
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 441 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van 
belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven 
mitsgaders taxaties van de collaterale successie.)
januari 1808 - december 1809

21 januari 1808    441/12-12v

Arnoldus Johannes Heerkens, verkoopt aan de 7 kinderen van Jan Adriaan Bertens, genaamd Anna 
Maria, Adriaan, Johannes, Thomas, Adriana, Arnoldus en Martinus,
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Achthoeven,
e.z. weduwe Laurens Verhoeven, a.z. de verkoper, e.e. Joost Johannes Bertens, a.e. de straat
voor de som van 290 gulden

verkoper aangekomen door koop op 1 augustus 1805

4 februari 1808    441/15-15v

Cornelis Jan de Jong, verkoopt aan zijn vader Jan Andries de Jong,
een broekveld, genaamd de Hesseldonk, 1 lopen, te Udenhout ten einde de Asschotse steeg,
zuid Peter Hamers, west kinderen Albert van den Hoof, noord erfgenamen van de heer Watering, 
oost…
met de erfhavelijke en meubele goederen volgens inventaris d.d. 15 april 1790
voor de som van ?? (niets genoemd)

18 februari 1808    441/15v-16v

Govert Gerard Heeren en Adriaan Gerard Heeren, mede voor Christina Gerard Heeren, Nicolaas 
Gerard Heeren, Adriaan van den Breekel als man van Adriana Johannes Heeren, Jan Johannes 
Heeren. Govert Johannes Heeren en Maria Johannes Heeren, weduwe van Adriaan van Abeele, allen 
erfgenamen van Willem Heeren, verkopen aan Adriaan Peter de Jong,
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Strijdhoeven,
oost Johannes Adriaan Burgmans, west Willem Willem van Irsel, zuid Cornelia Schapendonk, noord 
Huijbert van Irsel,
voor de som van 240 gulden

volgt een akte met aanpassingen in het verpondingskohier op basis van diverse onderhandse akten. 
Het gaat om akten uit 1807 van Heiliger Adriaan van Iersel, kinderen Pijnenborgh, Peter Peter Hamers 
en Jacobus Laurens van Roessel. De percelen staan genoemd, met toponiem, en vermelding pagina 
verpondingskohier, maar zonder belendingen.

3 maart 1808    441/19-19v

Heiliger Adriaan van Irsel, verkoopt aan Adriaan Jasper Lommers,
een bos, turf- en heiveld, 40 roeden, genaamd den Bund, te Udenhout in de Drie Beemden,
b.z. Geert van Broekhoven, 
voor de som van 10 gulden 10 stuivers

verkoper aangekomen door koop d.d. 5 februari 1802
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17 maart 1808    441/19v-21v

Jan Uithooven als man van Huiberdina Rombouts, Pieter Verhees als man van Hendrica Rombouts, 
Petrus Josephus Staal, Johannes Andries Vugts voor hen zelf,
de heer Cornelis Binck, gemachtigd door Pieter Cornelis Binck, Martinus Cornelis van Son, voor hen 
zelf en zijn broer de heer Arnoldus Petrus van Zon, verkopen aan de heer B.H. Wassenaar van 
Onsenoort (geen soort grond benoemd in deze akte!)
1 - perceel te Udenhout bij de Houtse straat, 3 lopen 6 roeden,
beginnende aan de noordoost zijde van het bos naast het erf van de heer Wassenaar van Onsenoort, 
zuid oost Heiliger van Irsel, zuidwest de volgende koop, noord west weduwe Andries van den Bosch of 
waterlozing
2 - perceel, als voor, 3 lopen 28 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid west het volgend perceel, zuid oost Heiliger van Irsel, noord west de 
lei,
3 - perceel, als voor, 3 lopen 2 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid oost Heiliger van Irsel, west het volgend perceel, noord west de lei
4 - perceel, als voor, 3 lopen 12 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid oost Heiliger van Iersel, zuid west het volgend perceel, noord west de 
lei,
5 - perceel, als voor, 3 lopen 39 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid west het volgend perceel, noord west de lei
6 - perceel, als voor, 3 lopen 40 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid oost Heiliger van Irsel, zuid west het volgend perceel, noord west de 
lei
7 - perceel, als voor, 3 lopen 46 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid oost Heiliger van Irsel, zuid west het volgend perceel, noord west de 
lei
8 - perceel, als voor, 3 lopen 49 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid oost Heiliger van Iersel, zuid west het volgend perceel, noord west de 
lei
9 - perceel, als voor, 4 lopen 4 roeden,
noord oost, het vorig perceel, zuid oost, Heiliger van Irsel, zuid west het volgend perceel, noord west de 
lei
10 - perceel, als voor, 4 lopen 40 roeden,
noord oost het vorig perceel, zuid oost Heiliger van Irsel c.s., zuid west de verkopers, noord west de lei
publiek verkocht op 4 en 18 februari 1808 in Udenhout
voor de som van 2550 gulden

17 maart 1808    441/21v-22v

Jan Uithooven als man van Huiberdina Rombouts, Pieter Verhees als man van Hendrica Rombouts, 
Petrus Josephus Staal, Johannes Andries Vugts voor hen zelf,
de heer Cornelis Binck, gemachtigd door Pieter Cornelis Binck, Martinus Cornelis van Son, voor hen 
zelf en zijn broer de heer Arnoldus Petrus van Zon, verkopen aan de heer B.H. Wassenaar van 
Onsenoort,
een houtbos, 45 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost de verkrijger, west Adriaan Wolfs, zuid de heer Hubert, noord de waterloop,
de bomen en het schaarhout zijn gereserveerd voor de verkopers en zullen voor de aanvaarding zijn 
geruimd
voor de som van 3050 gulden

22 maart 1808    441/23-23v
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Johannes Nicklaas, gerechtsbode te Udenhout, op last van Jan Laurens van Roessel, bij vonnis door 
de rechtbank van Udenhout d.d. 18 juni 1807, ten laste van Jan Verbeck, verkoopt door executie op 7 
maart 1808 publiek aan Jan Laurens van Roessel, 
een huizinge, bestaande uit twee woningen, te Udenhout in de Slimstraat, nr. 80, bewoond door 
Cornelis van der Gouw,
oost weduwe Adriaan van Irsel, west de heer Gerardus van Erp, zuid de kerkpad noord de straat,
voor de som van 455 gulden

11 mei 1808    441/29-31v

Jacobus Jan Witlox en Thomas Arien Keus als man van Maria Jan Witlox, verdelen de onroerende 
goederen die hen zijn aangekomen van Jan Peter Witlox,

1ste lot (Jacobus Jan Witlox)
1 - weiland, genaamd Haaken weijde, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Cornelis Cornelis Witlox, a.z. Peter Leendert van Zon, e.e. de lei, a.e. een weg
2 - akkerland, genaamd de Oudenhof, 2 lopen, als voor,
e.z. erven Miggiel van de Ven, a.z. weduwe Gerard Meijs, e.e. Cornelis Cornelis Witlox, a.e. Adriaan 
van Helvoirt
3 - weiland,2 lopen, genaamd Quade weij, als voor,
 e.z. erfgenamen Cornelis van Heeswijk. a.z. Adriaan Koolen, e.e. de lei, a.e. de sloot
4 - akkerland, 2 lopen, als voor aan de Spijkerkant,
b.z. weduwe Gijsbert van den Hoove, e.e. de Spijkerkant, a.e. een sloot
belast met 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan … te sBosch
5 - houtbos, 2 lopen, als voor t.p. de Vier Beemden,
langs de Vier Beemden en de weduwe Hendrik van Deelen
belast met de helft van een cijns van 9 stuivers jaarlijks aan Antonij van Roessel

2de lot (Thomas Arien Keus (Kens?) man van Maria Jan Witlox)
alles in Helvoirt

12 mei 1808    441/31v-32

Heiliger Adriaan van Irsel, verkoopt aan Johannes Theodorus Mallens,
akkerland,  3 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat. naast de Broeksteeg,
e.z. Cornelis Span, a.z. de Broeksteeg, e.e. de verkoper, a.e. …
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
voor de som van 425 gulden

verkoper aangekomen door onderhandse deling van 20 november 1798 met zijn broer

12 mei 1808    441/32v-33v

Maria Adriaan Verhoeven, weduwe Francis Simons, Huibert Jan Simons en Jacobus Joost van Irsel, 
als voogden van de kinderen wijlen Francis Simons en Catrina Joost van Irsel, en Johannes en 
Cornelia meerderjarige kinderen van Francis Simons en Jenneken Cornelis van Heeswijk, verkopen 
aan Huibert Jan Simons,
teulland, genaamd de Winkel Acker, 4 lopen, te Udenhout achter het Winkel,
oost een mestweg, west Jan Miggiel Koolen, zuid Jan Willems, noord Geert Heijmans,
belast met jaarlijks 3 gulden aan het kantoor der beurzen te sBosch,
publiek verkocht op 2 en 21 april 1808 in Udenhout
voor de som van 545 gulden
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12 mei 1808    441/33v-34v

Maria Adriaan Verhoeven, weduwe Francis Simons, Huibert Jan Simons en Jacobus Joost van Irsel, 
als voogden van de kinderen wijlen Francis Simons en Catrina Joost van Irsel, en Johannes en 
Cornelia meerderjarige kinderen van wijlen Francis Simons en Jenneken Cornelis van Heeswijk, 
verkopen aan Geert Hendrik Heijmans,
weiland, genaamd de Beemden, 3 lopen, te Udenhout,
oost Arnoldus Vermelis, west Jan Hendrik van Irsel, zuid en noord de verkopers
publiek verkocht op 2 en 21 april 1808 in Udenhout
voor de som van 190 gulden

12 mei 1808    441/34v-35v

Huibert Jan Simons en Jacobus Joost van Iersel als voogden over het kind van  wijlen Francis Simons 
en Catrina Joost van Irsel, en Johannes en Cornelia meerderjarige kinderen van wijlen Francis Simons 
en Jenneken Cornelis van Heeswijk, verkopen aan Cornelis Francis van de Pasch,
weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost een mestweg, west Jan Willems, zuid en noord weduwe Andries van den Bosch,
publiek verkocht op 12 en 21 april 1808 in Udenhout
voor de som van 270 gulden

12 mei 1808    441/35v-36v

Jacobus Jan Witlox, verkoopt aan Cornelis Cornelis Witlox,
akkerland, genaamd den Oudenhof, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. Miggiel van de Ven, a.z. weduwe Gerard Meijs, e.e. de verkrijger, a.e. Adriaan Helvoirt
voor de som van 410 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn ouders, deling 11 mei 1808

20 april 1808    441/37v-39v

Adriaan van Krieken,, Joost van Krieken, Johannes van Krieken en Adriaan van de Laak als man van 
Maria van Krieken, allen te Cromvoirt, Baardwijk en Helvoirt, kinderen en erfgenamen van wijlen 
Martinus van krieken en Anna Maria Marcelisse, maken een deling van de onroerende goederen die 
van hun ouders zijn aangekomen,
(het is een uittreksel van de Helvoirtse schepenbank voor Udenhoutse percelen)

Joost van Krieken,
een houtbos, te Udenhout in de Biezenmortel, 4 lopen,
oost Cornelis Heijmans, west weduwe Cornelis Martens, zuid de straat, noord weduwe Andreas van 
den Bosch

een houtbos, nieuw erf, als voor, t.p. het Winkel, 1 1/2 lopen,
oost weduwe Johannes Heerkens, west kinderen jan Brekelmans, zuid Huijbert Simons en de heide,
belast met jaarlijks 12 penningen St. Lambert Hertogen grond gewincijns aan het kantoor van de 
domeinen van Brabant

teulland, als voor, t.p. de Zeshoeven, 2 lopen,
oost Hendrik Johannes Heerkens, west weduwe Jacobus van Roessel, zuid weduwe Adriaan 
Schapendonk, noord weduwe Johannes Brekelmans
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teulland, als voor, 4 lopen, 
oost Jan van Rijswijk, west een weg, zuid de kinderen Jan de Ridder, noord Peter van Waalwijk,

Adriaan van de Laak, man van Maria van Krieken

teulland, te Udenhout t.p. de Hoogend, 4 lopen,
oost weduwe Gijsbert van den Hoof, west Adriaan Versteijnen, zuid de gemene heide, noord Jan van 
Iersel

teulland, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Gijsbert van den Hoof, west st. Anna Gasthuis te sBosch, zuid Jan van Iersel , noord Jan 
Witlox,
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Vrouwe Gasthuis te sBosch

2 juni 1808    441/39v-40

Adam Adriaan Verhoeven als man van Hendrien Adriaan van der Schoor, verkoopt aan Steven Cornelis 
de Jong,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. in de Schijf, genaamd de Halve Weij,
oost en zuid Cornelis van Hees, west Jacobus Laurens van Roessel, noord de verkrijger,
voor de som van 225 gulden

23 juni 1808    441/40v-41

Willem Govert Boers, verkoopt aan Hugo Brands,
de oostwaartse helft in een huis, bestaande uit een keuken en kamer op de helft van de schoorsteen, 
gemeenschappelijk in onderhoud met Adriaan de Bond die de wederhelft bezit,
item een brandhuis met de helft van de hof daarachtergelegen, zoals afgebakend, in het geheel 2 lopen 
te Udenhout in de Groenstraat,
west de andere helft, oost de Assense steeg, strekkende van de straat tot aan het erf van Jan 
Raaijmakers,
voor de som van 305 gulden

verkoper aangekomen door koop d.d. 11 juni 1803

30 juni 1808    441/42v-43

Cornelis van de Zande als man van Petronella Huijbert van Breugel en Niclaas Francis van Druunen als 
man van Adriana Huijbert van Breugel, verkopen aan Willem Willem van Iersel,
een heiveld, 2 1/2 lopen, te Udenhout t.p. de Heijstreepen,
oost Adriaan Vermeer, west weduwe Adriaan Arien van Irsel, zuid de Giersbergse steeg, noord Peter 
Geert van Irsel,
voor de som van 195 gulden

30 juni 1808    441/44-43

Cornelis van de Zande als man van Petronella Huijbert van Breugel en Niclaas Francis van Druunen als 
man van Adriana Huijbert van Breugel, verkopen aan Francis Steven Burgmans,
huis, schuur met aangelegen erf, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost de verkrijger, west Laurens Kruijsse, zuid weduwe Adriaan van Irsel, noord de straat
belast met jaarlijks  8 vaten rogge aan de armen van Haaren
een weiland, 3 1/2 lopen, als voor in het Hermans broek,
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oost de Asschotse steeg, west weduwe Cornelis Martens, zuid weduwe Peter Geert Bertens, noord 
Heiliger van Irsel
voor de som van 1760 gulden en 10 stuivers

verkopers aangekomen uit de erfenis van hun vrouws ouders

26 augustus   1808    441/59

Jan Arnoldus Smulders te Udenhout en Gerardus Arnoldus Smulders te Tilburg verdelen de volgende 
onroerende goederen die hen zijn aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders Arnoldus Smulders 
en Helena Brekelmans alles te Udenhout gelegen
1ste lot (Jan Arnoldus Smulders)
1 - akkerland, genaamd de Huisakker, te Udenhout t.p. de Schoorstraat, 4 lopen 20 roeden,
oost weduwe Nicolaas van Gurkum, west de straat, zuid Adriaan Aart Bergmans, noord Laurijs Jan 
Kruijssen
2 - een weiland, genaamd de Kalverweij, als voor, 3 lopen 11 roeden,
oost Antonij Watrin, west Adriaan Art Bergmans, zuid weduwe Andries van den Bosch c.s., noord 
weduwe Nicolaas van Gurkum,
3 - een weiland, genaamd Wijntjeswij, als voor, 3 lopen 33 roeden,
oost Jan Tomas van Rijswijk, west Cornelis van de Pas, zuid weduwe Cornelus Geert van Irsel, noord 
Antonij Watrin

2de lot (Gerardus Arnoldus Smulders)
1 - teulland, genaamd de Straatakker, als voor, 5 lopen 26 roeden,
oost het volgende perceel, west de straat, zuid Adriaan Aart Bergmans, noord Joost Geert Bertens c.s.
2 - een weiland of land, genaamd de Hutwij, als voor 3 1/2 lopen,
oost en zuid weduwe Joost van Gurkum, west het vorig perceel, noord het volgend perceel
3 - een weiland, genaamd Grooten wij, als voor, 7 lopen 3 roeden
oost en west weduwe Joost van Gurkum, zuid het vorig perceel, noord weduwe Andries van den Bosch 
c.s.

27 augustus 1808    441/60-62

Willem Ruijsch als man van Catrina Francis Verhoeven, Jan van Erp als man van Johanna Francis 
Verhoeven, Heiliger Peter Verhoeven en Lambertus Elings als voogden over het kind van wijlen Francis 
Laurens Verhoeven en wijlen Cornelia Jan van Waalwijk, en Willem Ruijsch en Johannes Sanders als 
voogd over de twee kinderen van wijlen Maria Francis Verhoeven en Johannes Sanders, 
deze personen verdelen da nalatenschap van Francis Laurens Verhoeven en Cornelia Jan van 
Waalwijk,

1ste lot (Willem Ruijsch als man van Catrina Francis Verhoeven)
1 - huis en hof, met de smederij daarnaast staande, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost en noord weduwe Pieter van Waalwijk, west de Kreitenmolenstraat, zuid Peter Raaijmakers,
met de gerechtigheid in het gebruik van de put op het erf van Willem van de Nostrum, alles staande als 
bij de deling van 20 juli 1789,
belast met het vierde deel in de helft van 5 gulden 5 stuivers aan het groot Begijnhof te sBosch
ze moeten samen met de we Pieter van Waalwijk de brandgevel onderhouden die tussen hun huizen 
staat
2 - een broekveld, 1 lopen, als voor t.p. de Drie beemden,
e.z. Arnoldus van Zon, a.z. Laurens van Roessel, e.e. Agnes van den Broek gasthuis te sBosch, a.e. 
Gerardus van Erp

14 september 1808    441/63-63v
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Laurens van de Ven als man van Anneke Adriaan Verhoeven, te Helvoirt, verkoopt aan Jan Peter van 
Iersel,
huis en hof te Udenhout in de Slimstraat,
oost Adriaan Lombarts, west en zuid weduwe Peter den Ouden, noord de straat,
voor de som van 400 gulden

verkoper aangekomen uit de erfenis van zijn vrouws vader bij deling van 8 november 1793

26 december 1808    441/101-103

Voor schepenen van Dongen
eerste partij: Maria Anthonij Maas te Dongen,
tweede partij: de eerwaarde heer Anthonij Joost Maas, wonende in het seminarium onder Ginneken, 
Thomas Joost Anthonij Maas en Cornelia Joost Maas beiden te Dongen
verdelen de nalatenschap van Joost Anthonij Maas

2de lot (heer Antonij Joost Maas, Cornelis Joost Maas en Thomas Joost Maas)
1 - zaailand 1 1/2 lopen, in de Kuil,
oost Hendrik van Irsel, west Hendrik de Leest, zuid de Kuilsteeg, noord Willem Piggen
2 - een weiland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost Laurens Verhoeven, zuid de Kuilsteeg, noord Juffr. van Beugen
3 - zaailand, 1 1/2 lopen, als voor,
oost weduwe Jan van Berkel, west en zuid Laurens Verhoeven, noord Johanna Wouter Piggen
4 - zaailand, 1 1/2 lopen, als voor in de Groenstraat, in de Lage Rijte steegt,
oost en noord Jan van Strijthoven, west Gerrit Bertens, zuid Jacobus Anthonisse
5 - een bos, 13 lopen, als voor in de Brand,
oost weduwe Andries van den Bosch, zuid de Brandsteegt, noord Pieter Franken
6 - zaailand, 2 lopen, als voor in de Kreitenmolenstraat,
oost weduwe Jan Kruijssen, west de gemene mestweg, zuid weduwe Jan Robben, noord Adriaan 
Verhoeven
7 - zaailand, 2 lopen, als voor,
oost de gemene mestweg, west Jan van Strijthoven, zuid Cornelis de Jong, noord Jan van Ros,
8 - uitgeturfd moerveld, … lopen.. te Udenhout in de Brand, belendenaren onbekend.

1 grasmaand 1809    441/103-104

Akte van provisionele scheiding van de nalatenschap van wijlen Apolonia Ophorst, overleden in 
Haarsteeg onder Vlijmen op 5 mei 1808

Johannes Ophorst krijgt toebedeeld
een hoeve, bestaande uit een huis, schuur, schop en bakhuis, met bouwlanden, weilanden, heivelden 
en moerputten daartoe behorende en omtrent de hoeve gelegen, genaamd de Brand, ter waarde van 
2075 gulden

8 hond bos te Udenhout, genaamd Daalmans buunder ter waarde van 775 gulden

7 hond 3/4 hond land genaamd den Smallen akker, ter waarde van 492 gulden 10 stuivers

4 bloeimaand 1809    441/109v-115

Peter van Roessel, Jan van Roessel, Andries van Riel als man van Elizabet van Roessel, Jacobus van 
Roessel, Francis van Roessel, Peter Peter Hamers als man van Goverdina van Roessel, Peter Kleijse 
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als man van Johanna Laurens van Roessel en Adriaan Aart Bergmans, en Martinus Hendrik Heijmans, 
als voogden over de 6 kinderen van Adriaan Aart Bergmans en wijlen Maria van Roessel, genaamd 
Maria, Arnoldus, Cornelia, Jenne Maria, Cornelis en Adriana, verdelen de nalatenschap van Laurens 
Cornelis van Roessel en Jenne Maria Govert van Irsel,

1ste lot (Peter van Roessel)
1 - huizinge, nr. 234, met schuur en aangelegen land, weiland en heide, 30 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
oost Wouter Nicolaas van Irsel en meer anderen, west Marten van Irsel c.s., zuid de straat, noord de 
armen van Udenhout
belast met jaarlijks 40 gulden in een meerdere pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis 
te sBosch,
belast met 8 vaten rogge en een gulden 15 stuivers 10 penningen aan de armen van Udenhout
2 - een heibodem, onder Helvoirt
3 - idem te Helvoirt
4 - idem te Helvoirt
2de lot (Adriaan Aart Bergmans en Martinus Hendrik Heijmans als voogden over de kinderen van 
Adriaan Aart Bergmand, genaamd Maria, Arnoldus, Cornelia, Jenne Maria, Cornelis en Adriana
1 - akkerland, genaamd de Poortakker, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost Peter Raaijmakers, west de gemene weg, zuid de heer Johannes Adriaan Burgmans, noord de 
straat
belast samen met het volgende perceel met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht van 
137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch
2 - akkerland, genaamd het Loopense, 1 lopen, als voor,
oost de gemene weg, west Francis Burgmans, zuid de lei, noord Adriaan van Irsel
3 - een broekveld, genaamd den Langen beemd, 4 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost de heilige geest van sBosch, west Jan Miggiel Koole c.s., zuid Cornelia van Schapendonk, noord 
de straat

3de lot (Jacobus van Roessel)
1 - een huizing, nr. 227, met aangelegen erf, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
oost Laurens Jan Kruijssen, west kinderen Laurens Verhoeven, zuid Adriaan van Irsel, noord de straat
belast met jaarlijks 4 gulden 11 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden 2 stuivers 8 penningen 
aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht van 137 gulden 7 stuivers aan het groot 
gasthuis te sBosch
2 - een weiland, genaamd de Nieuwe weijde, 4 lopen, als voor,
oost Cornelia Jan Schapendonk, west de steeg, zuid Francis Burgmans, noord de heer Wassenaar van 
Onsenoord.
3 - een broekveld, 1/2 lopen, genaamd den Hesseldonk, ten einde de Asschotse steeg,
oost juffrouw de Bock, west de gemene steeg, zuid Arnoldus Aart Wagemakers, noord de verkrijger
dit perceel was voorheen leenroerig aan het leenhof van Brabant te 's-Gravenhage

4de lot (Peter Peter Hamers als man van Goverdina van Roessel)
een huizinge, nieuw nummer 242, met aangelegen land en bos, 10 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat aan het Eijndeke,
oost Peter Raaijmakers, west de armsteeg van Oisterwijk, zuid weduwe Cornelis Heerkens, noord de 
straat
belast met jaarlijks 11 gulden 13 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht van 137 gulden 7 stuivers 
aan het groot gasthuis te sBosch

5de lot (Andries van Riel als man van Elizabet van Roessel)
1 - hooiland te Waalwijk
2 - een heiveld, genaamd de Heijstreep, te Udenhout aan de Giersbergse steeg, 1 lopen,
oost de Giersbergse steeg, west kinderen Pieter van Waalwijk, zuid erfgenamen Pieter van Heeswijk, 
noord Peter Geert Verhoeven
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6de lot (Jan van Roessel)
1 - hooiland te Waalwijk
2 - een broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Giersbergse steeg,
zuid Adriaan Robben, noord weduwe Andries van den Bosch
3 - een waterpoel, 2 lopen, genaamd de Reijt,
oost de Brandsche steeg, west juffrouw de Bock, zuid Hendrik Couwenberg, noord Francis Leijten

7de lot (Francis van Roessel)
1 - een broekveld, genaamd de Laan, 9 lopen, te Udenhout aan de Noordzijde van de Groenstraat,
oost Peter van Roessel, west een steeg, zuid Francis Burgmans, noord Peter Geerts Verhoeven
2 - een broekveld, 1 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost een weg, west Jenne Maria Witlox, zuid Geert Heijmans, noord weduwe Adriaan Schapendonk
3 - akkerland en weiland, samen 4 lopen, als voor in de Berkhoek
oost Elias van Irsel, west Heijliger Verhoeven, zuid Johanna Bertens, Noord de waterlaat,

8ste lot (Peter Kleijse als man van Johanna van Roessel)
1 - akkerland, genaamd de Hondsakker, 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 Irsel, noord Adriaan van Irsel

16 oogstmaand 1809    441/135v-140

Johannes Jan van Strijthoven, Cornelis Jan van Strijthoven en Hendrik Jan van Strijthoven maken een 
verdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Krijn van Strijthoven en Adriaantje Joost van Irsel.

1ste lot (Johannes Jan van Strijthoven)
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, nr. 222, met de hof en aangelegen akkerland, 7 lopen, te Udenhout 
in de Groenstraat,
e.e. de straat, a.e. het volgend perceel, e.z. de mededelers, a.z. erfgenamen Geert Witlox
2 - een weiland, genaamd de Halve wije, 2 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Antonij van Irsel, a.z. Joost Maas, e.e. Geert van Broekhoven, a.e. vorig perceel
3 - een weiland, genaamd de Voorste weij, 2 lopen, als voor,
e.z. Geert van Broekhoven, a.z. weduwe Nicolaas van Broekhoven, e.e. erfgenamen Joost Maas, a.e. 
erfgenamen Geert Witlox
4 - een weiland, genaamd de Hooge weij, 3 1/2 lopen, als voor in de leege reijte,
e.z. Adriaan van Bavel, a.z. weduwe Jan Robben, e.e. weduwe Godefridus Kanters, a.e. Francis Leijten
5 - een weiland, genaamd de Beemd, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. de heer van Onsenoort, a.z. weduwe Godefridus Kanters, e.e. weduwe Peter Bertens, a.e. Adriaan 
van Bavel
6 - bouwland, genaamd den Kuijlakker (?), 3 lopen,
e.z. weduwe Laurens Verhoeven, a.z. Jacobus en Willemijn Verhoeven, e.e. de heer van Onsenoort, 
a.e. Jacobus Willem Verhoeven c.s.
7 - teulland, genaamd de Willigsteeg, 1 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Adriaan Vermeer, a.z. Jacobus Willem Verhoeven c.s., e.e. Jacobus en Willemijn Verhoeven, 
a.e. …
8 - helft in 5 lopen akkerland, als voor in de Slimstraat,
e.z. weduwe Jan van Irsel met de andere helft, a.z. Jan Janse Brekelmans, e.e. weduwe Jan van Irsel, 
a.e. Jan Slots
9 - heide, genaamd de Kaaij heij, 1 1/2 lopen, als voor ten einde de Schoorstraat,
e.z. en e.e. Cornelis Jan van de Pas, a.z. Andries Thomas van Rijswijk, a.e. Jan Slots
10 - een heibodem, genaamd de Eijsert, 5 lopen, als voor in de Gommelse straat,
e.z. Jan Hendrik van Iersel, a.z. Jan Miggiel Koole, e.e. de Gommelse straat a.e. de lei
11 - een broekveld, 2 lopen, in de Brand,
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e.z. jonkvrouw de Bock, a.z. Reijnier Nouwens, e.e. de langen Beemd (nr. 13) a.e. …
12 - een houtbos, 1 lopen, omtrent de Brandse steeg,
b.z. Jan Miggiel Koolen, e.e. Aart van Zon, a.e. kinderen Antonij Heesters
13 - 6de deel in een broekveld, genaamd de Lange Beemd, als voor in de Brand,
samen met Hendrik Kuijpers, de weduwe Adriaan van de Plasch, de weduwe Gijsbert van de Hoove, 
kinderen Antonij Simons en Laurens van Abeele
14 - een heiveld, genaamd Snijders beemd, 5 lopen, als voor,
e.z. Jacobus en Willemijn Verhoeven, a.z. Jan Janse van der Sterre, e.e. weduwe Peter van Irsel, a.e. 
jonkvrouw de Bock
15 - derde part in een waterpoel, genaamd Merdekens beemd, in het geheel 1 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Jan van de Pasch, e.e. de lei, rest onbekend

2de lot (Hendrik Jan van Strijthoven)
1 - teulland, genaamd de Drieskens, 7 lopen 20 roeden, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. mevrouw van Dopff, a.z. weduwe Nicolaas van Broekhoven, e.e. de straat, a.e. Huijsakker,
2 - een weiland, genaamd de Kleijne Weijde, 1 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. weduwe Andries van den Bosch, a.z. e.e. en a.e. weduwe Peter den Oude
3 - een weiland, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Johannes de Ridder, a.z. Johannes Jan Brekelmans, e.e. de straat, a.e. Cornelis Bergmans,
4 - een broekveld, genaamd de Bussert, 3 lopen, als voor ,
e.z. Aart van Zon, a.z. …, e.e. weduwe Andries van den Bosch, a.e. Johannes van Rooij
belast met jaarlijks 12 stuivers en 3 duiten aan Jan Antonij van Roessel te Oisterwijk
5 - een heiveld, genaamd de Leijbeemd, 2 lopen, als voor in de Gommelse straat,
e.z. St. Anna Gasthuis te sBosch, a.z. Adriaan van Bavel, e.e. de Gommelse straat, a.e. weduwe 
Adriaan van de Plasch
belast met jaarlijks 3 stuivers en a duit aan Jan Antonij van Roessel te Oisterwijk
6 - houtbos, 2 lopen, als voor in de Groenstraat, 
e.z. weduwe Andries van den Bosch, a.z. Peter Hendrik van Irsel, e.e. Johannes de Ridder, a.e. 
jonkvrouw de Bock,

26 zomermaand 1809    441/147-150

Jan Hendrik van Broekhoven als man van Francijna Wouter Piggen te Udenhout, Jenneken Wouter 
Piggen, weduwe van Peter van den Broek te Vught, Johanna Wouter Piggen, ongehuwd te Udenhout, 
allen erfgenamen van wijlen Maria Wouter Piggen, weduwe wijlen Johannes Andries Vugts, gewoond 
en overleden te Berkel, verdelen de nalatenschap

1ste lot (Jan Hendrik van Broekhoven)
1 - 2 derde parten in akkerland, in het geheel 6 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
noord de heer Kleijnefeld, oost Cornelis van de Pasch, west Jan Willems, zuid de verkrijger van het 
tweede lot
2 - een broekveld, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
noord Lambert Verhoeven, zuid de armen van Udenhout, oost de heer Stalpers van der Wiele

2de lot (Jenneken Wouter Piggen, laatst weduwe van Peter van den Broek)
1 - een derde part in akkerland in het geheel 6lopen, te Udenhout in de Biezenmortel
noord de heer Kleijnefeld, oost Jan Hendrik van Broekhoven, west Martinus van Irsel, zuid Jan Willems
2 - een broekveld, 1 lopen 15 roeden, als voor in de Biezenmortel,
noord Lambert Verhoeven, west Jan van Irsel, oost de heer Stalpers van de Wiele, zuid Jan Hendrik 
van Broekhoven
3 - een derde part in akkerland, in het geheel 3 lopen 30 roeden, als voor op de Houtse straat,
oost Adriaan Wolfs, west dezelfde, noord de verkrijger van het derde lot, zuid weduwe Johannes Vugts

3de lot (Johanna Wouter Piggen)
1 - 2 derde parten in een akkerland in het geheel 3 lopen 30 roeden, te Udenhout op de Houtse straat
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oost Adriaan Wolfs, west de verkrijger van het tweede lot, zuid weduwe Johannes Vugts, noord de 
verkrijger van dit lot.

1 herfstmaand 1809    441/153-153v

voor schepenen van Drunen verschijnen:
Peter Klasse Smits, Nicolaas Jansse Smits en Jan Johannes van Hulten als man van Goda Maria 
Smits, allen te Drunen, verdelen een stuk land onderling:
land en bos, in Udenhout in het Giersbergs broek, 1 morgen,
oost de lei, west de Heijstrepen, zuid Johannes Adriaans Leenheers, noord weduwe Peter Peter Smits,
hun gemeenschappelijk aangekomen
wordt in tweeën gedeeld.
Peter Klaasse Smits verkrijgt de westelijke helft, scheidende op de halve sloot

Nicolaas Jansse Smits en Jan Johannes van Hulten verkrijgen de oostelijke helft

21 wintermaan 1809    441/170-172v

Jan Martinus Schoenmakers als man van Cornelia van Rijswijk, Geert Peter Elias als man van 
Petronella van Rijswijk en Wilhelmus van Rijswijk, verdelen de nalatenschap van hun ouders Martinus 
van Rijswijk en Maria Peter van Irsel, overleden te Udenhout

1ste lot (Wilhelmus van Rijswijk)
akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout in de Achthoeven,
oost Jacobus Peter Verhoeven, zuid de armen van Oisterwijk, west een mestweg, noord Geert 
Verhoeven
belast met 1 vat rogge jaarlijks aan de armen van Udenhout

2de lot (Jan Martinus Schoenmakers als man van Cornelia van Rijswijk)
een bos en turfveld, 4 lopen, te Udenhout in de leege reijte,
oost weduwe Jan Vugts, zuid Cornelis van Laarhoeven, west mevrouw van Dopff, noord weduwe Jan 
Schapendonk

3de lot (Geert Peter Elias als man van Petronella van Rijswijk)
1 - hooiland te Bokhoven
2 - idem
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