Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 440 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
september 1806 - juni 1808
9 oktober 1806

440/5v-6

Wouter Geert van Broekhoven als man van Adriaantje Adriaan Schapendonk, verkoopt aan Maria
Adriaan Schapendonk,
akkerland, genaamd de Twaalf, 4 1/2 lopen, te Udenhout t.p. het Eijndeke,
noord Hendrik Adriaan Schapendonk, west Heiliger van Irsel, zuid Cornelis Geert van Irsel, oost de
verkrijger
belast met jaarlijks 1 gulden en 3 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
voor de som van 650 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, deling van 12 januari 1804
6 november 1806

440/10-10v

Hendrik van Balkom als man van Maria Jan van de Ven, Hendrik Jan van de Ven, Arnoldus Jan van de
Ven en Adriaan Hamers als man van Petronella Jan van de Ven, verkopen aan Martinus Jan van de
Ven (die het resterende 5de deel bezit)
4/5 onbedeeld in een huisje met 2 roeden land, te Udenhout aan de Zandkant,
noord Michiel Arnout van de Ven, zuid Jan Witlox, oost en west Michiel Arnout van de Ven
voor de som van 85 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
20 november 1806

440/10v-11

Hendrien Goossen Klaasen, weduwe en erfgenaam van Lambert Cornelis van Hulten, verkoopt aan
Hendrik Jan van Strijthoven
een huis, schuur en 4 1/2 lopen akkerland, te Udenhout in de Groenstraat,
oost Geert Frans van Broekhoven, west Jan Adriaan Vermeer, zuid Gerardus van Tilburg, noord de
straat
belast met jaarlijks 13 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
voor de som van 800 gulden
verkoper aangekomen door koop d.d. 4 juni 1784
23 april 1807

440/27-27v

Joseph Beeks en Andries van Riel, verkopen aan Willem Jacobus van Broekhoven
een weiland, 1 lopen 37 roeden, te Udenhout in de leege Reijte,
oost de steeg, west mevrouw van Dopff, zuid Heiliger van Irsel, noord weduwe Adriaan van Irsel
voor de som van 175 gulden
verkopers aangekomen door koop d.d. 23 augustus 1804
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14 mei 1807

440/29-30

Arnoldus Daniel van Zon en Johanna Cornelis Schenkers, voor zichzelf en als gevolmachtigden van
Dionisius Haans, te Loon op Zand, Dionisius Laureijs Schapendonk te Weelde, Cornelia Govert
Willems te Oosterhout, Adriaan Nicolaas Schapendonk, Peter van de Vliet als man van Petronella
Mallens, Peter Augustinus van Helvoirt als man van Maria Catrina Govert Willems, Willem de Kok als
man van Maria Antonie Haans, Cornelis Adriaan Weijten als man van Adriana Haans, Adriaan Adriaan
de Jong als man van Ida Laureijs Schapendonk, allen te Tilburg en Cornelia Adriaan Vugts weduwe
Willem Martens te Udenhout, verkopen aan de heer Adriaan Jan van Irsel,
een bos, beplant met bomen en schaarhout, genaamd de Reijten, 3 lopen, te Udenhout bij de
Biezenmortelse straat,
zuid de verkrijger, noord Wouter van Irsel, oost de Biezenmortelse straat, west Peter Heijmans,
publiek verkocht in Udenhout op 22 april en 6 mei 1807
voor de som van 400 gulden
14 mei 1807

440/30-30v

Arnoldus Daniel van Zon en Johanna Cornelis Schenkers, voor zichzelf en als gevolmachtigden van
Dionisius Haans, te Loon op Zand, Dionisius Laureijs Schapendonk te Weelde, Cornelia Govert
Willems te Oosterhout, Adriaan Nicolaas Schapendonk, Peter van de Vliet als man van Petronella
Mallens, Peter Augustinus van Helvoirt als man van Maria Catrina Govert Willems, Willem de Kok als
man van Maria Antonie Haans, Cornelis Adriaan Weijten als man van Adriana Haans, Adriaan Adriaan
de Jong als man van Ida Laureijs Schapendonk, allen te Tilburg en Cornelia Adriaan Vugts weduwe
Willem Martens te Udenhout, verkopen aan Adriaan Nicolaas Schapendonk,
een heiveld genaamd den Eijssert, 5 lopen, te Udenhout bij de Gommelse straat,
west de lei, zuid Jan Miggiel Koolen, noord Jan Hendrik van Irsel,
publiek verkocht in Udenhout op 22 april en 6 mei 1807
voor de som van 340 gulden
14 mei 1807

440/31-31v

Martinus Johannes van Son als man van Geertruij Pijnenburg, verkoopt aan Jan Willem Verhoeven,
1- een huis, schuur, schop met aangelegen erf, 2 1/2 lopen, te Udenhout t.p. de Houtse straat,
oost en noord de verkrijger, zuid de verkoper, noord Cornelis de Groot
verkoper aangekomen van zijn vrouws ouders, deling 14 januari 1805
2 - een erf, voorheen voorhoofd, 19 roeden, als voor aan de Houtse straat,
oost en zuid de verkrijger, west een molen weg of de Hollandsche Baan, noord een waterloop of het erf
van Godefridus Kanters c.s.
verkoper aangekomen van de gemeente Udenhout d.d. 27 juli 1804
voor de som van 600 gulden
de bomen op de verkochte percelen blijven aan de verkoper die ze binnen twee jaar moet ruimen.
14 mei 1807

440/31v-32

Laurens Jan Marcelisse, verkoopt aan Martinus Jan van Irsel,
de helft in een heiveld, genaamd Klappeschoor, in het geheel 4 lopen 30 roeden, te Udenhout in het
Houtstraats kwartier,
oost de verkoper, west mevrouw van Dopff, zuid kinderen Laurens Verhoeven, noord Heiliger van Irsel,
voor de som van 102 gulden 10 stuivers
verkoper aangekomen van zijn ouders, deling 11 februari 1792
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3 augustus 1807

440/36v-42

Willem Willem van Irsel en Adriaan Aart Bergmans, gemachtigden van het gemeentebestuur van
Udenhout verkopen gemeentegronden
aan Heiliger Adriaan van Irsel,
2 lopen en 1 voet land, te Udenhout op het Winkel,
zuid het gemeentebos, noord de verkrijger, , oost het volgend perceel, west Lambert Peter Verhoeven
voor 50 gulden
aan de heer Hendricus Josephus Kleinefelt,
4 lopen 9 roeden, te Udenhout op het Winkel,
zuid het gemeentebos, noord de verkrijger, oost het volgend en west het vorige perceel
voor 86 gulden
aan de 5 kinderen van Arnoldus van Zon, Jan, Elizabeth, Daniel Johannes, Jacobus Lucas en Cornelis
3 lopen 1 roede 8 voeten, te Udenhout op het Winkel
zuid, spits uitlopend, oost de baan, west de verkrijger,
de wegen die bij dit perceel horen moeten voor 1 september in orde zijn gemaakt.
voor 84 gulden
aan Cornelia Adriaan Vugts, weduwe Willem Martens,
2 lopen 30 roeden 5 voeten, te Udenhout op het Winkel,
west de verkrijger, verder belend door wegen
de wegen die bij dit perceel horen moeten voor 1 september in orde zijn gemaakt.
voor 48 gulden
aan Lambert Peter Verhoeven,
7 lopen 14 roeden, te Udenhout op het Winkel,
zuid een weg, noord het volgend perceel, oost de verkrijger, west de baan op het Winkel,
de wegen die bij dit perceel horen moeten voor 1 september in orde zijn gemaakt.
alsmede de voetweg tussen dit en het volgende perceel voor 1 oktober aanstaande te verleggen
voor 251 gulden
aan Jan Laurens Vermeer,
4 lopen 41 roeden 5 voeten, te Udenhout op het Winkel
zuid het vorig perceel, noord de verkrijger, oost het volgende perceel, west de baan,
de voetweg verleggen
voor 89 gulden
aan Geert Hendrik Heijmans,
4 lopen 45 roeden 4 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid Cornelis Heijmans, noord de verkrijger, oost het volgende perceel, west het vorige perceel
voor 124 gulden
aan Arnoldus Jan van de Ven 1/4 en Cornelis Francis van de Pasch 3/4 deel,
5 lopen 33 roeden te Udenhout op het Winkel,
zuid Jan Hendrik van Iersel c.s., noord Cornelis Francis van de Pasch, oost het volgende perceel, west
het vorige perceel
de steeg tussen dit en het vorige perceel binnen 8 dagen na het hoogsel op maken
voor 110 gulden
aan Marten Miggiel Koolen,
4 lopen 21 roeden 4 voeten, te Udenhout op het Winkel
zuid, weduwe Willem Martens, noord Jan Michiel Koolen, oost het volgende perceel, west het vorige
perceel
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de steeg tussen dit en het vorige perceel binnen 8 dagen na het hoogsel op maken
voor 125 gulden
aan Cornelia Adriaan Vugts, weduwe Willem Martens, 1/4 deel en Jan Miggiel Koolen 3/4 deel,
4 lopen 18 roeden, te Udenhout op het Winkel
zuid en noord weduwe Willem Martens, oost het volgende perceel, west het vorige perceel
voor 145 gulden
aan Arnoldus Adriaan Vermelis,
3 lopen 2 roeden 2 voeten, te Udenhout op het Winkel
zuid weduwe Cornelis Martens, noord de verkrijger, oost het hof en west het vorige perceel
voor 131 gulden
aan Elizabet Peter Smeijers, weduwe Hendrik Boudewijns,
1 lopen 30 roeden 7 voeten, te Udenhout op het Winkel,
ten einde het zogenaamd hof,
noord de verkrijger, oost het volgend perceel, west de straat.
voor 40 gulden
aan Martinus Heijmans,
3 lopen 3 roeden 6 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid Arnoldus van Zon, noord de verkrijger, oost het volgende perceel, west het vorige perceel
voor 55 gulden
aan Cornelia Adriaan Vugts, weduwe Willem Martens,
5 lopen 9 roeden 8 voeten, te Udenhout op het Winkel
zuid Arnoldus van Zon, noord de verkrijger, oost Cornelis Heijmans, west het vorig perceel
voor 180 gulden
aan Cornelis Hendrik Heijmans,
2 lopen 23 roeden 1 voet, te Udenhout op het Winkel
zuid het volgend perceel, noord weduwe Willem Martens, oost Cornelis Heijmans, west de vorige koop
voor 65 gulden
aan Cornelis Nicolaas van de Pasch,
3 lopen 1 roede 8 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid het volgende perceel, noord het vorige perceel, oost de verkrijger, west de weduwe Willem
Martens
voor 85 gulden
aan Cornelis Nicolaas van de Pasch, 2 lopen 45 roeden 5 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid het volgend perceel, noord het vorig perceel, oost de verkrijger, west weduwe Willem Martens,
voor 70 gulden
aan Cornelis Nicolaas van de Pasch,
4 lopen 19 roeden, 1 voet, te Udenhout op het Winkel
zuid een weg, noord het vorig perceel, oost Arnoldus van Zon, west weduwe Willem Martens,
voor 156 gulden
aan Jan Hendrik van Irsel,
3 lopen 6 roeden, 5 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid en oost een straat, noord een weg, west het volgend perceel
voor 115 gulden
aan Jan Adriaan van der Schoor,
1 lopen 3 voeten, te Udenhout op het Winkel,
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rondom wegen,
voor 18 gulden
aan de heer Hendricus Josephus Kleinefelt,
3 lopen 28 roeden 9 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid spits uitlopend, oost de verkrijger, west Jan Adriaan Verhoeven, rest wegen
voor 95 gulden
aan de heer Hendricus Josephus Kleinefelt,
3 lopen 2 roeden te Udenhout op het Winkel,
zuid en west een weg, oost Agnes van den Broek Gasthuis, noord Geert Heijmans,
de rij en voetweg tussen dit en het volgende perceel voor 1 september aanstaande te verleggen en op
te maken
voor de som van 76 gulden
aan Jan Laurens Vermeer,
5 lopen 3 roeden 4 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid het vorige perceel, noord en oost een weg, west de verkrijger
de rij en voetweg tussen dit en het volgende perceel voor 1 september aanstaande te verleggen en op
te maken
voor 50 gulden
aan Jenne Maria Adriaan van Irsel, weduwe Huijbert Bouwens,
2 lopen 21 roeden 8 voeten, te Udenhout op het Winkel,
oost en zuid de baan, noord een weg, verder spits uitlopend
voor 40 gulden
aan Jenne Maria Adriaan van Irsel, laatst weduwe van Huijbert Bouwens
6 lopen 10 roeden 2 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid een weg, noord het vorig perceel, oost een baan, west het volgende perceel
voor 222 gulden
aan Jenne Maria Adriaan van Irsel, laatst weduwe van Huijbert Bouwens,
3 lopen 21 roeden 1 voet, te Udenhout op het Winkel,
zuid een weg, oost het vorig perceel, west de verkrijger
voor 102 gulden
aan Heiliger Adriaan van Irsel,
4 lopen 16 roeden 2 voeten, te Udenhout op het Winkel,
zuid een weg, noord het gemeentebos, oost de verkrijger, west spits uitlopend
voor 70 gulden
aan Jenne Maria Adriaan van Irsel, laatst weduwe van Huijbert Bouwens,
2 lopen 15 roeden 7 voeten,
zuid, oost en west de verkrijger, noord een weg
voor 53 gulden
aan Jenne Maria Adriaan van Irsel laatst weduwe van Huijbert Bouwens
1 lopen 35 roeden 3 voeten,
te Udenhout op het Winkel,
noord Lammert Verhoeven, oost en west de verkrijger, zuid …
voor 24 gulden
aan Joost van Rosch voor 1/3 deel (oost) en Peter Hendrik van Irsel 2/3 deel (west),
2 lopen 6 roeden 6 voeten, te Udenhout in de Berkhoek,
zuid en oost een weg, west het volgende perceel, noord Peter Hendrik van Irsel
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voor 80 gulden
aan Elias Adriaan van Irsel,
2 lopen 3 roeden 6 voeten, te Udenhout in de Berkhoek,
zuid en noord een weg, oost het vorig perceel, west een weg
voor 102 gulden
Jacobus Rijcke,
2 lopen 29 roeden 3 voeten, te Udenhout bij de Kreitenmolen,
zuid de kreitenmolen, noord Johannes van Haaren c.s., west een baan, oost … aan de kreitenmolen
voor 53 gulden
aan Joost Johannes Bertens,
1 lopen 37 roeden 5 voeten, te Udenhout bij de Kreitenmolen
zuid een weg, noord de baan, oost Hendrik Jacobus Verhoeven, west Joost Johannes Bertens,
voor 46 gulden
aan Maria Joost van Irsel, weduwe Peter van Irsel,
2 lopen 7 roeden 8 voeten,
te Udenhout bij de kreitenmolen,
rondom wegen
voor 52 gulden
aan Engelina Adriaan Bertens weduwe Adriaan Schapendonk,
1 lopen 9 roeden 5 voeten, te Udenhout bij de kreitenmolen
rondom wegen
voor 20 gulden
3 augustus 1807

440/42v-43

Cornelis Willem Hamers, Andries Willem Hamers, Jan Arts den Ouden als man van Anna Maria Willem
Hamers en Huijberdina Willem Hamers, verkopen 4/6 deel van een broekveld, in het geheel 2 lopen, te
Udenhout achter de Schoorstraat,
oost en zuid de lei, west Johannes Bergmans, noord Pieter Jan Raijmakers,
voor de som van 28 gulden
verkopers aangekomen uit de erfenis van hun ouders
11 augustus 1807

440/44-44v

Jan Arien Witlox, verkoopt aan Jan Hendrik van Iersel,
een broekveld, genaamd den Boerendans, 3 lopen te Udenhout in de Gommelse straat bij de roije brug,
oost de verkrijger, west Heijliger van Irsel, zuid Laurens van Roessel, noord Jan Miggiel Koolen,
de turf en het straaijsel op dit veld blijft nog twee jaar van de verkoper, die het voor die tijd geruimd
moet hebben.
voor de som van 365 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders
3 september 1807

440/45-45v

Cornelia Adriaan Vugts, weduwe Cornelis Martens, verkoopt aan Jan Miggiel Koolen,
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

de helft in een vierde deel van een perceel van 4 lopen 18 roeden, te Udenhout op het Winkel voor de
huizing van de verkrijger,
oost en zuid de verkoper, west en noord de verkrijger,
voor de som van 18 gulden
verkoper aangekomen van de gemeenten Udenhout, Haaren en Berkel door koop op 3 augustus 1807
16 september 1807

440/46-47

Laurens Jan Schapendonk, verkoopt aan Jan Adriaan Vermeer,
1/3 deel in den derde deel onbedeeld in 26/27 delen in akkerland, genaamd de Patakker, 2 1/2 lopen te
Udenhout in de Kuil,
oost en west Jan Willem Verhoeven c.s., zuid kinderen Jan Raijmakers, noord Gerardus van Erp,
voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders
16 september 1807

440/47-47v

Cornelis de Groot en Martinus de Groot, verkopen aan Cornelis Adriaan Roosen,
1/4 deel in een huizing, zijnde een woning, nr. 181, met 12 roeden hof, te Udenhout op het Winkel,
verkopers aangekomen van hun ouders, en is dit perceel door de Raad en Rentmeester Generaal der
Domeinen van Brabant, de heer P.W. De Schmeling, aan de verkopers hun grootvader Adriaan Roosen
ter incorporatie uitgegeven op 30 maart 1752,
voor de som van 38 gulden
1 oktober 1807

440/48v-49v

Jan van den Bijgaart, Peter van den Bijgaart, Antonij van Doesburg als man van Adriaantje van den
Bijgaart, Jan Denisse als man van Johanna van den Bijgaart, verkopen aan Cornelia Hendrik
Brekelmans, weduwe Cornelis Geert van Irsel,
een heiveld, 4 lopen 15 roeden, te Udenhout t.p. het Winkels Broek in de drie beemden,
e.z. Aart van Zon, a.z. erfgenamen Laurens Jacobus Verhoeven, e.e. kinderen Pieter van Heeswijk,
a.e. Cornelia Jan Schapendonk,
belast met 10 stuivers en 6 penningen jaarlijks aan de erven Jan Antonisse te Oisterwijk
gereserveerd blijven het schaarhout en de opgaande bomen, die binnen twee jaar gekapt en geruimd
moeten zijn.
voor de som van 245 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
14 oktober 1807

440/55-62

Adriaan Aart Bergmans en Cornelis Cornelis Witlox, gecommitteerden te Udenhout, gemachtigd door
het gemeentebestuur door een resolutie van heden, voor de uitgifte van na te noemen percelen
(voorpoting)
Heiliger Adriaan van Iersel, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 48 roeden 9
voeten voor 16 gulden
H.J. Kleijnefelt, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 13 reden 8 voeten, voor
17 gulden 5 stuivers en 4 penningen
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Arnoldus van Zon, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en erf op het Winkel 1 lopen 13 roeden,
voor 22 gulden 19 stuivers 4 penningen
Jan Laurens Vermeer, voorpoting aan de zuidzijde van huis en erf op het Winkel, 24 roeden, voor 5
gulden 18 stuivers
Arnoldus van Zon, voorpoting aan de zuidzijde van de akker genaamd het Sestere op het Winkel, 9
roeden 9 voeten, voor 2 gulden 4 stuivers 4 penningen
Arnoldus van de Ven, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 12 roeden, voor 3
gulden 2 stuivers
Geert Heijmans, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 1 lopen 7 voeten, voor
16 gulden 18 stuivers
de weduwe Huijbert Bouwens, voorpoting aan de zuidzijde van haar akker genaamd Dirken steede op
het Winkel, na aftrek van een weg, 22 roeden 8 voeten, voor 5 gulden 13 stuivers en 10 penningen
Marten Miggiel Koolen, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 40 roeden 5
voeten, voor 15 gulden 2 stuivers
Jan Miggiel Koolen, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 1 lopen 10 roeden 9
voeten, voor 26 gulden 2 stuivers
weduwe Willem Martens, voorpoting aan de zuidzijde van haar land genaamd de Hijsplaats op het
Winkel, na aftrek van een weg of steeg 12 roeden, voor 5 gulden 6 stuivers
Arnoldus Adriaan Vermelis, voorpoting aan de zuidzijde van huis en erf, 13 roeden 5 voeten, voor 7
gulden 9 stuivers 6 penningen
Arnoldus Adriaan Vermelis, voorpoting aan de zuidzijde van zijn erf op het Winkel, 12 roeden 6 voeten,
voor 6 gulden 17 stuivers 12 penningen
weduwe Hendrik Boudewijn, voorpoting aan de zuidzijde van huis en erf op het Winkel, 44 roeden 7
voeten, voor 14 gulden 13 stuivers en 6 penningen
Martinus Heijmans, voorpoting aan de zuidzijde van zijn erf op het Winkel, 47 roeden, voor 11 gulden 5
stuivers
weduwe Willem Martens, voorpoting aan de zuidzijde van haar huis en erf op het Winkel, 1 lopen 13
roeden 6 voeten, voor 22 gulden 3 stuivers 8 penningen
Cornelis Heijmans, voorpoting aan de westzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 22 roeden 4 voeten,
voor 7 gulden 18 stuivers
Cornelis Nicolaas van de Pasch, voorpoting aan de westzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 48
roeden 3 voeten, voor 15 gulden 9 stuivers 6 roeden
Arnoldus van Zon, voorpoting aan de westzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 26 roeden, 12 gulden
8 stuivers 4 penningen
Jan Hendrik van Iersel, voorpoting aan de westzijde van zijn huis en erf op het Winkel, 35 roeden 8
voeten, voor 18 gulden en 14 stuivers
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weduwe Cornelis Martens, voorpoting aan de noordzijde van haar huis en erf op het Winkel, 25 roeden
8 voeten, voor 7 gulden 17 stuivers en 10 penningen
Arnoldus van Zon, voorpoting aan de zuid zijde van zijn land genaamd de Nieuwe erve te Udenhout, 43
roeden 5 voeten, voor 5 gulden 13 stuivers
weduwe Cornelis Martens, voorpoting aan de zuidzijde van haar land genaamd de Nieuwe Erven op
het Winkel, 24 roeden 6 voeten, voor 3 gulden 6 stuivers
Jan Hendrik van Irsel, voorpoting aan de zuidzijde van zijn land genaamd de Nieuwe erve op het
Winkel 24 roeden 9 voeten, voor 3 gulden 6 stuivers
Arnoldus van Zon, voorpoting aan de zuidzijde van zijn land genaamd de Nieuw erve op het Winkel, 25
roeden 8 voeten, voor 3 gulden 8 stuivers 12 penningen
Martinus Heijmans, voorpoting aan de zuidzijde van zijn land de Nieuw erve op het Winkel, 13 roeden 8
voeten, voor 1 gulden 14 stuivers
weduwe Cornelis Heerkens, voorpoting aan de zuidzijde van haar land genaamd de Nieuwe erve op
het Winkel, 12 roeden 8 voeten, voor 1 gulden 13 stuivers
Huijbert Jan Simons, voorpoting aan de zuidzijde van zijn land genaamd Nieuwe erve op het Winkel, 13
roeden 2 voeten, voor 1 gulden 14 stuivers
Jan Hendrik van Irsel, voorpoting aan de zuidzijde van zijn land de Nieuwe erve op het Winkel, 24
roeden 6 voeten, voor 3 gulden 5 stuivers 6 penningen
Lambert Peter Verhoeven, voorpoting aan de zuidzijde van zijn land genaamd Nieuwe erve op het
Winkel, 12 roeden 6 voeten, voor 1 gulden 12 stuivers, 10 penningen
weduwe Cornelis Martens, voorpoting aan de zuidzijde van haar land de Nieuwe erve op het Winkel, 12
roeden 3 voeten, voor 1 gulden 12 stuivers 10 penningen
Cornelis Heijmans, voorpoting aan de zuidzijde van zijn land de Nieuwe erve op het Winkel, 26 roeden,
voor 3 gulden 8 stuivers 6 penningen
Lambert Peter Verhoeven, voorpoting aan de zuid en westzijde van zijn land genaamd de Nieuwe erve
op het Winkel, 38 roeden, voor 4 gulden 6 stuivers 10 penningen
weduwe Willem Martens, voorpoting aan de zuid en westzijde van haar land genaamd de Nieuwe erve
op het Winkel, 16 roeden 8 voeten na aftrek van een weg, voor 28 gulden 11 stuivers
Cornelis Nicolaas van de Pasch, voorpoting aan de westzijde van zijn akker bij het gemeentebos op het
Winkel, 1 lopen 23 roeden 4 voeten, voor 17 gulden 10 stuivers 6 penningen
de heer H.J. Kleijnefelt, voorpoting aan de westzijde van de Hooghoutse akker, na aftrek van een weg 2
lopen 24 roeden 2 voeten, voor 44 gulden
weduwe Huijbert Bouwens, voorpoting aan de noordzijde van haar land genaamd de Nieuwe erve op
het Winkel, 1 lopen 8 roeden 2 voeten, voor 17 gulden 16 stuivers
Heijliger Adriaan van Irsel, voorpoting aan de west, zuid en oostzijde van zijn land op het Winkel, 2
lopen 48 roeden 1 voet, voor 31 gulden 19 stuivers
Jan Laurens Vermeer, voorpoting aan de noord en oostzijde van zijn land genaamd Brabans hoef, op
het Winkel, 2 lopen 9 roeden 8 voeten, voor 14 gulden 6 stuivers 6 penningen
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Jan Adriaan Verhoeven, voorpoting aan de zuidzijde van zijn bosch genaamd de Nieuwe erve op het
Winkel, 33 roeden 6 voeten, voor 4 gulden
Geert Heijmans, voorpoting aan de zuid en westzijde van zijn land genaamd Nieuwe erve op het
Winkel, 1 lopen 6 roeden 6 voeten, voor 18 gulden 13 stuivers en 10 penningen
Lambert Peter Verhoeven, voorpoting aan de oostzijde van zijn land genaamd Brabans hoef op het
Winkel, 45 roeden 4 voeten, voor 5 gulden 16 stuivers 6 penningen
Jacobus Willemse, voorpoting aan de oostzijde van zijn land genaamd Brabans hoef op het Winkel, 34
roeden 4 voeten, voor 4 gulden 9 stuivers 6 roeden
Peter Brekelmans, voorpoting met een hoek heide voor zijn huis en erf op Brabans hoef, na aftrek van
een weg 5 lopen 41 roeden 6 voeten, voor 68 gulden
weduwe Andries van den Bosch, voorpoting aan de noordzijde van haar mastbos op het Winkel, 2
lopen 23 roeden 6 voeten, voor 58 gulden 14 stuivers
weduwe Huijbert Bouwens, voorpoting aan de zuidzijde van haar nieuw erf op het Winkel, 2 lopen 33
roeden, voor 52 gulden 17 stuivers
Jan Willems, voorpoting aan de oostzijde van zijn land op het Winkel, 4 roeden 1 voet, voor 1 gulden 12
stuivers
Elias Adriaan van Irsel, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huising in de Berkhoek, 31 roeden 5
voeten, voor 20 gulden 8 stuivers 6 penningen
Peter Hendrik van Irsel, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huizing in de Berkhoek, 25 roeden 2
voeten, voor 12 gulden 11 stuivers 6 penningen
Joost van Rosch, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis en oost zijn land in de Berkhoek, 45 roeden
9 voeten, voor 22 gulden 12 stuivers 6 penningen
Jacobus Rijcken, voorpoting aan de westzijde van zijn huis aan de kreitenmolen, 12 roeden 2 voeten,
na aftrek van wegen 5 gulden 16 stuivers 10 penningen
Johannes Miggiel Horrevors, voorpoting aan de noordzijde van zijn land de Nieuwe erve aan de
kreitenmolen, 25 roeden 7 voeten, voor 5 gulden 13 stuivers 6 penningen
Joost Johannes Bertens, voorpoting aan de noordzijde van zijn land genaamd de Molenweij aan de
kreitenmolen, 20 roeden 7 voeten, voor 3 gulden 16 stuivers 4 penningen
Jacobus Rijcken, voorpoting aan de noordzijde van zijn land genaamd de Kleijnen acker, aan de
kreitenmolen, 34 roeden 1 voet, voor 11 gulden 8 penningen
Joost Johannes Bertens, voorpoting aan de oostzijde van zijn land de Nieuwe erve aan de
kreitenmolen, 34 roeden 8 voeten, voor 9 gulden 6 stuivers 10 penningen
Hendrik Jacobus Verhoeven, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis bij de kreitenmolen, 1 lopen 4
roeden 7 voeten, voor 19 gulden
weduwe Adriaan Schapendonk, voorpoting aan de zuidzijde van haar huis bij de kreitenmolen, 33
roeden 6 voeten, voor 12 gulden 19 stuivers
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Joost Johannes Bertens, voorpoting aan de zuidzijde van zijn huis bij de kreitenmolen, 1 lopen 13
roeden 6 voeten, voor 22 gulden 3 stuivers 6 penningen
weduwe Peter van Irsel, voorpoting aan de zuidzijde van haar huizing bij de kreitenmolen, 20 roeden 4
voeten, voor 7 gulden 1 stuiver
kinderen Jan Bertens, voorpoting aan de noordzijde van hun land de Nieuwe erve bij de kreitenmolen, 1
lopen 12 roeden 1 voet
weduwe Laurens Vermeer, voorpoting aan de noordzijde van haar land de Nieuwe erve bij de
kreitenmolen, 38 roeden 9 voeten, voor 5 gulden
Joost Johannes Bertens, voorpoting aan de noordzijde van zijn land de Nieuwe erve bij de
kreitenmolen, 22 roeden 5 voeten, voor 7 gulden 15 stuivers
weduwe Laurens Vermeer, voorpoting aan de zuidzijde van haar land de Nieuwe erve, bij de
kreitenmolen, 46 roeden 4 voeten, voor 14 gulden 18 stuivers
Lambert Peter Verhoeven, voorpoting aan de oost en westzijde van zijn land de Nieuwe erve op het
Winkel, 40 roeden 2 voeten, voor 15 gulden 6 stuivers 10 penningen
weduwe Adriaan Schapendonk, voorpoting aan de zuidzijde van haar huizing aan de kreitenmolen, 23
roeden 6 voeten, voor 5 gulden 4 stuivers 4 penningen
kinderen Nicolaas van Broekhoven, voorpoting aan de oost en noordzijde van hun land genaamd de
Steenweij aan de kreitenmolen, 1 lopen 30 roeden 2 voeten, voor 18 gulden 2 stuivers 10 penningen
weduwe Adriaan Schapendonk, voorpoting aan de oostzijde van haar land bij de kreitenmolen, 25
roeden 3 voeten, voor 5 gulden 8 stuivers en 6 penningen
Cornelis Francis van de Pasch, voorpoting op het Winkel, 27 roeden 9 voeten, voor 7 gulden
Francis Vermeer, voorpoting op het Winkel, 3 roeden 5 voeten, voor 1 gulden
Geert Heijmans, voorpoting op het Winkel, 4 roeden 4 voeten, voor 1 gulden 6 stuivers 12 penningen
Antonij en Cornelis Ros, voorpoting op het Winkel, 25 roeden 9 voeten, voor 8 gulden 6 stuivers 12
penningen
St. Anna Gasthuis te sBosch, voorpoting aan de noord en westzijde van haar land op het Winkel, 2
lopen 9 roeden 7 voeten, voor 58 gulden 6 stuivers 10 penningen
St. Anna Gasthuis te sBosch, voorpoting aan de westzijde van haar land genaamd de Hooghoutse
hoeven op het Winkel, 2 lopen 48 roeden 7 voeten, voor 47 gulden 14 stuivers
28 oktober 1807

440/68v-69

Huijbert Adriaan van Irsel, verkoopt aan Jan Cornelis Burgmans.
een jaarlijkse pacht van 12 vaten rogge uit gronden te Udenhout in de Groenstraat, die hem zijn
aangekomen van zijn ouders, na deling d.d. 14 juni 1796,
voor de som van 300 gulden
28 oktober 1807

440/69-69v
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Cornelis Francis van der Gouw, Joost Francis van der Gouw, beiden mede voor Marcelis van Dijk als
man van Petronella Francis van der Gouw, verkopen aan Arnoldus Jan van de Ven als man van
Willemijn Francis van der Gouw,
3/4 deel in een woning, zijnde een half huis en 8 roeden hof, te Udenhout op het Winkel,
oost de wederhelft, west Geert Hendrik Heijmans, zuid de straat, noord Jan Laurens Vermeer,
voor de som van 24 gulden
verkopers aangekomen van hun ouders
26 november 1807

440/83v-84

Adriaan Aart Bergmans en Cornelis Cornelis Witlox, gecommitteerden van Udenhout, verkopen aan het
Heilige Geest Gasthuis te sBosch,
een voorpoting aan de noordzijde van het land genaamd Vossenhoeve, na aftrek van een weg, 2 lopen
3 roeden 2 voeten, voor de som van 40 gulden 18 stuivers 10 penningen
10 december 1807

440/85-86

Adriaan Adriaan van den Bijgaard, verkoopt aan Engelina Joost van Irsel, weduwe Nicolaas Hendrik
van Broekhoven
perceel heide en moerputten te Udenhout bij de Schoorstraat,
oost Antonij Watrin, west Jan Adriaan Brekelmans, zuid Cornelis Jan van de Pasch, noord Jan van de
Sterre,
alle eikenbomen op dit perceel zijn gereserveerd en moeten voor 1 oktober zijn geruimd
voor de som van 325 gulden
verkoper aangekomen van zijn ouders
12 mei 1808

440/115-115v

Jacobus Jan Witlox, verkoopt aan Cornelis Cornelis Witlox,
een weiland, genaamd Staaken weijde, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. de verkrijger, a.z. Peter Leenderts van Zon, e.e. de lei, a.e. een weg
(dit is een aanvulling bij akte van dezelfde datum in inv.nr. 441)

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

