
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer  494 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
18 oktober 1774 - februari 1781
Dit zijn akten die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in 
Udenhout. Het betreft hier voornamelijk delingen door erfgenamen. Van deze akten zijn regesten (korte 
samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten. 

18 oktober 1775    494/1-3v

Andries van Tilburg als man van Peternel Hendrik van der Schoor, Jan Thomas van Rijswijk en 
Lambert Jan van Hees als voogden over het kind van Adriaen Hendrik van der Schoor en Adriana 
Goijaart de Jong genaamd Hendrina,
Nicolaas Adriaen Verhoeven mede voor Jan Cornelis Hamers, als voogden over de 3 kinderen van 
Peter Hendrik van der Schoor en Johanna Jansen den Ouden genaamd Hendrik, Adriaen en Maria, 
maken een erfdeling van de nalatenschap van wijlen Hendirk van der Schoor en Elizabet Peter Hamers

1ste lot - Andries van Tilburg
1 - 1 lopen land in een perceel genaamd de Halve weijde, te Udenhout in de Molenstraat,
e.z. Cornelis van Hees, a.z. gemene weg, e.e. Gerrit van Cleef, a.e. de verkrijgster van het volgende lot
belast met jaarlijks1 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan de heer advocaat Smits te sBosch
2 - land en schaarbos, te Loon op Zand

2de lot - Hendrina Adriaen van der Schoor (minderjarig)
1 - 1 lopen land in een perceel genaamd de Halve weijde, te Udenhout in de Molenstraat,
e.z. Jan van Hees, a.z. gemene weg, e.e. Peter Hamers, a.e. de verkrijger van het eerste lot
belast met 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heer advocaat Smits te sBosch

3de lot - Hendrik, Adriaen en Maria Peter van der Schoor (minderjarig)
een weiland genaamd het Latbosch, te Udenhout in de Molenstraat,
e.z. Adriaen van der Schoor, a.z. en e.e. Peter Peter Hamers, a.e. een weg

4 november 1775    494/3v-5

Peter Vermelis, voor 1/15 deel
Jan Cornelis Martens, mede voor zijn afwezige broers en zusters Cornelis, Willem, Francis, Maria 
getrouwd met Peter Wijnand Verhoeven, en Clazijna, voor 1/15 deel,
Jan Cornelis Martens als voogd over de 4 kinderen van Adriaen Vermelis en Jenneke Peter van Irsel, 
genaamd Peter, Arnoldus, Cornelis en Anna Maria voor 1/15 deel,
Adriaen Jan van den Bijgaert als man van Clazijna Jan Vermelis, mede voor zijn schoonzussen en 
zwagers genaamd Aart, Maria getrouwd met Adriaen Jan Kuijpers, Johanna en Anna voor 1/15 deel
Jan Peter van Riel als man van Johanna Huijbert Geerts voor 1/15 deel,
Nicolaas Paulusse namens zijn moeder Hendrina Hendrik van Beurden, weduwe van Jacobus 
Paulusse voor 1/6 deel,
Jan Laurens van Beurden mede voor zijn afwezige broers en zusters genaamd Hendrik, Geert Adriaen, 
Elizabet getrouwd met Jan van Dijk en Maria getrouwd met Jan Adriaen Pijnenburg voor 1/6 deel,
allen samen voor 1/3 deel, ter eenre,
Thomas Marten de Bruijn voor 1/3 deel ter andere zijde,
allen erfgenamen van Elizabet Thomas van Beurden, eerder weduwe van Dirk van Elens en naderhand 
huisvrouw van Adriaen Huijbert van Hees,
verdelen haar nalatenschap.
Thomas Marten de Bruin krijgt:
akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen, genaamd de Koeijweij,
e.z. weduwe Martin van Abeelen, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. hoeve van de prins van Sultzbach
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Hij moet aan alle comparanten ter eenre een bedrag van 20 gulden betalen

18 maart 1776    494/11v-15v

Peter Adriaen Joordens en Joost Adriaen Joordens ter eenre, en Willem Piggen en Peter Jan van den 
Broek als voogden over de 6 kinderen van wijlen Adriaen Cornelis Schapendonk, verwekt uit Jenneke 
Wouter Piggen, genaamd Cornelia, Johanna, Maria, Adriana, Willemina en Cornelis,
en Joost van Abeelen en Gijsbert Peter van Rijswijk voogden over het kind van Joost van Abeelen en 
wijlen Petronella van Rijswijk, genaamd Johanna, ter andere zijde,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Maria Steven Span, weduwe Jan Joordens

1ste lot - Peter Adriaen Joordens en Joost Adriaen Joordens
1 - akkerland, genaamd het Steeke, 10 lopen, te Udenhout,
oost pastoor Watering, west de straat, zuid Aart Bergmand, noord de lei
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 - akkerland genaamd den Bundacker, 1 lopen, als voor,
oost en zuid Adriaen Vermeer, west en noord weduwe Jan Schapendonk
3 - akkerland, genaamd den Agtersten acker, 11/2 lopen. als voor,
oost, west en zuid de mededelers, noord Adriaen Vermeer
4 - bos, 3 lopen, aan het Quaadgat,
oost Nicolaas van Irsel, west de mededelers, zuid de lei, noord (niet ingevuld)
5 - zuidwaartse helft broekveld, genaamd den Beemd, in het geheel 4 lopen, 
oost Aart Bergmans, west Gerrit Witlox, zuid Jan van Berkel, noord de erfgename
6 - Loon op Zand 
7 - Loon op Zand
8 - Tilburg
9 - geld

2de lot - Cornelia, Johanna, Maria, Adriana, Willemina en Cornelis Schapendonk (minderjarig)
1 - huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelag, 1 1/2 lopen, te Udenhout,
oost en zuid Adriaen Vermeer, west de straat, noord een erfsteeg
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Jan Denis Schapendonk
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in den Huijsacker,
oost de mededelers, west Adriaen Vermeer, zuid Aart Bergmans, noord de erfsteeg
3 - akkerland, genaamd het Swart Akkerke, 1 lopen, als voor,
oost en west de mededelers, zuid en noord Adriaen Vermeer
4 - weiland genaamd den Hooge weijde, 1 lopen, als voor,
oost en noord de erfgenamen, west Adriaen Vermeer, zuid weduwe Jan van Irsel
5 - weiland genaamd den Agterste weijde, als voor, 2 lopen,
oost en west de erfgenamen, zuid weduwe Jan van Irsel, noord Adriaen Vermeer
6 - weiland genaamd het Haverweijke, 2 lopen, als voor,
oost en west Adriaen Vermeer, zuid Aart Bergmans, noord de erfgenamen
7 - akkerland genaamd den Leegen acker, 2 1/2 lopen, als voor,
oost Adriaen Vermeer, west de mededelers, zuid Jan Cornelis Hamers, noord de erfsteeg
8 - noordwaartse helft broekveld, genaamd den Beemd, in het geheel 4 lopen, als voor,
oost Aart Bergmans, west Nicolaas van Broekhoven, zuid delers 1ste lot, noord Peter Couwenberg
9 - heide, 3 lopen, als voor aan het Quaadgat,
oost delers 1ste lot, west deze delers, zuid de lei, noord weduwe Johannes Schapendonk
10 - heibodem te Drunen

3de lot - Johanna van Abeelen (minderjarig)
1 - 1/4 deel in een onbedeeld broekveld, in het geheel 4 a 5 lopen, in de Udenhout in de Cnaperije,
oost Klaas Verhoeven, west en zuid heer Jacobus Watrin, noord de lei
2 - geld
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18 maart 1776    494/15v-17v

Peter en Joost Adriaen Joordens maken een erfdeling van de goederen die hen vandaag zijn 
aanbedeeld van hun zuster Maria Steven Span weduwe Jan Adriaen Joordens

1ste lot - Peter Adriaen Joordens
1 - zuidwaartse helft in akkerland genaamd het Steeke, in het geheel 10 lopen, te Udenhout,
oost pastoor Watering, west de straat, zuid Aart Bergmans, noord deler volgende lot
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 - akkerland genaamd de Bundacker, 1 lopen, als voor,
oost en zuid Adriaen Vermeer, west en noord weduwe Jan Schapendonk
3 - akkerland, genaamd den Agtersten acker, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en west kinderen Adriaen Schaependonk, zuid en noord Adriaen Vermeer
4 - zuidwaartse helft in een broekveld, genaamd den Beemd, in het geheel 4 lopen, als voor,
oost Aart Bergmans, west Gerrit Witlox, zuid Jan van Berkel, noord de lei
5 - 1/3 deel in een hond heide in Loon op Zand in ´t moer
6 - idem op de Molenstraat

2de lot - Joost Adriaen Joordens
1 - noordwaartse helft in akkerland genaamd het Steeke, in het geheel 10 lopen, te Udenhout,
oost pastoor Watering, west de straat, zuid deler eerste lot, noord de lei
2 - bos, 3 lopen, aan het Quaadgat, als voor,
oost Nicolaas van Irsel, west kinderen Adriaen Schapendonk, zuid de lei, noord op een spie uitlopend
3 - Tilburg

18 maart 1776    494/18-19v

Gijsbert Peter van Rijswijk voor de ene helft,
en Willem Piggen en Peter Jan van den Broek als voogden over de voogden van de 6 kinderen van 
wijlen Adriaen Cornelis Schaependonk en Jenneke Wouter Piggen genaamd Cornelia, Johanna, Maria, 
Adriana, Willemina en Cornelis, voor de andere helft,
maken een verdeling van hun erfenis van hun  "oud meuij"  Maria Steven Span weduwe Jan Joordens, 
volgens contract tussen Jan Joordens als man van Maria Steven Span en Gijsbert Peter van Rijswijk en 
Cornelia Span weduwe van Adriaen Schaependonk, voor notaris Althoffer op 28 juni 1742

1ste lot - Gijsbert Peter van Rijswijk
1 - akkerland genaamd de Verlooren Kost (Rost?), 3 lopen, te Udenhout,
oost een erfweg, west en noord erfgenamen Jan Dolken, zuid Nicolaas Jan Verhoeven
2 - heiveld, 3 lopen, als voor,
oost weduwe Jan Schapendonk, west de heer pastoor Watrin, zuid Adriaen Vermeer, noord de overige 
erfgenamen
3 - 1/4 deel in een uitgedolven moerveld, in het geheel 6 lopen, als voor,
oost Jan Verhoeven, west de heer pastoor Watrin, zuid de overige erfgenamen, noord de lei

2de lot - Cornelia, Johanna, Maria, Adriana, Willemina en Cornelis Schapendonk (minderjarig)
1 - de helft in akkerland, genaamd den Leegen acker, 5 lopen, te Udenhout
oost, zuid en noord de erfgenamen, west Adriaen Vermeer,
2 - helft in akkerland, genaamd den Huijsacker, 3 lopen, als voor,
oost Willem Cornelis Hamers, west de overige erfgenamen, zuid Aart Bergmans, noord een gemene 
steeg

25 maart 1776    494/19v-20v
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Maria Jan Emme voor haar moeder Peternel van de Pasch, laatst weduwe van Jan Emme, wonende te 
Enschot, die verhuurt aan Joost Leermans te Udenhout,
huis, schuur, schop en bakhuis, met 11 lopen, akkerland en weiland, aan elkaar gelegen te Udenhout 
op het Hooghout, zoals die hoeve nu in pacht is door Arnoldus Hamers,
voor een periode van 4 jaar
jaarlijks voor 20 gulden voorlijf, 31 vaten rogge (lichtmis), 16 vaten boekweit BM (Bamis)
4vaten zijn voor de verpachtster de rest is voor het Brands vrouw gasthuis te sBosch
de huurder moet jaarlijks dekken 150 rogge dakstro

2 mei 1776    494/21-22

Jacobus van Laarhoven verklaart van nu af aan het recht van overweg te geven aan Adriaen Jan 
Verhoeven, Peter Hendrik van Irsel t.b.v. zijn huisvrouw Maria Anna Jan van Zon eerder weduwe van 
Laureijs Peter Vermeer de tocht, en hun 4 onmondige kinderen genaamd Elizabet, Jan, Maria en 
Peternel het erfrecht en Geert Adriaen van de Zande te Drunen
om met kar en paard en doordrijven van beesten uit hun percelen beemden genaamd Wolfsbeemden te 
Udenhout aan de Zandkant
De verkrijgers zijn wel gehouden om voor 1/4 deel de weg te onderhouden met bruggen en beren en 
wat dies meer zij

22 november 1776    494/30v-34v

Jan Thomas van Rijswijk, Maria Thomas van Rijswijk en Willem Hamers en Geert Hendrik Bertens als 
voogden van het kind van wijlen Thomas van Rijswijk en Adriaentje Gojaart de Jong, genaamd Andries, 
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun genoemde ouders.

1ste lot - Jan Thomas van Rijswijk
1 - huis, schop en bakhuis met aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout t.p. den hoek,
oost weduwe Jan Verhoeven, zuid, west en noord weduwe Aart Verhagen
2 - weiland, genaamd het voorste Weijke, 1 lopen, als voor,
3 - weiland, genaamd de Leege weij, 2 lopen, als voor,
4 - weiland en broekveld, genaamd het Veldeke, 3 lopen, als voor,
5 - weiland genaamd het Heesevelde, 1 lopen, als voor,
6 - broekveld, genaamd de Reep, 1/2 lopen, t.p. als voor,
de laatste 5 percelen zijn achterelkaar gelegen,
oost weduwe Adriaen de Jong, west weduwe Aart Verhaegen, zuid prins van Salm Salm, noord 
weduwe Jan Schapendonk
7 - heide te Loon op Zand (cijnsplichtig aan de heer van Loon)

2de lot - Maria Thomas van Rijswijk
1 - akkerland en bos, te Tilburg
2 - hooiland te Waalwijk
3 - hooiland te Engelen
4 - broekveld, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat, genaamd het Schoorstraats veldeke
oost Aart Bergmans, zuid Jacobus Watrin, de waterlaat tussen beide, west weduwe Mattijs van Irsel, 
noord kinderen Cornelis van Loon
5 - broekveld, 3 lopen, in een meerder veld, genaamd de Groote Koeijkamp, als voor,
oost weduwe Adriaen Nouwens, zuid Peter Jorisse, west kinderen Hendrik van Broekhoven, noord Aart 
Wolfs
6 - akkerland, genaamd de Wetering, 2 lopen, als voor t.p. den Hoek,
oost Catrina Adriaen van Deursen, zuid weduwe Jan Verhoeven, west weduwe Aart Verhagen, noord 
Jan Babtist Wagenberg
7 - weiland, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
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oost Arnoldus van Roessel, zuid Jan Miggiel Koolen, west Giersbergse steeg, noord kinderen Gerrit 
van Es
8 - heiveld, 1/2 hond, in de Brand als voor,
oost Jan Klaas Lommers, verder onbekend
9 - heibodem te Helvoirt

3de lot - Andries Thomas van Rijswijk (minderjarig)
1 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Loon op Zand
2 - akkerland als voor
3 - akkerland als voor
4 - houtbos als voor
5 - straaiselveld als voor
6 - heibodem als voor
7 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout, genaamd den Bremweij,
oost en west weduwe Aart Verhaegen, noord Jan Thomas van Rijswijk, zuid weduwe Adriaen van Irsel
8 - akkerland, 4 lopen, genaamd den Grooten acker, als voor,
oost Jan de Ridder, west de deler dezes, zuid weduwe Adriaen van Irsel, noord weduwe Aart Verhagen
9 - weiland en een ven, 3 lopen, als voor genaamd de Schoorstraatse weij,
oost Miggiel Pijnenburg, zuid en west Bartel Frijssen, noord Joost van Irsel
10 - heiveld, 3 lopen,
oost Bartel Frijsen, noord Niclaas Verhoeven, west Jan Vermeer, zuid Jan Kruijssen

4 januari 1777    494/36v-44

Jan Janse van Strijthoven en Peter Janse van Strijthoven maken een erfdeling van de nalatenschap 
van hun ouders Jan Embert van Strijthoven en Elizabet Peter Witlox

1ste lot - Jan Janse van Strijthoven
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adam Smolders, a.e. en e.e. de Gommelse straat, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het arme manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks 17 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd het Veldeke, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. de mededeler, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. de Gommelse straat
3 - akkerland, 3 lopen, genaamd den agterste Peere Acker, als voor,
e.z. Adriaen van Irsel, a.z. kinderen Adriaen Vermelis, e.e. Klaas Verhoeven, a.e. Catrina van Keulen
4 - akkerland, 1 lopen, genaamd Schoutene veld, als voor bij Brabants hoek,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. kinderen Cornelis Jan Martens
5 - akkerland, 1 lopen, genaamd den Rug, als voor in Brabants hoek,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.e. Adam Smolders, e.e. erfgenamen Jan de Cort, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1/2 vat boekweit aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch de 
heer rentmeester Abram Verster
belast met jaarlijks 1 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
6 - akkerland, 8 lopen, als voor, genaamd den voorsten Brabants hoek
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. Adriaen van Irsel, b.e. kind van Willem van Roessel
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan Peter Scheffers te sBosch
belast met jaarlijks 1 vat (van 3 pinten) rogge aan Wijnant Verhoeven
belast met jaarlijks 3 gulden aan de blok van het Ortheneinde te sBosch
7 - weiland, 3 1/2 lopen, genaamd den Ris, als voor aan de Gommelse straat,
e.z. kinderen Aart Pijnenburg, a.z. Adriaen Verhoeven, e.e. Gommelse straat, a.e. Catrina van Keulen
8 - weiland, 6 1/2 lopen, genaamd de voorste Hoekweij, als voor,
e.z. mededelers, a.z. weduwe Marcelis van Hees, e.e. Peter van Broekhoven, a.e. de Gommelse straat
9 - broekveld, 3 lopen, genaamd het Veldeke, als voor t.p. den Quaaden dijk,
e.z. Antonij van Irsel, a.e. kinderen Peter van den Bosch, e.e. kinderen Adriaen van Doesburg, a.e. de 
Gommelse straat
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belast met jaarlijks 6 stuivers 4 duiten cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
10 - broekveld, 2 lopen, genaamd de Paarde weij, als voor, bij de Gommelse straat,
e.z. kinderen Adriaen van Doesburg, a.z. kinderen Aart Witlox, e.e. Adriaen Cornelis van Irsel, a.e. 
Arnoldus Denis van den Boer
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de blok van St. Jorisstraat te sBosch
11 - broekveld, 1 lopen, genaamd de voorste Rooting, in de Biezenmortel,
e.z. en e.e. Catrina van Keulen, a.z. de mededeler, a.e. Miggiel van den Heesacker
12 - heibodem, genaamd den Ester, als voor in de Gommelse straat,
e.z. kinderen Jacobus van Broekhoven, a.z. Jan Raijmakers, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. de 
Gommelse straat
13 - de helft in 3/7 deel van land en houtbos, als voor in de Brand, 2 1/2 lopen, genaamd den Holle 
kant,
e.z. de mededeler, a.e. Adriaen Bastiaen van de Plas, e.e. de kleine Giersbergse duin, a.e. de 
verkrijger
14 - de helft in 3/7 deel, land en houtbos, 2 1/2 lopen, genaamd in den Hof, als voor,
b.z. Adriaen Bastiaen van de Plas, e.e. de mededeler, a.e. de gemene weg
15 - de helft in 3/7 deel in een quaad broekveld, zijnde het achterste lot, 10 lopen, als voor in de Brand, 
genaamd Flooren Veld,
e.z. Adam Smolders, a.z. erfgenamen Hermen Kuijpers, e.e. erfgenamen Jan Span, a.e. Peter 
Joordens
16 - de helft in 3/7 deel in een heiveldeke, het achterste deel, 1 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaen Bastiaen van de Plas, a.z. erfgenamen Klaas Daandels, a.e. Gommelse straat
13de-16de perceel belast met jaarlijks de helft in 12 vaten rogge: 4 vaten aan jonker Bex te Moergestel, 8 
vaten aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks de helft in 3/7 deel van 6 gulden aan de bok van de Vughterstraat te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 3/7 deel in 1 gulden 10 stuivers aan het kantoor van de heer Tengnagel te 
sBosch
belast met jaarlijks de helft in 3/7 deel in 13stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
17 - een heibodem, 3 lopen, te Helvoirt
18 - heibodem te Helvoirt
19 - hooiland te Waalwijk
20 - hooiland te Bokhoven

2de lot - Peter Janse van Strijthoven
1 - huizing en schop, met aangelegen erf, 5 roeden, te Udenhout aan de Cruijsstraat,
e.z. Jan van Helvoirt, a.z. en e.e. Daniel Vermeer, a.e. de gemene straat
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd Dirk Emme, als voor in de agtersten Brabants hoek,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. armen van Udenhout, e.e. de verkrijger, a.e. kinderen Cornelis Jan 
Martens
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester Abram 
Verster
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerder pacht aan hetzelfde kantoor (bisschoppelijke goederen te 
sBosch)
3 - akkerland, 3 1/2 lopen, genaamd Lijnen acker, als voor,
e.z. de verkrijger, a.e. en e.e. de gemeint, a.e. Pieter Adriaen Brekelmans
belast met jaarlijks 10 duiten aan de domeinen van Brabant
4 - akkerland, 2 lopen, genaamd het Sitserse, als voor,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. kinderen Cornelis Jan Martens, e.e. de gemeint, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 2 stuivers7 penningen in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
5 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. de mededeler, a.z. de verkrijger, e.e. de gemeint, a.e. Peter Adriaen Brekelmans
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht van 3 gulden aan de armen van Udenhout
6 - akkerland, 2 lopen, als voor in Biezenmortel,
b.z. Adriaen Verhoeven e.e. een mestweg, a.e. Andries van den Bosch
7 - akkerland, 3 lopen, genaamd de voorste Peere Acker, als voor op het Winkel,
e.z. en e.e. Antonij Klaas Deckers, a.z. Adriaen Verhoeven, a.e. de gemene straat
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belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers 5 duiten aan de domeinen van Brabant
8 - akkerland, 2 lopen, genaamd de Kuesweij, als voor,
e.z. Adriaen Cornelis van Irsel, a.z. de mededeler, e.e. Antonij Klaes Deckers, a.e. de gemene straat
9 - weiland, 3 1/2 lopen, genaamd Mechelen Kuesweij, als voor,
e.z. Adriaen van Irsel, a.z. erfgenamen Wouter Piggen, e.e. de verkrijger, a.e. de straat
10 - weiland, 1 lopen, genaamd Kijf kampe, als voor in de Gommelse straat,,
e.z. weduwe Marcelis van Hees, a.z. de gemene straat, e.e. Catrina van Keulen, a.e. geefhuis van 
sBosch
11 - weiland, 2 1/2 lopen, genaamd de agterste hoekweij, als voor op het Gommelaar,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. de mededeler
12 - broekveld, 2 1/2 lopen, genaamd de Meertrijt, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Jan van Broekhoven, a.z. Robbert Brekelmans, e.e. Klaas Verhoeven, a.e. Robbert 
Brekelmans
13 - broekveld, 3 lopen, genaamd de Meeuwis, als voor in de Groenstraat,
e.z. Antonij Pullens, a.e. weduwe Hendrik Peter Heijmans, e.e. Jan Verhoeven, a.e. Aart Geert Witlox
14 - broekveld, 2 lopen, genaamd de Leijweij, als voor aan de Gommelse straat,
e.z. weduwe Klaas Lommers, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Adriaen Kruijssen, a.e. de lei
15 - broekveld, 1 lopen, genaamd de agterste Rooting, als voor in de Biezenmortel,
e.z. de mededeler, a.z. weduwe Adriaen van Irsel, e.e. Miggiel van den Heesacker, a.e. Cornelis van 
Broekhoven
belast met jaarlijks 2 stuivers 3 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
16 - de helft in 3/7 deel akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Brand,
e.z. en e.e. de mededeler, a.e. Adriaen Bastiaen van de Plas, a.e. de kleine Giersbergse duin
17 - de helft in 3/7 deel houtbos, 2 lopen, als voor,
e.z. Antonij Klaas Deckers, a.e. Adriaen Bastiaen van de Plas, e.e. de verkrijger, a.e. kleine 
Giersbergse duin
18 - de helft in 3/7 deel in een houtbos, 1/2 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plas, a.e. Anotnij Klaas Deckers, e.e. een gemene mestweg, a.e. (niet 
ingevuld)
19 - de helft in 3/7 deel in een weiland, 1 1/2 lopen, genaamd het Brands weijke, als voor,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plas, a.z. en e.e. gemene weg, a.e. de verkrijger
20 - de helft in 3/7 deel in een heiveldeke, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaen Bastiaen van de Plas, a.z. gemene steeg, a.e. de Gommelse straat
21 - de helft in 3/7 deel in een quaad broekveld en waterpoel, zijnde het voorste lot, 10 lopen, als voor,
e.z. Adam Smolders, a.z. erfgenamen Hermen Kuijpers, e.e. erfgenamen Jan Span, a.e. Peter 
Joordens
uit het 16de-21ste perceel:
belast met jaarlijks de helft in 12 vaten rogge: 4 vaten aan jonker Bex te Moergestel, 8 vaten aan de 
armen van Udenhout
belast met jaarlijks de helft in 3/7 deel van 6 gulden aan de blok van de Vughterstraat te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 3/7 deel in 1 gulden 10 stuivers aan het kantoor van de heer Tengnagel te 
sBosch
belast met jaarlijks de helft in 3/7 deel in 13 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
22 - heibodem in Helvoirt
23 - hooiland te Waalwijk
24 - hooiland te Bokhoven
(de hoeve in dit tweede lot wordt op dezelfde dag verhuurd aan Jan Adriaen Marcelisse voor de tijd van 
8 jaar. Hij bewoond die hoeve dan al.
68 gulden voorlijf, 12 zakken rogge en 5 zakken boekweit jaarlijks,

25 januari 1777    494/45v-49v

Wouter Jan Span, Willem van Broekhoven als man van Maria Jan Span, Adriaen Jan Span, Elizabeth 
Jan Span en Cornelis Jan Span maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Wouter 
Span en Cornelia Jan Wolfs
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1ste lot - Wouter Jan Span

1 - akkerland, genaamd den Santacker, met de huisplaats, samen 2 lopen, te Udenhout aan de 
Zandkant,
e.z. juffrouw Snel, a.z. en e.e. Jacobus van Laarhoven, a.e. de gemeint van Giersbergen
2 - weiland en turfveld, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en noord Jacobus van Laarhooven, west, juffrouw Snel, zuid Geert van Broekhoven
belast met jaarlijks 1 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester Abram 
Verster te sBosch
3 - broekveld op het Schouwbroek, 1 lopen, als voor achter de Schoorstraat,
zuid erfgenamen Andries Verhaegen, noord Willemijn Schapendonk, oost weduwe (niet ingevuld), west 
weduwe Adriaen de Jong
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijke kantoor
4 - heiveld, 2 lopen, genaamd den Buund, als voor in de Brandse steeg
oost Peeter Franken, west Jan Miggiel Koolen, zuid Gerrit van Broekhoven, noord de lei

2de lot - Willem van Broekhoven
1 - akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, zijnde het eerste lot in de Hemelrijkse hoeve
e.z. en b.e. juffrouw Snel, a.z. Geert Wouter van Broekhoven
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester Abram 
Verster te sBosch
2 - 1/6 deel onbedeeld broekveld of turfveld genaamd den Reijt, in het geheel 1 1/2 lopen, als voor bij 
de Brand,
zuid weduwe Jan van Broekhoven, noord Cornelis van Hees, de einden onbekend
belast met 1/6 deel in 6 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor

3de lot - Adriaen Jan Span
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Molenstraat, genaamd de Garstvelde,
west Hendrik van Irsel, oost Adriaen Vermeer, zuid en noord een gemene weg
belast met jaarlijks 5 vaten en 3 kannen rogge in een meerdere pacht van 2 mud 3 1/2 zak rogge aan 
de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen
2 - weiland, 2 lopen, als voor achter de Houtse straat,
noord pastoor Watering, zuid de twee steegden, oost en west weduwe Nicolaas Piggen en Francis Bex

4de lot - Elizabeth Jan Span
1 - akkerland, 1 1/4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers
oost en zuid Gijsbert van den Hoove, west een gemene weg, noord (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het Brands Vrouwe gasthuis te sBosch
2 - akkerland, 3 lopen, als voor aan de Spijkerkant,
oost Francis van Broekhoven, west Daniel van Zon, zuid kinderen Jan van de Pas, noord de gemene 
weg genaamd den Spijkerkant
3 - turfveld, 1 lopen, genaamd den Kleijne Buund, als voor in de Brandse steeg
zuid weduwe Govert Ophorst, noord Geert van Broekhoven, west erfgenamen Martinus Maas, oost 
Peter Franken

5de lot - Cornelis Jan Span
1 - weiland en bos, genaamd de Koeij Weijde, 4lopen, te Udenhout aan de Zandkant bij de Hemelrijkse 
hoeve
zuid de lei, noord en oost juffrouw Snel, west Wouter Adriaen Span
belast met jaarlijks 10 stuivers 8 penningen in een meerdere rente van 1 gulden 8 stuivers aan de Blok 
van de Vughterdijk te sBosch
2 - weiland, 1/5 hond , als voor in de Brand,
west en noord weduwe Govert Ophorst, oost weduwe Mattijs van Irsel, zuid de lei
3 - akkerland, 1 lopen, als voor,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



oost weduwe Mattijs van Irsel, west erfgenamen Paulus Nouwens, zuid weduwe Govert Ophorst, noord 
de gemeint van Drunen
4 - uitgeturfd veld, 2 lopen, als voor in de Brand,
west Gerrit van Irsel, oost Klaas Lommers, zuid Seeger Peter Mattijsse, noord Jan Antonij Broeren Aart 
Wolfs
5 - onbedeelde helft in een uitgeturfd veld of waterpoel, in het geheel 1 lopen, als voor 
reengenoten onbekend

het 2de, 3de en 4de perceel belast met jaarlijks 9 stuivers 6 penningen in een meerdere rente van 5 
gulden aan (niet ingevuld) te sBosch

6 februari 1777    494/49v-57

Peter Zeger Mattijsse, Jan Zeger Mattijsse, Willem Zeger Mattijsse, Norbert Zeger Mattijssen, Hendrik 
Zeger Mattijsse, Adriaen Zeger Mattijsse, Emmert Emme als man van Geertruij Zeger Mattijsse, 
Martinus de Lepper als man van Johanna Zeger Mattijsse,
en Adriaen Zeger Mattijsse en Emmert [Emme als voogden over de kinderen van Cornelis Zeger 
Mattijsse, en Jenneke Adriaen van den Brekel, genaamd Zeger en Peter
en Jan Laurens Elisse en Maria Laurens Elisse en Adriaen Zeger Mattijsse en Emmert Emme als 
voogden over de 4 kinderen van Laurens Jan Elisse verwekt bij Adriaentje Zeger Mattijsse, genaamd 
Zeger, Johannes, Cornelis en Willem,
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Zeger Peter Mattijsse en Maria Adriaen 
Robbe

1ste lot - Peeter Zeeger Mattijsse
1 - land en weiland en bos, 6 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. kinderen Jan Span, a.z. Adriaen Span, e.e. de lei, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Tengnagel
belast met jaarlijks 1/8 deel in 1 gulden 8 stuivers aan (niet ingevuld)
2 - broekveld, genaamd de Meuwisse, als voor bij de Gommelse steeg,
e.z. en e.e. Steven Willem Burgmans, a.z. (niet ingevuld), a.e. Willem Bouwens
belast met jaarlijks 5 stuivers 7 duiten cijns op de hoeve in Biezenmortel (=Vosselaer)
3 - uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor in de Brand,
e.z. Adriaen van Irsel, a.z. kinderen Arnoldus Robbe, b.e. onbekend
4 - uitgeturfd moerveld, 1 1/2 lopen, als voor in de Brand
e.z. Frijs Verhoeven, a.e. de lei, b.e. onbekend
belast met jaarlijks12 duiten in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

2de lot - Willem Zeger Mattijsse
broekveld, 4 lopen, te Udenhout, genaamd den Assent,
b.z. Nicolaas Verhoeven, e.e. een steeg, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

3de lot - Hendrik Zeeger Mattijssen
1 - akkerland, 5 lopen, te Berkel
2 - oostwaartse helft in een weiland, in het geheel 6 lopen, te Udenhout, op de Gommelse straat,
e.z. Willem Denis Schapendonk, a.z. een steeg, e.e. de straat, a.e. kinderen Jan Brekelmans

4de lot - Norbert Zeger Mattijsse

westwaartse helft in een weiland, in het geheel 6 lopen, te Udenhout, op de Gommelse straat,
e.z. Willem Denis Schapendonk, a.z. een steeg, e.e. de straat, a.e. kinderen Jan Brekelmans

en geld
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5de lot - Martinus de Lepper
heiveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Andries Cornelis Driessen, a.z. Hendrik Verhoeven e.e. de steeg, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 8 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

6de lot - Willem Zeeger Mattijsse (1/3), Jan Zeger Mattijsse (1/3), Jan Laurens Elisse, Maria Lourens 
Elisse,, Zeger Jan Elisse, Johanna Jan Elisse, Cornelis Jan Elisse en Willem Jan Elisse (minderjarig, 
samen 1/3 deel)
1 - 7 te Oisterwijk
8 - hooiland te Baardwijk

niets meer in Udenhout

29 september 1777    494/68-72

Pieter, Cornelis, Jan en Maria Michiel Peeter Coolen, maken een erfdeling van de nalatenschap van 
Michiel Peter Coolen en Maria Cornelis de Cort
1ste lot - Pieter Michiel Coolen
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel, in de huisakker, in het geheel 14 lopen,
zuid Cornelis Koolen, noord weduwe Miggiel Koolen, oost weduwe Hendrik Heijmans, west Geert 
Stoeldraijers
2 - akkerland, 3 lopen, als voor, in de huisakker,
zuid Geert Stoeldraijers, west kinderen Adriaen Vermelis, noord Cornelis Koolen, oost Andries van den 
Bosch
3 - weiveld en bos, genaamd het Rouwbosch, 7 lopen, als voor,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. Michiel van den Heesacker, a.e. Andries van 
den Bosch
belast met jaarlijks een cijns aan het kantoor der episcopale goederen "soo groot en kleijn deselve van 
ouds vergolden is geweest"
4 - weiland, 6 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
noord Adriaen Maes, zuid kinderen Geert van Es, west Daniel van Zon of de scheiding van het 
Giersbergs broek
5 - heiveld, genaamd den Ijser, 7 lopen, als voor in het Winkels broek aan de Gommelse straat
e.z. Willem Denis Schapendonk, a.e. kinderen Ariaen Elissen, e.e. H. geest van Den Bosch, a.e. de 
Gommelse straat
6 - 1/12 deel in een uitgeturfd moerveld, genaamd den Langen beemd,  als voor in de Brand, tussen de 
ringgenoten
7 - 1/5 deel in een uitgeturfd moerveld, als voor, naast het voorschreven perceel, tussen de ringgenoten

2de lot - Cornelis Michiel Coolen
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, 9 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Jan en Maria Michiel Koolen, a.z. kinderen Cornelis Martens, e.e. Peter Michiel Koolen, a.e. de 
straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge in twee renten aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
2 - akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Michiel Koolen, a.z. en e.e. Jan en Maria Michiel Koolen, a.e. de straat
3 - 2 percelen weiland aan elkaar gelegen, genaamd de Groote en Kleijne weijde, 5 1/2 lopen, als voor,
zuid Peter Michiel Koolen, noord weduwe Michiel Koolen, oost Maria Michiel Koolen, west weduwe 
Sijmon Priems
belast met jaarlijks 5 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
4 - broekveld, genaamd de Meeuwisse, 5 lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. Jan Crijn van Strijthoven, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. Jan Wouter van Broekhoven, a.e. kinderen 
of erfgenamen Cornelis Pijnenburg
5 - broekveld, genaamd Beesteveld, 12 lopen, in het Winkels broek,
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e.z. Nicolaas Witlox, a.e. Catrina van Keulen, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 stuiver aan de domeinen van Brabant

3de lot - Jan Michiel Koolen
1 - akkerland genaamd den Helacker, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. kinderen Peter van Broekhoven, a.e. weduwe Michiel Peter Coolen, e.e. Nicolaas van de Pasch, 
a.e. Johannes Watering
belast met jaarlijks 2 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk,
2 - akkerland, 1 1/4 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Nicolaas van de Pas, a.e. kinderen Cornelis Jan Martens, a.e. Michiel van de Heesacker
belast met jaarlijks 13 stuivers aan (niet ingevuld) Lamleij(?) in een meerdere rente te sBosch
3 - weiveld, genaamd de Gommerse weij, 6 lopen, als voor op het Gommelaar,
e.z. Johannes Watering, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. Adriaen Peter Vermeer
4 - broekveld, genaamd den Buunder, 5 lopen, als voor in de Brandse steeg,
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Antonij Hendrik van Irsel, e.e. de heer Francois van Baalen, a.e. 
Willem Denis Schapendonk,
5 - in het Bossche veld
6 - een jaarlijkse en erfelijke korenpacht van 4 vaten rogge, nu betaald door Jacobus Cornelis van de 
Pasch te Helvoirt uit onderpanden te Udenhout aan de Geelingse straat

4de lot - Maria Michiel Koolen
1 - akkerland, genaamd de Wouwer, 7 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. armen van Oisterwijk, a.z. Jan Raijmakers, e.e. weduwe Jan Adriaen van Irsel, a.e. Thomas Govert 
van Irsel
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen in een meerdere cijns aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch
2 - weiland , met de helft van de steeg genaamd Klappenher, 1 1/2 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. kinderen Cornelis Jan Martens, a.e. Embert Willem Bouwens, e.e. Cornelis Michiel Koolen, a.e. de 
voornoemde steeg
3 - weiveld, nieuw erf, 3 lopen, als voor,
e.z. Peter Heijmans, a.z. Martinus van Krieken, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan het kantoor der domeinen van Brabant
4 - houtveld, genaamd de Hoekweij, als voor bij de Gommelse straat,
e.z. en e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.z. weduwe Adriaen Adriaen van Irsel, a.e. kinderen Peter van 
Broekhoven
5 - houtveld genaamd de Loot, 2 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. kinderen Cornelis Jan Martens, e.e. Steeven Burgmans, a.e. Jan Adriaen 
Piggen

20 oktober 1777    494/75v-77v

Embert Schonk, armmeester te Oisterwijk verhuurt aan Gerrit Peter Verhoeven te Udenhout één van de 
hoeven in de Mortel voor een periode van 12 jaar.
De schuur, het schop en het bakhuis samen met Gojaart de Jong.

30 oktober 1777    494/f.79-80

Abraham van Nahuijs, schoolmeester te Liempde en Susanna Broeksmit, echtelieden te Liemde, 
maken hun testament.

28 april 1778    494/82v-99v

de heer Arnoldus van Irsel, rooms werelds priester en kapelaan te Zevenbergen, Heiliger van Irsel, 
Josijna van Irsel, beide te Udenhout, de heer Franciscus van Irsel, theologant te Leuven, en Cornelis 
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Kools en heer Arnoldus van Irsel als voogden over het kind van Nicolaas van Broekhoven verwekt uit 
wijlen Adriana van Irsel, kinderen en kindskinderen van wijlen Adriaen Adriaense van Irsel en Maria 
Heijliger van Grevenbroek, maken een erfdeling de goederen die hen van hun ouders zijn aangestorven
alles conform eerdere testament van hun ouders, en hun moeder na overlijden van hun vader en met 
afzien van een prelegaat zoals in eerdere notariële akte is vastgelegd.

1ste lot - Heijliger Adriaen van Irsel
1 - huis, oliemolen met toebehoren, schuur, schop, paardenstal bakhuis en varkenskooi, hof en 
aangelegen weiland achter de schuur, 10 a 12 lopen, te Udenhout in de Slimstraat
oost Joost Cornelis van Irsel, west weduwe Arij Slots, zuid de verkrijger, noord de gemene straat
onder het toebehoren van de oliemolen vallen:
8 olievaten, al het gezaagde hout dat van pas komt, twee afgelegde stenen, alle keistenen die er zich 
bevinden ook de afgelegde, 2 ijzeren handbomen, 2 meelkuipen, schepbuis, harde windels, tinrekken 
en banken die vast zijn, alle olievaten, pinttrechters en bekkend, 3 haelen in het huis de het lankzeele
belast met jaarlijks (de oliemolen) 12 stuivers en uit de weide achter de schuur 4 penningen, beiden 
cijns aan de domeinen van Brabant
2 - weiland, genaamd de Steenovens weijde, 3 lopen, als voor,
oost Joost Cornelis van Irsel, west weduwe Arij Slots, zuid en noord de verkrijger
3 - akkerland genaamd den Huijsacker, 5 a 6 lopen, als voor,
oost Joost Cornelis van Irsel, west weduwe Arij Slots, zuid Ardina van Grevenbroek, en de kinderen van 
de Lipstad, noord de verkrijger
belast met jaarlijks 8 stuivers 4 penningen aan de abdij van St. Geertrui de Leuven op St. Thomas
4 - akerland, genaamd als voor, 5 kwartier lopen, te Berkel
5 - akkerland, genaamd het Bosken 6 a 7 lopen als voor (Berkel?)
oost Willem Hamers, west en noord Adriaen Teurlings, zuid Jan van Rijswijk
belast met jaarlijks 11 vaten 3 koppen rogge in een meerdere pacht aan dhr. Nijste te sBosch
6 - akkerland genaamd de kleijne lange rugge, 2 lopen, als voor (Berkel/),
oost Adriaen Teurlings, west Cornelis Hamers, zuid Cornelis Jan Embert de Groot, noord Joost 
Cornelis van Irsel
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor van de rentmeester 
Verster te sBosch
7 - akkerland genaamd de Groote lange rugge, 4 lopen, als voor (Berkel),
oost Francis Maas, west Peter Franken, zuid Aart Bergmans, noord Joost Cornelis van Irsel
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor van de rentmeester 
Verster te sBosch
8 - akkerland met 2 weidjes aan elkaar gelegen als voor (Berkel?), genaamd Zeshoeven, 3 1/ 2lopen,
oost Jan Raijmakers, west weduwe Jan Heerkens, zuid pastoor Watering, noord Joost Cornelis van 
Irsel
9 - broekveld, genaamd den Berkelsen Beemd
10 - broekveld, het Quaadgat, 2 a 3 lopen, als voor,
oost erfgenamen Wouter Piggen, west weduwe Peter Hamers, zuid weduwe Jan Schapendonk, noord 
de lei
11 - moerbeemd, genaamd de Knutters, 4 a 5 lopen, als voor,
oost Willemijn Denis Schapendonk, west Francis Berkelmans, zuid Jan de Ridder, noord juffrouw Snel
12 - Loon op Zand (cijns aan de heer van Loon)
13 - Bezooien (cijns aan de heer van Bezooien)
14 - uitgeturfd moerveld, grootte onbekend, te Udenhout in de Brand,
tussen erven van weduwe Arij Slots
15 - weiland en houtveld, te Loon op Zand
16 - houtbos, te Loon op Zand
17 - heibodem te Loon op Zand
18 - geld

2de lot - Arnoldus van Irsel
1 - de helft in een huizing, schuur, schop, hof en aangelegen erf, 32 lopen, te Udenhout op de Loonse 
Molenstraat,
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oost en zuid Adriaen Vermeer, west Augustinus de Rooij, noord de mededelers
hierbij horen ook de platen en stenen die bij het huis liggen
belast met jaarlijks 1 gulden 1 stuiver aan de blok van de Vughterstraat te sBosch
belast met twee vaten rogge aan de erfgenamen van Van den Endepoel te sBosch
2 - heibodem te Drunen bij Giersbergen
3 - heibodem te Drunen
4 - moerbeemd te Moergestel
5 - houtbos genaamd de Roting, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost kinderen van Arien van Irsel, west Giel Willem Giele, zuid kinderen van Strijdhoven, noord Peter 
van Heeswijk
belast met jaarlijks 2 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
6 - houtbosje, 1 lopen, als voor in den Hoek op de Molenstraat,
oost weduwe Jan Schapendonk, west weduwe Aart Verhagen, zuid Jan van Rijswijk, noord weduwe 
Jan Verhoeven
7 - akkerland en houtbos en heide, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost en west kinderen Hendrik van Broekhoven, noord de duin, zuid de gemene baan
8 - houtbos genaamd de Blokskens, 5 a 6 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost Francis Robbe, west de gemene steeg, zuid Steven Burgmans, noord Jan van Ros
9 - akkerland, genaamd de Grintweij, 3 lopen, als voor in de Kuijl,
oost Francis Brok, west Klaas Verhoeven, zuid Jan Raijmakers, noord Jan Robbe
10 - akkerland, genaamd den Broekacker, 4 lopen, als voor op het Winkel,
oost de gemene straat, west Gijsbert van Rijswijk, noord weduwe Marcelis van Hees
11 - akkerland genaamd de Geer, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost Adriaen Hendrik Bertens, west Cornelis Jan Emmert de Groot, zuid Arien Bertens, noord Adriaen 
Vermeer
12 - houtbos, in 2 kopen bijeen gekomen, 3 a 4 lopen, als voor ten einde de twee steegden,
oost pastoor Watering, west erfgenamen Wouter Piggen, zuid Jan Willem Verhoeven, noord (niet 
ingevuld)
13 - houtbos, 4 a 5 open, als voor in de Brandse steeg,
oost de gemene steeg, west Antonij van Irsel, zuid weduwe Jan Schapendonk, noord Steeven 
Burgmans
belast met jaarlijks 15 stuivers 4 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
14 - 24 obligaties en geldbedragen

als naschrift:
deze deler moet een bedrag van 2800 gulden van zijn erfdeel aftrekken, omdat zijn studie zoveel meer 
had gekost dan van de andere kinderen.
Zijn moeder heeft hem in 1770 een bedrag van 2000 gulden geprelegateert zodat hij nu nog 800 gulden 
moet betalen aan de deler van het vierde lot heer Francis van Irsel

3de lot - Josina van Irsel
1 - huizing, schuur, hof en aangelegen erf, 3 1/2 lopen, te Udenhout op de Molenstraat
oost en zuid Adriaen Vermeer, west de straat, zuid Peter Vermeer,
hierbij horen de stenen die bij de huizing liggen

de volgende 15 percelen zijn voor 3/4 toebedeeld aan deze deelster en voor het overige 1/4 deel aan 
Arnoldus Pijnenburg
2 - 16 alle percelen in te Loon op Zand, vooral in het land van Kleef
17 - de helft in akkerland, onbedeeld met Elis Jan Grevenbroek, 3 lopen, te Udenhout,
oost de mededeler, west Peter Miggiel Vermeer, zuid de gemene broeksteeg, noord weduwe Wijnant 
Backer
belast met jaarlijks de helft in 2 vaten rogge aan de armen van Udenhout
18 -21 te Loon op Zand
22 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
oost Jan van Hees, west de baan, zuid Jan Priems, noord de gemene weg
23 - houtbos, genaamd van Loon en Bosken, als voor,
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oost de heer van Loon, west de mededeler, zuid Adriaen van der Schoor, noord Adriaen Vermeer
25 - houtbos, genaamd Jan Nelle bos, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost weduwe Geert Verhoeven, west erfgenamen Maria Witlox, zuid weduwe Peter Verhoeven, noord 
Hendrik Verhoeven
26 - 2 percelen houtbos genaamd de Roubosse, 9 a 10 lopen, als voor bij de Assense steeg,
oost de heer de Bock, west Petronella Kruijsse, zuid juffrouw van Beugen, noord weduwe Govert 
Ophorst
belast met jaarlijks 14 stuivers 12 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
27 - 39 obligaties, schuldbrieven en geld

4de lot - heer Francis van Irsel
1 - hoeve in Loon op Zand
2 - heibodem te Loon op Zand
3 - hoeve waarvan het huis in Loon op Zand staat, en de landerijen onder Udenhout liggen bij de 
Loonse Molenstraat, 80 a 90 lopen,
oost de heer van Loon, west Augustinus de Rooij, zuid de deler dezes, noord weduwe Verhagen
zoals aangekomen van de heer van Bommel
4 - geld
5-6 obligaties

5de lot - Adrianus Nicolaas van Broekhoven (minderjarig)
1 - huis, schuur, bakhuis, hof en aangelegen erf, 10 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
oost, west en noord, Steven Burgmans, zuid de gemene straat
met de stenen die er bij horen
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armen van Udenhout
2 - houtbos en erf genaamd de Nieuwe erven, 2 a 3 lopen, met nog 2 weilanden die bij de stede liggen, 
7 a 8 lopen, als voor,
west de gemene weg, zuid erfgenamen Arnoldus Robbe, noord weduwe Arij Slots
belast met jaarlijks 4 stuivers 12 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
3 - houtbos, 5 a 6 lopen, als voor in de Berkhoek,
oost Willemijn Hamers, west Jan van Roessel, zuid de weg, noord de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers 4 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
4 - akkerland, 3 a 4 lopen, als voor op de Houtse straat,
oost Jan Piggen, west de gemene straat, zuid Jan Schapendonk, noord juffrouw van Beugen
5-8 - te Tilburg
9-12 - geld

1 mei 1778    494/104v-108

Geert Cornelis van Irsel, Embert van de Voort als man van Adriaentje van Irsel, Adriaen Truure als man 
van Willemijn van Irsel, Adriaen Lommers als man van Maria van Irsel,
allen kinderen van wijlen Cornelis van Irsel en Maria van Broekhoven,
Jan Peter Witlox zoon van wijlen Peter Witlox ook verwekt uit Maria van Broekhoven
maken een erfdeling

1ste lot - 1 - weiveld, 1 1/2 lopen, genaamd het leeg weijke, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Andries Peter van Irsel, a.z. weduwe Mattijs van Irsel, e.e. kinderen weduwe Adriaen Adriaen  Irsel, 
a.e. (niet ingevuld)
2 - broekveld, 2 lopen, als voor, op de Houtse straat,
e.z. erfgenamen Adriaen van Doesburg, e.e. prins van Sultzbach, verder onbekend

2de lot - Embert van de Voort
1 - weiveld, 4 lopen, te Oisterwijk aan de Zandkant,
e.z. de lei, a.z. Pieter Miggiel van de Ven, e.e. Marten Bergmans, a.e. een gemene steeg
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3de lot - Adriaen Truure
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Jan van Ros, a.z. Jacob Schijven, e.e. een waterloop, a.e. weduwe Weijgaarts
2 - noordwaartse helft in een weiveld, in het geheel 3 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. weduwe Hendrik Heijmans, a.e. Jan de Lepper, e.e. waterloop, a.e. Cornelis Jan van Broekhoven

4de lot - Adriaen Lommers
1 - oostwaartse helft in een akkerland, in het geheel 6 lopen, te Helvoirt

5de lot - Peter Witlox
1 - huis, schuur, schop met aangelegen erf, te Helvoirt
2 - te Helvoirt
3 - akkerland genaamd den Huijsacker, 2 lopen, te Udenhout, genaamd de Zandkant,
e.z. en e.e. Miggiel van de Ven, a.z. en a.e. Jacobus Meijs
4 - westwaartse helft tot op de helft van de sloot in een weiveld, in het geheel 4 lopen, als voor,
e.z. en e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.e. de wederhelft, a.e. de waterloop
5 - heibodem te Helvoirt
6 - heiveld te Helvoirt
7 - heiveld te Helvoirt

28 juli 1778    494/109v-111v

Jan Martens, Cornelis Martens, Willem Martens, Francis Martens en dezelfde Jan Martens en Martin 
Adriaen Schoenmakers als voogden over de zus Clasijna Martens aan de ene kant, en Peter Wijnant 
Verhoeven als man van Maria Martens aan de andere kant,
maken een verdeling van de erfgoederen van hun ouders, Cornelis Martens en Helena Aart Vermelis.
Peter Wijnant Verhoeven krijgt:
akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
b.z. en e.e. Daniel van Zon en Jan Aart Pijnenburg, a.e. de Spijkerkant,
belast met 7 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brands vrouwe gasthuis te sBosch
item een broekveld, 2 3/4 lopen, als voor in het Hoolbroek,
e.z. weduwe Peter Verhoeven, a.z. het volgend perceel, e.e. heer generaal van Dopff, a.e. Jacobus van 
de Pasch

2/3 deel aan de oostkant van een broekveld, in het geheel 1 lopen, als voor
e.z. het vorig perceel, a.e. Antonij Verhoeven, e.e. het resterende 1/3 deel, a.e. Jacobus van de Pasch

2/3 deel onbedeeld in hooiland te Waalwijk

3 december 1778    494/116v-117v
Jacobus Willem Verhoeven, te Enschot, als vader en voogd over zijn 7kinderen verwekt ui Anneke 
Hendrik Bertens, genaamd Maria, Willem, Adriaen, Jan, Maria Anna, Clazijna en Hendrik, hoofdelijk en 
dus samen voor 7/8 deel erfgenamen van wijlen Adriaentje Verhoeven laatst huisvrouw van Arien 
Hendrik Bertens, 
en Cornelis Jan de Groot, zoon van Jan de Groot en Anna Maria Willem Verhoeven, voor 1/8 deel 
erfgenaam van Adriaentje Verhoeven.
Zij maken een verdeling en Cornelis Jan de Groot zal hebben:
een broekveld, 2 lopen, te Udenhout op het Gommelaar, 
e.z. kinderen Aart Witlox, a.e. Eeuwse steeg, e.e. Geert Hendrik Bertens, a.e. (niet ingevuld)

nog 2 heibodems te Loon op Zand aan de Rouwe Bossen

17 maart 1779    494/126v-127v
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Cornelia Adriaen Schaependonk, jonge dochter, 20 jaar, wonende te Udenhout, ligt ziek te bed en 
maakt haar testament op.
Zij vermaakt haar hele bezit aan haar moeder Jenneke Willem Piggen en haar man Peter Jan van den 
Broek.

3 april 1779    494/130v-131

Jan Adriaen Vissers wonende te Udenhout en zijn aanstaande bruid Josina Hendrik Verhoeven, 
weduwe van Jan Frans van Berkel, maken een huwelijkscontract.

Gerardus Woestenburg als man van Willemijn Jan van Broekhoven, Jan Joost van Irsel als man van 
Maria Jan van Broekhoven, Johanna Jan van Broekhoven, Willem Nicolaas van Irsel als man van 
Adriaentje Jan van Broekhoven en Peternel Jan van Broekhoven, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders Jan Willem van Broekhoven en Anna Maria Aart van Irsel

15 juli 1779    494/139v-146v
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1ste lot - Gerardus Woestenburg
1 - huis, schuur, schop en boomgaard, 1/2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Maria van Irsel, a.e. het volgende perceel, e.e. de Groote Steeg, a.e. Willem Bouwens
2 - twee percelen land aan elkaar gelegen, samen 4 lopen, in een perceel van 5 lopen, genaamd den 
Huijsacker, als voor,
e.z. kinderen Jan Schapendonk, a.z. Groote Steeg, e.e. het vorig perceel, a.e. Francijn Wouter Piggen
3 - weiland, genaamd de Agterste Patweij, 3 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Andries Verhagen, a.z. het volgende perceel, e.e. pastoor Watrin, a.e. Steeven 
Burgmans
4 - weiland, genaamd de Voorste Patweij, 3 1/2 lopen, als voor,
e.z. de Groote Steeg, a.z. het vorige perceel, e.e. pastoor Watrin, a.z. Steeven Burgmans
5 - akkerland en weiland, 1 1/2 lopen, als voor in de Nieuwe Weij, genaamd de Boekwijt weij,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. weduwe Denis Schapendonk, b.e. Aart de Ridder
6 - helft in een moerveld, in het geheel 1 lopen, als voor in de Reijte, 
e.e. de heer de Bock, voorts onbekend
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
7 - helft in een heibodem te Loon op Zand (cijns aan de heer van Loon)
8 - heibodem te Loon op Zand (cijns aan de heer van Loon)

2de lot - Jan Joost van Irsel
1 - akkerland, 2 3/4 lopen, genaamd de Patacker, en de helft in 2 lopen daaraan gelegen, samen de 
Patacker, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. kinderen Johannes Bertens, a.z. weduwe Jan Schapendonk, e.e. de weg, a.e. Adriaen Cornelis 
van Irsel
2 - weiland, 2 1/2 lopen, als voor op de Houtse straat in de Groote Steeg, genaamd de Vrijsse weij,
e.z. Jacobus Piggen, a.z. en e.e. Willem van Irsel, a.e. Peternel van Broekhoven
3 - weiland genaamd de Koeij weij, 2 1/2 lopen, als voor in de Twee steegden,
e.z. weduwe Nicolaas Piggen, a.e. Adriaen van Abeelen, e.e. de twee steegden, a.e. Prins van 
Sultzbach
4 - broekveld, 1 lopen, als voor op het Gommelaar, 
e.z. Jan van Strijthoven, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. Hendrik Verhoeven, a.e. Nicolaas Verhoeven
5 - weiveld, genaamd de Osse weij, 2 lopen, als voor in de Laage Rijte,,
e.z. de steeg, a.z. … Maas, e.e. Johannes van Bavel, a.e. kinderen Peter Govert van Irsel

3de lot - Johanna Jan van Broekhoven
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Wappers, 
b.z. weduwe Nicolaas Piggen, e.e. Hendrik van Geenhoven, a.e. weduwe Adriaen Schaependonk
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge en 4 stuivers reductie aan het kantoor van rentmeester 
Tengnagel
2 - akkerland, genaamd den Vlashof, 2 lopen, als voor aan de Houtse straat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Aart Wolfs, e.e. Jan van Irsel, a.e. Aart de Ridder
3 - akkerland, genaamd den Hoogenacker, als voor bij de kreitenmolen, 3 1/2 lopen,
e.z. kinderen Johannes Bertens, a.z. weduwe du Messij, e.e. de weg, a.e. het onmondige kind van 
Lambert Krooten
4 - weiland, genaamd de Venweij, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan van Rosch a.e. weduwe Maes, e.e. een weg, a.e. Pieter Hendrik van Irsel
5 - heibodem op de Kreitenhei aan de Winkelse baan,
e.z. kinderen Adriaen Vermelis, , a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Adriaen Bertens
6 - helft in een heibodem te Loon op Zand (cijns aan de heer van Loon)
7 - geld

4de lot - Willem Nicolaas van Irsel
1 - akkerland, te Udenhout op de Houtse straat, op de Boomackers, 3 1/2 lopen,
e.z. het kind van Adriaen van Doesburg, a.e. het volgende perceel, e.e. de straat, a.e. den Vlashof
2 - akkerland, 1 lopen 8 roeden, als voor,
e.z. Jenne Maria de Ridder, z.a. het vorige perceel, e.e. de straat, a.e. de Vlashof
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3 - weiland, 2 lopen, genaamd de Koeijweij, bijgenaamd de Meulenweij, als voor,
b.z. (…) van Oerle, e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. een weg
4 - de helft in 3 lopen akkerland, als voor,
e.z. Jacobus Willem Verhoeven, a.z. Pieter Cornelis van Irsel,, e.e. de Kreitenmolenstraat, a.e. Jan 
Babtist van Oerle
5 - weiland, 4 lopen, als voor aan de Groote steeg,
e.z. de steeg, a.z. Willem van Irsel, e.e. Jan Joost van Irsel, a.e. de heer Watrin
6 . heibodem te Loon op Zand

5de lot - Peternel Jan van Broekhoven
1 - akkerland, 1 lopen 20 roeden, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. weduwe Jan Wassenberg, a.z. kinderen Johannes Bertens, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Lourijs 
Vermeer
2 - broekveld, 4 lopen, als voor bij de Houtse straat,
e.z. de dreef van juffrouw van Beugen, a.z. prins van Sultzbach, e.e. Francis Brok, a.e. Jenne Maria de 
Ridder
belast met jaarlijks de helft in 7 duiten cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
3 - akerland, genaamd de Goove Weij, 2 1/2 lopen, als voor in de Groote Steeg,
e.z. Jan Joost van Irsel, a.e. Jan Arien Brekelmans, e.e. de Grote Steeg, a.e. kind van Johannes van de 
Put
4 - akkerland, 4 lopen, als voor in de Penning acker,
e.z. de Groote Steeg, a.e. Maria Joost van Irsel, e.e. Aard de Ridder, a.e. weduwe Nicolaas Piggen
4 vaten rogge en 6 stuivers reductie in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester Willem 
Cornelis van Heemskerk
5 - akkerland, genaamd den Grooten acker, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. Aart de Ridder, a.e. Francis Willemse, e.e. Aart Wolfs, a.e. Gerard Woestenburg
6 - weiveld, genaamd de Root, 1 lopen, als voor,
e.z. Jenne Maria de Ridder, a.z. Steven Burgmans, e.e. de Groote steeg, a.e. Jacobus Piggen
7 - heibodem genaamd de Groene Grubben, te Loon op Zand,
8 - heibodem te Loon op Zand
9 - geld

9 oktober 1779    494/150v-154

Willem Frans van Broekhoven, Geert Frans van Broekhoven, Jan Frans van Broekhoven, Peter Arien 
Marcelisse als man van Maria Frans van Broekhoven en Frans Frans van Broekhoven, maken ene 
erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Frans Gerrit van Broekhoven en Adriaentje Arien Adams

1ste lot - Willem Frans van Broekhoven
370 gulden

2de lot - Geert Frans van Broekhoven
1 - huis en schuur, met aangelegen erf, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.e. Pieter Arien Marcelisse, a.e. kinderen Peter van Broekhoven, e.z. de gemene straat, e.z. deze 
deler
staat te weten dat het kamertje aan het eind van deze huizing met de kelder daaronder en het schop is 
toebedeeld aan Peter Ariaen Marcelisse. Het schop moet binnen een jaar gesloopt zijn.
belast met jaarlijks 5 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het zinnelooshuis te sBosch
2 - weiland, 3 lopen, genaamd de Voorste weij, met de hele steeg darbij, als voor,
e.z. Jan Crijn van Strijthoven, a.z. kinderen Maria Witlox, e.e. Elias van Grevenbroek, a.e. Hendrik 
Peter Vermeer
3 - hooi- en weiland te Baardwijk

3de lot - Jan Frans van Broekhoven

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



1 - akkerland, de voorste helft in een perceel, in het geheel 2 12 lopen, genaamd den Langen acker, 
met het recht van weg door de klapheckens, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Francis Brok, a.e. (…) Brekelmans, e.e. kinderen Cornelis van Tilburg, a.e. kinderen Robbert Jan 
Brekelmans
2 - weiland, genaamd de Middelste weijde, 1 1/2 lopen, met de steeg daarbij, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. en e.e. Elias van Grevenbroek, a.e. Arien Witlox

4de lot - Pieter Arien Marcelisse
1 - klein kamertje aan het eind van het huis van Geert Frans van Broekhoven, scheidende op de 
middelbalk, met een 1/2 lopen erf, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Geert Frans van Broekhoven, a.z. Robbert Jan Brekelmans, e.e. Jan Frans van Broekhoven, a.e. 
de gemene straat
2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Francis Brok, a.e. Gerrit Frans van Broekhoven, e.e. Jan Raijmakers, a.e. Jan Frans van 
Broekhoven
belast met jaarlijks 5 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het zinnelooshuis te sBosch

5de lot - Frans Frans van Broekhoven
1 - achterste helft in akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, genaamd den Langenacker, met recht van 
weg door de Klapheckens, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Francis Brok, a.e. Jan Adriaen Brekelmans, e.e. kinderen Cornelis van Tilburg, a.e. Robbert Jan 
Brekelmans,
2 - broekveld, 2 lopen, als voor in den Asschot,
e.z. Nicolaas Verhoeven, a.e. Armen van Oisterwijk, e.e. Peter Jansen, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers 6 duiten aan het bisschoppelijk kantoor van dit kwartier te 
sBosch
3 - broekveld, 1 1/2 lopen, als voor op het Schouwbroek,
e.z. Adriaen Vermeer, a.e. Willem Hamers, e.e. erfgenamen Andries Verhagen, a.e. (niet ingevuld)

18 december 1779    494/159v-163v

Adriaen Teurlings als man van Anna Maria van de Pasch, Martinus Witlox als man van Jenne Maria 
van de Pasch, Willem Heessels als man van Cornelia van de Pasch en Cornelis Peter van de Pasch en 
Jan van Riel las voogden over de 5 kinderen van Jan van Riel verwekt bij wijlen Helena Adriaen van de 
Pasch, genaamd Anna Andries Adriana, Anna Maria en Cornelis, en nog Adriaen Teurlings en Aart 
Peter de Ridder als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Adriaen van de Pasch verwekt bij 
Adriaentje Jan van der Schoot, genaamd Jenne Maria, Adriaentje en Heijliger, allen voor 1/4 deel,

Aart Peter de Ridder voor zich zelf en voor zijn afwezige broer Jan Peter de Ridder, en Cornelis Aart 
Bergmans als man van Jenne Maria de Ridder, voor 1/4 deel,

Adriaen van Dubben, Johannes van Dubben, Martinus van Dubben, voor hen zelf en  voor Gerrit van 
Uijen, weduwnaar Jenneke van Dubben, Cornelia van Dubben en Gerrit van den Bosch als man van 
Cornelia Leenderts van den Hove, zich mede sterk makende voor Adriaen Leendert van den Hove, 
verwekt uit Catharina van Dubben, voor 1/4 deel,

Frans Peters Vermeer en Jan Peters Vermeer, voor 1/4 deel

maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Jans de Kok, hun oom en oud-oom

1ste lot - Adriaen Teurlings als man van Anna Maria van de Pasch, Martinus Witlox als man van Jenne 
Maria van de Pasch, Willem Heessels als man van Cornelia van de Pasch en Cornelis Peter van de 
Pasch en Jan van Riel las voogden over de 5 kinderen van Jan van Riel verwekt bij wijlen Helena 
Adriaen van de Pasch, genaamd Anna Andries Adriana, Anna Maria en Cornelis, en nog Adriaen 
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Teurlings en Aart Peter de Ridder als voogden over de 3 kinderen van wijlen Jan Adriaen van de Pasch 
verwekt bij Adriaentje Jan van der Schoot, genaamd Jenne Maria, Adriaentje en Heijliger
1 - Tilburg
2 - broekveld genaamd het Chijnsveldeke, 1 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat, genaamd den 
Geeve Kuijl,
oost en noord Jan Raijmakers, zuid Jan Robbe, west weduwe Jan van Berkel
belast met jaarlijks 6 stuivers 7 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

2de lot - 
1 - Tilburg
2 - Berkel

3de lot - Adriaen van Dubben, Johannes van Dubben, Martinus van Dubben, voor hen zelf en  voor 
Gerrit van Uijen, weduwnaar Jenneke van Dubben, Cornelia van Dubben en Gerrit van den Bosch als 
man van Cornelia Leenderts van den Hove, zich mede sterk makende voor Adriaen Leendert van den 
Hove, verwekt uit Catharina van Dubben
1 - onbedeelde helft in akkerland, in het geheel 2 lopen, waarvan de wederhelft toekomt aan het 
onmondige kind van Cornelis Brabers, te Udenhout in den Hoek,
oost weduwe Peter Vromans, west Peter Jan Bergmans, zuid de straat, noord weduwe Jacobus 
Verhoeven
2 - akkerland, 2lopen, in Brabants Hoek,
oost de gemeint, zuid en west Peter Brekelmans, noord kinderen Cornelis Jan Martens
belast met jaarlijks 1 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
3 - akkerland te Berkel

4de lot - Frans Peters Vermeer en Jan Peter Vermeer
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout t.p. Schoutenveld,
oost en zuid de gemeint, west Willem van Roessel, noord Nicolaas van de Pas
2 - weiland, 2 lopen, als voor t.p. de Schoorstraat, genaamd de Leege weij
e.z. Miggiel Pijnenburg, a.z. Hendrik van der Schoor, e.e. een steeg, a.e. weduwe Mattijs van Iersel
3 - geld

29 maart 1780    494/169v-171v

Francis Frans Robben en Cornelis Hamers als voogden over het kind van Franciscus Frans Robben 
verwekt bij wijlen Pieternel Hendrik Verhoeven, genaamd Elizabeth,
Arnoldus Willem de Jong en Klaas Verhoeven als voogden over de 3 kinderen van Willemina de Jong 
verwekt door wijlen Gerrit Hendrik Verhoeven, genaamd Anna Maria, Martinus en Elias,
allen kindskinderen van Hendrik Jan Verhoeven, aan de ene kant
en Johanna van der Penne weduwe Hendrik Jan Verhoeven ter andere zijde,

er is een geschil gerezen over nalatenschap en die wordt nu in der minne geschikt

Elizabeth Frans Robben (1/2) en Anna Maria, Martinus en Elias Gerrit Verhoeven (1/2) krijgen:
houtbos, 3 lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
e.z. Jacob van Roessel, a.z. onmondige kinderen Johannes Bertens, e.e. Adriaen Janse Verhoeven 
a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 12 stuivers en 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

akkerland, 2 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. pastoor Watering, a.z. Jan Raijmakers, e.e. Heijliger Adriaen van Irsel, a.e. de gemene straat,
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok van het Ortheneinde te 
sBosch
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Martinus Hendrik Verhoeven, zoon van Hendrik Janse Verhoeven en Johanna van der Penne krijgt 
volgens legaat in het testament:
akkerland, genaamd den Hondsacker, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Jan Flipse, a.z. Gerard Woestenburg, e.e. Gerrit Hendrik Bertens, a.e. de mestweg

een weiveld, genaamd de Kuijlweij, 2 lopen, als voor bij de Kuijl, 
e.z. Adriaen van Irsel, a.z. Jan Raijmakers, e.e. weduwe Jan van Irsel, a.e. Herman van Gorcum

Zijn moeder behoudt de tocht van deze twee percelen tot aan haar dood

Johanna van der Penne krijgt:
nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen, rondom in de gemeint,
belast met jaarlijks 12 duiten cijns aan de domeinen van Brabant

houtbos, 1 1/2 lopen, als voor bij de Schoorstraat,
e.z. Adriaen Witlox, a.e. Heijliger Adriaen van Irsel, e.e. weduwe Gerrit Verhoeven, a.e. Hendrik van 
Ginhoven

12 september 1780    494/189v-193v

Adriaen Arien van Irsel als man van Adriaentje Peter van Irsel,, Huijbert Antonij van Breugel als man 
van Hendrina Peter van Irsel,, Cornelia Peter van Irsel, voor hen zelf en ook voor hun zuster Cornelia 
Adriana Peter van Irsel, maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Govert van Irsel en Jenne 
Maria Adriana Timmermans

1ste lot - Adriaen Arien van Irsel
1 - weiveld, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. een erfsteeg, a.z. en e.e. heer Jacobus Watering, a.e. de gemene straat
2 - akkerland, 5 lopen, als voor in de Groenstraat, 
e.z. Steven Burgmans, a.z. delers 2de lot, e.e. Jan Janse Raijmakers, a.e. Francis Adriaen Brekelmans 
no:ux:
3 - broekveld, 3 lopen, als voor in de leege Reijten,
e.z. Francis Brok, a.z. Geert Hendrik Bertens, e.e. Jan Joost van Irsel, a.e. Adriaen Peter Driessen
4 - heiveld, 2 1/2 lopen, genaamd de Heijstreep, als voor aan de Gommelse straat,
e.z. deler 2de lot, a.z. weduwe Jacobus Verhoeven, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. Peter Joost van Irsel

2de lot - Huijbert Antonij van Breugel
1 - Huizing, stalling, schuur met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. deler 1ste lot, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Janse Raijmakers, a.e. Francis Adriaen Brekelmans
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de armen van Haaren
2 - heiveld, 2 1/2 lopen, genaamd de Heijstreep, als voor bij de Gommelse straat,
e.z. deler 1ste lot, a.z. Jan Vermeer, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. Geert Peter Verhoeven
3 - heibodem, 2 lopen, t.p. de Hooge Heijde,
e.z. Steven Willem Burgmans, a.z. Adriaen Janse Verhoeven a.e. Antonij Watering, a.e. (niet ingevuld)

3de lot - Cornelia Peter van Irsel
1 - weiveld, 1 1/2 lopen, genaamd het Leeg reijdje, te Udenhout t.p. de Leege Reijte,
e.z. generaal van Dopff, a.z. Arien Witlox, e.e. Francis Brok, a.e. Cornelis van Laarhoven e.a.
2 - akkerland, 4 lopen, genaamd den Moolenacker, te Helvoirt
3 - te Helvoirt
4 - te Helvoirt

4de lot - alles in Helvoirt
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2 oktober 1780    494/193v-196v

Jan Jacobus van Rijswijk als man van Elizabet Frans Robben voor de ene helft en Arnoldus Willem de 
Jong en Klaas Verhoeven als voogden over de 3 kinderen van Willemina de Jong weduwe Gerrit 
Hendrik Verhoeven, genaamd Anna Maria, Martinus, Elias, voor de ander  helft,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Hendrik Janse Verhoeven

1ste lot - Jan Jacobus van Rijswijk
1 - huis, stal, schuur en schop, uitgezonderd de kamer van het huis op het midden van de schoorsteen, 
met 3/4 deel van de hof achter de huizing,, zoals afgebakend, te Udenhout bij de Kruisstraat,
west kinderen Cornelis van Tilburg, oost Jan Peter de Ridder, strekkende van de straat tot aan de 
erfgenamen Laurens van Rijswijk
belast met jaarlijks 6 vaten in een zak rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
2 - zuidwaartse helft in een houtbos, in het geheel 3 lopen, als voor, bij de Brandse steeg,
e.z. Jacobus van Roessel, a.e. onmondige kinderen Johannes Bertens, e.e. Adriaen Janse Verhoeven, 
a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in 12 stuivers 8 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te 
sBosch
3 - 2 weilanden aan elkaar gelegen, samen3 lopen, als voor t.p. het Eijndeke,
e.z. Steven Willem Burgmans, a.z. Robbert Brekelmans, strekkende van de straat tot aan Jan Joost 
van Irsel
4 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Slimstraat, 
e.z. pastoor Watering, a.e. Jan Raijmakers, e.e. Heijliger Adriaen van Irsel, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok van het Ortheneinde te 
sBosch

2de lot - Anna Maria, Martinus en Elias Gerard Verhoeven (minderjarig)
1 - kamer aan de westzijde van het huis op het midden van de schoorsteen afgedeeld, met de 
paardenstal aan het schop, staande op de balk afgedeeld, met 1/4 deel van de hof daarachter, met 
recht van weg over het erf van het huis tot primo mei, te Udenhout bij de Kruisstraat,
west kinderen Cornelis van Tilburg, oost Jan Peter de Ridder, strekkende van de straat tot aan 
erfgenamen Laurens van Rijswijk
belast met jaarlijks 2 vaten in 1 zak rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
2 - noordwaartse helft in een houtbos, in het geheel 3 lopen, als voor, bij de Brandse steeg,
e.z. Jacobus van Roessel, a.e. onmondige kinderen Johannes Bertens, e.e. Adriaen Janse Verhoeven, 
a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks de helft in 12 stuivers 8 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te 
sBosch
3 - akkerland, genaamd de hondsacker, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Geert Witlox, a.e. weduwe Gerrit Verhoeven, e.e. de gemene mestweg, a.e. Geert Hendrik Bertens
4 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Jan Willem Verhoeven, a.z. (niet ingevuld), e.e. een gemene mestweg, a.e. Geert Witlox
belast met jaarlijks de helft in 7 vaten rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
5 - broekveld, 3 lopen, als voor t.p. het Hermans broek,
e.z. Francis Brok, a.e. Jan Hendrik van Irsel, e.e. de gemene steeg, a.e. (niet ingevuld)
leenroerig aan de raad van Brabant te sHage

11 oktober 1780    494/197-200

Peter Wijnand Verhoeven als man van Maria Peter van Broekhoven, Johannes Peter van Broekhoven 
en Adriaen Cornelis Pijnenburg en Arnoldus Denis van den Boer als voogden van het kind Anna Maria 
Peter van Broekhoven,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter van Broekhoven en Adriaentje Jan Brock

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



1ste lot - Peter Wijnand Verhoeven
1 - akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Hendrik Heijmans, a.z. Jan Miggiel Koolen, e.e. Antonij Watrin, a.e. de Spijkerkant
belast met jaarlijks 2 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Oisterwijk
2 - houtbos, 2 1/2 lopen, als voor op het Gommelaar,
e.z. Andries van den Bosch, a.z. Francis Brekelmans, e.e. Daniel van Zon, a.e. de Gommelse straat
belast met jaarlijks de helft van 8 stuivers aan de bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 - hooiland te Bezooien
4 - heibodem te Drunen
5 - heibodem te Drunen

2de lot - Johannes Peter van Broekhoven
1 - houtbos, genaamd de Hoekweijde, 3 lopen, te Udenhout op het Gommelaar,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.e. Peter Johannes van Broekhoven, e.e. Jan van Rosch, a.e. (niet ingevuld)
2 - hooiland te Baardwijk
3 - akkerland te Drunen
4 - akkerland te Drunen
3de lot - Anna Maria Peter Van Broekhoven (minderjarig)
1 - half huis, met de halve schouw en de hof, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. en e.e. Jan Raijmakers, a.e. Geert van Broekhoven, a.e. de straat
2 - akkerland, genaamd den Broeckacker, 4 open, als voor op de Schoorstraat,
b.z. en e.e. weduwe Jan Denis Schapendonk, a.z. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 5 gulden aan de armen van Udenhout
3 - broekveld, 3 lopen, als voor,
b.z. en e.e. Joost van Gorkom, a.e. weduwe Jacobus Verhoeven
4 - broekveld, genaamd de Reijd, 3 1/2 lopen, als voor op het Gommelaar,
e.z. en e.e. Adriaen Cornelis Pijnenburg, a.z. Nicolaas de Jong, a.e. de straat
5 - hooiland te Cromvoirt

3 november 1780    494/203v-205v

Jan Sijmon Timmers als man van Jacomina van Riel, Jan van Riel, Jan Wouter du Pon als man van 
Anna van Riel Adriaen Jasper Lommers als man van Maria van Riel, Lucia van Riel, Jan Adriaen de 
Lepper als man van Adriaentje van Riel, Willem van Riel en Cornelia van Riel, maken een erfdeling van 
de nalatenschap van hun ouders Peter Jans van Riel en Margaretha van Irsel

1ste lot - Jan van Riel, Lucia van Riel, Willem van Riel, en Cornelia van Riel
huis, stal aan elkaar, met de oostwaartse helft van de hof daarachter, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Marten van Oudenhoven, a.e. Jan Wouter du Pon, strekkende van de straat tot aan weduwe 
Adriaen Kruijssen

2de lot - Jan Wouter du Pon
oostwaartse helft in schuur met de helft in de westwaartse helft, oostwaarts van de hof achter de 
voorschreven schuur en het huis van de deler 1ste lot, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan van Riel c.s. a.e. Adriaen Jasper Lommers, strekkende van de straat tot weduwe Adriaen 
Kruijssen

3de lot - westwaartse helft in een schuur met schop in de westwaartse helft van de hof achter de 
voorschreven schuur en huis van deler 1ste lot, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Wouter du Pon, a.e. Adriaen Janse Verhoeven strekkende van de straat tot aan weduwe 
Adriaen Kruijssen

4de lot - Jan Sijmon Timmers en Jan Adriaen de Lepper
geld
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18 januari 1781    494/218-221

Gijsbert Peter van Rijswijk, Jan Peters van Rijswijk en Adriaen Peters van Rijswijk, maken een erfdeling 
van de nalatenschap van hun zuster Maria Peters van Rijswijk, weduwe Sijmon Priems

1ste lot - Gijsbert Peters van Rijswijk
1 - weiland, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. Daniel van Zon, a.z. en e.e. Miggiel Koolen, a.e. geefhuis te sBosch
2 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Jan Vermeer, a.z. Francis Broek, e.e. weduwe Peter Verhoeven, a.e. een mestweg
3 - akkerland en weiland, 2 lopen, als voor in het Hermans broek, 
e.z. weduwe Peter Ariaen Marcelisse, a.z. Huijbert van Breugel, b.e. een steeg
leenroerig aan het leenhof van Brabant te sHage
belast met jaarlijks 12 penningen aan de domeinen van Brabant

2de lot - Jan Peters van Rijswijk
1 - houtbos, 2 lopen, te Udenhout in Schoutenveld,
oost Hendrik van Hees, west kinderen Cornelis Jan Martens, e.e. weduwe Gerrit van Beurden, a.e. de 
gemeint
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
e.z. erfgenamen jan van Heck, a.z. Embert Willem Bouwens, e.e. Antonij Watrin, a.e. een mestweg
3 - akkerland, 1 2/ lopen, als voor in de Slimstraat,
oost Jan van Rijswijk, west Arien Peter van Rijswijk, e.e. Antonij Storimans, a.e. een gemene straat
4 - akkerland, 3/4 lopen, als voor in de Zeshoeven,
west Jan Piggen, oost Adriaen Vermeer, b.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan het blok van het Hinthamereind te sBosch

3de lot - Adriaen Peters van Rijswijk
1 - houtbos, 4 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
oost weduwe Wouter van Irsel, west Jan de Lepper, zuid de gemene straat, noord Jan Peter van den 
Bosch
2 - akkerland, 1 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Hendrik Peter Heijmans, a.e. een mestweg, b.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
3 - land en weiland, genaamd Deckers dries, 1 1/2 lopen, als voor in de Groenstraat,
b.z. een steeg, e.e. Jan de Lepper,, a.e. kinderen Aart Geert Witlox
4 - akkerland en weiland, genaamd de Koe weijde, 2 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
west deze deler, oost Geert Frans van Broekhoven, b.e. gemene mestwegen
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het blok van Hinthamereind te sBosch

494/225v-

Adriaen Aart Wolfs, Geert Aart Wolfs, en Cornelis Jan de Groot als man van Anna Maria Aart Wolfs, 
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Aart Adriaen Wolfs en Maria Peter van Aalst

1ste lot - Adriaen Aart Wolfs
1 - akkerland en weiland, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. erfgenamen Huijbert Piggen, a.e. Pieter de Ridder, e.e. pastoor Watrin, a.e. een steeg
2 - akkerland, genaamd den Vlashof, 2 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Bergmans no:ux:, a.z. en e.e. erfgenamen Jan van Broekhoven, a.e. Cornelis Bergmans
3 - 2/5 deel in een broekveld, in het geheel 9 lopen, als voor t.p. den Croleijk, genaamd den Halven 
Buunder,
belast met jaarlijks 10 stuivers in een meerdere cijns op St. Thomasdag te betalen aan Petrus van den 
Bogaert als man van Petronella de Vollé
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e.z. Daniel Vermeer, a.z. Jan van Abeelen, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. een steeg
4 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Tilburg
5 - 8 - Tilburg
9 - Loon op Zand

2de lot - Geert Aart Wolfs
1 - houtbos, nu akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Houtse straat aan de twee Steegden,
noord het volgende perceel, zuid de prins van Sultzbach, oost Adriaen van Oerle, west de twee 
steegden
2 - weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. Peter van den Broek no:ux:, a.z. het vorige perceel, e.e. Prins van Sultzbach, a.e. een steeg
3 - akkerland, genaamd den Boomacker, als voor, 1 3/4 lopen,
e.z. erfgenamen Adriaen Piggen, a.z. Cornelis Goijaart Heeren, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de straat
4 - heiveld, genaamd het nieuwe Heijveld, 1 1/2 lopen, te Tilburg
5 - heibodem te Loon op Zand
6 - broekveld, 4 lopen, genaamd den Schoorbeemd, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Jan Kruijssen, a.e. Klaas Hendirk van Broekhoven, e.e. erfgenamen van Rijswijk, a.e. Aart 
Bergmans

3de lot - Cornelis Jan de Groot
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Adriaen van Oerle, a.z. Jan Willem Verhoeven, e.e. Adriaen Vermeer, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 5 vaten 3/4 rogge in een meerdere pacht van 11 1/2 vat aan het kantoor der 
episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 9 stuivers in een meerdere pacht van 18 stuivers aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch
2 - woonhuis, schuur en schop met aangelegen hof en weiland en akkerland, samen 9 lopen, als voor,
e.z. Miggiel Pijnenburg, a.z. weduwe Johannes van de Put, strekkende van de gemene straat tot 
erfgenamen Huijbert Adriaen Piggen
belast met jaarlijks 3 zakken rogge aan heer Nicolaas van den Heuvel te sBosch
3 - weiland, 3 lopen, te Tilburg
4 - heiveld te Loon op Zand
5 - heibodem te Loon op Zand
6 - heibodem te Loon op Zand
7 - een deel in een uitgeturfd moerveld en waterpoel, te Udenhout t.p. de Brand, samen in het geheel 7 
lopen, waar in Jan Broeren in huwelijk Peternel Adriaen Wolfs gerechtigd is, 
tussen Adriaen Cornelis van Irsel, en Peter de Jong, met de mededelers, en weduwe Peter van Irsel en 
verder onbekend
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