
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sBosch verleden) 
1789 - 1810

31 maart 1790    473/9-10v

Anna Mie Vugts weduwe van Johannes van de Ven, verkoopt o.a.

een weiland, 4 lopen, te Udenhout,
e.z. Peter van Heeswijk, a.z. Lucas van Son, voor van de steeg tot aan de steeg van Martin Burgmans, 
Johannes van de Ven aangekomen door drie koopbrieven van Michiel Arnout van de Ven, te Oisterwijk 
op 11 maart 1780, 23 februari en 2 mei 1781,

akkerland, 1 lopen, als voor, aan de Zandkant,
e.z. en e.e. weduwe Jan Priems, a.z. en a.e. Willem van Iersel,
Johannes van de Ven aangekomen door koop van Jan Aartse van Laarhoven, te Oisterwijk op 2 juni 
1777

akkerland, 4 lopen, als voor, e.z. Michiel Arnout van de Ven, a.z. verkoper, b.e. Jacobus Meijs,
Johannes van de Ven aangekomen door koop van Machiel Arnout van de Ven, te Oisterwijk op 10 
maart 1786

akkerland, 2 lopen, als voor, e.z. Michiel Arnout van de Ven, a.z. en e.e. Jacobus Meijs, a.e. de 
verkoper,  
Johannes van de Ven aangekomen door koop van Michiel Arnout van de Ven, te Oisterwijk 6 mei 1777

aan Laurens van de Ven als man van Hendrien de Bever
het tiende perceel belast met jaarlijks een pacht van 2 vaten rogge in een meerdere pacht van 4 vaten 
aan het geestelijk kantoor van Oisterwijk

Totale verkoop voor 2200 gulden

30 juli 1791   473/17v-18v

Raad en Leenhof van Brabant en Overmaze (als rechtsopvolger van de hertog van Brabant), laten 
weten dat Laurens Jan Marcelis, wonende te Helvoirt,
verzocht heeft beleend te worden met
teulland, 2 1/2 lopen,
oost de Aarschotse steeg, zuid de straat, west Peternel Antonis Hermans, noord Jan Janse 
Raaijmakers,
item een weiland, 2 1/2 lopen, 
oost de Aarschotse steeg, zuid Adriaan Simon Priems, west Gerrit Hendrik Bertens, noord Geert Witlox,
beide percelen gelegen te Udenhout, en deze percelen zijn volgens appointement van deze Raad op 
22 oktober 1772 afgescheiden van de hoeve genaamd Hermonts Broek, die de voornoemde comparant 
zijn aangekomen uit de nalatenschap van zijn vader Jan Adriaan Marcelis, die daarmee werd beleend 
op 14 december 1772.
Gedaan te 's-Gravenhage

9 oktober 1792    437/22v-24v
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Raad en Leenhof van Brabant en Overmaze (als rechtsopvolger van de hertog van Brabant), laten 
weten dat Matthijs Hendrik van Son, gemachtigd door Petronella Antonij Hermans, weduwe Francis 
Lambert Brok, te Udenhout,
hij verzoekt namens haar om ontheven te worden van de belening van een perceel bos en broekveld, 
19 lopen,
oost de Aarschotse steeg, zuid Jan Denis Schapendonk, west weduwe Peter van Iersel c.s., noord 
Hendrik Verhoeven,
waarmee zij is beleend op 14 december 1772
Zij wil dat Lucas van Engelen, te Antwerpen, deze belening overneemt. omdat hij dat perceel van haar 
heeft gekocht op een veiling te Udenhout, voor 1375 gulden
waarna verschijnt Pieter Thomas van Son, als gemachtigde van Lucas van Engelen te Antwerpen die 
vervolgens wordt beleen met dat perceel
gedaan te 's-Gravenhage

7 augustus 1792    473/24v-26v

Raad en Leenhof van Brabant en Overmaze (als rechtsopvolger van de hertog van Brabant), laten 
weten dat Martinus Jan van Waalwijk, te Udenhout, als gemachtigde van Petronella Antonij Heermans 
weduwe van Francis Lambert Brok, te Udenhout, die verklaart dat zij wenst af te zien van de belening in 
een teulland, 1 1/2 lopen, 
oost Jan Marcelissen, zuid de straat, west weduwe Pieter van den Sluijpen(?), noord Jan Janse 
Raaijmakers,
zij heeft dat perceel op 8 maart 1792 publiek verkocht aan Willem van den Nostrum voor 380 gulden, 
die vervolgens met dit perceel wordt beleend.
gedaan te 's-Gravenhage

1 augustus 1791    473/26v-27v

Gerrit van Bruegel als gemachtigde van Nicolaas Denijs Schapendonk, te Tilburg, wil beleend worden 
door Raad en Leenhof van Brabant en Overmaze, met
een broekveld, 1 lopen,
oost de Aarschotse steeg, zuid weduwe Jan Deijnijs Schapendonk, west Jan Janse Raaijmakers, noord 
Gijsbert van Rijswijk
op 8 oktober 1772 afgescheiden van een hoeve genaamd Hermonts broek, comparant aangekomen uit 
de nalatenschap van zijn broer Willem Denijs Schapendonk, die daarmee beleend was op 14 december 
1772

26 juli 1793    473/29-29v

Adriaan Janse Verhoeven, weduwnaar van Maria Cornelis Vermeer, doet afstand van zijn tocht in zijn 
tochtgoederen te Udenhout en Helvoirt, t.b.v. zijn kinderen genaamd Jan, Ariaen, Marij, Willem, 
Johanna, Cornelia en Anneke Verhoeven, wonende te Udenhout, Berkel en Helvoirt.

26 juli 1793    473/29v-31

Adriaan Jansen Verhoeven, te Udenhout verkoopt aan zijn zoon Adriaan Jan Verhoeven,
akkerland, 1 lopen, te Udenhout t.p. Brabants Hoek,
e.z. de verkoper, a.z. Brekelmans, van de weduwe Cornelis Martens tot aan de gemeint,
hem aangekomen door koop van Jan Peter Willems no:ux: op 10 april 1792

item een weiland, genaamd den Beemd, 2 lopen 6 roeden, als voor in de Biezenmortel,
e.z. en a.z. de verkoper, b.e.(?) kinderen Adriaan Vermelis,
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hem aangekomen door koop van Daniel Vermeer, op 7 oktober 1786

item akkerland, 6 1/2 lopen, als voor,
noord Jan Janse Verhoeven, zuid Francis Sleegers, west Jan Hendirk van Irsel, oost een mestweg,
hem aangekomen door koop van Jan Peter van den Bosch c.s. op 11 maart 1789
belast met jaarlijks 2/3 in een mud rogge aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch

item akkerland, 2 lopen, al voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Watering, a.z. Jan Raaijmakers, van de gemene straat tot aan Heiliger van Iersel,
hem aangekomen door koop van Jan Jacobs van Rijswijk op 4 februari 1788
belast met 2 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het blok van het Ortheneinde te sBosch

15 februari 1794    473/34v-37

Wilhelmus Michiel Peijnenburg, te Udenhout, als gemachtigde van Jan Aart Peijnenburg,
verkoopt aan Arnoldus van Zon
de helft in (geldt voor alle percelen tenzij anders vermeld!):

huis, schuur, schop, paardenstal, met aangelegen erf, 8 lopen te Udenhout, Hooghoutse akker
west de gemeint, noord Cornelis van de Pas, zuid Jan van Iersel, oost Arnoldus Vermelis,

2 lopen akkerland, als voor,
zuid en noord mestwegen, oost kind van Cornelis Martens, west Jan Martens,

7 lopen akkerland, als voor,
zuid en noord mestwegen, oost weduwe Jan de Lepper, west Cornelis van de Pas

8 lopen akkerland, als voor, zuid St. Anna gasthuis, oost Arnoldus van Zon c.s., west kinderen van 
Cornelis Martens, noord de gemene weg
(de verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders)

3 1/2 lopen akkerland, als voor aan de Spijkerkant,
west weduwe Hendrik Heijmans, noord Andries van den Bosch, oost de Spijkerkant, zuid Jan en Willem 
Martens

5 lopen akkerland, als voor,
oost de Spijkerkant, zuid de verkrijger, west St. Anna gasthuis, noord Jan en Willem Martens

verkoper aangekomen door koop van Joost Huberts Geerts de Jong op 15 december 1755

1 1/2 lopen als voor, 
west de Spijkerkant, noord Jan van Iersel, oost Jan Wetering, zuid Gijsbert van den Hove

een weiland, als voor op het Winkel,
west Peter van Strijthoven, noord de gemene straat, zuid de heer Kleijnefelt, oost weduwe Jan de 
Lepper,

een weiland, als voor,
zuid Heiliger van Iersel, west Jan Verhoeven, noord en oost Jan Coolen

9 lopen nieuw erf,
zuid weduwe Jan de Lepper, noord, oost en west de gemeint,

een broekveld, als voor, genaamd de Rijt,
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noord de Giersbergse steeg, zuid Peter van Strijdhoven, oost weduwe Willem Schapendonk, west 
erfgenamen Steven Burgmans,

een broekveld, genaamd de Meeuwis,
west Lucas van Son, oost de heer van den Bosch, zuid Antonij van Iersel, noord Andries van den 
Bosch

een broekveld, genaamd het Rouwbosch,
west weduwe Francis Brekelmans, oost de heer van den Bosch, noord Peter van Strijdhoven, zuid kind 
van Peter Verhoeven

verkoper aangekomen van zijn ouders

een stuk nieuw erf, 3 lopen, als voor,
west Jan Martens, oost de gemeint, zuid weduwe Hendrik Heijmans, noord Jan van Iersel,
voor het geheel
verkoper aangekomen door testamentaire beschikking van Adriaentje Janse Brekelmans

deze percelen (allemaal of enkele, dat is niet duidelijk) zijn belast met:
de helft in een pacht van 17 vaten 2 kannen rog in een meerdere pacht van 14 zakken en 5 vaten aan 
Brands vrouwe gasthuis te sBosch,
de helft in 4 vaten rogge aan het kantoor van de geestelijke goederen van Oisterwijk,
de helft in 3 vaten aan de armen van Oisterwijk,
de helft in een rente van 18 gulden in een meerdere rente van 45 gulden aan het godshuis genaamd 
den Heilige Geest, te sBosch;
de helft in een rente van 4 gulden 10 stuivers aan het kantoor der episcopale en andere geestelijke 
goederen;
de helft in een rente van 1 gulden 10 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen in Oisterwijk,
voor het geheel omtrent 10 stuivers en 4 penningen cijns aan de domeinen van Brabant, uit de nieuwe 
erven gaande.

koopsom: voor het geheel: 700 gulden

31 juli 1797    473/64v-66

Frans Kilian, als man van Hendeline Vogelvanger, voor hemzelf en nog gemachtigd door Wilhelmina 
Dorothea Antonia Vogelvanger, te Turnhout, Petrus Guillemus Vogelvanger, te sBosch, Guillelmus 
Vogelvanger te Den Haag, Thomas Jacobus Vogelvanger, te sBosch, allen erfgenamen van wijlen 
juffrouw Maria Anna van Heck, verkopen aan Jan van Son te sBosch,
twee hoeven, bestaande uit huizingen, schuren, stallingen, bakhuis, varkenskooien en verdere 
annexen, te Udenhout, t.p. Scheurenhoeve, voor 3/8 deel. De overige 5/8 delen behoren aan Jan van 
Son.
Dezelfde verdeling geldt voor de volgende percelen:
1 lopen teulland in de Hooghoutse akkers,
12 lopen teulland aldaar,
4 lopen teulland genaamd Bogaardsacker,
10 lopen teulland, genaamd den Plattenacker,
14 lopen teulland genaamd den Krommenacker,
6 lopen hof en teulland, in diverse percelen aan elkander gelegen, genaamd den Hof,
een weiland van 6 lopen bij de hoeve gelegen,
12 lopen weiland aldaar,
6 lopen weiland aldaar, en nog gronden onder Helvoirt,

belast met jaarlijks:
3/8 in 6 vaten of 3 zesters rogge aan de heilige geest te Oisterwijk
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3/8 in een rente van 1 gulden en 16 stuivers aan het kantoor der episcopale en andere geestelijke 
goederen

De hele verkoop kostte 3630 gulden

22 augustus 1799    473/70v-74

Petrus Josephus van Oorschot, koopman te sBosch en Heiliger van Iersel, te Udenhout, als curatoren 
over de nagelaten boedel van wijlen Johannes Watrin, gewoon en overleden te sBosch, verkopen voor 
1/3 aan Bartel van Hulten, voor 1/3 aan Godefridus Kanters en voor 1/3 aan Johannes en Adriaan de 
Ridder,
een huizing genaamd Vijverlust, met het koetshuis, stalling en tuin, 3 lopen, te Udenhout in de 
Slimstraat,
e.z. kinderen van Catharina de Ridder, a.z. erfgenamen … Watrin, e.e. de straat, a.e. Maria van 
Berckel, scheidende deze koop van de weilanden toebehorende aan de erfgenamen Watrin op de grip 
aldaar nu gegraven.
Johannes Watrin aangekomen van zijn moeder en broers.
voor de som van 3475 gulden

dezelfde verkopers, verkopen aan Heiliger Adriaan van Iersel,
een huizing, bestaande uit 4 woningen, met een schop, hof en weiland, te Udenhout in de Slimstraat,
oost kinderen Adriaan van Iersel, west Joost Cornelis van Iersel, noord de straat, zuid (niet ingevuld)
Johannes Watrin aangekomen van zijn broer Jacobus Watrin,
voor de som van 535 gulden

dezelfde verkopers, verkopen aan Hartog Simon, te sBosch,
een huis, bestaande uit twee woningen en schop, met 3/4 lopen akkerland, nu hof, te Udenhout in de 
Slimstraat,
oost weduwe Adriaan van Iersel, west erfgenamen Watrin, zuid de straat, noord (niet ingevuld)
voor de som van 360 gulden

6 november 1799    473/74-75

Hartog Simon, koopman te sBosch, verkoopt aan Jan van den Berg, te Udenhout,
een huis, bestaande uit twee woningen en schop, met omtrent 3/4 lopen akkerland en hof, te Udenhout 
in de Slimstraat,
oost weduwe Adriaan van Iersel, west erfgenamen Watrin, zuid de straat, noord (niet ingevuld)
voor de som van 360 gulden

28 september 1801    473/78v-80v

Heijliger Adriaan van Irsel, te Udenhout, verkoopt aan Martinus van Rijswijk voor de toch en zijn 
kinderen bij Cornelia Schoenmakers, genaamd Martinus, Adriana, Johannes, Willemijn en Peter van 
Rijswijk het erfrecht,
een huis, schuur, bakhuis, hof, land en weiland, 8 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. en e.e. de baan, a.z. en a.e. Francis Burgmans,
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de roomse armen van Udenhout en Berkel

item 2 akkers achter elkaar gelegen, 3 lopen, als voor, op de Houtse straat bij het wit Leeuwken,
e.z. de heer van Engelen, a.z. kinderen Jan Schapendonk, e.e. de baan, a.e. erfgenamen Jan Piggen,
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan het kantor van de geestelijke goederen van Oisterwijk,

item een stuk nieuw erf, als voor, over de baan, 5 à 6 lopen,,
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b.z. de baan, e.e. een bosje van de verkoper, te scheiden waar het afgebakend is en afgegraven zal 
worden, a.e. Cornelis Cools,

item teulland, genaamd de Lange Rugge, 3 1/2 lopen, te Berkel, in de Zeshoeven,

nog een perceel te Tilburg (ook belast)

voor de som van 4200 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders, deling en scheiding met zijn zuster en broer

21 augustus 1802    473/83v-84v

de heer Carel Storm van s Gravesande, notaris en procureur te sBosch, gemachtigd door mr. Nicolaas 
Johan van Hanswijk, te Amsterdam, verkoopt aan Stephanus Wilhelmus Fredericus van Heemskerk, te 
sBosch,
een gewincijnsboek, genaamd het cijnsboek van Malois of Heerenthals, ook genaamd  het cijnsboek 
van het leenhof van Vorselaer, dat geheven wordt in Udenhout, uit gronden aldaar en onder Oisterwijk 
als anders, jaarlijks op de eerste mei in het huis Vorselaer, thans een hoeve toebehorende aan de heer 
Jacob Kien, geheven te Udenhout.

Item de lenen van het voorschreven leenhof van Vorselaer, bestaande uit lenen van een gespleten 
hoeve in Udenhout, alles volgens het cijnsboek en leenregisters daarvan zijnde,
voor de som van 640 gulden

verkoper aangekomen van zijn moeder Johanna Maria Catharina Hijssel, weduwe van Johan van 
Hanswijk

10 december 1802    473/85-85v

Stephanus Wilhelmus Fredericus van Heemskerk, verkoopt aan de heer Carel Storm van s 
Gravesande, 
een gewincijnsboek, genaamd het cijnsboek van Malois of Heerenthals, ook genaamd  het cijnsboek 
van het leenhof van Vorselaer, dat geheven wordt in Udenhout, uit gronden aldaar en onder Oisterwijk 
als anders, jaarlijks op de eerste mei in het huis Vorselaer, thans een hoeve toebehorende aan de heer 
Jacob Kien, geheven te Udenhout.

Item de lenen van het voorschreven leenhof van Vorselaer, bestaande uit lenen van een gespleten 
hoeve in Udenhout, alles volgens het cijnsboek en leenregisters daarvan zijnde,
voor de som van 500 gulden

21 augustus 1802    473/89v-90v

de heer Carel Storm van s Gravesande, notaris en procureur te sBosch, gemachtigd door mr. Nicolaas 
Johan van Hanswijk, te Amsterdam, verkoopt aan Wilhelmus Pijnenburg te Udenhout, Adriaan Witlox te 
Haaren en Adriaan Mommers te Tilburg,
het recht van de gruit van Oisterwijk, met de dorpen Tilburg, Haaren, Gestel, Helvoirt, Esch en de 
enninge, Udenhout Berkel, Enschot en Heuclom.
voor de som van 305 gulden

verkoper aangekomen van zijn moeder Johanna Maria Catharina Hijssel, weduwe van Johan van 
Hanswijk
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2 juli 1804    473/92v-93v

Pieter Jan van den Broek, te Udenhout, mede voor zijn vrouw Jenneke Wouter Piggen, verkoopt aan 
Willem Peter van Riel, te Udenhout,
1/6 deel van:
1 - een huis, schuur en hof, met aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout
2 - een weiland en bos van 2 lopen,
3 - een weiland, 2 lopen als voor aan de twee steegden,
4 - de helft in een uitgeturfd moerveld, 6 lopen, als voor in de Brand,
5 - de helft in een houtbos, 4 lopen, aan het eind van de twee steegden,
6 - item etc. (buiten Udenhout)
voor de som van 300 gulden (totale koopsom)

13 november 1804    473/94v-96

Cornelis Adriaan Schapendonk, te Berkel, en Cornelis Zeger Mattijssen, als man van Adriaantje 
Adriaan Schapendonk, vernaderen de goederen die zijn verkocht aan Willem Peter van Riel, die 
daarmee instemt en verklaard schadeloos te zijn gesteld:
1/6 deel van:
1 - een huis, schuur en hof, met aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout
2 - een weiland en bos van 2 lopen,
3 - een weiland, 2 lopen als voor aan de twee steegden,
4 - de helft in een uitgeturfd moerveld, 6 lopen, als voor in de Brand,
5 - de helft in een houtbos, 4 lopen, aan het eind van de twee steegden,
6 - item etc. (buiten Udenhout)
voor de som van 300 gulden (totale koopsom)

1 maart 1805     473/98-98v

Hendrik Adriaan Schapendonk, te Helvoirt, verkoopt aan Hendrien Antonij van Eersel, te Udenhout,
akkerland, 2 3/4 lopen, genaamd de Vosakker, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrina van Irsel, a.z. Jan Raaijmakers, e.e. de straat, a.e. Joost Geert Bertens,
voor de som van 670 gulden

verkoper aangekomen door koop van Wouter Geert van Broekhoven no:ux: op 14 februari 1805

5 december 1805    473/99-99v

Peter Willem Smolders, erfmangeling aan Gerardus van Hest, te Haaren,
akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout aan de kreitenheide,
noord Johannes van de Wiel, west weduwe Jan Timmermans, de gemeint aan het eind,
voor de som van ??

12 januari 1808    473/104v-105v

Gerardus van Hest, verkoopt o.a. aan Cornelis Adriaan Couwenberg,
akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout aan de kreitenheide,
noord Johannes van de Wiel, west weduwe Jan Timmermans, de gemeint aan het eind,
voor de som van ??
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(eventuele lasten zijn niet duidelijk, kan ook op andere percelen in deze koop slaan die hier niet 
genoemd worden)

verkoper aangekomen door erfmangeling tegen Peter Willem Smolders te sBosch op 5 december 1805

1 april 1808    473/108-109v

Johannes Jan Schellen, als man van Catharina Peter Hendriks, te Boxtel, verkoopt aan Jan Dekkers te 
Haaren en Johanna Peter van Oorschot , weduwe van Jan Timmermans, te Helvoirt,
de grond en het erf waarop een huis staat, met het aangelegen erf, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
e.z. en e.e. kinderen Herman ven Gorkom, a.z. Arnout van de Ven, a.e. de straat,
de opstal die er op staat en de bomen blijven gereserveerd aan de verkopers huisvrouw,

item akkerland, 1 lopen, gelegen te Helvoirt en Udenhout,
e.z. weduwe Timmerman, a.z. Catharina Peter Hendriks, e.e. Kees Verhulst, a.e. de gemeint

de voornoemde huisvrouw aangekomen door koop van Peter van Gorkom c.s. te sBosch op 6 februari 
1798

belast met jaarlijks een rente van 1 gulden 2 stuivers, aan het kantoor der geestelijke goederen van 
Peelland,

voor de som van 625 gulden
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