Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 497 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)
14 februari 1789 - 1792
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.

14 februari 1789

497/1-3

Willemijn Schapendonk, weduwe van Nicolaas van Gurkom, geassisteerd door Francis van Gorkum als
voogd over haar onmondige kinderen, verhuurt aan Cornelis Zwaans te Berkel,
huis, schuur, stalling met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, op het Hoogschoor,
item de Straatacker, 4 1/2 lopen
item den Hoogen Schoor Acker, 4 lopen
item een weiland en oud heesterbos, genaamd het Stecke (Steeke?), 10 lopen
item de Haver Acker, 3 lopen
item de Broekacker, 7 kwartier lopen
item Beuters Veldeke 3 lopen, zijnde een broekveld
item het Latbosch, 3 lopen, zijnde een broekveld
item den Bund Acker, 5 lopen
item een broekveld, genaamd de Vilder, 2 lopen
item de helft van een heibodem in de Drunense hei
voor een periode van 4 jaar
verdere bepalingen niet meegenomen
21 februari 1789

497/3-6

Johannes Backers en Norbert Verhoeven als voogden over de 5 kinderen van Geert Brekelmans,
genaamd Martinus, Jan, Peter, Maria en Johanna, erfgenamen van Robbert Brekelmans, aan de ene
zijde,
Michiel Pijnenburg en Andries Cornelis van den Bosch gemachtigd door Jenneke Koolen weduwe Peter
Wijnans van Irsel, erfgenaam van Adriana van de Ven, in leven huisvrouw van Robbert Brekelmans,
aan de andere zijde,
maken een erfdeling
1ste lot - Johannes Backers en Norbert Verhoeven als voogden over de 5 kinderen van Geert
Brekelmans, genaamd Martinus, Jan, Peter, Maria en Johanna
1 - een houtbos, 4 lopen, te Udenhout bij de Asdonkse steeg,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. (niet ingevuld), e.e. Heijliger van Irsel, a.e. Jan Flipse
belast met jaarlijks 5 1/2 stuiver aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 - een broekveld, genaamd den Buunder, 3 lopen, als voor aan de Brandse steeg,
e.z. weduwe Willem Schaapendonk, a.z. Brandse steeg, e.e. Antonij van Irsel, a.e. (niet ingevuld)
3 - 3/4 deel onbedeeld in 7 hond hooiland te Bezooijen
2de lot - Jenneke Koolen weduwe Peter Wijnand van Irsel
1 - twee weilanden aan elkaar gelegen, 3 lopen, te Udenhout bij het Eijndeke,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. Antonij van Irsel, a.e. (niet ingevuld)
2 - akkerland en weiland aan elkaar gelegen, samen 3 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Steven Burgmans, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. Jan Joost van Irsel
3 - 100 gulden
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7 maart 1789

497/6-16

Jan van der Sterre als man van Johanna Adriaen Janse Vermeer en Andries Cornelis van den Bosch
als man van Maria Adriaen Janse Vermeer, maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen
Janse Vermeer, gewoond en overleden te Udenhout
1ste lot - Jan van der Sterre
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout
e.z. de heer Jan Watering, a.z. Klaas van Broekhoven, e.e. Jan Brekelmans, a.e. (niet ingevuld)
2 - twee huizen, schuur, schop en bakhuis met aangelegen erf, 11 lopen, als voor op de Loonse
Molenstraat
e.z. en e.e. de heer Arnoldus van Irsel, a.z. Heijliger van Irsel, a.e. sheeren straat
belast met jaarlijks 10 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de Heijliger van Irsel
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan (niet ingevuld)
3 - akkerland, genaamd de Lange Weij, 3 lopen, als voor,
e.z. heer Arnoldus van Irsel en Pieter van Heeswijk, a.e. Adriaen Driesen, e.e. Heijliger van Irsel, a.e.
(niet ingevuld)
4 - akkerland, genaamd den Broekacker, 1 1/2 lopen, als voor
e.z. Gommert de Cort, a.z. Arnoldus van Irsel, en Pieter van Heeswijk, e.e. een steeg, a.e. (niet
ingevuld)
5 - weiland, land en bos, genaamd de Bieseweij en Haveracker, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Denis Schapendonk, a.e. Norbert Vermeer, e.e. Willem de Jong, a.e. erfgenamen in
dezen
6 - een weiland, genaamd het Buunderken, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Heijliger van Irsel, a.z. heer Francis van Irsel, a.e. weduwe Jan Denis Schapendonk
7 - twee weilanden en bos aan elkaar gelegen, samen 9 lopen, als voor,
e.z. heer Arnoldus van Irsel, a.z. Pieter van Heeswijk, e.e. weduwe Jan Denis Schapendonk, a.e.
Gommert de Cort en de erfgenamen in dezen
8 - een weiland met de hele steeg, genaamd de Spie, 4 lopen, als voor,
e.z. de vorige percelen, a.z. en e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. een steeg
9-18 - te Loon op Zand
19 - akkerland, genaamd het Schuerken, 2 1/2 lopen, te Udenhout op de Moolenstraat,
e.z. kinderen Peter Hamers, a.z. kinderen Adriaen van der Schoor en de erfgenamen Martinus
Eijsenbrand, e.e. Cornelis Span, a.e. sheeren straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
20 - akkerland genaamd de Langerugge, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Martinus Eijsenbrand, a.z. kinderen Peter Hamers, b.e. aan een mestweg
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
21 - akkerland, genaamd den Grooten Acker, 8 3/4 lopen, als voor
e.z. en e.e. kinderen Peter Hamers, a.z. en a.e. een mestweg
22 - twee percelen akkerland, aan elkaar gelegen, samen 6 lopen, genaamd Arikens en Geijben
Ackers, als voor,
e.z. erfgenamen weduwe Wouter Span, a.z. weduwe Jan Denis Schapendonk, e.e. kinderen Adriaen
van der Schoor, a.e. kinderen Arien Zwaans
23 - akkerland, genaamd de Wouwers, 5 kwartier lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Cornelis Span, e.e. de Broeksteeg, a.e. een mestweg
24 - een weiveld, genaamd de Strijthoef, 3 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Laurens Verhoeven, a.z. Elisabet Verhoeven, a.e. Norbert Mulders
25 - akkerland, 4 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. kinderen Cornelis van Tilburg, a.z. Jan Baptist Robbe, e.e. een mestweg, a.e. de Kreitemolenstraat
26 - akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Arnoldus Pijnenburg, a.z. en e.e. weduwe Jan de Ridder, a.e. een mestweg
27 - een weiland, genaamd het Latbosch, 3 kwartier lopen, als voor op de Moolenstraat,
e.z. Andries de Jong, a.z. Cornelis Span, e.e. de waterloop, a.e. Elias van Grevenbroek
28 - hooi- of weiveld, 5 hond te Baardwijk
29 - heibodem in Loon op Zand
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30 - noordwaartse helft in akkerland, genaamd de Korte Stucke, te Udenhout in de Kruisstraat, in het
geheel 3 1/2 lopen
e.z. en e.e. weduwe Jan de Ridder, a.z. erfgenamen Laurens Vermeer, a.e. weduwe Peter van Irsel
31 - te Helvoirt
32 - te Helvoirt
33-39 obligaties
2de lot - Andries Cornelis van den Bosch
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
b.z. Jan Slots, e.e. Jan Slots, a.e. de Schoorstraat
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de weduwe Jan Denis Schapendonk
belast met jaarlijks 1 gulden 13 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 6 duiten in een meerdere cijns aan de gezworenen van Tilburg
2 - akkerland, 4 lopen, als voor, genaamd de lange Rugge,
e.z. de Bundsteeg, a.e. en b.e. Jan Slots
3 - hof en akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. Teunis van der Velde, a.z. en e.e. kinderen Adriaen Schapendonk, a.e. de Schoorstraat
4 - akkerland, genaamd den Bund acker, 4 lopen, als voor,
e.z. Jan Slots, a.z. erfgenamen Peter Joordens, e.e. weduwe Klaas van Gorkum, a.e. erfgenamen in
dezen
5 - akkerland en bos aan elkaar gelegen, 6 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Peter Joordens, a.z. en e.e. erfgenamen Jan Adriaen Schapendonk, a.e. kinderen
Adriaen Schapendonk
6 - akkerland, genaamd den Jaeger Acker, 4 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan Willem Verhoeven, a.z. erfgenamen Johannes Bertens, e.e. Laurens Verhoeven, a.e. Jan de
Jong
7 - akkerland, weiland en bos aan elkaar gelegen, 6 lopen, als voor,
e.z. de heer van Loon op Zand, a.e. de Schoorstraat, e.e. Laurens Verhoeven, a.e. een spie
belast met jaarlijks 3 gulden in een meerdere pacht aan St. Anna Morienne gasthuis te sBosch
8 - twee weilanden aan elkaar gelegen, 5 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Jan Bergmans, a.z. kinderen Adriaen Schapendonk, a.e. Jan Slots
9 - een weiland genaamd de Hooge Weij, 2 lopen, als voor,
e.z. heer Adriaen van Iersel, a.z. erfgenamen Peter Joordens, b.e. erfgenamen Adriaen Schapendonk
10 - heide en bos, genaamd de Heijvelde, als voor, 3 1/2 lopen,
e.z. kinderen Adriaen Schapendonk, a.z. en e.e. Jan Slots, a.e. erfgenamen in dezen
11 - een broekveld, genaamd de Koekamp, 4 lopen, als voor,
e.z. Antonij Broeren en Adriaen van Irsel, a.z. Jacobus van Rijswijk, a.e. de Groote Hesseldonk
12 - heiveld genaamd den Bund, 6 lopen, als voor,
e.z. Jan Slots, a.z. Heijliger van Irsel, e.e. weduwe Klaas van Gorkum, a.e. (niet ingevuld)
13 - een heiveld genaamd het Schoubroek, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Cornelis Schenkers, a.z. Frans van Broekhoven, e.e. Michiel Backers, a.e. Tieleman
Beunis
14 - een houtbos, 2 lopen, als voor,
e.z. Elias van Grevenbroek, a.z. Joost van Gorkom, e.e. erfgenamen Arnoldus Smolders, a.e. (niet
ingevuld)
15 - een huis, klein huis en schuur, met aangelegen erf, 6 lopen, als voor,
e.z. weduwe Peter van Irsel en Lammert Verhoeven, a.z. de straat, e.e. weduwe Jan de Ridder en
Arien Witlox, a.e. het schoolhuis, kerkhof en de straat
16 - akkerland, genaamd de Schrikpat, 1 1/2 lopen, als voor in de Achthoeven,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. kinderen Cornelis van Tilburg, e.e. Francis Brok, a.e. armen van Oisterwijk
17 - houtbos, 3 lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. de heer generaal van Dopff, a.z. weduwe Jan de Weert, e.e. de heer Kleijnefeld, a.e. (niet ingevuld)
18 - een huis, schuur en aangelegen erf, 5 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. weduwe Peter den Ouden, a.z. weduwe Jan Heerkens, e.e. de gemene straat, a.e. Daniel Vermeer
19 - akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Adriaen Peter van Rijswijk, a.e. erfgenamen Jan Piggen, b.e. en gemene weg
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20 - akkerland, genaamd den Patacker, 6 1/2 lopen, als voor,
b.z. Peter van Rijswijk, b.e. een gemene weg
21 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen weduwe Simon Priems, a.e. Adriaen Huijbert van Irsel, b.e. een gemene weg
22 - akkerland, genaamd den Oschacker, 2 lopen, als voor,
e.z. heer Johannes Watrin, a.z. Jan Raijmakers, e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.e. een gemene weg
23 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Daniel Vermeer, a.e. Adriaen Peter van Rijswijk, b.e. een mestweg
24 - akkerland, genaamd de Geer, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Peter van Irsel, a.e. erfgenamen in dezen, b.e. een gemene weg
18de-24ste perceel belast met jaarlijks 5 3/8 zak 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok van
Hinthamereinde te sBosch
18de-24ste perceel belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de armen van Oisterwijk
18de-24ste perceel belast met jaarlijks 2 stuivers 10 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te
sBosch
25 - houtbos, genaamd Berkgreevenbeemd, te Helvoirt
26 - te Helvoirt
27 - te Haaren
28 - Loon op Zand
29 - zuidwaartse helft in akkerland genaamd de Korte Stucke, te Udenhout bij de Kruisstaat, in het
geheel 3 1/2 lopen,
e.z. en e.e. weduwe Jan de Ridder, a.e. erfgenamen Laurens Vermeer, a.e. weduwe Peter van Irsel
30 - te Helvoirt
31 - te Helvoirt
9 maart 1789

497/17-20v

Adriaen Jan Schapendonk, Jan Slots als man van Jenne Maria Schapendonk en Willemijn Jan
Schapendonk weduwe van Nicolaas van Gorkom, maken een erfdeling van de nalatenschap van
Cornelia Jan Schapendonk
1ste lot - Adriaen Jan Schapendonk
1 - schaarbos, genaamd het Brands bos, 5 lopen, te Udenhout,
oost Geert van der Crabbe, west Jan Robbe, zuid Antonij van Irsel, noord de Brandse steeg
2 - 1/3 deel onbedeeld in 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)
3 - te Berkel
2de lot - Jan Slots
1 - huis met aangelegen erf, genaamd de Vogelsang, 3 1/2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost kinderen Cornelis van Tilburg, west Jan Robbe, zuid Cornelis Verhoeven, noord de straat
2 - 1/3 deel onbedeeld in 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)
3de lot - Willemijna Jan Schapendonk weduwe Nicolaas van Gorkom
1 - broekveld, 6 lopen, te Udenhout op de Hesseldonk,
oost Marten van Rijswijk, west Peter Joordens, zuid Adriaen Bergmans c.s., noord Cornelis Kools
2 - 1/3 deel onbedeeld in 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)
3 - akkerland, genaamd den Agtersten Acker, 4 lopen, als voor,
noord het Bundbos, voorts Andries van den Bosch no:ux:
4 - broekveld, 4 lopen, als voor in de Brand,
oost (niet ingevuld), west en noord Ophorst, zuid Antonij Couwenberg
5 - hooiland te Bezooijen
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11 april 1789

497/22-23

Marten Thomas van Irsel, weduwnaar van Clazijna Jan Deckers, en Helena Peters van Overbeek,
beide wonende te Udenhout verklaren dat hun voorgenomen huwelijk, waarvoor zij op 19 april 1788
ondertrouw zijn gegaan voor schepenen van Oisterwijk, niet zal doorgaan.
Marten van Irsel was vergeten om voor zijn kinderen uit zijn eerdere huwelijk een staat en inventaris
van bezittingen te laten opmaken alvorens hij opnieuw in het huwelijk zou kunnen treden. Door deze
wettelijke verplichting niet na te komen kon het huwelijk aanvankelijk geen doorgang vinden.
Later kwamen er meer conflicten tussen de beide partijen en uiteindelijk hebben ze besloten om van
een huwelijk af te zien.
Ze verklaren beiden dat de ander vrij is om met een ander in het huwelijk te treden.
Helena Peter van Overbeek ging op deze zelfde dag in ondertrouw met Jan Aerts de Groot en trouwde
met hem op 26 april 1789
21 april 1789

497/23v-26v

Adriaen Arnoldus Hamers als man van Johanna Jan Ekels, en Cornelis Jan Ekels, maken een erfdeling
van de nalatenschap van Jan Geert Ekels, gewoond en overleden te Udenhout
1ste lot - Adriaen Arnoldus Hamers
1 - een huis, schuur, schop met hof, en aangelegen weiveld, samen 6 lopen, te Udenhout t.p. de
Biezenmortel,
b.z. Adriaentje van den Heesacker, e.e. weduwe Hendrik Heijmans, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Hendrik Boudeweijns, a.z. een steeg, b.e. Adriaentje van den Heesacker
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan het St. Eloijs gasthuis te sBosch
3 - akkerland, 6 lopen, als voor,
e.z. Adriaentje van den Heesacker, a.z. weduwe Hendrik Boudewijns, e.e. Jan Frans van Broekhoven,
a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 21 vaten rogge aan de blok van de Vughterdijk te sBosch
deze drie percelen zijn leenroerig aan het leenhof van Brabant
4 - akkerland, 2 lopen, als voor aan de Houtse straat,
e.z. weduwe Jan de Lepper, a.z. weduwe Jan Marcelisse, e.e. Johannes Watring, a.e. de Spijkerkant
belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan het Brands vrouwe gasthuis te sBosch
5 - broekveld, 2 lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. Daniel van Zon, a.z. erfgenamen Steven Burgmans, e.e. kinderen Pieter van Heeswijk, a.e.
weduwe Jan Denis Schapendonk
belast met jaarlijks een cijns van 10 stuivers 12 penningen op St. Thomasdag te Oisterwijk te betalen
aan Johannes Antonisse
6 - broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. heer Johannes Watring, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Jan Denis Schapendonk, a.e. st. Anna
gasthuis te sBosch
7 - heibodem te Helvoirt
8 - heibodem te Helvoirt
2de lot - Cornelis Jan Ekels
1 - een broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Meeuwisse,
e.z. Jan van Broekhoven, a.z. kinderen Johannes van Irsel, e.e. Cornelis van de Pasch, a.e. Jan
Miggiel Koolen
2 - broekveld, genaamd den Horst, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
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e.z. weduwe Jan de Lepper, a.e. Jan Klaas van Irsel, e.e. heer van Kleijnefeld, a.e. erfgenamen heer
Snelle
3 - 400 gulden van de Arnoldus Adriaen Hamers ter egalisatie
22 april 1789

497/26v-30

Willem Frans van Broekhoven als man van Maria Jan Span, Johannes Jan van Roessel, als man van
Elizabet Jan Span en Cornelius Jan Span, erfgenamen van Wouter Jan Span,
Cornelis Jan Snoeren, Adriaen Jan Snoeren en Andries Jan van Riel als man van Jenne Maria Jan
Driessen, erfgenamen van Anneke Jan Snoeren in leven huisvrouw van Wouter Jan Span,
maken samen een erfdeling van de nalatenschap van Wouter Jan Span en Anneke Jan Snoeren
1ste lot - Willem Frans van Broekhoven
1 - akkerland, genaamd de 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 Laarhoven, west heer Stalpert van der Wiele, zuid Geert van Broekhoven
belast met jaarlijks 1 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
2de lot - Johannes Jan van Roessel,
1 - een heiveld te Udenhout in de Brandse steeg,
oost Peter Franken, west Jan van Irsel, zuid Geert van Broekhoven, noord de lei
3de lot - Cornelis Jan Span
1 - akkerland genaamd den Moolenstraatse Acker, 6 a 7 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
bij de Schijf,
e.z. weduwe Denis Schapendonk, a.z. erfgenamen Arien Swaans, e.e. Jan van der Sterre, a.e. Elias
Greenbroek
2 - broekveld, op het Schouwbroek, 1 lopen, als voor achter de Schoorstraat,
zuid erfgenamen Andries Verhagen, noord Willemijn Schapendonk, oost erfgenamen Baron van
Bousele, west Tieleman Hendrik Beunis
4de lot - Adriaen Jan Snoeren
4 percelen heide in Loon op Zand
5de lot - Andries Jan van Riel
te Tilburg
11 mei 1789

497/30v-32

Arnoldus Vermelis, Cornelis Vermelis voor henzelf, Jan Cornelis Martens en Martinus Peters van
Rijswijk, als voogden over Anna Maria Vermelis aan de ene zijde,
en Peter Vermelis aan de andere zijde,
allen erfgenamen van Adriaen Aart Vermelis en Jenneke Peter van Irsel,
Peter Vermelis zal als eigendom aanvaarden en bezitten:
akkerland, genaamd den Hoekacker, 4 lopen, te Udenhout bij de Geeselse straat,
e.z. Geert Peter Verhoeven, a.e. heer Franciscus van den Bosch, e.e. Johannes de Weert , a.e.
kinderen Klaas Peter Verhoeven
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de fundatie van Pieter Scheffers te sBosch
een weiland, 2 lopen, als voor in Schoutenveld,
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oost Francis Vermeer, zuid Jan Janse van Strijthoven, west Hendrik van Hees, noord de gemeint
aangekomen van Peter Leijten
de noordwaartse helft in heide, 8 lopen in het geheel, de Drunen
20 juli 1789

497/41v-45v

Francis Laurens Verhoeven als man van Cornelia Jan van Waelwijk, Willem van de Nostrum als man
van Josijna Jan van Waalwijk, Pieter Jan van Waalwijk, Martinus Jan van Waalwijk, maken een
erfdeling van de nalatenschap van Jan van Waalwijk en Maria Peter Vermeer
1ste lot - Pieter Jan van Waalwijk
het eerste deel in een huizing, zijnde een kamer, strekkende tot op de schoorsteen van het volgende lot
(Willem van den Nostrum), met 8 voeten van het nieuw erf langs de straat, vanaf de heg, met een
gerecht deel in de overschietende hof en erf, te Udenhout in de Groenstraat,
van het lot van de volgende deler, a.z. de Groenstraat, e.e. weduwe Nicolaas van Gorkom, a.e. de
Kreitemolenstraat
belast met 1/4 deel van de helft in 5 gulden 5 stuivers aan het groot begijnhof te sBosch
onderhoud van de schoorsteen samen met de eigenaar van het volgende lot
2de lot - Willem van den Nostrum
het tweede deel in een huizing, zijnde een kamer, strekkende van de ene zijde tot op de schoorsteen
van het vorige lot, en met de andere zijde tot op de weegt van de keuken van het volgende lot, met het
gerechte vierde deel in hof en erf, naar aftrek van 8 voeten nieuw erf, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. het vorige lot, a.z. het volgende lot,
e.e. weduwe Nicolaas van Gorkom, a.e. Kreitenmolenstraat
belast met 1/4 deel van de helft in 5 gulden 5 stuivers aan het groot begijnhof te sBosch
onderhoud van de schoorsteen samen met de eigenaar van het vorige lot
3de lot - Martinus Jan van Waalwijk
het derde deel in een huizing, zijnde en keuken, strekkende aan een zijde tot de weegt tot scheiding
van het vorige lot en met de andere zijde tot op de brandgevel van de kamer of het volgende lot, met
het gerechte vierde deel in hof en erf, na aftrek van 8 voeten nieuw erf, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. het vorige lot, a.z. het volgende lot, e.e. weduwe Nicolaas van Gorkom, a.e. Francis Verhoeven
belast met 1/4 deel van de helft in 5 gulden 5 stuivers aan het groot begijnhof te sBosch
onderhoud van de brandgevel met de eigenaar van het volgende lot
4de lot - Francis Laurens Verhoeven
het vierde deel in een huizing, zijnde een kamer, strekkende aan een zijde van de brandgevel van het
vorige lot, met het gerechte vierde deel in hof en erf, na aftrek van 8 voeten nieuw erf, te Udenhout in
de Groenstraat,
e.z. het vorige lot, a.z. Francis Verhoeven, e.e. weduwe Nicolaas van Gorkom, a.e. de verkrijger
belast met 1/4 deel van de helft in 5 gulden 5 stuivers aan het groot begijnhof te sBosch
onderhoud van de brandgevel met de eigenaar van het vorige lot
25 augustus 1789

497/47v-50v

Jasper Nicolaas Lomberts en Jan Nicolaas Lomberts maken een erfdeling van de nalatenschap van
Nicolaas Jasper Lomberts en Vijvertje Cornelis van de Plasch
1ste lot - Jasper Nicolaas Lomberts
1 - een woonhuis, scheidende op de schoorsteen, te Udenhout in de Brand, bij de Gommelse straat,
rondom de mededeler
de grond waar dit huis op staat blijft aan de mededeler
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2 - akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. heer Johannes Watering, a.e. de mededeler
3 - 1/3 deel onbedeeld in 4 percelen, meest uitgedolven moerveld en waterpoel, als voor in de Brand
belast met jaarlijks 1/3 deel in 10 stuivers 6 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2de lot - Jan Nicolaas Lomberts
1 - schuur en stalling met aangelegen hof en weide, 3 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. heer Johannes Watering, e.e. Gommelse straat, a.e. het
volgende perceel
2 - akkerland, 2 lopen, als voor, naast het vorige perceel,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. heer Johannes Watering, e.e. het vorig perceel, a.e. de
mededeler
3 - 2/3 deel onbedeeld in 4 perceeltjes meest uitgedolven moerveld en waterpoel, als voor in de Brand
belast met jaarlijks 2/3 deel in 10 stuivers 6 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
4 - heide, 1 1/2 lopen, genaamd de Leijweijde, als voor, over de Gommelse straat,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. Peter Jan van Strijthoven, e.e. de waterloop, a.e. Jan Adriaen
Kruijsse
5 - heide te Drunen
6 - heide te Drunen
26 oktober 1789

497/54-56v

Adriaen de Bresser verhuurt als regerend armmeester van de armentafel van Oisterwijk aan Gerrit
Peter Verhoeven een hoeve te Udenhout, waarvan de schuur samen met Johannes van Biljouw, in de
Kleine Mortel.
Hij huurt die hoeve nu ook al; de pachtperiode is 12 jaar
verdere bepalingen niet opgenomen
30 november 1789

497/58v-60v

Michiel Bakkers als man van Arnolda Verhagen wonende te Tilburg en Ida Berkelmans eerder
huisvrouw van Andries Verhagen en nu weduwe Pieter van der Sterre wonende in Udenhout, verhuren
aan Jan Adriaan Schoenmakers wonende te Udenhout,
een hoeve bestaande uit huis, schuur, schop, bakhuis en paardenstal, met akkerlanden, weivelden,
beemden, heide en straaiselvelden alles gelegen te Udenhout op de Moolenstraat. Hij pacht die nu ook
al.
De periode is 6 jaar
Huurprijs: 50 gulden, 20 zakken rogge, 6 zakken boekweit
30 november 1789

497/60v-62v

Michiel Bakkers als man van Arnolda Verhagen wonende te Tilburg en Ida Berkelmans eerder
huisvrouw van Andries Verhagen en nu weduwe Pieter van der Sterre wonende in Udenhout, verhuren
aan Martinus van Rijswijk wonende te Udenhout,
een hoeve bestaande uit huis, schuur, schop, bakhuis en paardenstal, met akkerlanden, weivelden,
beemden, heide en straaiselvelden alles gelegen te Udenhout op de Moolenstraat. Hij pacht die nu ook
al.
De periode is 6 jaar
Huurprijs: 50 gulden, 20 zakken rogge, 6 zakken boekweit
27 maart 1790

497/72-76v
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Cornelis Nicolaas van de Pas en Jan Hendrik van Irsel als man van Petronella Nicolaas van de Pas
maken een erfdeling van de nalatenschap van Nicolaas van de Pas en Maria Peter Heijmans
1ste lot - Cornelis Nicolaas van de Pas
1 - huis, schuur, schop, het woonhuis van de overledene, met aangelegen akkerlanden en weilanden,
10 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
oost en zuid Daniel van Son, west de gemene straat, noord weduwe Hendrik Heijmans
2 - akkerland, 4 lopen, als voor,
oost Jan Coolen, zuid een mestweg, west weduwe Hendrik Heijmans, noord Antonij Jan Elisse
belast met jaarlijks een rente van 6 gulden 6 stuivers 4 penningen aan de erfgenamen van de heer de
Hee te sBosch
3 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en zuid een mestweg, west weduwe Peter van de Pas, noord Johannes van Roessel
4 - akkerland, 6 lopen, als voor,
oost een mestweg, zuid en west heer Kleijnefeld, noord weduwe Nicolaas van Irsel
belast met jaarlijks een cijns van 5 stuivers aan mevrouw van Hanswijk te sBosch (=Vosselaer?)
5 - akkerland, 4 1/2 lopen, als voor,
west, noord en oost heer Kleijnefeld, zuid Nicolaas Stoeldraijers
6 - akkerland, 3 lopen, als voor,
oost een mestweg, zuid weduwe Hendrik Heijmans, west weduwe Hendrik Boudewijns, noord Hendrik
Kuijpers
(leenroerig aan hoeve Vosselaer in Biezenmortel)
7 - weiland, 2 lopen, als voor,
oost heren Kien en Blonket, zuid Hendrik Kuijpers, west Adriaentje Michiel van den Heesacker, noord
weduwe Hendrik Heijmans,
(leenroerig aan hoeve Vosselaer in Biezenmortel)
8 - weiland, 3 lopen, als voor,
oost heren Kien en Blonket, zuid weduwe Hendrik Heijmans, west weduwe Hendrik Boudewijns, noord
Jan van Broekhoven
(leenroerig aan hoeve Vosselaer in Biezenmortel)
9 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost heren Kien en Blonket, zuid Jan van Broekhoven, west Adriaentje Michiel van den Heesacker,
noord weduwe Hendrik Heijmans,
(leenroerig aan hoeve Vosselaer in Biezenmortel)
10 - weiland, 2 lopen, als voor,
oost heren Kien en Blonket, zuid Hendrik Kuijpers, west Adriaentje van den Heesacker, noord de
gemene straat
(leenroerig aan hoeve Vosselaer in Biezenmortel)
6de-10de perceel 21 vaten 9 kannen rogge aan de armentafel van Oisterwijk
11 - heiveld, 5 lopen, als voor,
oost heer generaal van Dopff, zuid heer Kleijnefeld, west Jan Adriaen van Irsel, noord de gemene lei
12 - broekveld, 2 lopen, als voor,
oost erfgenamen heer Snel, zuid weduwe Jan Hendirk de Lepper, west Adriaen Wijnant Verhoeven,
noord Adriaen Jan Verhoeven
13 - broekveld, 4 lopen, als voor,
oost weduwe Hendrik Heijmans, zuid Andries van den Bos, west Jan Piggen
14 - broekveld, 1 lopen,
oost Heijliger Adriaen van Irsel no:ux:, zuid weduwe Laurens Vermeer, west heer Kleijnefeld, noord
Francis Robben
15 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Jan de Lepper, zuid een gemene straat
belast met jaarlijks 7 vaten rogge aan het St. Anna gasthuis te sBosch
2de lot - Jan Hendrik van Irsel
1 - huis, schuur en schop met aangelegen erf, 6 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel, in den hoek,
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oost en noord Daniel van Son, zuid St. Anna Gasthuis, west de straat
belast met 10 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 5 gulden 3 stuivers aan (niet ingevuld)
2 - akkerland, 2 lopen, genaamd de Langen Acker,
oost een mestweg, noord Jan van Strijthoven, zuid St. Anna Gasthuis, west Adriaen Vugts
3 - akkerland, 2 lopen, genaamd den Langenacker, als voor
oost een mestweg, noord weduwe Marcelis van Hees, zuid St. Anna gasthuis, west Jan van Strijthoven
4 - akkerland, 4 lopen, genaamd en Langenacker, als voor,
oost een mestweg, noord St. Anna gasthuis, zuid een west weduwe Marcelis van Hees
5 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost de verkrijger, noord en zuid weduwe Jan de Lepper, west St. Anna gasthuis
6 - akkerland, 7 lopen, als voor,
oost Jan Miggiel Koolen, noord de Spijkerkant, zuid weduwe Jan de Lepper, west de verkrijger
belast met jaarlijks 11 vaten rogge aan het Brandsvrouwe gasthuis te sBosch
7 - akerland, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Hendrik Heijmans, noord heer Jan Watering, zuid Daniel van Zon, west de Spijkerkant
8 - akkerland, 1/2 lopen, als voor,
oost en zuid Jan van Rijswijk, west st. Anna gasthuis
9 - weiland, 6 lopen, als voor,
oost en zuid de gemeint, noord de steeg, west Anna Maria Verhoeven
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de domeinen van Brabant
10 - weiland, 6 lopen, als voor,
oost en zuid de gemeint, noord weduwe Jan de Lepper, west Daniel van Zon,
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de domeinen van Brabant
11 - weiland, 3 lopen, als voor,
oost Gojaard van Irsel, noord weduwe Miggiel Koolen, zuid Daniel van Zon, west Jan Verhoeven
12 - broekveld, 2 lopen, als voor,
oost de straat, noord Jan Raijmakers, zuid en west weduwe Peter van Broekhoven
13 - heiveld, 6 lopen, als voor
oost Jan van Irsel, noord de straat, zuid weduwe Willem Schapendonk, west Peter Franken
14 - schaarbos, 8 lopen, t.p. het Giersbergs broek,
oost de heer Leenards, noord Adriaen Verhoeven, zuid weduwe Hendrik Heijmans, west Laurens
Piggen
15 - akkerland genaamd het Suijteveld, 3 lopen,
oost en noord de gemeint, zuid en west Frans Vermeer
29 oktober 1790

497/94-97

Adriaen de Bresser verhuurt als regerend armmeester van de armentafel van Oisterwijk aan Johannes
van Biljous een hoeve te Udenhout, in de Kleine Mortel.
Hij huurt die hoeve nu ook al; de pachtperiode is 8 jaar
verdere bepalingen niet opgenomen
30 december 1790

497/102-103v

Jan van Hulten, Lambert van Hulten voor hem zelf en gemachtigd door Cornelis van Hulten (woont in
Strijen) en Thomas van Hulten, aan de ene zijde
en Joost Verhoeven als man van Cornelia van Hulten ter andere zijde
allen erfgenamen van Adriaen Bosmans, gewoond en overleden te Udenhout
zijn overeengekomen t.a.v. een huizing en schuur met aangelegen akker, 2 1/2 lopen, te Udenhout in
de Moolenstraat, dat Joost Verhoeven daarin zal hebben een kamer, zuidwaarts groot 26 voeten en
breed 12 1/2 voeten, beginnende bij de gevel in het zuiden en strekkende tot bij de Schoorsteen, 1/2
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lopen land, recht achter de kamer tot aan het kerkpad, e.z. kinderen Willem van Irsel, a.z. de overige
comparanten nog 1/5 deel van de voorpoting, te bepoten naast de straat
met een last van jaarlijks 1/5 deel in 5 stuivers 7 duiten aan de domeinen van Brabant
28 maart 1791

497/114v-118v

Heer Lucas van Engelen als lasthebber van juffrouw Maria Mechtildis van Beugen, verhuurt aan
Nicolaas Jan van der Schoot, wonende te Udenhout
huis, hof en schuur, met dries zijnde weiland, 6 lopen,
item een schop om turf te leggen
een weiland genaamd Janne Weijde
item 3 weilanden, naast elkaar gelegen genaamd de Sutense(?)
item een weiland genaamd de Zwalensche weijde
item teulland te Tilburg
item een akker in Udenhout 4 1/2 lopen,
5 1/2 lopen onder Udenhout
5 lopen te Udenhout
1/2 lopen te Udenhout (zoals door de verhuurder qq van de huurder is gekocht)
en nog meer percelen zonder bijzonder aanduidingen, wel met toponiemen!
verdere bepalingen niet opgenomen
19 april 1791 497/119v-120v
Arnoldus de Cort weduwnaar van Maria de Brouwer, aan de ene zijde,
Peter de Brouwer, Lambert de Brouwer, Christiaan de Brouwer, Cornelis de Brouwer, Wouter de
Brouwer en Adriaan de Brouwer allen broers van wijlen Maria de Brouwer
er was een kwestie gerezen tussen hen over de nalatenschap van hun zuster.
Arnoldus de Cort betaald aan de gebroeders de Brouwer 115 gulden om het allemaal goed te maken.
Ze tekenen allemaal met een kruisje!!
1 november 1791

497/137-139v

Anna Hendrik van de Pas, huisvrouw van Willem van Roessel (1/4), en Johannes Willem van Roessel
(3/4), beide wonende te Haaren, maken een erfdeling van de nalatenschap van ??
2de lot - Johannes Willem van Roessel
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Brabants hoek,
e.z. weduwe Jan de Cort, a.e. Peter Brekelmans, e.e. de gemene straat, a.e. Jan van Strijthoven
3 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan van Strijthoven, a.z. tevoren aan Francis van Irsel, e.e. weduwe Jan de Cort, a.e. de straat
4 - weiland, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan van Strijthoven, a.z. (niet ingevuld), e.e. tevoren aan Francis van Irsel, a.e. (niet ingevuld)
5 - heiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. tevoren aan Jan de Kok, a.z. weduwe Marcelis van Hees, e.e. Peter Brekelmans, a.e. de gemene
heide
6 - Helvoirt
uit het 2de en 3de perceel een jaarlijkse last betalen:
1/8 deel in een mud rogge aan J. Scheffers te sBosch
1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht van 8 gulden aan de blok van Ortheneinde te sBosch
11 penningen aan de armentafel van Udenhout
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14 november 1791

497/142-147

Petrus Cnoebaart te sBosch, namens juffrouw Maria Mechtildis van Beugen, verhuurt aan Francis
Laurens van Roessel, huis, hof, schuur en dries, zijnde weiland 6 lopen
een schop om turf in te leggen,
etc. goederen onder Tilburg, Loon op Zand en Udenhout
(zie eerdere/latere akten over hetzelfde pachtgoed)
heel veel uitgebreide bepalingen die ik hier niet opgenomen heb
2 december 1791

497/150-151v

Adriaen Dionijs Roijmans, wonende te Udenhout maakt zijn testament op.
Hij legateert aan de heilige geest armen van Udenhout en Berkel als zijn vaste erfelijke goederen,
bossen, akkerlanden en weilanden in Oostelbeers, Middelbeers en Oirschot.
26 januari 1792

497/158-160

Testament van Francis Lambert Brok en Petronella Antonij Hermans, echtelieden te Udenhout
legateren aan de heilige geest armen van Udenhout en Berkel:
4 lopen land in Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Pieter van der Sijpe, a.z. weduwe Simon Priems,
4 lopen akkerland als voor,
e.z. weduwe Peter van der Sijpe, a.z. Adriaen Brekelmans, e.e. een mestweg, a.e. Francis Brok
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het zinnelooshuis te sBosch
11 februari 1792

497/162v-168

Laurens Jan Marcelisse, Geert Cornelis van Irsel en Michiel Adriaen van de Zande, beiden als voogden
van de 6 kinderen van Geert Cornelis van Iersel, verwekt uit Josina van Rijswijk, genaamd Cornelia,
Laurens, Adriaen, Martinus, Jenneke en Willem
gemachtigd door Maria Jacob Willems, eerder huisvrouw van Laurens van Rijswijk en laatst weduwe
van Jan Arien Marcelisse,
en Jan Adriaen Brekelmans en dezelfde Laurens Jan Marcelisse las voogden over de twee kinderen
van Jan Adriaan Brekelmans en wijlen Elizabeth van Rijswijk, genaamd Adriaen en Maria Anna
maken een erfdeling van de goederen nagelaten door Maria Jacob Willems
1ste lot - Laurens Jan Marcelisse
1 - huis, schop, paardenstal, hof en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. kinderen Pieter Laurens Smeijers, a.z. kinderen Willem van Irsel
2 - akkerland, 5 lopen, als voor,
oost weduwe Adriaen Lommers, west Tieleman Hendrik Beunis, zuid een mestweg, noord kinderen
Peter Smeijers
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen juffrouw Maria Mechtildis
van Beugen
3 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Martinus Kuijpers, a.z. kind van Cornelis Burgmans, a.e. een mestweg
4 - voorste helft naast de straat in akkerland, in het geheel 5 3/4 lopen, genaamd de Geer, als voor in
de Zeshoeven,
oost een gemene weg, west de wederhelft, zuid heer Johannes Watring, noord Jan Raijmakers
belast met jaarlijks de helft in 11 vaten rogge in een meerdere pacht van 4 zakken rogge aan juffrouw
van Erck te sBosch
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5 - helft in 2 lopen heiveld, genaamd Klappenschoor, als voor,
oost heer Johannes Watring, west heer generaal van Dopff, zuid, erfgenamen Steven Burgmans, noord
kinderen Peter van Rijswijk
2de lot - 6 kinderen van Iersel: Cornelia, Laurens, Adriaen, Martinus, Jenneke en Willem
1 - akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
a.e. Johannes Watering, a.e. een mestweg, e.z. Jan en Arien van Rijswijk, a.e. Jan Koolen
belast met 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Vrouwe Brands gasthuis te sBosch
2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. kinderen Jan Geert Ekels, e.e. heer Johannes Watering, a.e. een
mestweg
belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan het Vrouwe Brands gasthuis te sBosch
3 - akkerland, 1 /34 lopen, als voor t.p. het Biesmortels qaurtier,
zuid weduwe Peter van de Pas, moord kind van Jan van Irsel, e.e. heer Jan Herme Weijgers, a.e. heer
Kleijneveld
4 - oostwaartse helft in akkerland, in het geheel 4 lopen, als voor in de Klijne Mortel
e.z. weduwe Peter van Irsel, a.e. wederhelft, e.e. Peter Joordens, a.e. armen van Oisterwijk
5 - achterste helft in een broekveld, in het geheel 3 lopen, als voor in de Brandse steeg,
e.z. Johannes Watering, a.z. wederhelft, e.e. Andries van den Bosch, a.e. een steeg
zijnde dit perceel speciaal belast met voor de helft te onderhouden het steeke met de paelen
3de lot - Adriaen en Maria Anna Jan Adriaen Brekelmans
1 - de helft in een weiland, in het geheel 2 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. en e.e. Heijliger Adriaen van Irsel no:ux:, a.e. weduwe Willem van Irsel, a.e. kinderen Peter van
Broekhoven
2 - weiland, genaamd de Lange Weij, 6 lopen, als voor op het Winkel,
oost (niet ingevuld), west een steeg, zuid Heiliger Adriaen van Irsel no:ux:, noord Antonij van Irsel
belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers 12 penningen in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk
kantoor te sBosch
3 - westwaartse helft in akkerland, in het geheel 4 lopen, als voor in de Kleijne Mortel
e.z. Hugo Brands no:ux:, a.z. wederhelft, e.e. Peter Joordens, a.e. Armen van Oisterwijk
4 - voorste helft in een broekveld, in het geheel 3 lopen, als voor in de Brandse steeg
e.z. Antonij van Irsel, a.e. wederhelft, e.e. Agnes van den Broek gasthuis, a.e. een steeg
zijnde dit perceel speciaal belast met voor de helft te onderhouden het steeke met de paelen
5 - houtbos, 3 lopen, als voor, genaamd in het Winkels quartier,
noord (niet ingevuld), zuid, de straat, oost en west de gemeint
belast met jaarlijks een cijns van 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant
VANAF NU ZIJN OOK DE TESTAMENTEN OPGENOMEN WAARIN ERFGENAMEN WORDEN
GENOEMD!
2 maart 1792

497/169-170

Adriaentje Michiel van den Heesacker, wonende te Udenhout, maakt haar testament op.
Zij benoemt tot haar erfgenamen Jan Janse Verhoeven en Willemina Michiel van den Heesacker,
echtgenoten.
7 maart 1792

497/176-180

Jan Adriaen Bertens, Adriaen Jan Schapendonk als man van Engelina Adriaen Bertens, maken een
erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Hendrik Bertens en Maria Arien van Irsel
1ste lot - Jan Adriaen Bertens
1 - huis, schuur en schop met verder getimmerte, met aangelegen akerland en weiland, 16 lopen, te
Udenhout bij de kreitenmolen,
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e.z. weduwe Laureijs Coolen, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Peter Joost van Irsel
2 - akkerland, 3 lopen, genaamd den Patacker,
e.z. Joost Jan Bertens, a.z. weduwe Peter Joost van Irsel, e.e. weduwe Laurens Peter Vermeer, a.e.
een mestweg
3 - akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd de Doornboom, als voor in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Laurens Peter Coolen, a.z. en e.e. Jan Joost van Rosch, a.e. weduwe Peter Joost van
Irsel,
4 - heiveld, 4 lopen, op de kreitenheide achter Schoutenveld,
e.z. en e.e. weduwe Jacobus Willem Verhoeven, a.z. Johan Christoffel Lust, a.e. de gemeint
5 - heibodem, 1/2 lopen, als voor op de kreitenheide,
e.z. Heijliger Adriaen van Irsel, a.z. de gemene baan, e.e. de gemeint, a.e. kinderen Adriaen Vermelis
6 - westwaartse of voorste helft in een heiveld, in het geheel 12 lopen, als voor in de Kleijne Mortel,
e.z. weduwe Laurens Peter Vermeer, a.e. Peter Hendrik van Irsel, e.e. de andere deler, a.e. een
mestweg
2de lot - Adriaen Jan Schaependonk
1 - akkerland en weiland, 4 lopen, genaamd de Koeijweij, te Udenhout bij de kreitenmolen,
e.z. Willem Martinus van Abeelen, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. Prins van Sultzbach
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Moolen acker,
e.z. weduwe Willem Verhoeven, a.z. weduwe Wouter van Irsel, b.e. de gemeint
3 - nieuw erf, weiland, 2 1/2 lopen, genaamd de Hooge Nieuwe Erve, als voor bij de kreitenmolen,
e.z. en e.e. weduwe Laurens Coolen, a.z. en a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan de domeinen van Brabant
4 - akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd Stokkers Nieuwe Erve, als voor in de Berkhoek,
e.z. Willem Martinus van Abeelen, a.z. de verkrijger, b.e. de gemeint
5 - akkerland, 4 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Johannes Jan Heerkens, a.z. Arien Peter van Rijswijk, e.e. de verkrijger, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 5 stuivers 6 duiten aan de domeinen van Brabant
6 - weiland, 3 lopen, genaamd de Dijkweij, als voor in de Kreitenmolenstraat,
e.z. Jan Adriaen Kruijsse, a.e. kinderen Cornelis van Tilburg, e.e. Peter van Waelwijk, a.e. de lei
7 - oostwaartse of achterste helft in een heiveld, in het geheel 12 lopen, als voor in de Kleine Mortel,
e.z. Jan Huijsmans, a.z. Andries Cornelis van den Bosch, e.e. Arnoldus Denis van den Boer, a.e. de
mededeler
8 - 1/5 deel in een waterpoel of uitgeturfd veld, in het geheel 2 lopen, als voor t.p. de Leege reijte,,
e.z. Christiaan Brouwers, a.z. (niet ingevuld), e.e. Geert Frans van Broekhoven, a.e. (niet ingevuld)
9 - akkerland, 3 1/2 lopen, te Berkel
10 - te Berkel
11 - heibodem te Loon op Zand,
20 juni 1792

497/192v-195

Peter Janse van Strijthoven ter eenre,
Adriaen Geert Vugts en Jan Jansz van der Sterre, de laatste als gemachtigde van Anna Geert Vugts,
weduwe van Marcelis van Hees, allen te Udenhout,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Janse van Strijthoven en Maria Geert Vugts
1ste lot - Peter Janse van Strijthoven
1 - zuidwaartse helft in akkerland, in het geheel 8 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen, in de
Berkhoek,
e.z. Cornelis Lambert Krooten, a.z. de mededeler, e.e. weduwe Jan Bertens, a.e. Arnoldus van den
Boer en meer anderen
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in Brabants hoek,
noord Adriaen Verhoeven, zuid de verkrijger, oost Peter Adriaen Brekelmans, west Kreitenmolenstraat
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2de lot - Adriaen Geert Vugts en Jan Jansz van der Sterre t.b.v. Anna Geert Vugts, weduwe Marcelis
van Hees
1 - noordwaartse helft in akkerland, in het geheel 8 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen, in de
Berkhoek,
e.z. Cornelis Lambert Krooten, a.z. de mededeler, e.e. Laurens Cornelis van Roessel, a.e. Arnoldus
van den Boer en meer anderen
2 - schaarbos, 3 lopen, als voor in het Hooghout, t.p. genaamd Schoutenveld
e.z. weduwe Marcelis van Hees, a.z. Francis Peter Vermeer, e.e. Peter Vermelis, a.e. kreitenheide
20 juni 1792

497/195-198

Adriaen Geert Vugts en Jan Jansz van der Sterre, gemachtigd door Anna Geert Vugts, weduwe
Marcelis van Hees, maken een erfdeling van de nalatenschap van Maria Geert Vugts, in leven
huisvrouw van Jan Jansz van Strijthoven
1ste lot - Adriaen Geert Vugts
1 - akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel, genaamd Brabants Hoek,
e.z. Peter Brekelmans no:ux:, a.z. Anna Maria Lambert Verhoeven, e.e. Peter van Strijthoven, a.e.
kreitenheide
2 - weiland, 1 1/2 lopen, als voor achter het Winkel,
e.z. weduwe Laurens Peter Vermeer, a.z. de heer Kleijneveld no:ux:, e.e. Heijliger Peter van Irsel
no:ux:, a.e. de gemene steeg
3 - akkerland, 2 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. en e.e. Peter van Strijthoven, a.z. Adriaen Janse Verhoeven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan Pieter van Pelt te sBosch
4 - onbedeelde helft in de noordwaartse helft akkerland, in het geheel 8 lopen,, als voor bij de
kreitenmolen,
e.z. Cornelis Lambert Krooten, a.z. Peter van Strijthoven, e.e. Laurens Cornelis van Roessel, a.e.
Arnoldus van den Boer e.a.
2de lot - Jan Jansz van der Sterre t.b.v. Anna Geert Vugts, weduwe Marcelis van Hees
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
b.z. Jan Hendrik van Irsel, e.e. Anna van den Broek Vrouwe gasthuis, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 - bos met de bomen en het schaarhout, 1/2 lopen. als voor in de Groenstraat,
a.z. Adriaen Vugts, a.z. Andries Cornelis van den Bosch, e.e. heer Kleijneveld no:ux:, a.e. Arnoldus van
den Boer
3 - bos met de bomen en het schaarhout daarop, 3 lopen, als voor aan het Hooghout, t.p. in het
Schoutenveld,
e.z. verkrijgster, a.e. Francis Peter Vermeer, e.e. Peter Vermelis, a.e. kreitenheide
4 - onbedeelde helft in de noordwaartse helft akkerland, in het geheel 8 lopen,, als voor bij de
kreitenmolen,
e.z. Cornelis Lambert Krooten, a.z. Peter van Strijthoven, e.e. Laurens Cornelis van Roessel, a.e.
Arnoldus van den Boer e.a.
9 juli 1792

497/200-200v

Nicolaas van der Schoot, wonende te Loon op Zand, verkoopt aan de heren Lucas van Engelen,
wonende te Antwerpen, en Bernard Jacob Half Wassenaar, heer van Onsenoort en Nieuwkuijk, als
man van Petronella van Engelen, wonende te sBosch, als erfgenamen van hun tante juffrouw Maria
Mechtildis van Beugen, gewoond en overleden te Vught.
23 juli 1792

497/202v-203v
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Petronella Antonij Hermans, weduwe en erfgenamen van Francis Lambert Brok, verklaart te machtigen
de heer Mattijs Hendrik van Zon Hendriksz. om namens haar te verschijnen voor het leenhof van
Brabant en daar te transporteren aan Lucas van Engelen te Antwerpen:
een weiland, 3 lopen, te Udenhout t.p. genaamd in het Hermans Broek,
oost Laurens van Roessel, west Jan Joost van Irsel, noord de Assense steeg, zuid de comparante,
een weiland, 3 1/2 lopen, als voor,
oost en zuid de comparante, west Jan Joost van Irsel, noord de Asschotse steeg
een weiland, 3 lopen, als voor,
oost en zuid de comparante, west Jan Joost van Irsel, noord de Assense steeg
een heiveld, 3 1/2 lopen, als voor,
oost en zuid de comparante, west weduwe Adriaen van Irsel, noord de Assense steeg
een houtbos en turfveld, 5 lopen, als voor,
oost de comparante, west weduwe Adriaen van Irsel, noord de Assense steeg, zuid Francis van de
Ven,
al deze percelen zijn leenroerig aan het leenhof van Brabant
Ze zijn publiek verkocht te Udenhout op 23 februari en 8 maart 1792 voor 1375 gulden
1 augustus 1792

497/203v-204v

Petronella Antonij Hermans, weduwe en erfgenaam van Francis Lambert Brok, machtigt Martinus Jan
van Waalwijk te Udenhout, om uit haar naam voor het leenhof van Brabant te transporteren aan Willem
van den Nostrum,
akkerland, 2 lopen, te Udenhout, t.p. het Hermans Broek,
oost de gemene straat, west Geert Witlox, noord Laurens Jan Marcelisse, zuid Francis Steven
Burgmans
(staat niet in de akte=! Dit perceel is leenroerig aan het leenhof van Brabant)
Dit perceel is publiek verkocht te Udenhout op 23 februari en 8 maart 1792 voor 380 gulden
25 augustus 1792

497/205v-210v

Jan Joost van Irsel, Jan Crijn van Strijdhoven als man van Adriaentje Joost van Irsel en Maria Joost van
Irsel, maken een erfdeling van de nalatenschap van Joost Cornelis van Irsel en Jenne Maria Peter
Vermeer.
1ste lot - Jan Joost van Irsel
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 7 1/2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
west de gemene straat, zuid Jan Hendrik van Broekhoven, noord Laurens Jacobus Verhoeven, oost de
verkrijger
2 - akkerland, genaamd den Huijsacker, als voor,
west de verkrijger, noord Jan Vissers, oost Peter Franke, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Miggiel Pijnenburg te Udenhout
3 - weiland, 3 lopen, als voor bij de oliemolen,
west de gemene straat, noord heer Jan Watring, oost (niet ingevuld), zuid Heijliger van Irsel
4 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor ten einde de weg,
oost Jan Robben, west Heijliger van Irsel, noord heer Jan Watring, zuid (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2 stuivers St. Thomascijns aan de abdij van St. Geertrui te Leuven
5 - broekveld, genaamd de Jonker, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat
zuid Jan Raijmakers, west Jan Willem Verhoeven, noord weduwe Francis Brekelmans, oost de gemene
straat
6 - de voorste helft in een broekveld genaamd het Schouwbroek, 3 lopen, als voor,
zuid en noord Bartel Frijse, oost weduwe Johannes Nouwens, west weduwe Jan Peter de Ridder
7 - oostwaartse helft in akerland, 5 lopen, als voor in de Slimstraat,
oost en noord Jan Brekelmans, west de mededeelster 3de lot, zuid mededeler 2de lot
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8 - weiland, genaamd de Kuijlweij, 3 lopen, als voor,
noord en zuid Jan Raijmakers, oost heer pastoor Storimans, west Peter Franken
9 - de helft in een heibodem te Loon op Zand
belast met de helft in 14 penningen zijns aan de heer van Loon
2de lot - Jan Crijn van Strijthoven
1 - akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat, t.p. de Kuijl,
zuid en noord Laurens Verhoeven, west erfgenamen juffrouw van Beugen, oost de gemene weg
2 - akkerland,1 lopen, genaamd de Willigsteegd,
west de gemene weg, noord Jan Vissers, oost Joost Maas, zuid de gemene weg
3 - westwaartse helft in akkerland, 5 lopen, als voor,
noord 3de lot, oost de verkrijger, zuid en west Jan Janse Brekelmans
4 - weiland, 1 lopen, als voor,
west Andries van den Bosch, voorts weduwe Peter den Ouden
5 - weiland, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
west Adriaen van Irsel, zuid Johannes Bergmans, noord weduwe Jan de Ridder, oost de gemene straat
6 - broekveld, 2 lopen, genaamd de Kaaijeheij, als voor,
west en noord Bartel Frijse, zuid Andries van Rijswijk
7 - houtbos, 2 lopen, als voor,
zuid de gemene steeg, noord Adriaen Verhoeven, oost de erfgenamen Francis van Boelen, west Peter
Hendrik van Irsel
8 - de achterste helft van een broekveld genaamd Snijdersbeemd, 10 lopen,
noord Laurens Jacobus Verhoeven, oost onbekend, zuid Jan den der Sterre west weduwe Peter van
Irsel
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 6 stuivers 8 penningen cijns aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
3de lot - Maria Joost van Irsel
1 - weiland, genaamd de Osseweij, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost en west pastoor Johannes Francos Storimans, noord heer Johannes Watring, zuid Heijliger van
Irsel
2 - de achterste helft in een broekveld genaamd Schouwbroek, als voor aan de Schoorstraat bij de
Brand, 3 lopen in het geheel,
zuid en noord Bartel Frijse, oost weduwe Johannes Nouwens, west weduwe Jan Peter de Ridder
3 - voorste helft in een broekveld genaamd Snijdersbeemd, in het geheel 10 lopen, als voor,
noord Laurens Jacobus Verhoeven, oost Jan Crijn van Strijdhoven, zuid Johannes Bergmans, west
weduwe Peter van Irsel
belast met jaarlijks de helft van 2 gulden 6 stuivers 8 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
4 - houtbos, 1 lopen, als voor op de Loonse Molenstraat,
e.z. Heijliger van Irsel, a.z. erfgenamen Cornelis Vermeer, e.e. Jan van der Sterre, a.e. Willem de Jong
5 - akkerland, 6 lopen, genaamd den Agtersten Boonenacker, te Berkel
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld)
6 - heibodem te Loon op Zand
de helft in 14 penningen zijns aan de heer van Loon
7 - egalisatiebedrag van 700 gulden

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

