Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 496 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)
juni 1785 - 11 februari 1789
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.

29 juni 1785

496/3-5

Maria Jacob Willems, weduwe Jan Arien Marcelisse, Jan Adriaen Brekelmans als man van Elizabet
Laurens van Rijswijk en Geert Cornelis van Irsel weduwnaar van Josijna Laurens van Rijswijk (de tocht)
en zijn kinderen het erfrecht: Cornelia, Laurens, Maria, Adriaen Martinus, Jenneke en Willem,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen van Rijswijk, zoon van Maria Jacob Willems en
Laurens van Rijswijk
1ste lot - Maria Jacob Willems als weduwe Laurens van Rijswijk en later Laurens Arien Marcelisse, en
Jan Adriaen Berkelmans als man van Elizabet Laurens van Rijswijk
1 - akkerland, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Hooghoutse akkers,
e.z. Francis Robbe, a.z. het volgende perceel, e.e. heer pastoor Watering, a.e. een erfweg
2 - een houtbos, nu akkerland, 5 kwartier lopen, t.p. als voor,
e.z. het vorige perceel, a.z. Daniel van Zon c.s., e.e. heer pastoor Watrin, a.e. de Spijkerkant
2de lot - Geert Cornelis van Irsel weduwnaar van Josijna Laurens van Rijswijk (de tocht) en zijn kinderen
het erfrecht: Cornelia, Laurens, Maria, Adriaen Martinus, Jenneke en Willem
1 - weiland, 1/2 lopen, te Udenhout t.p. het Hooghout,
e.z. Gijsbert van den Hoove, a.e. Daniel van Zon c.s., e.e. heer pastoor Watrin, a.e. een mestweg
1 augustus 1785

496/6v-8v

Miggiel Bakers, weduwe Arnolda Verhagen, wonende te Tilburg en Pieter van der Sterre, als man van
Ida Berkelmans, eerder huisvrouw van Andries Verhagen wonende te Udenhout verhuren aan Pieternel
Adriaen Schoenmakers en Jan Heerkens en Cornelis Adriaen Schoenmakers als voogden over de
kinderen van Jan Adriaen Schoenmakers, een hoeve aan de Molenstraat.
Staat al in latere akten beschreven. Voor een termijn van 6 jaar.
Hij wordt al door dezelfde persoon gepacht
bepalingen niet overgenomen
1 augustus 1785

496/9-10v

Miggiel Bakers, weduwe Arnolda Verhagen, wonende te Tilburg en Pieter van der Sterre, als man van
Ida Berkelmans, eerder huisvrouw van Andries Verhagen wonende te Udenhout verhuren aan Martinus
van Rijswijk, een hoeve aan de Molenstraat.
Staat al in latere akten beschreven. Voor een termijn van 6 jaar.
Hij wordt al door dezelfde persoon gepacht
bepalingen niet overgenomen
29 augustus 1785

496/22v-25
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Maria Joost van Irsel, weduwe van Peter Joost van Irsel, wonende in Udenhout, verhuurt aan Gommert
Antonij de Kort, wonende te Udenhout, een stede, met schuur, schop akkerland (19 lopen), weivelden
(9lopen) en een broekveld (2 lopen), gelegen bij de kreitenmolen te Udenhout, zoals hij dat al in pacht
heeft voor een nieuwe periode van 6 jaar.
verdere bepalingen niet opgenomen.
15 september 1785

496/26-28v

Jan Wijnant Verhoeven en Cornelia Hendrik Heijmans maken hun testament op en bepalen o.a.:
dat Ferdinandus (zoon van Jan Wijnant Verhoeven en Maria Blommendaal) Verhoeven krijgt:
akkerland, 1 1/34 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. kinderen Jan Cornelis van de Pas, a.z. erfgenamen Adriaen Vugts, e.e. Jan Herme Weijgers, a.e.
Jan Coolen
akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. en e.e. Francis van den Bosch, a.e. Johan de Weert, a.e. Jan Herme Weijgers
Na hun overlijden moeten hun goederen gaan voor de helft naar eerdergenoemde Ferdinand, en mocht
die zijn overlijden de vrienden van de testateur en voor de andere helft naar de vrienden van de
testatrice
2 november 1785

496/40v-43

Nicolaas Cornelis Stoeldraijers, Jan de Backer als man van Catrina Cornelis Stoeldraijers, en
Petronella Cornelis Stoeldraijers, weduwe van Adriaen Leijten, maken een erfdeling van de
nalatenschap van Gerrit Cornelis Stoeldraijers
1ste lot - Nicolaas Cornelis Stoeldraijers
de westwaartse helft in een perceel akkerland, in het geheel 3 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. en e.e. Jan Miggiel Coolen, a.z. de mededeler, a.e. kinderen Adriaen Aart Vermelis
2de lot - Jan de Backer
de oostwaartse helft in een perceel akkerland, in het geheel 3 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. en e.e. Jan Miggiel Coolen, a.z. de mededeler, a.e. kinderen Adriaen Aart Vermelis
3de lot - akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Biezenmortel,
e.z. en e.e. Geert Cornelis van Irsel, a.z. en a.e. Jan Herme Weijgers
1 december 1785

496/48v-50v

Andries van Tilburg als man van Petronella van der Schoor, Adriaen Peter van der Schoor, Cornelis
Jan van Hees, Lambert Jan van Hees en Adriaen Dominicus als man van Maria Jan van Hees, allen
erfgenamen van Jan Lambert van Hees, in leven echtgenoot van Elizabet Peter Hamers, en eerder
huisvrouw van Hendrik van der Schoor, gewoond en overleden te Udenhout
verdelen de erfgoederen als volgt:
Andries van Tilburg krijgt:
huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen hof en land, genaamd den Huijsacker, 3 lopen, te
Udenhout in de Loonse Molenstraat,
oost kinderen Peter Hamers, west de gemene straat, zuid Jan van der Sterre, noord Gerrit van Cleeff
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
item akkerland, 1 lopen, genaamd de Blomweij, als voor,
oost Cornelis Heeren, west Cornelis Span, zuid kinderen Peter Hamers. noord Tieleman Beunis,
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item een broekveld, onbedeeld, als voor in het Schouwbroek, t.p. Hamer en Beemd
noord Willem Piggen, zuid Cornelis van den Boer, west weduwe Cornelis Schenkers, oost (niet
ingevuld)
item nieuw erf, weiland, land en houtbos, 3 lopen, te Loon op Zand
item een stuk quade heibodem te Loon op Zand
Cornelis Jan van Hees krijgt:
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, genaamd de Halve Weij,
oost Elias van Grevenbroek, west kinderen Peter Hamers, zuid Miggiel Pijnenburg, noord Hendrien
Adriaen van der Schoor
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heer van Oirschot, koopman te sBosch
item een weiland, 1 lopen, de Loon op Zand
item te Loon op Zand
17 mei 1786

496/70-75v

Laurens Jacob Verhoeven en Joost Jacobus van Gorkom, voogd en Jan Hendrik van Irsel toeziend
voogd over het kind van wijlen Maria Jacob Verhoeven en wijlen Cornelis Burgmans, genaamd Anna
Maria, erfgenamen van Anna Joost van Rijswijk, weduwe Jacobus Verhoeven, maken een erfdeling van
die nalatenschap.
1ste lot - Laurens Jacobus Verhoeven
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout t.p. de Kuijl,
west juffrouw van Beugen, zuid Jan van Broekhoven, oost Laurens Verhoeven, noord Francis Maas
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
zuid juffrouw van Beugen, noord kinderen Adriaen Piggen, oost weduwe Huijbert Piggen, west Joost
Cornelis van Irsel
3 - akkerland, genaamd de Agterste Groenevelde, 3 lopen, als voor,
west weduwe Huijbert Piggen, zuid Laurens Verhoeven, oost Francis Burgmans, noord weduwe Jan
Vugts
4 - akkerland, 1 lopen, als voor,
west Francis Maas, zuid de verkrijger, oost weduwe Jan Vugts, noord Francis Maas
5 - akkerland, genaamd den Hoogen Acker, 5 lopen, als voor,
west juffrouw van Beugen, zuid Francis Burgmans, oost Jan Slots, noord weduwe Jan Vugts
6 - akkerland, genaamd den Berkacker, 3 1/2 lopen, als voor,
zuid weduwe Jan Vugts, noord weduwe Jan van Berkel, west Francis Maas, oost Joost Cornelis van
Irsel
7 - weiland, genaamd de Groote weij, 2 1/2 lopen, als voor,
west Francis Burgmans, oost Jan van Broekhoven, zuid weduwe Jan van Berkel, noord de verkrijger
belast met jaarlijks 24 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
8 - weiland, 2 lopen, als voor,
west Francis Maas, oost Adriaen Huijbert van Irsel, zuid een steeg, noord juffrouw van Beugen
belast met jaarlijks 7 1/2 stuivers in een meerdere cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te
sBosch
9 - weiland, 3 lopen, als voor,
west kinderen Adriaen Piggen, zuid weduwe Hendrik van Irsel, oost Jan Raijmakers, noord jufrouw van
Beugen
10 - weiland, 2 lopen, genaamd het Delleke, met de helft van de steeg, als voor,
e.z. weduwe Hendrik van Irsel, a.e. Francis Burgmans, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de verkrijger
11 - de helft in een broekveld, de oostwaartse helft, in het geheel 4 a 5 lopen, als voor,
zuid Jan Raijmakers, oost de heer pastoor Watrin, noord Jacobus Piggen, west weduwe Jacobus van
de Pas
belast met jaarlijks de helft van 12 1/2 stuiver aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
12 - houtbos, 2 lopen, genaamd het Latbos, als voor,
west Jan Raijmakers, oost weduwe Jan Schapendonk, zuid Peter Franken, noord Francis Brok
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13 - straaiselveld, (niet ingevuld) lopen, als voor over de Lange dreef
zuid de Lange dreef, noord Prins van Sultzbach, oost weduwe Jan van Berkel, west Jan van Tuijl
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het manhuis te Oisterwijk
14 - een heibodem te Loon op Zand bij de Klokkenberg
belast met jaarlijks een duit cijns aan de heer van Loon
15 - heibodem te Tilburg
2de lot - Anna Maria Cornelis Burgmans (onmondig kind)
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
west Joost van Gorkom, noord weduwe Jan Schapendonk, oost en zuid weduwe Arnoldus Smulders
2 - houtbos, 2 lopen, als voor,
noord Nicolaas Hendrik van Broekhoven, oost Arnoldus Vermelis, zuid Jacobus van Gorkom, west de
gemene straat
3 - akkerland, 7 lopen, als voor in de Klijnen Mortel,
noord en west Anna Maria Burgmans, zuid Jan Burgmans, oost de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 16 1/2 stuiver cijns aan mevrouw van Hanswijk op meidag op de hoeve Vosselaer te
Biezenmortel
4 - akkerland, 2 lopen, genaamd den Smits acker, als voor in de Slimstraat,
oost Francis Burgmans, west Francis Robben, zuid Jan de Kok, noord Jan Teurlings
5 - akkerland, 1/2 lopen, als voor op het Winkel,
noord en zuid weduwe Nicolaas van de Pas, west St. Anna gasthuis te sBosch, oost Jan Hendrik van
Irsel
6 - houtbos, 10 lopen, als voor op het Gommelaer,
west de gemene straat, oost de Giersbergse steeg, zuid Adriaen van Irsel, noord Jan van Irsel
7 - houtbos, 2 lopen, als voor,
noord Jan Miggiel Koolen, west Robbert Brekelmans, zuid erfgenamen van Adriaen van Vugt, oost
weduwe Mattijs van Irsel
belast met jaarlijks de helft van 5 stuivers 12 penningen cijns aan mevrouw van Hanswijk op meidag op
de hoeve Vosselaer te Biezenmortel
8 - een broekveld, 1/2 lopen, als voor
west Adriaen Nicolaas Verhoeven, noord Heijliger van Irsel, voorts onbekend
9 - akkerland, 1 lopen, te Berkel
10 - te Berkel
11 - te Berkel
12 - te Haaren
13 - te Haaren
14 - hooiland te Waalwijk
31 maart 1787

496/11v-114

Nicolaas Cornelis Stoeldraijers en Jan de Backer als man van Catrina Cornelis Stoeldraijers, maken
een erfdeling van de erfgoederen van Petronella Cornelis Stoeldraaijers, weduwe Adriaen Leijten
1ste lot - Jan de Backer
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout in Biezenmortel,
e.z. en e.e. Geert Cornelis van Irsel, a.z. en a.e. Jan Herme Weijgers
2 - een bakhuis met 15 roeden land en weiland, in twee afzonderlijke stukken afgepaald, als voor, in de
Kleijne Mortel,
e.z. armen van Oisterwijk, a.z. de wederhelft, e.e. weduwe Peter van Broekhoven, a.e. Jan van
Waalwijk
2de lot - Nicolaas Cornelis Stoeldraijers
1 - huizing, stal en schuur aan elkaar, met het erf, na aftrek van 15 roeden aan de verkrijger van het 1ste
lot, in een halve weide, in het geheel 2 lopen, te Udenhout in de Kleijne Mortel,
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e.z. armen van Oisterwijk, a.z. de wederhelft, e.e. weduwe Peter van Broekhoven, a.e. Jan van
Waalwijk
16 januari 1788

496/149v-158

Adriaen Jan Schapendonk, Jan Slots als man van Jenne Maria Schapendonk, Cornelia Jan
Schapendonk, en nog Adriaen Jan Schapendonk en Francis Antonij van Gorkom als voogden van de
drie kinderen van Willemijn Jan Schapendonk verwekt uit Nicolaas van Gorkom, genaamd Antonetta,
Adriana en Cornelis, maken een erfdeling van nagelaten onroerende goederen van Johanna Willem
Burgmans en Jan Adriaen Schapendonk
1ste lot - Adriaen Jan Schapendonk
1 - huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelegen erf, 27 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
oost Willem van Abeelen, west Jacobus Verhoeven, zuid de straat, noord de Prins van Sultzbach
belast met jaarlijks 10 stuivers 2 penningen aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks de helft van 16 stuivers 10 penningen aan de domeinen van Brabant
2 - hof, 1 lopen, als voor,
oost en noord Jacobus Verhoeven, west Joost Johannes Bertens, zuid de straat
3 - een weiland, genaamd Grevekeur, 6 lopen, als voor,
oost de hei, west de straat, zuid weduwe Adriaen Bertens, noord weduwe Laureijs Vermeer
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de domeinen van Brabant
4 - een weiland, genaamd de Koeij weij, 4 lopen, als voor,
oost het gemeentebos, west de steeg, zuid Willem van Irsel, noord Jacobus Verhoeven
5 -nieuw erf, genaamd Schouten Nijveld, 12 open, als voor,
oost en zuid de hei, west en noord Jacobus Verhoeven
6 - een broekveld, genaamd het Hondsveldeke, 6 lopen, als voor,
oost Jan Peter Elisse, west Adriaen van Irsel, zuid Johannes Bergmans, noord Cornelis Bergmans
7 - een broekveld, 2 lopen, als voor aan het Gommelaer,
oost Peter van Iersel, west Jenne Maria Witlox, zuid Cornelis de Groot, noord Jan Verhoeven
8 - het laatste vierde deel in een boske genaamd het Tweede Buntbos, in het geheel 3 lopen, als voor
oost kinderen Adriaen Schapendonk, west de halve steeg, zuid Adriaen Vermeer, noord het derde
vierde deel.
9 - akkerland, genaamd Vilderskuijl, 2 1/2 lopen, als voor,
oost kinderen Geert van Irsel, west Jan Joost van Irsel, zuid Joost Johannes Bertens, noord weduwe
Antonij van Iersel
10 - nieuw erf, genaamd Stoffels Nieuw erve, 2 lopen, als voor in de Berkhoek,
oost Laurens Kolen, west Adriaen Bertens, zuid Jacobus Rijken, noord de straat
2de lot - Cornelia Jan Schapendonk
1 - huis met aangelegen erf, genaamd de Vogelsang, 3 1/2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost kinderen Cornelis van Tilburg, west Jan Robben, zuid Cornelis Verhoeven, noord de straat
2 - een broekveld, 6 lopen, als voor op de Hesseldonk,
oost Marten van Rijswijk, west Peter Joordens, zuid Adriaen Bergmans c.s., noord Cornelis Kools
3 - een broekveld, 4 lopen, genaamd den Beemd, als voor, bij het Quaadgat,
oost de lei, west weduwe Jan de Ridder, zuid weduwe Nicolaas van Irsel, noord (niet ingevuld)
4 - akkerland, genaamd den Agtersten Acker, 4 lopen,
noord het Bundbosch, en voorts Adriaen Vermeer
5 - akkerland, genaamd den Berkelsen Acker, 8 lopen, te Berkel
6 - hooiland te Bezooijen
7 - een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Brand,
oost (niet ingevuld), west en noord Ophorst, zuid Antonij Couwenberg
8 - het tweede vierde deel in een boske genaamd het Tweede Buntbos, in het geheel 3 lopen, als voor
oost kinderen Adriaen Schapendonk, west de halve steeg, zuid het derde vierde deel, noord het eerste
vierde deel
9 - een schaarbos, genaamd het Brands bos, 5 lopen, als voor,
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oost Geert van der Crabbe, west Jan Robbe, zuid Antonij van Irsel, noord de Brandse steeg
3de lot - Jan Slots
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen weiland en akkerland, 8 lopen, te Udenhout op de
Schoorstraat bij Moffenhoeve,
oost kinderen Adriaen Schapendonk, west Adriaen Vermeer, zuid de straat, noord Peter Joordens
belast met jaarlijks 11 stuivers 4 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 13 stuivers 12 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
2 - akkerland, genaamd Aart Adammen akkerke, 4 lopen, als voor,
oost en noord Adriaen Vermeer, west de halve Bundsteeg, zuid de straat
3 - akkerland, genaamd de lange Rugge, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en west Adriaen Vermeer, zuid het vorige perceel, noord de Biesweij
4 - weiland, genaamd de Biesweij, 6 lopen, als voor,
oost Peter Joordens, west de halve Bundsteeg, zuid Adriaen Vermeer, noord het Zwart akkerke
5 - een weiland, genaamd het Zwart weijke, 2 lopen, als voor,
oost en noord Adriaen Vermeer, west ons Weijke, zuid het Swart Ackerke
6 - een weiland, genaamd ons Weijke, 2 lopen, als voor,
oost Zwart weijke, west de halve Bundsteeg, zuid Zwart Akkerke, noord Aart Adammen weijke
7 - een weiland, genaamd twee Aart Adammen weijkens, 4 lopen,
oost Adriaen Vermeer, west de halve Bundsteeg, zuid ons Weijke, noord den Buundacker
8 - akkerland, genaamd den Schooracker, 12 lopen, als voor,
oost Teunis van der Velden, west Jan Verhoeven, zuid de straat, noord Cornelis Bergmans
9 - een broekveld, 2 lopen, als voor op de Koeijkampe,
oost Andries van den Bosch, west Cornelis de Groot, zuid Aart de Ridder, noord Jacobus van Rijswijk
10 - een broekveld, 8 lopen, genaamd den Bund, als voor,
oost weduwe Nicolaas van Irsel, west Adriaen Vermeer, zuid het Bundbos, noord weduwe Jan de
Ridder
11 - een heibodem te Drunen
12 - het derde en vierde deel in een boske genaamd het Tweede Buntbos, in het geheel 3 lopen, als
voor
oost kinderen Adriaen Schapendonk, west de halve steeg, zuid het vierde vierde deel, noord het
tweede vierde deel
13 - akkerland, 5 lopen, als voor,
oost Adriaen Vermeer, west de halve Bundsteeg, zuid de Biesweij, noord ons Weijke
4de lot - Willemijn Schaapendonk, weduwe Nicolaas van Gorkom
1 - akkerland, genaamd de Straetacker, 4 1/2 lopen te Udenhout aan de Schoorstraat,
oost Joost van Gorkom, west Cornelis van Broekhoven, zuid de straat, noord weduwe Arnoldus
Smolders
2 - huis en schuur, met aangelegen erf, 4 lopen, als voor op het Hoogschoor,
oost en zuid Cornelis Bergmans, west Bartel Frijsen, noord de straat
3 - akkerland, genaamd den Hoogenschoor acker, 4 lopen,
oost en zuid kinderen Arnoldus Smulders, west Adriaen Verhoeven, noord de heer Johannes Watring
4 - weiland en oud heesterbos, genaamd het Steeke, 10 lopen, als voor,
oost en zuid de heer van Loon op Zand, west Bartel Frijsen c.s., noord de straat
5 - akkerland, genaamd den Haveracker, 3 lopen, als voor,
oost het Steeke, west Joost van Gorkom, zuid Tieleman Beunis, noord Bartel Frijsen
6 - akkerland, genaamd den Broekacker, 7 kwartier lopen, als voor,
oost Arnoldus Vermelis, west Cornelis Bergmans, zuid de Haveracker, noord Bartel Frijsen
7 - een broekveld, genaamd Beuters veldeke, 3 lopen, als voor,
oost Tieleman Beunis, west kinderen Jan Verhoeven, zuid Heijliger van Irsel, noord Joost van Gorkom
8 - een broekveld, genaamd het Latbosch, 3 lopen, als voor,
oost Klaes van Broekhoven, west Wouter van den Hoek, zuid Geert Cornelis van Irsel, noord de heer
Watrin
9 - akkerland, genaamd den Bundacker, 5 lopen, als voor,
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oost Pieter Joordens, west de halve Bundsteeg, zuid Aart Adammen weijke, noord Adriaen Vermeer
10 - hooiland te Oud-Heusden
11 - een broekveld, genaamd het Schouwbroek, 6 lopen, te Udenhout,
oost Adriaen Vermeer, west Nicolaas Verhoeven, zuid Heijliger van Irsel, noord erfgenamen Arnoldus
Verhagen
12 - een broekveld, 2 lopen, genaamd de Vilder, als voor bij het Quaadgat,
oost Jan van Broekhoven, west de lei, zuid Heijliger van Irsel, noord erfgenamen Nicolaas van Irsel
13 - een boske genaamd het eerste Bundbosch, 3 lopen, als voor,
oost het volgende perceel op de halve steeg, west en zuid Adriaen Vermeer, noord het perceel
genaamd den Bund
14 - de noordwaartse vierde deel in een Boske genaamd het tweede Bundbos, in het geheel 3 lopen,
oost kinderen Adriaen Schaependonk, west de halve steeg, zuid de tweede vierde deel, noord den Bunt
Het eerste perceel heeft ze ten erfrecht en de overige percelen ter tochte waarvan het erfrecht bij haar
kinderen berust.

17 januari 1788

496/158v-165v

Jan van Irsel, Willem van Iersel, Adriaen Robbert Koolen als man van Anna Maria van Irsel, en nog
Adriaen Robbert Koolen en Florens van Wagenberg als voogden over de 3 kinderen van wijlen
Johannes van Irsel verwekt uit Maria Wagenberg, genaamd Adriaentje, Anna Maria en Adriaen, maken
een erfdeling van de nagelaten onroerende goederen van Maria Witlox (sic) weduwe Adriaen van Irsel.
1ste lot - Jan van Irsel
1 - akkerland, 10 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, genaamd den Patacker,
oost heer Jan Herme Weijgers, west en noord de heer Kleijnefeld, zuid weduwe Jan Marcelisse
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch (dit uit een deel van 3 1/2
lopen dat eerder gekocht is van Johannes Ophorst)
2 - land, weiland en heiveld, genaamd het Heijveld, 8 lopen, als voor,
oost Jan Herme Weijgers, west Peter Daandels, noord weduwe Jan Marcelisse, zuid gemene straat
3 - een broekveld genaamd het Buunderke, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Nicolaas van de Pas, west en noord de heren Kien en Blonket, zuid weduwe Adriaen
Bertens
4 - een perceel meest uitgeturfd moerveld, 2 lopen, genaamd het Buunderke, als voor aan de
Zandkant,
oost en noord heer Petrus van Berkel, west Jan Peter Willems, zuid Peter Daandels.
5 - weiland, 3/4 lopen, als voor t.p. den Berkhoek.
oost Jan Kruijsse, west Jacobus Willem Verhoeven, zuid een gemene waterloop, noord Peter
Brekelmans
2de lot - Willem van Irsel
1 - huis, schuur, schop, bakhuis, varkenskooi, met aangelegen hof en weiland, 7 lopen, te Udenhout in
de Biezenmortel,
oost Gerrit van Irsel, zuid de gemene straat, west weduwe Adriaen Pijnenburg, noord het volgend
perceel
belast met jaarlijks 3 gulden 2 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks een pacht van 2 gulden 10 stuivers aan het zinnelooshuis te sBosch
2 - houtbos en weiland, in het geheel 10 lopen, als voor,
oost Gerrit van Irsel en de weduwe Nicolaas van Irsel, west de Hoolbroekse steeg, noord weduwe
Jacobus van de Pasch, zuid het voorschreven perceel
3 - een weiland genaamd de Hooge weij, 4 lopen, als voor,
oost Gerrit van Irsel, west de heer Kleijnefeld, noord de gemene straat, zuid het volgend perceel
4 - akkerland, genaamd het Geluth(?), 8 lopen, als voor,
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oost de heer Jan Weijgers, west de heer Kleijnefeld, zuid de verkrijger van het 4de lot, noord het vorige
perceel
5 - een heiveld, 6 lopen, als voor aan de Zandkant,
oost de heer Jan Herme Weijger, zuid de lei, west kinderen Jan van Broekhoven, noord Gerard Meijs,
6 - een heibodem te Helvoirt
7 - heibodem te Drunen
8 - oostwaartse helft van de straat of weg onder Udenhout t.p. genaamd Roeltjensdijk, strekkende van
de gemene straat noordwaarts tot aan het erf van de heer Jan Herme Weijgers,
belast met het onderhoud van een brug over de lei op het erf van de heer Weijgers
9 - gerechtigheid in de Helvoirtse heide
3de lot - Adriaen Robbert Koolen
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, en hof, 6 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
zuid en west heer van Berkel, noord de baan, oost Martin Bergmans
2 - akkerland, 8 lopen, genaamd op den Hoogen Acker, als voor,
zuid en west Adriaen Janse Verhoeven, noord de baan, oost de heer Petrus van Berkel
3 - akkerland, genaamd den Quaden acker, 2 1/2 lopen, als voor,
oost weduwe Jacobus van Laarhoven, zuid de verkrijger, west kinderen Jan van Broekhoven, noord
Pieter van Heeswijk
4 - akkerland, 40 roeden, genaamd en gelegen als voor,
oost en west weduwe Jacobus van Laarhoven, zuid kinderen Jan van Broekhoven, noord Gerard Meijs
5 - een weiland, 6 lopen, als voor,
oost Jan Witlox, zuid de lei, west weduwe Wouter van Irsel, noord de verkrijger e.a.
belast met jaarlijks 8 gulden 7 stuivers in een pacht van 10 gulden 14 stuivers aan de heer Petrus
Josephus van Berkel te sBosch
6 - een weiland, 2 lopen, als voor,
oost kinderen Jan van Broekhoven, zuid weduwe Wouter van Irsel, west de verkrijger, noord Marten
Bergmans
7 - een broekveld, genaamd den Buunder, 3 lopen, als voor,
oost weduwe Wouter van Irsel, zuid de lei, west de heer Petrus van Berkel, noord de verkrijger
8 - te Helvoirt
9 - te Helvoirt
10 - te Helvoirt
11 - te Drunen
12 - gerechtigheid in de Helvoirtse heide
4de lot - Adriaentje, Anna Maria en Adriaen Jan van Irsel (onmondig)
1 - akkerland, genaamd het Gelut, 6 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
noord Willem Adriaen van Irsel, oost de heer Jan Herme Weijgers, zuid en west de verkrijger
2 - westwaartse helft in akkerland, in het geheel 8 lopen, genaamd het Marsse, als voor,
oost kinderen Guilliam Verhart c.s., west en zuid de heer Kleijnefeld, noord voorschreven perceel
3 - een perceel genaamd de Ackersweij, 4 lopen, als voor,
oost de verkrijger, west het kind van Cornelis Burgmans, zuid en noord de heer Kleijnefeld
4 - een broekveld, genaamd de Rieting, 3 lopen, als voor,
oost en zuid de heer Kleijnefeld, west de verkrijger, noord het kind van Lambert Verhoeven
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de heer van Tilburg
5 - de helft onbedeeld in een broekveld, genaamd de Meeuwissen, in het geheel 3 lopen, t.p. het
Winkels broek,
oost weduwe Peter van de Pas, zuid Jan Raijmakers en Cornelis van de Pas, noord Jan Crijn van
Strijthoven e.a., west Johannes Nouwens
2 februari 1788

496/172-172v
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Marten Thomas van Irsel, weduwnaar en erfgenaam van Clazijna Jan Deckers, verkoopt aan Laurens
Cornelis van Roessel, de hele opstand van een halve schuur en een half bakhuis, waarvan de koper al
de andere helft bezit, te Udenhout in de Groenstraat, onder de voorwaarde dat de opstand van schuur
geruimd moet zijn in mei 1790 of wel uiterlijk 4 dagen daarna, en dat voor een bedrag van 30 gulden
die Laurens van Roessel heeft voldaan
8 maart 1788

496/178-178v

Cornelis Koolen, verkoopt aan Antonij Hendrik van Irsel,
de opstand van een kamer, genaamd de groote kamer, item van twee kelders en van de kamer boven
de kelder, waarvan de opstand begint aan de scheidingsmuur opwaarts met tot het dak en eindigend
aan de opgaande gevel die ook onder deze koop valt.
Deze opstand moet voor Allerheiligen 1788 geruimd zijn volgens een vest van januari 1788, en dat voor
een bedrag van 335 gulden
20 augustus 1788

496/200-204v

Peter Joost Joordens, Peter Joost Leermans als man van Francijna Joost Joordens, Maria Joost
Joordens en Johanna Joost Joordens, maken een erfdeling van de nagelaten onroerende goederen
van hun oom Peter Adriaen Joordens
1ste lot - Peter Joost Joordens
1 - een weiveld, 3 1/2 lopen, te Udenhout achter het Winkel, genaamd de Osse weijde,
e.z. heer Johannes Watrin, a.z. Heijliger van Irsel no:ux:, e.e. St. Anna gasthuis te sBosch, a.e.
erfgenamen Peter van den Bosch
2 - een broekveld, 1 lopen, als voor in de Knutters,
e.z. erfgenamen weduwe van der Put, a.z. (niet ingevuld), e.e. de Hesseldonk, a.e. Francis Adriaen
Brekelmans
3 - akkerland, genaamd den Bundacker, 1 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost en zuid, Adriaen Vermeer, west en noord weduwe Jan Schapendonk
4 - deel in een uitgeturfd moerveld, in de Verlooren Brand, de belendenaren zijn onbekend
5 - akkerland, weiland en houtbos, samen 1 lopen, als voor in de Brand
e.z. erfgenamen Francis Herme van de Zande, a.z. Adriaen van de Plas, e.e. een mestweg, a.e.
kinderen Jan van Huijclom
2de lot - Peter Joost Leermans
1 - zuidwaartse helft in akkerland, genaamd het Steeke, in het geheel 10 lopen, te Udenhout op de
Schoorstraat,
oost heer Johannes Watring, west de straat, zuid kinderen Aart Bergmans, noord kinderen Joost
Joordens,
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers 8 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te
sBosch
2 - zuidwaartse helft in een broekveld genaamd den Beemd, in het geheel 4 lopen, als voor,
oost kinderen Aart Bergmans, west Gerrit Witlox, zuid weduwe Jan van Berkel, noord de lei
3 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Brand,
e.z. erfgenamen Francis Herme van de Zande, a.z. kinderen Jan van de Plas, e.e. de duinen, a.e. een
gemene weg
3de lot - Maria Joost Joordens
1 - een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Klaas van Irsel, a.z. armen van Udenhout, strekkende met een steeg langs het perceel
2 - akkerland, genaamd den Agtersten Acker, 1 1/2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost en west kinderen Adriaen Schapendonk, zuid en noord Adriaen Vermeer
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3 - voorste helft in een broekveld, genaamd de Kleijne Koekamp, in het geheel 3 lopen, als voor op de
Schoorstraat,
oost Ariaen van Abeelen zuid kinderen Jan Schapendonk, west Arien Vermeer, oost de wederhelft
belast met het recht van overweg voor de eigenaar van de andere helft van dit perceel
4 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Brand,
e.z. Hendirk Jan van de Plas, a.z. de gemene weg, e.e. de Verlooren Brand, a.e. een steeg
4de lot - Johanna Joost Joordens
1 - een weiland, genaamd de Biesweijde, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
b.e. en e.e. kinderen Jan Schapendonk, a.z. langs de steeg
2 - de achterste helft in een broekveld, genaamd de Kleijnen Koekamp, met de gerechtigheid om te
mogen wegen over het andere deel, als voor,
oost Adriaen van Hees, west de wederhelft, e.z. Arien van Abeelen, a.z. kinderen Aart Bergmans
3 - akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd de Holle kant, als voor in de Brand,
e.z. Adriaen van de Plas, a.z. Hendrik Jan van de Plas, e.e. de duinen, a.e. kinderen Jan van de Plas
4 - te Loon op Zand
30 oktober 1788

496/218v-223v

Arnoldus Andries de Jong, Andries Andries de Jong, Lambert Geert Steuvers als man van Willemijn
Andries de Jong, Jan Peter Basters als man van Jenne Maria Andries de Jong, maken een erfdeling
van de nagelaten onroerende goederen van Andries de Jong en Elizabet van Riel
1ste lot - Arnoldus Andries de Jong
1 - akkerland, 2 lopen, genaamd den Raaijheuvel, te Udenhout aan de Molenstraat,
oost en noord kinderen Peter Hamers, zuid kinderen Adriaen van der Schor, west kinderen Martien
IJsebrand
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan Heijliger van Irsel te Udenhout
2 - akkerland en bos, 3 lopen, te Loon op Zand
2de lot - Andries Andries de Jong
1 - weiland, 3 lopen, genaamd het Latbosch, te Udenhout op de Molenstraat,
noord kinderen Marten IJsenbrand, oost de heer van Loon op Zand, zuid Adriaen Vermeer, west Elias
Grevenbroek
belast met jaarlijks 3 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
2-4 - te Loon op Zand
3de lot - Lambert Geert Steuvers
1-2 - te Loon op Zand
5de lot - Jan Peter Baasters
1 - huis, schuur en aangelag, 1/2 lopen, te Udenhout op de Molenstraat,
noord Cornelis Span, oost en zuid kinderen Marten IJsenbrand, west de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de abdij van St. Geertrui te Leuven
2 - akkerland en bos, als voor,
noord kinderen Peter Hamers, oost Adriaen Vermeer, zuid kinderen Adriaen van der Schoor, west de
straat
3 - te Elshout
4 - Loon op Zand
6de lot - Jan Andries de Jong
1 - akkerland, genaamd de Segeracker, 1 12 lopen, te Udenhout bij de Molenstraat,
noord kinderen Nicolaas Janse, oost Elias Grevenbroek, zuid Adriaan Peter Driesse, noord Gommert
de Kort
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
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2 - heibodem en broekveld, 1 lopen, genaamd de groote Hesseldonk, als voor achter de Groenstraat,
ten einde de Assense steeg
zuid kinderen Peter Hamers, noord Juffrouw van Beugen, west kinderen Klaas Jansen, oost vrouwe
(niet ingevuld)
belast met jaarlijks 3 1/2 stuiver in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 - te Loon op Zand
16 januari 1789

496/226v-229v

Johannes Gojaard Heere en Cornelis Gojaard Heere als voogden over de drie kinderen van
voornoemde Johannes Gojaard Heere verwekt uit Maria Jan Schapendonk, genaamd Jan, Adriaentje
en Govert,
Peter Martinus de Jong als man van Geertruij Jan Schapendonk, Adriaen Jan Schapendonk, Jacobus
Jan Piggen en de voornoemde Adriaen Jan Schapendonk, als voogden over de 2 kinderen van
Jacobus Jan Piggen verwekt uit Jenne Maria Jan Schapendonk, genaamd Anna Maria en Johanna en
Jan Janse Schapendonk, allen kinderen en kindskinderen van Jan Janse Schapendonk, gewoond en
overleden te Tilburg
maken een erfdeling als volgt:
Jan Jan Schapendonk zal hebben:
1 - akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
west Antonij Boxs, oost Jan de Vries, noord Adriaen Peter Vermeer, zuid de gemene steeg
belast met 15 vaten rogge en 22 stuivers 8 penningen reductie beiden aan het kantoor der geestelijke
goederen van dit kwartier
2 - akkerland, 1 lopen, als voor,
noord en west Gerardus Woestenburg, zuid weduwe Willem Bouwens, oost kinderen Adriaen
Schapendonk
3 - weiland, 1 1/2 lopen, als voor,
zuid en oost Miggiel Pijnenburg, west Peter de Ridder, noord de gemene steeg
4 - weiland, 2 lopen, als voor,
oost Jan van Broekhoven, zuid de gemene lei, west kinderen Adriaen Schaapendonk, noord de
gemene weg
5 - weiland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost Antonij van den Boer, zuid de gemene lei, west Antonij Bokx, noord de gemene weg
6 - een broekveld, 3 lopen, als voor,
noord Cornelis Verhoeven, oost de gemene straat, zuid Heijliger van Irsel, west Andries van den Bosch
7 - hooiland te Bezooijen
rest niet in Udenhout
26 januair 1789

496/231v-232v

Jan Peter Basters als man van Johanna de Jong machtigt Willem Denis Zwaans om te verkopen aan
Arnoldus Wouter Vugts
1 - huis, schuur en aangelag, 1/2 lopen, te Udenhout op de Molenstraat,
noord Cornelis Span, oost en zuid kinderen Marten IJsenbrand, west de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de abdij van St. Geertrui te Leuven
2 - akkerland en bos, als voor,
noord kinderen Peter Hamers, oost Adriaen Vermeer, zuid kinderen Adriaen van der Schoor, west de
straat
de verkoper in 1788 aangekomen
voor de som van 300 gulden
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