Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 442 (minuutakten transport en obligatie)
7 februari 1808 - 30 december 1809

7 juli 1808

442/1

Johannes Obbens, gevolmachtigde van Johannes Kruijssen, te Rotterdam, Maria Antonia Kruijssen,
ongehuwd, Antonij van Gool en Willem Obbens als voogden van de dochter van Johannes Kruijssen en
wijlen Johanna van Beek, genaamd Willemijna (innocent?), verkopen aan Martinus Jan van Irsel,
de helft in een perceel broekveld, in het geheel 2 lopen, te Udenhout,
zuid Huijbert van Irsel, noord Geert van Broekhoven,
publiek verkocht te Berkel op 13 en 27 juni 1808,
voor de som van 55 gulden
7 juli 1808

442/2

Johannes Obbens, gevolmachtigde van Johannes Kruijssen, te Rotterdam, Maria Antonia Kruijssen,
ongehuwd, Antonij van Gool en Willem Obbens als voogden van de dochter van Johannes Kruijssen en
wijlen Johanna van Beek, genaamd Willemijna (innocent?), verkopen aan Andries Thomas van Rijswijk,
de helft in een perceel heibodem, genaamd het Schouwbroek, in het geheel 2 lopen, te Udenhout
noord Geert van Broekhoven, zuid Jan de Backer,
publiek verkocht te Berkel op 13 en 27 juni 1808,
voor de som van 8 gulden
7 juli 1808

442/3

Johannes Obbens, gevolmachtigde van Johannes Kruijssen, te Rotterdam, Maria Antonia Kruijssen,
ongehuwd, Antonij van Gool en Willem Obbens als voogden van de dochter van Johannes Kruijssen en
wijlen Johanna van Beek, genaamd Willemijna (innocent?), verkopen aan Maria Adriana Joost van
Iersel (of zijn dit twee personen?) en Maria van Broekhoven, weduwe van Jan Joost van Irsel,
1/12 deel in een perceel broekveld, genaamd de Merdekens(?) beemd, in het geheel 6 lopen, te
Udenhout, belendenaren zijn niet bekend.
publiek verkocht te Berkel op 13 en 27 juni 1808,
voor de som van 2 gulden
21 juli 1808

442/6

Adriaan Nicolaas Schapendonk, verkoopt aan Adriaantje Joost van Irsel, weduwe Jan van Strijthoven,
een perceel heiveld, genaamd den Eijssert, 5 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat,
oost en zuid Jan Miggiel Koolen, west de lei, noord Jan Hendrik van Iersel, en de Gommelse straat,
voor de som van 308 gulden
verkoper aangekomen door koop d.d. 14 mei 1807
21 juli 1808

442/7

Nicolaas Adriaan van Haaren als man van Adriana van den Bosch, verkoopt aan Johanna van
Oorschot, weduwe van Jan Timmermans
een heiveld, 3 lopen 14 roeden, te Udenhout in het Hooghout,
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oost en noord de Kreitenheide, west Johannes van den Wiel, noord …
voor de som van 16 gulden
25 juli 1808

442/8

Willem Weijters, verkoopt aan Gerardus Arnoldus Mutsers
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. de lei, a.z. kinderen Cornelis Brokken c.s.,
voor de som van 85 gulden
16 augustus 1808

442/13

Jan Andries de Jong, verkoopt aan Hugo Brands
een broekveld, genaamd de Hesseldonk, 1 lopen, te Udenhout ten einde de Asschotse steeg,
zuid Peter Hamers, noord de heer Wassenaar van Onsenoort, west kinderen Albert van Hoof, oost
jonkvrouwe de Bock,
voor de som van 42 gulden
verkoper aangekomen van zijn vader volgens opdracht d.d. 4 februari 1808
16 augustus 1808

442/14

Hendrik Jan Bertens, verkoopt aan Cornelis Peter van Irsel
een broekveld, 3 lopen, te Udenhout op het Gommelaer,
zuid Jan van der Sterre, west Jan Adriaan van der Schoor, noord Cornelis Verhoeven, oost erfgenamen
weduwe Antonij van Irsel,
voor de som van 230 gulden
verkoper aangekomen door koop d.d. 27 maart 1806
5 september 1808

442/16

Gerardus Arnoldus Smulders, verkoopt aan Jan Adriaan Slots
1 - bouwland, genaamd den Straatacker, te Udenhout aan de Schoorstraat, 5 lopen 26 roeden,
oost het volgend perceel, west, de straat, zuid Adriaan Aart Bergmans, noord Joost Geert Bertens c.s.
2 - weiland of land (sand?), genaamd de Hutweij, als voor, 3 1/2 lopen,
oost en zuid weduwe Joost van Gurkom, west het vorig perceel, noord het volgend perceel
3 - weiland, genaamd de Groote Weijde, als voor, 7 lopen 3 roeden,
oost en west weduwe Joost van Gorkom, zuid het vorig perceel, noord weduwe Andries van den Bosch
voor de som van 1400 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders en de daaropvolgende deling met zijn broer Jan
Arnoldus Smulders, 26 augustus 1808
14 september 1808

442/18

Laurens van de Ven als man van Anneke Adriaan Verhoeven, wonende te Helvoirt, verkoopt aan
Adriaantje Flipse, weduwe van Peter Zeger den Ouden te Udenhout,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost het kind van Pieter van Waalwijk, west de verkrijgster, zuid …, noord Jan Peter van Irsel,
belast met 2 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht van het Blok van Orthenseinde te sBosch
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voor de som van 385 gulden
de vrouw van de verkoper aangekomen van haar ouders, bij de deling van 8 november 1793
14 september 1808

442/18

Laurens van de Ven als man van Anneke Adriaan Verhoeven, wonende te Helvoirt, verkoopt aan
Willem Peter van Riel te Udenhout,
akkerland, genaamd de Osakker, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost de Koeijweijers, west weduwe Jan Heerkens, zuid weduwe Jan Brekelmans, noord weduwe Peter
den Ouden
voor de som van 260 gulden
de vrouw van de verkoper aangekomen van haar ouders, bij de deling van 8 november 1793
15 september 1808

442/20

Maria Adriaan Schapendonk, ongehuwd, verkoopt aan Jan Cornelis Burgmans
huis, schuur, schop en aangelegen erf, bestaande uit de Huijsakker, weiland en hof, te samen 7 lopen,
te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. en e.e. Jan Hendrik van Irsel, a.z. weduwe Cornelis van Irsel met een weg tussenbeide, a.e. de
straat,
belast met 1 gulden 10 stuivers jaarlijks aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch (er bestaat twijfel of
de cijns niet 2 gulden bedraagt, maar in dat geval moet de verkoper dat goedmaken)
voor de som van 2050 gulden
verkoopster aangekomen door koop d.d. 4 juni 1804
26 september 1808

442/22

Joost van Krieken te Baardwijk, verkoopt aan Johannes de Ridder en Adriaan de Ridder,
1 - bouwland, 4 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Geert Pieren, west een mestweg, zuid weduwe Godefridus Canters, noord erfgenamen Jacobus
van Rijswijk
2 - bouwland, 2 lopen, als voor
oost een mestweg, west onbekend, zuid weduwe Jacobus van Roessel, noord weduwe Adriaan
Schapendonk
voor de som van 611 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn vader, met daaropvolgende deling van 20 april 1808.
13 oktober 1808

442/24

Martinus van Rijswijk, verkoopt aan Theodorus Dirk Beunis
weiland, genaamd Spaandonker weije, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat,
e.z. een steeg, a.z. de verkrijger, e.e. en a.e. weduwe Cornelis Span,
voor de som van 317 gulden, 10 stuivers
verkoper aangekomen door koop d.d. 2 februari 1785
13 oktober 1808

442/25
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

Arnoldus Johannes Heerkens als man van Johanna Adriaan Verhoeven, verkoopt aan Maria Vermeer,
weduwe Andries Cornelis van den Bosch,
een broekveld, genaamd het Leegveld, 2 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost Cornelis Heijmans, west Jan Schapendonk, zuid erfgenamen Apolonia Ophorst, noord Adriaan
Wijnand Verhoeven
voor de som van 95 gulden
verkoper aangekomen van zijn vrouws vader door deling d.d. 8 november 1793
27 oktober 1808

442/26

Cornelia Jan Hamers, weduwe Jan Kruijssen, en Nicolaas, Adriaan en Willemijn, kinderen van wijlen
Jan Hamers, allen erfgenamen van Jenneken Jan Hamers, weduwe van Jan Janse Flipsen, verkopen
aan Nicolaas en Adriaan Hamers,
een weiland, nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
oost weduwe Jan van Roessel, west en noord de gemene straat, zuid Heiliger van Irsel,
publiek verkocht met meerder percelen in Berkel, op 31 augustus en 14 september 1808 in Udenhout.
voor de som van ?? (koopprijs in massa gegeven = 1166 gulden 7 stuivers en 11 penningen)
27 oktober 1808

442/27

Petronella Smolders, weduwe Wouter van Hal, verkoopt aan Gijsbert Gijsbert van den Hooven
de helft in een huis en hof, 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Cornelis Francis van de Pasch, west Arnoldus van de Ven met de andere helft, zuid de straat,
noord Jan Laurens Vermeer,
voor de som van 60 gulden
10 november 1808

442/31

Arien Andries de Jong verkoopt aan Andries Andries de Jong,
een stuk bouwland, genaamd den Zeger Acker, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Molenstraat,
noord kinderen Nicolaas Janse, oost bevorens Elias van Grevenbroeck, zuid Adriaan Peter Driessen,
west Gommert de Kort,
voor de som van 160 gulden
verkoper aangekomen door koop d.d. 13 oktober 1789
24 november 1808

442/33

Adriaan Peter de Jong, verkoopt aan Johannes Jan Lommers,
huis, hof en aangelegen bos, 4 lopen, te Udenhout t.p. het Gommelaar,
oost en zuid de straat, west de heer Adriaan van Iersel, noord Arnoldus Vermelis,
voor de som van 1200 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders
24 november 1808

442/34

Nicolaas Hamers en Adriaan Hamers, verkopen aan Johannes Geert Brekelmans te Berkel,
een weiland, nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
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oost weduwe Jan van Roessel, west en noord de gemene straat, zuid Heiliger van Iersel,
voor de som van 325 gulden
Het perceel is verhuurd tot in 1812 aan Martinus Jan Bertens
verkopers aangekomen door koop d.d. 27 oktober 1808
24 november 1808

442/35

Arnoldus Jan van de Ven als man van Willemijna van der Gouw, gebruikt zijn recht van naarderschap
om de helft in een huis en hof op het Winkel dat op 27 oktober 1808 door Petronella Smolders, weduwe
van Wouter van Hal (bloedverwant van zijn vrouw) is verkocht aan Gijsbert Gijsbert van den Hoven.
Deze laatste erkend dit recht en verklaard van de kooppenningen voldaan te zijn.
de som bedraagt net als toen 60 gulden.
7 december 1808

442/36

Arnoldus Adriaan Teurlings, als gevolmachtigde van Adriaan Adriaan Teurlings, Antonij Adriaan
Teurlings, Jan Adriaan Teurlings, Jan de wit als man van Cornelia Adriaan Teurlings, Jan Adriaan
Brekelmans als man van Anna Marie Adriaan Teurlings, Cornelis Adriaan Oerlemans als man van
Helena Adriaan Teurlings, Antonij Willem Broeren als man van Maria Adriaan Teurlings, zich mede
sterk makend voor Antonij Verouden als man van Johanna Adriaan Teurlings,
Dezelfde Arnoldus Adriaan Teurlings ook nog met Cornelis van Baast als voogden over het kind van
wijlen Cornelis Franken, man van Petronella Adriaan Teurlings, verkopen aan Pieter Jan Raaijmakers,
een turfveld, te Udenhout t.p. in de Brand, belendenaren onbekend.
publiek verkocht in Berkel op 9 en 23 september 1808,
voor de som van (alleen de massa prijs van de publieke verkoop = 2680 gulden)
10 januari 1809

442/42

Willem Kuijpers als man van Johanna Jan van Huijclom, verkoopt aan Peter Jan van Huijklom te
Elshout,
bouwland en weiland, genaamd de Hooge Weij, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. erfgenamen Peter van Waalwijk, a.z. Heiliger van Iersel, e.e. Francis Steven Burgmans, a.e. een
mestweg,
voor de som van 100 gulden
verkopers vrouw aangekomen uit de erfenis van haar ouders, deling d.d. 31 oktober 1796.
9 februari 1809

442/44

Jan Janse van der Sterre, verkoopt aan Heiliger Adriaan van Iersel,
hof of erf, 1/8 lopen, achter zijn huis in Udenhout aan de Kruisstraat,
beginnende het zelve stukje erf van de gevel van de stal van de verkrijger ter dikte van de sloot met
voors. gevel gelijk, lopende achterwaarts gelijk aan het erf van de verkrijger, tot op de halve sloot van
de verkoper,
voor de som van 115 gulden
verkoper aangekomen door koop d.d. 15 mei 1798
23 februari 1808

442/45
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Willem Kuijpers als man van Johanna Jan van Huijclom, te Enschot,
akkerland, 4 lopen, te Udenhout, genaamd de Bosch akker, aan de Houtse straat, e.z. bevorens Elias
van Grevenbroek, a.z. Joost en Peter Piggen, e.e. heer pastoor Storimans, a.e. Adriaan Francis
Robben no: ux:
verklaart schuldig te zijn aan Aart Adriaan van Huijclom te Heukelom, 200 gulden
9 lentemaand 1809

442/48

Cornelis Adriaan Schaapendonk als man van Anna Maria Berkelmans, verkoopt aan Bartel van Hulten
weiland, 2 1/4 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
west Heiliger van Iersel, oost kinderen Jan de Ridder, zuid een weg, noord Jan Nicolaas van Iersel,
voor de som van 600 gulden
vrouw van de verkoper aangekomen uit de erfenis van haar ouders, deling 19 april 1799
9 lentemaand 1809

442/49

Jan Hendrik van Irsel, verkoopt aan Jacobus Laurens van Roessel,
heiveld, 1/2 lopen, te Udenhout aan het einde van de Asschotse steeg,
oost en west de verkrijger, zuid bevorens de kinderen Albert van Hoof, noord jonkvrouw de Bock
voor de som van 48 gulden
verkoper aangekomen door koop d.d. 30 oktober 1777
23 lentemaand 1809

442/50

Johannes Ophorst, Govert Ophorst, Joh: en Formijn(?) van Hemert als executeurs van de nalatenschap
van wijlen juffrouw Apolonia Ophorst, gewoond hebbende in Vlijmen, verkopen aan Heiliger Adriaan
van Iersel,
1 1/2 lopen bouwland met nog 10 lopen heide en bos te Udenhout, in de Liessert aan de Knoperije,
rondom ligt eigendom van Antonij Couwenberg en de heide, oost het Liessert steegske, west en noord
de kinderen Nouwens en zuid de kinderen de Ridder en anderen,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
publiek verkocht in Udenhout op 19 en 26 louwmaand 1809
voor de som van 677 gulden
23 lentemaand 1809

442/51

Johannes Ophorst, Govert Ophorst, Joh: en Formijn(?) van Hemert als executeurs van de nalatenschap
van wijlen juffrouw Apolonia Ophorst, gewoond hebbende in Vlijmen, verkopen aan Johannes Ophorst
te Vlijmen,
twee percelen houtbos, 5 1/2 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
tussen erf van kinderen Willem van Irsel en de weduwe Andries van den Bosch
publiek verkocht in Udenhout op 19 en 26 louwmaand 1809
voor de som van 468 gulden
23 lentemaand 1809

442/52

Johannes Ophorst, Govert Ophorst, Joh: en Formijn(?) van Hemert als executeurs van de nalatenschap
van wijlen juffrouw Apolonia Ophorst, gewoond hebbende in Vlijmen, verkopen aan Johannes Ophorst
te Vlijmen,
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houtbos, 5 lopen, te Udenhout in de Brandsche steeg,
tussen kinderen Cornelis van Tilburg, a.z. weduwe Andries van den Bosch, b.e. Francis Burgmans, de
lei tussenbeide,
publiek verkocht in Udenhout op 19 en 26 louwmaand 1809
voor de som van 587 gulden
20 grasmaand 1809

442/55

Peter van Roessel, Jan van Roessel, Andries van Riel als man van Elizabeth van Roessel, Jacobus
van Roessel, Francis van Roessel, Peter Peter Hamers als man van Goverdina van Roessel, voor zich
zelf en mede voor Peter Kleijse als man van Johanna Laurens van Roessel, en Adriaan Aart Bergmans
en Martinus Hendrik Heijmans als voogden van de 6 kinderen van Adriaan Aart Bergmans verwekt bij
Maria van Roessel, genaamd Maria, Arnoldus, Cornelia, Jennemaria, Cornelia en Adriana,
allen erfgenamen van Laurens Cornelis van Roessel, verkopen aan Cornelia Brekelmans, weduwe van
Cornelis Geert van Irsel,
akkerland, genaamd de Twaalf, 12 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost Francis Leijten, west Jan Laurens van Roessel, zuid de lei, noord een mestweg,
belast met een jaarlijkse pacht van 18 gulden in een meerdere pacht aan het Groot Gasthuis te sBosch,
belast met 6 1/4 vaten rogge aan venne Gasthuis te sBosch
voor de som van 1680 gulden
20 grasmaand 1809

442/56

Peter van Roessel, Jan van Roessel, Andries van Riel als man van Elizabeth van Roessel, Jacobus
van Roessel, Francis van Roessel, Peter Peter Hamers als man van Goverdina van Roessel, voor zich
zelf en mede voor Peter Kleijse als man van Johanna Laurens van Roessel, en Adriaan Aart Bergmans
en Martinus Hendrik Heijmans als voogden van de 6 kinderen van Adriaan Aart Bergmans verwekt bij
Maria van Roessel, genaamd Maria, Arnoldus, Cornelia, Jennemaria, Cornelia en Adriana,
allen erfgenamen van Laurens Cornelis van Roessel, verkopen aan Peter Jan Raaijmakers,
een perceel genaamd het Oud Bosch, 4 lopen, te Udenhout achter het Eijndeke,
oost en zuid, de armen van Oisterwijk, west en noord de verkrijger,
belast met 3 gulden in een meerdere pacht van 137(?) gulden en 7 stuivers,
voor de som van 430 gulden
20 grasmaand 1809

442/57

Peter van Roessel, Jan van Roessel, Andries van Riel als man van Elizabeth van Roessel, Jacobus
van Roessel, Francis van Roessel, Peter Peter Hamers als man van Goverdina van Roessel, voor zich
zelf en mede voor Peter Kleijse als man van Johanna Laurens van Roessel, en Adriaan Aart Bergmans
en Martinus Hendrik Heijmans als voogden van de 6 kinderen van Adriaan Aart Bergmans verwekt bij
Maria van Roessel, genaamd Maria, Arnoldus, Cornelia, Jennemaria, Cornelia en Adriana,
allen erfgenamen van Laurens Cornelis van Roessel, verkopen aan Elias Adriaan van Iersel,
huis en aangelag, 4 lopen oud nr. 164 en nieuw nr. 167, te Udenhout in de Berkhoek,
oost de verkrijger, west en noord Johannes Bertens, zuid de baan,
belast met jaarlijks een zak rogge in een meerdere pacht van een mud, aan het blok van Orthenseind in
sBosch,
voor de som van 312 gulden 10 stuivers
20 grasmaand 1809

442/58

Cornelia Nicolaas Verhoeven, ongehuwd, verkoopt aan Jan Adriaan Slots,
turfveld en putten, genaamd de Beemd, te Udenhout in de Knijperije in den Brand,
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oost weduwe Peter van Waalwijk, west weduwe Andries van den Bosch, zuid Heiliger van Irsel, noord
Cornelis van de Pasch,
voor de som van 200 gulden
verkoopster aangekomen uit de erfenis van haar ouders
4 bloeimaand 1809

442/59

Francis Laurens van Roessel, verkoopt aan Francis Steven Burgmans,
broekveld, genaamd de Laan, met de steeg ten westen daaraan gehorende, 9 lopen, te Udenhout aan
de noordzijde van de Groenstraat,
oost Peter van Roessel, west Cornelia Willem Schapendonk, en de heer van Onzenoord, zuid de
verkrijger, noord Peter Geert Verhoeven,
voor de som van 935 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders, deling heden gedaan
4 bloeimaand 1809

442/60

Francis Laurens van Roessel, verkoopt aam Willem Peter van Riel,
akkerland en weiland, samen 4 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
oost Elias van Irsel, west Heiliger Verhoeven, zuid Johannes Bertens noord de watersloot,
voor de som van 430 gulden
het hout dat er op staat blijft gereserveerd voor de verkoper omdat dat apart publiek is verkocht.
4 bloeimaand 1809

442/61

Peter Kleijse als man van Johanna Laurens van Roessel, verkoopt aan Willem Peter van Riel,
1 - akkerland, genaamd den Hondsacker, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Johannes de Ridder, west een mestweg, zuid onbekend, noord kinderen Hendrik Verhoeven
2 - akkerland, genaamd de Lange Rugge, 2 lopen, als voor,
oost een mestweg, west onbekend, zuid Jan Hendrik van Iersel, noord Adriaan van Irsel,
voor de som van 800 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouder, deling van heden.
4 bloeimaand 1809

442/62

Martinus Castelijns als man van Johanna Maria Baesten, en Hendricus Vos als man van Petronella
Baasten, verkopen aan Hugo Brands,
een broekveld, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost kinderen Willem van Irsel, west weduwe Pijnenburg, zuid, mevrouw Dopff, noord Cornelis Francis
van de Pasch,
voor de som van 200 gulden
verkopers aangekomen uit de erfenis van hun vrouws ouders
15 zomermaand 1809
Jenne Maria van Irsel, weduwe Peter Johannes van Broekhoven, te Udenhout,
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zij verklaart af te zien van haar recht van tocht op akkerland, 8 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Wouter van Irsel, a.z. …, e.e. Peter van Roessel, a.e. jonkvrouw de Bock
t.b.v. haar zoon Johannes Peter van Broekhoven die dat perceel nu in vol eigendom bezit.
15 zomermaand 1809

442/67

Johannes Peter van Broekhoven, verkoopt aan Jan Cornelis Burgmans,
akkerlans, 8 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Wouter van Irsel, a.z. Johannes Burgmans, e.e. Peter van Roessel, a.e. Jonkvrouw de Bock,
voor de som van 1700 gulden
15 zomermaan 1809

442/68

Hugo Brands, verkoopt aan Jacobus Laurens van Roessel,
een broekveld, genaamd de Hesseldonk, 1 lopen, te Udenhout ten einde de Asschotse steeg,
zuid Peter Hamers, noord de heer Wassenaar van Onsenoord, west kinderen Albert van den Hoof, oost
jonkvrouw de Bock,
voor de som van 140 gulden
verkoper aangekomen door koop d.d. 16 augustus 1808
15 zomermaand 1809 442/69
Peter Jan van Rijswijk, verkoopt aan Petronella Joost van Rosch, weduwe Francis Robben te Berkel,
een heiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Heijstreepe bij het Giersbergs broek,
oost een steeg, west Joost Geert Bertens, zuid Francis Jan van de Ven, noord Cornelis Nicolaas van
de Pasch,
voor de som van 25 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn moeder, deling in Berkel 26 bloeimaand 1809
15 zomermaand 1809

442/70

Laurens Jan Marcelisse, verkoopt aan Martinus Jan van Irsel te Berkel,
de helft in een heiveld, genaamd Klappen Schoor, te Udenhout in het Houtstraats kwartier,
oost Adriaan Bergmans, west douairière van Dopff, zuid de verkrijger, noord Heiliger Adriaan van Iersel,
voor de som van 75 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn vader, deling 11 februari 1792
28 zomermaand 1809

442/72

Cornelia Adriaan Witlox, ongehuwd, en Wilhelmus Reijne als man van Adriana Witlox, verkopen aan
Jan Peter Willems,
huis, nr. 92, met hof, 1 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost de straat, west en noord Johannes de Ridder, zuid Willem van Riel c.s.,
voor de som van 390 gulden
verkopers aangekomen uit de erfenis van hun ouders, transport 29 september 1775
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27 hooimaand 1809

442/75

Jan Peter Willems, weduwnaar van Clasina Cornelis Martens, verklaart afstand te doen van zijn recht
op tocht uit:
1 - akkerland en weiland, met het voorhoofd, 1 3/4 lopen te Udenhout in het Winkel,
e.z. Armen van Oisterwijk, a.z. weduwe Peter van Broekhoven, e.e. de straat, a.e. het volgend perceel
2 - akkerland, 1 lopen, als voor aan het Winkel,
e.z. vorig perceel, a.z. weduwe Peter van Broekhoven, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. de steeg
t.b.v. zijn zoons Cornelis Willems en Jan Willems, die het gezamenlijk nu in volle eigendom zullen
bezitten.
27 hooimaand 1809

442/76

Cornelis Willems en Jan Willems, verkopen aan Johannes Peter van Broekhoven,
1 - akkerland en weiland, met het voorhoofd, 1 3/4 lopen te Udenhout in het Winkel,
e.z. Armen van Oisterwijk, a.z. weduwe Peter van Broekhoven, e.e. de straat, a.e. het volgend perceel
2 - akkerland, 1 lopen, als voor aan het Winkel,
e.z. vorig perceel, a.z. weduwe Peter van Broekhoven, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. de steeg
voor de som van 525 gulden
De koper blijft dit bedrag schuldig en zal jaarlijks 4 gulden 10 stuivers per honderd betalen.
27 hooimaand 1809

442/77

Jan Peter Willems, als gevolmachtigde van vrouwe Elizabet Hester van Adrichem, weduwe van Jacob
Kien, als moeder en voogd van haar twee kinderen Jacob en Anna Maria, mede met mr. Nicolaas Kien,
deken van het kapittel van St. Jan te Utrecht, als mede voogd, verkopen aan Cornelia Adriaan Vugts,
weduwe van Willem Cornelis Martens,
Het al oud adellijk huis genaamd Vosselaer, nr. 268, stal, schuur, schop, bakhuis, hof, boomgaard,
akkerland en weiland, broek, hei en straaselvelden, me de opgaande bomen en houtgewassen, de
opgaande bomen, voor zover dezelve hierna vermeld niet worden gereserveerd, te Udenhout in de
Biezenmortel,
de overleden heer Jacob Kien voor de ene helft aangekomen door koop van Cornelis van Heusden, 9
bloeimaand 1786, en voor de andere helft door koop van de heer Carel Storm van 's-Gravesande als
gevolmachtigde van de heer Cornelis Verbunt …. et c.s. dd. 21 augustus 1797.
de eigenaar heeft ook nog de gerechtigheid om in de Helvoirtse heide te mogen turven, volgens
transactie van 23 augustus 1800.
De koper moet toestaan dat op deze hoeve op meidag het cijnsboek competerende aan de heer Storm
van 's Gravesande wordt ontvangen.
Ingevolge het koopcontract aan Peter van de Meer gereserveerd het gebruik van en de geheel opstal,
staande op het perceel land over de straat, genaamd de Rieting, met het land, voor zo ver hij dat tot hof
beteuld tot de 1ste bloeimaand 1810.
Aan de verkopers blijft gereserveerd de opgaande eiken bomen, staande aan de dreef voor aan de
straat, 426 in getal, en de eiken bomen staande aan de laan bij het land genaamd de Rieting, die
gereserveerd blijven de eerste vier komende jaren.
voor de som van 7000 gulden
27 hooimaand 1809

442/78

Hendrikus Nouwen als man van Cornelia van Irsel, Laurens Geert van Irsel, Adriaan Geert van Irsel en
Martinus Geert van Irsel, verkopen aan Willem Willem van Iersel,
de oostwaartse helft van een perceel akkerland, in het geheel 4 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel,
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e.z. weduwe Peter van Irsel, a.z. de andere helft eigendom van twee kinderen van Jan Adriaan
Brekelmans, e.e. Peter Leermans, a.e. de armen van Oisterwijk,
voor de som van 240 gulden
verkopers aangekomen van hun grootmoeder Maria Jacob Willems, deling 11 februari 1792
14 herfstmaand 1809

442/82

Willem Messier, gezworen klerk van deze secretarie, bij afwezigheid van de heer mr. S. Rijpperda,
secretaris van Oisterwijk en Udenhout, als lasthebber van de weledel geboren jonkvrouwe Elizabet
Louise Maurice Charlotte le Leu de Wilhem, te 's-Gravenhage, voor haar zelf voor 2/3 gedeelte
eigenaresse alsmede voor haar zuster vrouwe Paulina Marie Constance le Leu de Wilhem, echtgenote
van de heer Louis Theodore Forestier, heer van Waalwijk, voor 1/3 eigenaar, van het recht op Warande
en Jacht in het dorp Udenhout, voorheen leenroerig aan het Leenhof van Brabant en lande van
Overmaze,
strekkende van de jacht van Loon op Zand, langs de Zandkant, langs de oude Bossche baan, aan de
Helvoirtse, Haarense en Oisterwijkse jacht,
de comparants moeder aangekomen bij transport voor schepenen van Den Bosch op 17
sprokkelmaand 1769.
Dit jachtrecht is op 16 en 30 oogstmaand in Udenhout publiek verkocht, en wordt bij deze verkocht aan
de hoog weledelgeboren vrouwe Sijna Anna van Borsselen Douarière van Dopff, wonende te
Udenhout.
voor de som van 2900 gulden
9 slachtmaand 1809

442/85

Andries Martinus Kuijpers, verkoopt aan Anna Maria Eijsenbrand, weduwe van Antonij Priems,
akkerland, 1 1/2 lopen te Udenhout in de Biezenmortel, waar voorheen een huis op stond,
ez. Joost Willem van Irsel, a.z. de verkrijger, e.e. de Gijzelse straat, a.e. de weduwe Lommers
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de erfgenamen Jan Raaijmaker
voor de som van 95 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn vader
16 slachtmaand 1809

442/86

Joseph Beeks en Andries van Riel als voogden van de 6 kinderen van wijlen Anna Jan van Riel en
Antonij Gabriel Heesters, genaamd Nicolaas, Petronella, Johanna, Helena, Cornelia en Hendrik, voor
13/14 deel en Johanna Maria ongehuwde dochter door 1/14 deel, verkopen aan Ferdinandus van
Beurden
een huizinge te Udenhout bij de Roomse kerk, nr. 110, met een 1/2 lopen hof, nu bewoond door
Francis Ennekens,
een huizing als voor, naast het vorig perceel, nr. 111, bestaande uit een keuken, etc. stalling en
achterhuis, met omtrent 1/4 lopen hof, nu bewoond door Jan van Doornmaale, tussen het vorige
perceel aan een voetpad, strekkende van een kerkweg tot aan de erfgenamen Peter Jansen,
belast met jaarlijks een zak rogge aan Gommert Teuwen,
belast met jaarlijks een gulden voor het recht van overweg met kar en paard over het erf van Bartel van
Hulten naar de straat,
publiek verkocht in Udenhout op 26 wijnmaand en 9 slachtmaand 1809
voor de som van 2100 gulden
16 slachtmaand 1809

442/87
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Joseph Beeks en Andries van Riel als voogden van de 6 kinderen van wijlen Anna Jan van Riel en
Antonij Gabriel Heesters, genaamd Nicolaas, Petronella, Johanna, Helena, Cornelia en Hendrik, voor
13/14 deel en Johanna Maria ongehuwde dochter door 1/14 deel, verkopen aan Johanna Maria
Heesters die het resterende veertiende deel al bezit,
1 - 13/14 deel van een perceel broekveld, 2 lopen, met de bomen, te Udenhout bij de Meeuwisse steeg,
t.p. de Meeuwisse,
e.z. volgend perceel, a.z. weduwe van den Hoek, e.e. erfgenamen Jan van Strijthoven, a.e. …
2 - 13/14 deel van een perceel broekveld, 1 lopen, met de bomen, als voor,
e.z. vorig perceel, a.z. kinderen Johannes van Irsel, e.e. Cornelia van de Pasch, a.e. Jan Miggiel
Koolen,
publiek verkocht in Udenhout op 26 wijnmaand en 9 slachtmaand 1809
voor de som van 320 gulden
7 wintermaand 1809

442/91

Francis Cornelis Vermeer, verkoopt aan Johannes Jan de Ridder en Adriaan Jan de Ridder,
heiveld, 6 à 7 lopen, te Udenhout t.p. het Gommelaar, ten einde de Giersbergse steeg,
e.e. de steeg, a.e. Johanna Piggen, e.z. Willem van Irsel, a.z. …
voor de som van 440 gulden 10 stuivers
7 wintermaand 1809

442/92

Arnoldus Storimans en Cornelis van Vugts, als executeurs van de boedel en nalatenschap Peter van
Heeswijk, verkopen aan Huibert Simons,
mast en schaarbos, 11 lopen 23 roeden, te Udenhout t.p. het Gommelaar, van ouds de Heijstreep,
e.z. Cornelia van de Pas, a.z. …, e.e. Gommelse straat, a.e. aan de Giersbergse steeg,
gereserveerd de opgaande eiken bomen
voor de som van 800 gulden
21 wintermaand 1809

442/94

de eerwaarde heer Arnoldus van Coll, rooms priester en kapelaan te Oisterwijk, gevolmachtigde van de
eerwaarde heer Johannes Francis Storimans, rooms priester en pastoor te Dungen, verkoopt aan
Johanna Storimans, wonende te Lith, Cornelia Storimans te Dungen en Elizabeth Storimans te
Oisterwijk,
1 - huis, schuur en schop, nr. 75, met aangelegen erf, hof, weiland, dries en akkerland, 12 lopen,
genaamd de Huijsacker, te Udenhout in de Slimstraat,
noord kinderen Huijbert Piggen, oost erfgenamen Adriaan Teurlings, zuid weduwe Huijbert Nouwens,
west de straat
2 - onverdeelde helft bouwland, in het geheel 10 lopen, waarvan de andere helft in eigendom is van de
weduwe Antonij Storimans, genaamd de Bosacker, als voor,
noord Francis Burgmans, oost Francis van Tilburg, west kinderen Huijbert Piggen, zuid Laurens Piggen
3 - bouwland, genaamd Klapaam(?), 2 lopen 30 roeden, als voor,
noord Francis van Tilburg, oost en zuid Heiliger van Irsel, west de straat
4 - weiland, 4 lopen, als voor,
oost en noord Heiliger van Irsel, zuid Geert Witlox, west de eigenaar
5 - weiland, 2 lopen, als voor bij de Kruisstraat,
noord weduwe Godefridus Kanters, oost Jan van Irsel, zuid en west Willem Verhoeven
voor de som van 980 gulden
21 wintermaand 1809

442/95
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Jan Johannes Jansen, verkoopt aan Willem Peter van Riel,
akkerland, 40 roeden, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid Willem Jacobus Verhoeven, noord Francis Steven Burgmans, oost en west een mestweg,
voor de som van 73 gulden 10 stuivers
21 wintermaand 1809

442/96

Jan Johannes Janse, verkoopt aan Jan Nicolaas Janse,
1 - woning naast de straat in een huizing, nr. 98 te Udenhout aan de Kruisstraat, scheidende op de
schoorsteen, met de last van onderhoud van de weegt of muur van boven tot beneden
2 - 1/3 deel van de hof,
e.z. en e.e. Adriaan de Ridder, a.z. kinderen Nicolaas Janse, a.e. gemene kerkweg
3 - voorste helft van het schop met de grond waarvan de belendenaars dezelfden zijn als van het huis,
b.z. weduwe Godefridus Kanters, e.e. de straat, a.e. kinderen Nicolaas Janse
met het recht om ten alle tijden naar het schop te gaan en te keren over het erf van voorn. kinderen
Nicolaas Jansen, en het recht van weg om met een kruiwagen te gaan en te keren naar het land of hof,
en van 1 slachtmaand tot aan 15 grasmaand met paard en kar,
de verkrijger heeft recht van voorpoting
gereserveerd twee populieren en een witboom, te ruimen voor 1 bloeimaand 1810
voor de som van 550 gulden
verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn oom Cornelis Janse, deling 7 oogstmaand 1801
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