid en noord Jan Adriaan Vermeer no:ux: west een weg, oost onbekend
15 - een weiland, genaamd Arien Collen(?) Weijde, 7 lopen, als voor,
zuid Hendrik van den Hout, oost en noord de heer van Onsenoord, west de Kuilsteeg
16 - akkerland, 2 lopen 22 roeden, als voor,
oost erfgenamen Jan Watering, noord de verkoper, zuid erfgenamen Cornelis van Tilburg, west een
mestweg
17 - weiveld en houtbos, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. de verkoper, a.z. erfgenamen Hendrik van Iersel, b.e. aan een steeg
18 - akkerland, 3 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. erfgenamen Jan van Rijswijk, a.z. ? b.e. een mestweg
19 - houtbos, 12 1/2 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Lambert Verhoeven, a.z. Nicolaas van de Pas, e.e. kinderen of erfgenamen Adriaan Verhoeven
a.e. Adriaan Emmen
20 - 1/3 deel in de helft onbedeeld moerveld, 1 1/2 lopen, als voor in de brand,
e.z. kinderen Peter Nouwens, a.z. onbekend
21 - een jaarlijkse pacht van 1 vat rogge aan de armen van Udenhout en Berkel uit onderpanden
gelegen in de Kuil
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voor de som van 1500 gulden
27 februari 1806

439/137-137v

Goijaard Willem Olijslagers, verkoopt aan Wouter Nicolaas van Irsel
de noordwaartse helft in 3 lopen bos, te Udenhout in de Biezenmortel, waarvan de wederhelft
toebehoort aan Anna Olijslagers,
oost mevrouw de douairière van Dopff, west de verkrijger, strekkende voor van de Biezenmortelse
straat noordwaarts op het erf van Cornelis Francis van de Pas
gereserveerd zijn de opgaande bomen en schaarhout die binnen twee jaar geruimd moeten zijn
voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen door deling ter secretarie te Drunen op 13 augustus 1802
27 februari 1806

439/138-138v

Anna Willem Olijslagers, verkoopt aan Wouter Nicolaas van Irsel
de westwaartse helft in 3 lopen bos, te Udenhout in de Biezenmortel, waarvan de wederhelft toebehoort
aan Anna Olijslagers,
oost mevrouw de douairière van Dopff, west de verkrijger, strekkende voor van de Biezenmortelse
straat noordwaarts op het erf van Cornelis Francis van de Pas
gereserveerd zijn de opgaande bomen en schaarhout die binnen twee jaar geruimd moeten zijn
voor de som van 200 gulden
verkoper aangekomen door deling ter secretarie te Drunen op 13 augustus 1802
27 februari 1806

439/138v-139v

Arnoldus Daniel van Zon, gemachtigd door Cornelis Frijs Driessen, weduwe Willem Denis
Schapendonk, verkoopt aan Adriaan Jan van Irsel priester te Woensel.
de onbedeelde helft in een houtbos, in het geheel 2 lopen, genaamd de Reijt, te Udenhout,
zuid de heer A.J. van Irsel, noord Wouter van Irsel, oost de Biesmortelse straat, west Peter Heijmans
de onbedeelde helft in een heiveld genaamd den Eijsert, in het geheel 4 lopen, als voor,
noord Jan van Irsel, zuid J. Coole, west de lei, oost de Gommelse straat
de onbedeelde helft in een veld genaamd den Buunder, in het geheel 2 lopen, als voor,
west en noord Jan Raaijmakers, zuid de Brandse steeg, oost kinderen Geert Brekelmans
de onbedeelde helft in een veld, 1 lopen in het geheel, als voor,
noord de Brandse steeg, west de heer Kleinefeld, oost erfgenamen Antonij van Irsel, zuid (niet
ingevuld)
voor de som van 38 gulden
verkoopster aangekomen 1, 2 en 4 uit de nalatenschap van haar ouders, het derde door koop
13 maart 1806

439/142-142v

Wouter Geert van Broekhoven, als man van Adriaentje Adriaen Schapendonk, verkoopt aan Martinus
Hendrik Heijmans,
een broekveld, genaamd de Dugt (Duijt?), 2 lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
e.z. de verkrijger, a.z. Adriaan Antonij van Irsel, e.e. de steeg, a.e. Johannes Burgmans,
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gereserveerd 16 eikenbomen die binnen 1 12/ jaar geruimd moeten zijn
voor de som van 370 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders, deling alhier 12 januari 1804
27 maart 1806

439/143v-146v

Gijsbert Denis van den Boer, Adriaen Denis van den Boer, Adriaen Heerkens als man van Hendrien
Denis van den Boer, de 3 meerderjarige kinderen van Adriaentje Denis van den Boer, verwekt bij wijlen
Johannes Bertens, genaamd Engelbert, Hendrik en Johannes, en Adriaan Antonij van Irsel en Hendrik
Cornelis Hamers, als voogden over het minderjarige kind van Adriaentje Denis de Boer en Jan Aart de
Groot, genaamd Arnoldus, voor de ene helft
en Joost Johannes Bertens, de meerderjarige zoon van Geert Peter Verhoeven genaamd Peter, en
Wouter Adriaen van Irsel en Huijbert Simons, beiden als voogden van de kinderen van Geert Peter
Verhoeven genaamd Francijna Petronella en Geertruij, voor de andere helft
hebben publiek verkocht op 18 januari en 11 februari 1806 in Udenhout
een broek- en heiveld, genaamd de Spie, met de lanen 12 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel
zuid erfgenamen Joost van Irsel en de weduwe Cornelis Martens, oost de armen van Oisterwijk, west
weduwe Adriaan Jan Schapendonk, noord met een spie uitlopend,
verkocht aan Willem Willem van Irsel, voor de som van 701 gulden
een heiveld, 14 lopen, te Udenhout achter de Groenstraat,
oost de agterste weij of de weduwe Andries van den Bosch, west Nicolaas Arien Brekelmans, zuid
Francis Burgmans, noord Johannes Adriaen Burgmans
verkocht aan Hendrik Jan Bertens, voor de som van 650 gulden
een broekveld, 3 lopen, te Udenhout op het Gommelaer,
zuid Jan van der Sterre, west Jan Adriaen van der Schoor, noord Cornelis Verhoeven, oost erfgenamen
weduwe Antonij van Iersel,
verkocht aan Hendrik Jan Bertens, voor de som van 220 gulden
27 maart 1806

439/147-147v

Hendrik Jan Bertens, verkoopt aan Adriaan Jan de Ridder en Johannes Jan de Ridder,
een heiveld, 14 lopen, te Udenhout achter de Groenstraat,
oost de agterste weij of de weduwe Andries van den Bosch, west Nicolaas Arien Brekelmans, zuid
Francis Burgmans, noord Johannes Adriaen Burgmans
voor de som van 715 gulden
24 april 1806

439/150-150v

Jan Janse Verhoeven, weduwnaar van Willemijn van den Heesacker, doet afstand van zijn recht op
tocht op een heiveld te Udenhout aan de Gommelse straat, genaamd de Reijte,
e.z. Andries van Vugt, a.z. Adriaentje Jan den Lepper, e.e. Adriaan Antonij van Irsel, a.e. erfgenamen
Daniel Vermeer
t.b.v. van zijn zoon Adriaan Jan Verhoeven
24 april 1806

439/150v-151
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Adriaan Jan Verhoeven verkoopt aan Martinus Jan van Irsel,
tocht op een heiveld te Udenhout aan de Gommelse straat, genaamd de Reijte,
e.z. Andries van Vugt, a.z. Adriaentje Jan den Lepper, e.e. Adriaan Antonij van Irsel, a.e. erfgenamen
Daniel Vermeer
gereserveerd zes karen vlagsel die binnen zes maanden gehaald moeten zijn
voor de som van 90 gulden
24 april 1806

439/151v-152

Adriaan Jacobus van de Pasch, verkoopt aan Cornelis Francis van de Pasch,
een weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Martien Bergmans, a.z. de verkrijger, e.e. erfgenamen Peter Daandels, a.e. Roeltjens Dijk,
voor de som van 400 gulden
3 mei 1806

439/155-155v

Adriaan Johannes van Irsel, verkoopt (publiek) aan Pieter Jan Raaijmakers, Francis Steven Burgmans
en het derde perceel aan Cornelis Hendrik Heijmans,
1 - een bos, nr. 1, beplant met bomen en schaarhout, 7 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Francis Vermeer, west mevrouw de weduwe Kien, zuid de heer Kleijneveld, noord het volgend
perceel
2 - een bos, nr. 2, beplant met bomen en schaarhout, 5 1/2 lopen, als voor,
oost Francis Vermeer, west mevrouw de weduwe Kien, zuid het vorige perceel, noord het volgend
perceel
3 - bos, nr. 3, beplant met bomen en schaarhout, 5 1/2 lopen,
oost erfgenamen Peter Daandels, west mevrouw de weduwe Kien, zuid het vorige perceel, noord de
waterloop
voor de som van 1325 gulden
22 mei 1806

439/158-158v

Leonardus de Graaf als man van Johanna de Jong, Antonij de Jong, en Adriana de Jong, verkopen aan
Jan Jan Brekelmans,
een broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Agterste steeg, genaamd den Berkelse Beemd,
e.z. weduwe Goijaard van Deelen, a.z. de verkrijger, e.e. Johannes Burgmans, a.e. Peter Hamers,
voor de som van 31 gulden
verkoper aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders
11 september 1806

439/173-174

Cornelis Lambert Krooten, verkoopt aan Elias Adriaan van Irsel
1 - huis, schuur, schop en hof, rondom in zijn erf staande en gelegen te Udenhout in de Berkhoek,
oost Peter Hendrik van Iersel, zuid de gemeente, west Laurens van Roessel, noord het volgend perceel
2 - akkerland, genaamd de Vlashof, 4 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
oost kinderen Cornelis de Jong c.s., zuid Peter Hendrik van Iersel, west het vorig perceel nood Cornelis
Nicolaas van de Pas,
3 - weiland, 3 lopen, als voor,
oost kinderen Geert Heijmans en Jan Adriaan Kruijssen, zuid weduwe Jan van der Sterre, west
Laurens Cornelis van Roessel, noord Martin Jan van Irsel, of een waterloop
belast met de helft van 5 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout,
belast met (de helft?) van 2 gulden 10 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
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voor de som van 870 gulden
verkoper aangekomen van zijn "meuij" Anneke Andries Krooten
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