Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 498 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)
1793 - 20 januari 1797
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.
25 mei 1793

498//4-4v

Peter Antonij Franken, wonende in Udenhout, als voogd over Johannes Cornelis van Tilburg.
Hij is op 14 mei 1793 door deze schepenbank geauthoriseerd om dezelfde Johannes Cornelis van
Tilburg, vanwege hem overkomen krankzinnigheid, te mogen stellen onder behoorlijk toezicht en
bewaring van regenten van het zinnelooshuis te sBosch.
Om dat af te spreken en contractueel vast te leggen machtigt hij hiermee Nicolaas Adriaen van
Gorkom, wonende te Udenhout, om naar sBosch te gaan en deze zaken te regelen.
20 juni 1793

498/5-7

Peeter Cornelis van de Pas en Catharina Cornelis Stoeldraijers, echtelieden maken hun testament.
Zij legateren aan Adriaentje Leijten, wiens moeder Elisabeth Maaijen was:
akkerland, 3 à 4 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. Adriaen Vugts,
akkerland, 3/4 lopen, te Biezenmortel,
e.z. Peter Witlox, a.z. Adriaen Lombers
Als Adriaentje Leijten komt te overlijden zonder wettige kinderen vervallen deze percelen aan de Heilige
Geest armen van Udenhout
Verdere legaten betreffen geldbedragen aan familieleden
8 oktober 1793

498/15v-19

Jan Hendrik van Irsel, Antonij Marten Heessels als man van Johanna Hendrik van Irsel, en Hendrik Aart
Couwenberg, maken een erfdeling van de goederen van hun ouders Elizabeth Jans de Jong, weduwe
Hendrik Jansz van Irsel en later echtgenote van Aart Couwenberg
1ste lot - Jan Hendrik van Irsel
1 - huis en hof, met de hele schuur, te Udenhout in de Kuil, met nog 26/27 deel (waarvan het
resterende 1/27 deel is toebedeeld aan de verkrijger van het derde lot) in de dries daaraan gelegen
e.z. Francis Maas, a.z. Francis Steven Burgmans, e.e. weduwe Jacobus Verhoeven, a.z. weduwe Jan
van Berkel
2 - 26/27 deel in akkerland en weiland, in het geheel 2 lopen, genaamd het Buske,
oost Jan Willem Verhoeven, noord Jan Raijmakers, zuid weduwe Jan de Ridder, west weduwe Jan
Heerkens
belast met jaarlijks 26/27 deel in 10 vaten 8 kannen rogge aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
2de lot - Antonij Marten Heessels
1 - 26/27 deel in een weiland, genaamd de Groote Weij, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de Kuil,
oost Jan Raijmakers, west wen zuid weduwe Jacobus Verhoeven, noord Lucas van Engelen
2 - 26/27 deel in akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, als voor in de Kuil,
zuid Jan Raijmakers, west Laurens Piggen, west Johannes Watrin, oost kinderen Adriaen Piggen
belast met jaarlijks 26/27 deel in 13 1/2 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
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3 - een heiveld, 1 lopen 25 roeden, in de Hesseldonk,
e.z. weduwe Francis Brekelmans, a.e. en e.e. Boetius Stalpert van der Wiele, a.e. Antonij Jan Broeren
belast met jaarlijks 2 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
3de lot - Hendrik Aart Couwenberg
1 - 1/27 deel in de dries bij huis nr. 21, zie 1ste lot
e.z. Francis Maas, a.z. Francis Steven Burgmans, e.e. weduwe Jacobus Verhoeven, a.z. weduwe Jan
van Berkel
2 - 1/27 deel in akkerland en weiland, in het geheel 2 lopen, genaamd het Buske,
oost Jan Willem Verhoeven, noord Jan Raijmakers, zuid weduwe Jan de Ridder, west weduwe Jan
Heerkens
belast met jaarlijks 1/27 deel in 10 vaten 8 kannen rogge aan het kantoor der bisschoppelijke goederen
te sBosch
3 - 1/27 deel in een weiland, genaamd de Groote Weij, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de Kuil,
oost Jan Raijmakers, west wen zuid weduwe Jacobus Verhoeven, noord Lucas van Engelen
4 - 1/27 deel in akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, als voor in de Kuil,
zuid Jan Raijmakers, west Laurens Piggen, west Johannes Watrin, oost kinderen Adriaen Piggen
belast met jaarlijks 1/27 deel in 13 1/2 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
8 november 1793

498/19v-29

Jan, Arien, Maria (getrouwd met Francis Simons), Willem en Johanna, kinderen van Adriaen Jansz
Verhoeven en wijlen Maria Cornelis Vermeer, en Francis Steven Burgmans en Johanna Jan de Ridder
als voogden van Cornelia en Anneke, minderjarige kinderen van hetzelfde echtpaar, maken een
erfdeling van de goederen van hun vader Adriaen Jansz Verhoeven die daarvan de toch heeft
afgegaan voor schepenen van sBosch op 26 juli 1793
1ste lot - Francis Simons
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 10 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Joost Hendrik van Irsel, zuid de verkrijger, west Jan Janse Verhoeven noord de straat
belast met jaarlijks de helft van 23 stuivers te betalen op de hoeve Vosselaer in Biezenmortel
2 - een weiland, 7 lopen, als voor,
oost Jan Adriaen Verhoeven, west Jan Hendrik van Irsel, zuid de heer Francis van den Bosch, noord de
verkrijger
3 - akkerland, 6 lopen, genaamd Flieren Acker, als voor,
oost de verkrijger, west de heer Francis van den Bosch, zuid Peter van Strijthoven, noord Arnoldus
Vermelis
4 - akkerland, genaamd het Bijltjen, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost erfgenamen Miggiel Koolen, west en zuid de verkrijger, noord Jan Hendrik van Irsel,
5 - een heibodem te Helvoirt
2de lot - Cornelia Adriaen Verhoeven
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost en noord Peter van Strijthoven, west Adriaen Vugts, zuid de straat
belast met jaarlijks de helft in 8 vaten rogge en nog 8 vaten rogge beide aan het groot begijnhof te
sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout en Berkel
2 - weiland, genaamd de Nieuwe Erve, 4 lopen, als voor bij Brabants Hoek,
noord Jan Adriaen Verhoeven, voorts de gemene heide
3 - akkerland, 2 lopen, genaamd den Winkelacker, als voor op het Winkel,
oost een mestweg, west Frans Peter Vermeer, zuid de straat, noord Adriaen Verhoeven
4 - weiland, genaamd de Kuesweij, 1 1/2 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost Cornelis van de Pas, west de straat, zuid Johannes Wouter Piggen, noord Lammert Verhoeven
5 - een weiland, 3 lopen, als voor op het Winkel, bij de Gommelse straat
oost weduwe Jan de Lepper, west Heijliger van Irsel, zuid Lambert Verhoeven, noord Arnoldus van Zon
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6 - akkerland, 5 lopen, genaamd den Berkhof, als voor
oost de straat, west de heer Kleijnefelt, zuid Pieter van Strijthoven, noord Heijliger van Irsel
7 - een waterpoel, 2 lopen, als voor in de Brand,
oost Johannes Watring, west Jan Verhoeven, zuid de lei, noord aan het akkerland
8 - een weiland, 3 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost weduwe Francis van Roessel, west Peter van Irsel, zuid de straat, noord Andries van den Bosch
9 - heide, 1 lopen, als voor bij de Giersbergse steeg,
oost de steeg, noord en zuid Lammert Verhoeven
3de lot - Willem Adriaen Verhoeven
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 20 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Francis Robben, west de heer Petrus van Berkel, zuid de lei, noord de baan
belast met jaarlijks een rente van 6 gulden aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
2 - weiland en bos, genaamd de Leijbeemd, 2 lopen, als voor,
oost, noord en zuid, weduwe Jacobus van Laarhoven, west de heer Petrus van Berkel
3 - weiland, genaamd den Wolfsbeemd, 3 lopen, als voor bij de Zandkant,
oost Peter van Irsel, west Jan Hendrik van Irsel, zuid Willem Blonket, noord de heer Petrus van Berkel
4 - weiland, 3 lopen, te Helvoirt
5-7 - Helvoirt
8 - een broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, genaamd de Rieting,
oost Jan Peter Witlox, west Francis Robben, zuid de lei,
4de lot - Anneke Adriaen Verhoeven
1 - huis met aangelegen erf, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost Peter van Waalwijk, west weduwe Pieter den Ouden, zuid Adriaen van Rijswijk, noord de straat
belast met jaarlijks 2 vaten en 8 kannen rogge in een meerdere pacht van 16 vaten aan de Blok van het
Ortheneinde te sBosch
2 - akkerland, genaamd de Osacker, 1 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost de Koeijweijen, west weduwe Jan Heerkens, zuid Geert Witlox, noord weduwe Jan Bertens
3 - akkerland, genaamd de Korte Stukken, 2 1/2 lopen, in de Zeshoeven,
oost Jan Kruijssen, west weduwe Laurens Vermeer, zuid Jan Kruijssen, noord weduwe Jan de Ridder
4 - de helft in een broekveld, genaamd de Twee Buunder, in het geheel 14 lopen, als voor in het
Giersbergs broek,
oost Willem Blonket, west Pieter van Strijdhoven, zuid weduwe Arnoldus van Roessel, noord Jan
Hendrik van Irsel
5 - een heiveld, genaamd de Heijdries, als voor in het Giersbergs broek, 8 lopen,
oost Jan van der Schoot, west Andries van den Bosch, zuid Arnoldus Ophorst, noord de ban
6 - een broekveld, genaamd het Mulderke, 4 lopen, als voor bij de Vierbeemden,
oost Jan Miggiel Koolen, west St. Anna gasthuis te sBosch, zuid weduwe Jan Schapendonk, noord Jan
van Abeelen
7 - waterpoel, 2 lopen, als voor in de Brand,
oost Adriaen van Hees, west Jan Lommers, zuid Antonij Heesters, noord Adriaen Verhoeven
5de lot - Jan Adriaen Verhoeven
1 - weiland en bos, genaamd de Nieuwe Erve, 4 lopen, te Udenhout op het Winkel,
zuid de verkrijger 2de lot, rondom de gemene heide
2 - akkerland, 1 lopen, als voor op het Winkel in Brabands Hoek,
oost Jan Cornelis Martens, west de gemeint, zuid Peter van Strijthoven, noord de verkrijger
3 - een heiveld, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost Willem Blonket, west weduwe Jan de Lepper, zuid de heer Kleijnefeldt, noord armen van
Udenhout
4 - een broekveld, 3 lopen, als voor aan de Zandkant,
oost de heer Kleijnefeld, voorts rondom de weduwe Jacobus van Laarhoven
5 - een heibodem te Drunen
6 - heibodem te Helvoirt

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

6de lot - Adriaen Adriaen Verhoeven
1 - akkerland, genaamd de Steegacker, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost een mestweg, west de heer Francis van den Bosch, zuid Jan Miggiel Koolen, noord Peter van
Strijthoven
2 - akkerland, genaamd den Winkelacker, als voor op het Winkel,
oost een mestweg, west Jan Willemse, zuid Frans Peter Vermeer, noord Jan Miggiel Koolen
belast met jaarlijks een rente van 3 gulden aan het kantoor der beursen te sBosch
3 - akkerland, 5 lopen, als voor in de Kleijne Mortel,
oost en zuid Andries van den Bosch, west weduwe Adriaen Klaas Verhoeven, noord de armen van
Oisterwijk
4 - weiland, 1 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost en noord Jan Janse Verhoeven, west en zuid Jan Hendrik van Irsel
5 - een broekveld, genaamd de Beesteveldekens, 4 lopen, als voor aan de Zandkant,
oost en west Peter Hendrik van Irsel, zuid Cornelis van de Pas, noord de verkrijger van het 5de lot
6 - een broekveld, genaamd het Giersbergs Buske, 2 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
oost Laurens Piggen, west de steeg, zuid weduwe Cornelis Jan Heerkens, noord Jenne Maria Aart
Witlox
7 - een houtbos, 2 lopen, als voor bij de Groenstraat,
oost Jan Crijn van Strijthoven, west weduwe Peter Wijnand van Irsel, zuid de steeg, noord Arnoldus van
den Boer
8 - een waterpoel, 2 lopen, als voor in de Brand,
west en noord Adriaen van Hees
9 - een heibodem te Tilburg
7de lot - Johanna Adriaen Verhoeven
1 - hooiland te Waalwijk
2 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost Jan Slots, west de straat, zuid kinderen Arnoldus Smolders, noord Joost van Gorkom
3 - weiland, 2 lopen, als voor op de Houtse straat,
oost Adriaen Bergmans, west Aart de Ridder, zuid de steeg, noord erfgenamen Andries Verhaegen
4 - een broekveld, genaamd den Beemd, 6 lopen, als voor aan de Schoorstraat,
oost Adriaen Bergmans, west Heijliger Verhoeven, zuid Heijliger van Irsel, noord de straat
5 - akkerland, genaamd den Ouwen Grooten Acker, 4 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost een mestweg, west en zuid Jan Jansen Verhoeven, noord Jan van Broekhoven
6 - een broekveld, 1 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
oost Arnoldus Ophorst, west Jan Schapendonk, zuid Jan Oostvogels, noord Andries van den Bosch
7 - een houtbos, 1 lopen, genaamd de Hel, als voor,
oost de Giersbergse steeg, west de heer Stalpert van der Wiele, noord Andries van den Bosch
8 - waterpoel, 1 lopen, als voor in de Brand,
oost Peter Joordens, west weduwe Francis Brok, voorts onbekend
9 - een broekveld, 4 lopen, als voor in de Brandse steeg,
oost weduwe Jacobus van Roessel, west Joost Bertens, zuid Jan van Rijswijk, noord de Brandse steeg
belast met jaarlijks 12 1/2 stuiver aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 november 1793

498/29-30v

Voor schepenen van Drunen verschenen, Gerrit van Broekhoven, wonende te Drunen, die verkocht aan
Lambert van Delft en Adriaentje van Broekhoven, weduwe van wijlen Willem Olijslagers, ook wonende
te Drunen
o.a.
een weiland, te Udenhout op de Schoorstraat, 3 hond,
oost Joost Jacobus van Gorcom, west Jacobus van Roessel, zuid kinderen Adriaan Brekelmans, noord
Elias Grevenbroek,
voor een som van 75 gulden
aan Adriaentje van Broekhoven weduwe Willem Olislagers
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18 november 1793

498/31v-34

Arnoldus Vermelis, Cornelis Vermelis en Jacobus Peter Willems als man van Anna Maria Vermelis,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Vermelis en Jenneke Peter van Irsel
1ste lot - Arnoldus Vermelis
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, 2 lopen, 2 roeden, te Udenhout op het Winkel,
oost de heer Francis van den Bosch, west Jan Martens, zuid de gemene straat, noord weduwe Hendrik
Heijmans
2 - weiland, genaamd den Beemd, 2 lopen, 37 roeden, als voor achter het Winkel,
oost weduwe Jan Denis Schapendonk, west en zuid kinderen Adriaen Verhoeven, noord Jan Hendrik
van Irsel
3 - heibodem te Drunen
2de lot - Cornelis Vermelis
1 - teulland, genaamd de Nieuwen Acker, 4 lopen 30 roeden, te Udenhout achter het Winkel,
oost een mestweg, west Peter van Strijthoven, zuid en noord kinderen Jan Koolen
2 - een heibodem, 2 1/2 lopen, als voor in Brabants hoek,
oost en zuid de gemeint, west Heijliger van Irsel no:ux:, noord weduwe Laurens Peter Coolen
3de lot - Jacobus Peter Willemse
1 - teulland en bos, 4 lopen 12 roeden, te Udenhout in Brabants hoek,
noord Anna Maria Lambert Verhoeven, zuid Peter Brekelmans, oost de gemeint, west Antonij van
Huijclom
belast met jaarlijks 36 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke goederen van dit
kwartier,
belast met jaarlijks een pacht van 9 stuivers 3 duiten in een meerdere pacht van 18 stuivers aan
hetzelfde kantoor
belast met jaarlijks 2 vaten en 8 kannen rogge aan hetzelfde kantoor
2 - teulland, genaamd de Hooghoutse Acker, 2 lopen, 49 roeden, als voor in de Hooghoutse akkers,
oost Cornelis Francis van de Pas no:ux: west Jan Aart Pijnenburg en Arnoldus van Zon, zuid en noord
een mestweg
belast met jaarlijks 4 gulden aan het geefhuid te sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers en 5 duiten in een meerdere rente aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
11 maart 1794

498/42v-43v

Michiel Pijnenburg en Andries Cornelis van den Bosch, wonende in Udenhout, executeurs van de
nalatenschap van Jenneke Koolen, weduwe Peter Wijnand van Irsel, laten een akte registreren van
dezelfde Johanna Koolen waarin zijn o.a. verklaart:
ik legateer aan Andries Cornelis van den Bosch, mijn huis en hof, te Udenhout bij de Kruisstraat, e.z. en
e.e. Andries Cornelis van den Bosch, a.z. weduwe Jan van Helvoort, a.e. de gemene straat.
Hij zal daarvoor 7600 gulden betalen waarvan 50 gulden gaat naar mijn dienstmeid Lamberdien
Blommendaal en 25 gulden aan Helena van Rijswijk. De rest van het geld moet gebruikt worden "tot
laeffenis van mijn ziel soo als haeren goeden raet gedragen zal"
11 maart 1794

498/43v-47v

Testament van Johanna Koolen, weduwe van Peter Wijnand van Iersel, van 8 juni 1789, getuige o.a.
Lambertus van den Boome.
Zij legateert:
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aan de groote of Heijliger geest armen van Udenhout en Berkel:
3 1/2 lopen land, te Udenhout achter de pastorie,
e.z. weduwe Aart den Ouden, a.z. en e.e. een mestweg, a.e. de hof der pastorie
1/4 lopen land, genaamd den Stelt, bij de Groenstraat gelegen,
e.z. Jan Raaijmaakers, e.z. het kind van Adriaen Burgmans, e.e. Francis Leijten, a.e. Laurens van
Roessel
Zij legateert aan haar executeurs testamentair:
akkerland, 4 lopen, te Udenhout bij de Roomse kerk,
e.z. weduwe Aart Zeger den Ouden, a.z. Adriaen Peter Verhoeven, e.e. een mestweg, a.e. Andries
Cornelis van den Bosch
Zij wil een "Deftige Uijtvaerd"
2 mei 1794

498/51-55

Jacobus Jan van Roessel, Cornelis Nicolaas van Baast als man van Maria Jan van Roessel, Adriaen
Peter Verhoeven als man van Hendrina Jan van Roessel, en nogmaals Jacobus Jan van Roessel en
Cornelis Willem van Broekhoven als voogden over de kinderen van Johannes Jan van Roessel verwekt
bij Elizabeth Jan Span, genaamd Cornelia en Cornelis, maken een erfdeling van de nalatenschap van
Ida Jan Hendriks, weduwe van Jan van Roessel
1ste lot - Jacobus Jan van Roessel
1 - hooi of weiland te Bezooijen
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Jan van Rijswijk, west Jan Robben, zuid Geert Pieren, noord Arien van Rijswijk
belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan het zinnelooshuis te sBosch
3 - een broekveld, 1 lopen, als voor, bij de Gommelse straat,
oost en noord Antonij van Irsel, west weduwe Hendrik Heijmans, zuid weduwe Jan de Kort
belast met jaarlijks 9 stuivers in een meerdere cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te
sBosch
4 - 75 gulden
2de lot - Cornelis Nicolaas van Baast
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen oude en nieuwe erven, 9 lopen, te Udenhout in de
Berkhoek,
oost weduwe Geert Bertens, west weduwe Jan Bertens, zuid de straat, noord de waterlaat
2 - akkerland, 1 lopen, als voor, oost Cornelis de Groot, wet weduwe Jan Bertens, zuid de waterlaat,
noord Geert Pieren
3 - heibodem te Loon op Zand,
oost Francis van Irsel, west weduwe L: Damens, zuid de gemeint, noord (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 duit zijns aan de heer van Loon op Zand
3de lot - Adriaen Peter Verhoeven
1 - akkerland, 4 1/2 lopen, te Berkel
2 - akkerland te Berkel
3 - 100 gulden
4de lot - Cornelia en Cornelis Jan Jan van Roessel (kinderen)
1 - nieuw erf, 9 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
oost weduwe Jan Bertens, west Jan Flipsen, zuid en noord de straat
2 - nieuw erf, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Jan Bertens, west en noord Heijliger Verhoeven, zuid de straat
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de domeinen van Brabant
3 - 100 gulden
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23 juni 1794

498/57v-60

Jan Adriaen Witlox en Martinus Arnout Verhoeven als man van Barbera Adriaen Witlox maken een
erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Witlox en Petronella Jan Heessels
1ste lot - Jan Adriaen Witlox
1 - akkerland, genaamd de Osseweijde, 1 lopen 43 roeden, te Udenhout, in de Zeshoeven,
zuid en noord Jan Adriaen Kruijssen, e.e. Pieter van Waalwijk, a.e. de gemene weg
2 - akkerland, genaamd de Ruijter, 2 lopen, als voor,
e.z. kinderen Adriaen van Bavel, a.z. (niet ingevuld), e.e. een gemene weg, a.e. Jan Verhoeven
3 - akkerland, 2 lopen, 15 roeden, als voor in de Slimstraat,
noord Jan Raaijmakers, zuid Jan van Irsel, e.e. (niet ingevuld), a.e. de gemene straat
4 - een broekveld, 2 lopen, 48 roeden, als voor, in de Leegerijte,
b.z. onbekend, e.e. de gemeint, a.e. weduwe Jan de Ridder
5 - een broekveld, 20 roeden, als voor in de leegerijte,
west Aart Wagemakers, e.z. de leigracht, voorts onbekend
6 - een broekveld, 3 lopen 32 roeden, als voor bij de Gommelse straat,
oost Jan van Irsel, west Laurens van Roessel, noord Jan Koolen, zuid (niet ingevuld)
7 - heibodem te Helvoirt
8 - heibodem te Tilburg
9 - 200 gulden
2de lot - Martinus Arnout Verhoeven
1 - akkerland, genaamd de Huijsplak, 4 lopen 18 roeden, te Udenhout, bij de Kreitemolenstraat,
oost en west Jacobus van Rijswijk, noord weduwe Adriaen Verhoeven, zuid gemene straat
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
2 - weiland, genaamd de Kerkweij, als voor, bij de Schoorstraat,
west weduwe Jan de Ridder, noord Jan Robbe, zuid Andries van den Bosch, oost de gemene straat
3 - een weiland, 3 lopen 11 roeden, als voor in de Leegrijte,
oost kinderen Adriaen van Bavel, west Elias van Grevenbroek, noord weduwe Jan de Ridder, zuid Jan
van Broekhoven
4 - een broekveld, 1 lopen 9 roeden, als voor aan de Gommelse straat,
noord weduwe Adriaen Vermeer, west weduwe Francis Brekelmans, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
5 - een boe, 2 lopen 40 roeden, te Helvoirt
6 - hooiveld te Vught
23 augustus 1794

498/66v-70

Adriaen Adriaen Schapendonk voor 1/3 deel, Antonij Hendrik van Irsel als man van Catrina Laurens
van Rijswijk voor 1/3 deel en Francis Steven Burgmans, als man van Adriaentje Jan Raijmakers, voor
1/3 deel,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Johanna Koolen weduwe Peter Wijnand van Iersel
1ste lot - Adriaen Adriaen Schapendonk
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen akkerland, 4 1/2 lopen, en weiland, 2 1/2 lopen, te
Udenhout in de Brandse steeg
e.z. de steeg, a.z. Antonij van Irsel, e.e. de straat, a.e. Pieter van Waalwijk
belast met jaarlijks 14 stuivers 4 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 - een weiland, 2 lopen, als voor in de Groenstraat, genaamd het Latbosch,
b.z. Antonij van Irsel, e.e. de Winkelse steeg, a.e. de overledene
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
3 - een broekveld, 7 lopen, als voor,
e.z. het kind van Jan van Irsel, a.e. Antonij van Irsel, e.e. weduwe Geert Bertens, a.e. de Brandse steeg
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2de lot - Antonij Hendrik van Irsel
1 - akkerland, genaamd de Mortel Acker, 3 1/4 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel,
e.z. Johannes Adriaen Burgmans, a.z. Johannes Cornelis Burgmans, b.e. de armen van Oisterwijk
2 - akkerland, genaamd het Steeke, 1 3/4 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.e. de straat, voorts rondom de verkrijger
3 - twee percelen weiland aan elkaar gelegen, 3 lopen, als voor aan het Eijndeke,
e.e. Jan Driese Bos, a.e. Johannes Adriaen Burgmans, e.z. de verkrijger, a.z. de delers van het
volgende lot
4 - een broekveld, genaamd het Latbosch, 7 1/4 lopen, als voor bij de Groenstraat,
e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. Laurens Verhoeven, e.e. weduwe de heer de Bock, a.e. Peter Verhoeven
3de lot - Francis Steven Burgmans
1 - een broek- of straaiselveld, 4 lopen 43 roeden, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. Adriaen Schapendonk, a.z. en e.e. Geert Witlox, a.e. Daniel Broeksmit
2 - akkerland, 4 lopen, genaamd Jan Driesen Bosch, als voor in de Groenstraat,
e.z. Antonij van Irsel, a.e. en e.e. de verkrijgers, a.e. de straat
3 - 3 weilandjes aan elkaar gelegen, 3 1/2 lopen, als voor,
e.z. Pieter van Strijthoven, a.z. Antonij van Irsel, e.e. de verkrijgers, a.e. Johannes Adriaen Burgmans
4 - een weiland, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. 2de perceel van dit lot, a.z. Johannes Adriaen Burgmans, e.e. de straat, a.e. Jan Joost van Irsel
22 oktober 1794

498/71-74

Testament van Adriaen Peter van Rijswijk en Jan Peter van Rijswijk, broers, beiden ongehuwd en
kinderloos, op 11 mei 1792 verleden voor schepenen van sBosch
Na dood van de langstlevende legateren ze aan Anna Maria Adriaen Marcelissen getrouwd met Marten
van Krieken, en als zij voordien is overleden aan haar wettige nakomelingen, en aan Adriana
Marcelissen weduwe wijlen Jan de Lepper, en als zij voordien is overleden aan haar wettige
nakomelingen
1 - akkerland, op het Hooghout, 1 lopen
2 - een perceel genaamd de Oude Weijde, op het Hooghout, 3 lopen
3 - akkerland, aldaar, 2 1/2 lopen,
deze drie percelen belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan een zeker gasthuis te
sBosch
4 - teulland, aldaar, 2 1/2 lopen,
5 - houtbos, 5 lopen, in de Biezenmortel
6 - weiland, 2 lopen, in de Groenstraat
7 - een heibodem in Helvoirt
8 - akkerland, 2 lopen in de Zeshoeven te Udenhout
9 - akkerland, 4 1/2 lopen,
belast met jaarlijks 6 stuivers en 2 duiten bossche pacht
10 - akkerland aldaar over de weg, 4 lopen,
De naaste bloedverwanten van Jan van Laarhoven verkrijgen:
1 - akkerland, op het Hooghout, 1 lopen
belast met jaarlijks 15 stuivers bosch pacht die vergolden wordt met de kinderen van Heijmans
2 - een houtbos, in het Schoutenveld, 4 lopen
3 - akkerland in de Zeshoeven, 1 lopen
belast met 11 vaten rogge aan de blok van het Hinthamereinde te sBosch in een meerdere pacht van 9
zakken
Zij legateren aan de armen van Udenhout en Berkel:
akkerland en weiland te Berkel in de Zeshoeven
akkerland, 1 lopen, in de Zeshoeven in Udenhout,
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belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Hinthamerseinde blok te sBosch
akkerland in de Kuijl, 1 lopen,
belast met jaarlijks 1 vat rogge
Zij legateren aan de roomse kerk van Udenhout nadat de eerste van hen is overleden 250 gulden en na
het overlijden van de langstlevende nogmaals 250 gulden
Zij benoemen tot hun enig erfgenaam voor al hun overige bezittingen:
Johanna Joost van Abeelen, huisvrouw van Heiliger Adriaan van Eersel
8 januari 1795

498/74v-77v

Martinus van Krieken als man van Anna Maria Adriaen Marcelisse en Adriaentje Arien Marcelisse
weduwe Jan de Lepper maken een erfdeling van de nalatenschap van Arien Peter van Rijswijk en Jan
Peter van Rijswijk, broers,
1ste lot - Martinus van Krieken
1 - akkerland, 4 lopen, genaamd de Oude Weijde, te Udenhout op het Hooghout,
oost Gijsbert van den Hooven, west Jan Versteijnen en Jacobus Schijven, zuid de gemeint, noord Jan
Hendrik van Irsel
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brands Vrouwe gasthuis te
sBosch
2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost de Spijkerkant, west st. Anna gasthuis te sBosch, zuid Jan Hendrik van Irsel, noord Jan Peter
Wolfs
3 - een broekveld, 4 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost weduwe Wouter van Irsel, west weduwe Jan de Lepper, zuid de gemene straat, noord kinderen
Jan van den Bosch
4 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost weduwe Jan van Roessel, west de erfgenamen Hendrik Bertens, noord een mestweg, zuid
Cornelis Heeren(?)
5 - akkerland, 4 lopen, als voor in de Zeshoeven, over de weg,
oost weduwe Johannes Brekelmans, west een mestweg, zuid Jacobus van Rijswijk, noord onbekend
2de lot - Adriaentje Arien Marcelisse
1 - akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout op het Hooghout,
oost Johannes Watrin, west de Spijkerkant, zuid weduwe Hendrik Heijmans, noord kinderen Geert
Cornelis van Irsel,
belast met jaarlijks de helft in 6 vaten rogge aan het Brands Vrouwe gasthuis te sBosch
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
oost Johannes Watrin, west de Spijkerkant, zuid J: van Son c.s. noord kinderen Miggiel Koolen
3 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor achter de Groenstraat,
oost de Asschotse steeg, west de Hermanse Broeksteeg, zuid Jenne Maria Witlox, noord deze deler
4 - een weiland, 2 lopen, als voor,
oost mevrouw de weduwe de Bock de Pettere, west Laurens van Roessel, zuid kinderen Cornelis
Burgmans, noord (niet ingevuld)
5 - akkerland, 4 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost kinderen Vouthengels, west te voren Petronella Elias Koolen, zuid en noord een mestweg
belast met 6 stuivers 4 penningen aan het kantoor der geestelijke goederen te sBosch
6 - een heibodem te Helvoirt
9 januari 1795

498/77v-81
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Jan Cornelis Timmermans en Adriaen van Helvoirt als man van Petronella Jan van der Schoot, maken
een erfdeling van de nalatenschap van Jan van der Schoot, weduwnaar van Catrina Adriaen Reijndrik
Besems, eerder huisvrouw van Cornelis Timmermans
1ste lot - Jan Cornelis Timmermans
1 - heibodem te Helvoirt
2 - 500 gulden egalisatie
2de lot - Adriaen van Helvoirt
1 - huis, schuur, en schop, met aangelegen akkerland, 2 lopen 39 roeden, te Udenhout aan de
Zandkant,
oost Marten Bergmans no:ux:, west Gerardus en Adriaen Meijs, zuid Jan Herme Weijgers, noord de
gemene baan
belast met jaarlijks 4 stuivers 3 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 - teulland, 1 lopen 24 roeden, als voor,
oost Johanna van Broekhoven, west Martinus Bergmans no:ux:, zuid kinderen Willem van Irsel, noord
de gemene baan
3 - teulland, 1 lopen 43 roeden, als voor,
oost Jacobus en Maria Witlox, west Johannes van Broekhoven, zuid kinderen Willem van Irsel noord de
gemene baan
4 - teulland, 1 lopen, 49 roeden, als voor, aan Roeltjens Dijk,
oost Peeter Daandels, west Jan Herme Weijgers, zuid Antonij Priems, noord de lei
5 - een heiveld, 4 lopen 7 roeden, als voor in het Giersbergs broek,
oost weduwe Cornelis Jacobus van Laarhoven, west Anneke Adriaen Verhoeven, zuid kinderen Willem
van Irsel, noord gemene baan
6 - weiland, 1 lopen 10 roeden, als voor aan Roeltjensdijk.,
oost Martinus Bergmans no:ux:, west Jan Herme Weijgers, zuid de lei, noord het volgend perceel
7 - 2/5 deel onbedeeld in weiland, in het geheel 2 lopen 27 roeden, als voor,
oost Martinus Bergmans no:ux:, west Jan Herme Weijgers, zuid het vorig perceel, noord Martinus
Bergmans no:ux:
2/5 deel in 4 gulden aan (niet ingevuld) te sBosch
8-13 - te Helvoirt
14 - hooiland te Cromvoirt
30 april 1795

498/84-89v

Willem Adriaen Piggen, Laurens Adriaen Piggen, Hendrina Marten van Abeelen weduwe Huijbert
Piggen (zij de tocht en haar drie kinderen het erfrecht genaamd: Adriaen, Peter en Joost),
Adriaen, peter en Joost Huijbert Piggen nogmaals, Jan Willem Verhoeven en Willem en Cornelis van
Irsel, maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Piggen, vader, grootvader en
overgrootvader
1ste lot - Willem Adriaen Piggen
1 - teulland, genaamd den Haarense akker, 2 lopen 4 roeden, te Udenhout in de Kuijl,
zuid en noord Laurens Verhoeven, west Lucas van Engelen, oost Francis Burgmans
2 - huis, schuur, schop en paardenstal, met aangelegen teulland en groes, genaamd den Grooten
Acker, 5 lopen, als voor,
zuid weduwe Jan Vugts, voorts rondom een weg
3 - een weiland, genaamd de Berkweijde, 8 lopen, als voor in de Kuijlsteeg,
noord weduwe Jan van Berkel, oord Lucas van Engelen, west Laurens Verhoeven
4 - heide en moerputten, genaamd de Koekamp, in het geheel 4 lopen, 40 roeden, als voor in de Brand,
zuid Klaas van Irsel, west Willem Hamers, noord Adriaen Leenheers, oost onbekend
5 - een waterpoel, 3/4 lopen, als voor in de Brand,
zuid erfgenamen Daniel Vermeer, west Jan van Broekhoven, oost en noord onbekend
6-11 - te Tilburg
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2de lot - Laurens Adriaen Piggen
1 - teulland, genaamd den Kuijlacker, 36 roeden, te Udenhout in de Kuijl,
oost erfgenamen Ariaen van Rijswijk, west en noord weduwe Jan van Berkel
2 - een weiland, genaamd Jan Meeuwense weij, 4 lopen 23 roeden, als voor,
zuid en west Laurens Verhoeven, oost en noord Lucas van Engelen
3 - akkerland, 6 lopen 19 roeden, als voor,
zuid en noord weduwe Jan van Berkel, west een weg, oost onbekend
4 - een weiland, genaamd Arien Collen Weijde, 7 lopen,
zuid Hendrik van de Hout, oost en noord Lucas van Engelen, west de Kuijlsteeg
5 - akkerland, 2 lopen 22 roeden, als voor,
oost Jan Watering, noord Laurens Piggen, zuid kinderen Cornelis van Tilburg, west een mestweg
6 - hooiland te Bezooijen
3de lot - Hendrien Marten van Abeelen de tocht en Adriaen, Peter en Joost Huijbert Piggen het erfrecht
1 - schaarbos te Tilburg
2 - akkerland en houtbos te Berkel
4de lot - Adriaen, Peter en Joost Huijbert Piggen
1 - teulland, genaamd den Bosacker, 2 lopen 9 roeden, te Udenhout in de Kuijl,
zuid kinderen Jan van Huijclom, noord Lucas van Engelen, west Adriaen Schaapendonk, oost Willem
Piggen
5de lot - Jan Willem Verhoeven
1 - akkerland te Tilburg
2 - schaarbos te Tilburg
6de lot - Willem en Cornelia van Irsel
1 - houtbos, genaamd den Osse Leuter, 3 lopen 37 roeden, te Udenhout in de Kuijl,
oost Wouter Aerts, noord Embert van der Schoor, zuid weduwe Jan van Berkel, west Peter Leermans
belast met jaarlijks 12 duiten aan de heer van Tilburg
16 juni 1795

498/129-132

Jan Hendrik van Irsel en Catrina Laurens van Rijswijk weduwe Antonij Hendrik van Irsel, zij de tocht en
haar kinderen Adriaen, Johanna Maria en Hendrien het erfrecht, maken een erfdeling van de
nalatenschap van Petronella Hendrik van Irsel, in leven huisvrouw van Geert Bertens en Maria Hendrik
van Irsel, eerdere huisvrouw van Willem den Ouden en laatst weduwe van Francis Brekelmans
1ste lot - Jan Hendrik van Irsel
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
noord Laurens Verhoeven, zuid weduwe Antonij van Irsel, oost weduwe Geert Bertens, west Jan
Raijmakers
2 - een heiveld, 1 1/2 lopen, als voor in de Schoorstraat,
noord Jan Broeren, oost Heijliger van Irsel, zuid de heer Veldrie
3 - heide, 1 1/2 lopen, als voor op de kreitenheide,
oost Peter van de Voort, voorts rondom de gemeint
4 - teulland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Jan Peter de Ridder, a.z. Laurens van Roessel, e.e. een mestweg, a.e. Jan Flipse
5 - uitgemoerde putten, 3 lopen, maatkohier 2599, te Haaren
2de lot - Catrina Laurens van Rijswijk weduwe Antonij Hendrik van Irsel, zij de tocht en haar kinderen
Adriaen, Johanna Maria en Hendrien het erfrecht
1 - weiland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. en e.e. erfgenamen Jan van Strijthoven, a.z. een mestweg, a.e. Gerrit van Broekhoven
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
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noord een mestweg, oost Laurens van Roessel, verders onbekend
3 - heiveld, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
noord de straat, oost Jan van Irsel, zuid en west Adriaen Bergmans
6 augustus 1795

498/136v-138v

Francis Steven Burgmans en Johannes Jan de Ridder als voogden van de dochter van Adriaen Jansz
Verhoeven en Cornelis Hendirk Heijmans namens zijn moeder Catelijn Cornelis van Laarhoven,
weduwe Hendrik Heijmans, maken een smaldeling van een gemeenschappelijk perceel
1ste lot - Anneke Adriaen Verhoeven (minderjarig)
1 - een deel in een broekveld genaamd de Twee Buunder, in het geheel 14 lopen, te Udenhout in het
Giersbergs broek,
zuid weduwe Arnoldus van Roessel c.s., noord de lei , e.e. Willem Blonket, a.e. Peter van Strijthoven
2 - 700 gulden egalisatiegeld
2de lot - Catelijn Cornelis van Laarhoven
1 - deel in een broekveld genaamd de Twee Buunder, in het geheel 14 lopen, te Udenhout in het
Giersbergs broek,
noord Jan Hendrik van Iersel en anderen, zuid de lei , e.e. Willem Blonket, a.e. Peter van Strijthoven
25 augustus 1795

498/140v-143v

Huwelijkse voorwaarden tussen Carel Lodewijk Brunet de Rochebrune en freule Eleonora Gabriell
Johanna Seijna baronesse van Dopff
2 november 1795

498/153v-157v

Michiel Backers, als man van Arnolda Verhagen en Elias Verhagen maken een erfdeling van de
nalatenschap van Andries Verhagen eerst getrouwd met Elizabet Brok (moeder van Arnolda) en daarna
met Ida Berkelmans (moeder van Elias)
1ste lot - Michiel Backers
1 - huis, schop, paardenstal, halve schuur en half bakhuis, op het erf van de volgende deler, met de
hof, huisplaats daartoe gehorende, met akkerland, genaamd Bosacker, 12 lopen, en aangelegen erf en
dreef 4 a 5 lopen, te Udenhout aan de Loense Molenstraat,
e.z. de mededeler met de Steegacker, (rest niet ingevuld)
2 - de achterste helft in akkerland, in het geheel 12 lopen, als voor aan de Broeksteeg
3 - de voorste helft in akkerland genaamd de Stelt, in het geheel 16 lopen, als voor aan de Steegacker
en Osse Weijde
4 - akkerland, genaamd de Osse Weijde, 6 lopen, als voor aan de dreef, waarvan de andere helft van
de dreef bij dit perceel hoort
5 - weiland, houtbos en heide, genaamd den Konkel, aan elkaar gelegen, geschat op 20 a 25 lopen, als
voor tussen Moffenhoeve, Lucas van Engelen en meer anderen
6 - weiland, genaamd de Voorste Weijde, met nog een perceel genaamd het Latbosch, aan elkaar
gelegen, 12 lopen, als voor,
e.z. Lucas van Engelen, a.z. de mededeler, b.e. (niet ingevuld)
7 - houtbos en turfveld, genaamd den Binnen Lieserd, 12 lopen, als voor in de Brand, aan het Lieserd
Steegske
8 - de helft in een heiveld, in het geheel 4 lopen, als voor op het Schouwbroek naast de Brand
9 - de helft in een heiveld, in het geheel 5 a 6 lopen, te Loon op Zand aan de Spinders pad
2de lot - Elias Verhaegen
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1 - huis, schop, half bakhuis, halve schuur op het erf van de deler van het 1ste lot, met aangelegen hof,
huisplaats dam en erf,
item de akker genaamd den Binneacker, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat
2 - voorste helft akkerland, genaamd de Steeg Acker, met akkerland genaamd de Voorste Osse Weijde
en de halve dreef daar bij, 12 lopen, als voor
3 - de achterste helft in akkerland genaamd de Stelt, in het geheel 16 lopen, als voor, naast de
Broeksteeg
4 - twee weilanden, genaamd de Drieskens, houtbos en heide allen aan elkaar gelegen, ruim 12 lopen,
langs de Broeksteeg met een einde aan de Moffenhoeve
5 - twee weilanden, genaamd het Leegveld, houtbos en heide, allen aan elkaar gelegen met de halve
dreef,
langs de lei tot aan Lucas van Engelen, scheidende op het bruggetje
6 - hei en bos, genaamd het Agterste Heijveld, 16 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Bergmans, a.z. Moffenhoeve
7 - hei- en turfveld, genaamd de Koekamp, 8 lopen, als voor in de Brand,
e.z. de lei, a.z. douairière de Bock, e.e. Cornelis Span
8 - de helft in een heiveld, in het geheel 4 lopen, als voor op het Schouwbroek naast de Schoorstraat
9 - akkerland, 10 lopen, genaamd den Laer Acker, in Loon op Zand tegenover het huis (perceel 1)
10 - de helft in een heiveld te Loon op Zand
22 januari 1796

498/165-166v

Maria Anna Leijten weduwe Nicolaas Stoeldrijers, wonende te Udenhout maakt haar testament op.
Zij legateert aan de armen van Udenhout en Berkel:
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, nu verhuurd aan de weduwe Nicolaas van Irsel
zij prelegateert aan haar nicht Dina Willem Leijten:
een huizing, stal en schuur, te Udenhout in de Kleine Mortel, nu door de testatrice bewoond, met de
bomen achter hetzelfde huis,
item akkerland en weiland, als voor, voor de huizing
verdere bepalingen niet meegenomen
6 februari 1796

498/170v-171v

testament van 15 januari 1796 te Zevenbergen opgesteld door Arnoldus van Iersel.
Na het overlijden van de heer Francis van Iersel, rooms priester, overleden te Antwerpen op 19
november 1795, liet hij zijn goederen na aan zijn broers, Arnoldus van Iersel, rooms pastoor en
wonende te Zevenbergen en Heiliger van Iersel, wonende te Udenhout.
Arnoldus van Iersel verklaart hier dat hij die goederen niet heeft geaccepteerd en dat hij ze overdoet
aan zijn broer Heiliger van Irsel.
21 mei 1796

498/175-179

Testament van Pieter van Heeswijk, laatst weduwnaar van Ardina van Grevenbroek.
Lijkt op een herhaling van eerder/later?
Hij legateert nogal wat aan de armen van Udenhout:
een broekveld, 1 1/2 lopen, in het Udenhouts broek, ten einde de twee steegden,
een heiveld genaamd den Winkelsen beemd, 2 lopen, als voor,
item een heiveld onder Tilburg, deze drie percelen waren zijn huisvrouw aangekomen uit de boedel van
haar ouders, 27 januari 1733
akkerland, 32 1/2 roede, te Berkel
een houtveld, 3 1/2 lopen te Udenhout in de Asschot, aangekomen door koop op 25 februari 1750
hooiland te Bezooijen
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

een houtbos aan de Twee steegden, 2 a 3 lopen, zijn huisvrouw aangekomen van haar ouders
een houtbosje, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Assense steeg, zijn huisvrouw aangekomen als voor
een houtbos, 3 a 4 lopen, als voor in de Groenstraat genaamd het Paradijs, aangekomen als voor
hij prelegateert aan zijn kleinzoon Lambertus, zoon van zijn dochter Johanna van Heeswijk en Adriaan
Verhoeven,
een huis, te Udenhout aan de Kruisstraat, tussen Anna Maria Lambert Verhoeven en rondom de
gemeint, aangekomen door koop op 5 augustus 1793
en een obligatie van 2000 gulden ten laste van wijlen Franciscus Augustinus van den Bosch, doctor te
Dongen, met als borgen Andries Cornelis van den Bosch en Jan Andries van den Bosch
verdere bepalingen niet meegenomen
6 juni 1976

498/181v-185

Petrus Cnoebaart te sBosch, als gemachtigde van Lucas van Engelen te Antwerpen, verhuurt aan Jan
Adriaen Schoenmakers te Udenhout,
een hoeve lands te Udenhout, laatst in gebruik door wijlen Adriaen Huijbert van Irsel, een huis en
huisplaats, hofstal, schuur, schop en bakhuis en daaromheen land en dries,
de Spieweijde met het land
de Nieuwe Weijde
den Grooten Acker
den Kijlacker
een weiveld genaamd de Voorste Wijde
een weiveld achter het vorige perceel, genaamd de Agterste Weijde, met het schaarhout dat op deze
beide percelen staat
twee heivelden, genaamd de Lege Velden
de helft in een heiveld met het schaarhout, genaamd de Hoef te Tilburg
een heiveld op het eind van de Assense steeg met het schaarhout
onder voorwarden zoals die in een later contract ook staan vermeld. Zonder daarbij te kijken naar
eventuele wijzigingen!!
14 juni 1796

498/187-190v

Huijbert Bouwens als man van Jenne Maria Adriaen van Irsel, Jan Adriaen van Irsel, Huijbert Adriaen
van Irsel, maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Huijbert van Irsel, gewoond en
overleden te Udenhout.
3de lot - Huibert Adriaen van Irsel
1 - houtbos, 2 lopen, te Udenhout, genaamd de Koeijkampen,
oost Antonij Broeren, zuid Adriaen Vermeer, west Francis Burgmans, noord Willem Heeren
2 - houtbos, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Jan Crijn van Strijthoven, a.z. Arnoldus Jan Heerkens, e.e. gemene straat, a.e. Cornelis Bergmans
3 - akkerland en weiland, 8 lopen 22 roeden, te Berkel
4 - een jaarlijkse pacht van 12 vaten rogge uit onderpanden in Udenhout in de Groenstraat, waarvan nu
de weduwe eert Hendrik Bertens tochteresse is
4de lot - Elias Adriaen van Irsel
1 - te Waalwijk
2 - 2 percelen heibodem, genaamd den Egmond, samen 4 lopen, te Loon op Zand
3 - broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan het Schouwbroek,
e.z. Cornelis Span, a.z. Jan van Tilburg, e.e. mevrouw de Bock, a.e. (niet ingevuld)
4 - de helft in 5 lopen weiland, als voor in de Slimstraat,
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e.z. deler van het 1ste lot, a.z. Johannes Watrin, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
5 juli 1796

487/190v-192

Pieter van Heeswijk bevestigd zijn testamentaire beschikking van 21 mei jl. met dien verstande dat het
huis aan de Kruisstraat, dat hij toen heeft geprelegateert aan zijn kleinzoon Lambertus, nu prelegateert
aan zijn dezelfde Lambertus en zijn kleindochter Maria.
Verdere wijzigingen niet meegenomen
25 juli 1796

498/193v-195v

Maria Anna Leijten weduwe Nicolaas Stoeldrijers, wonende te Udenhout maakt haar testament op.
Zij legateert aan de armen van Udenhout en Berkel:
akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, nu verhuurd aan de weduwe Nicolaas van Irsel
Daarmee vervalt haar testament van 22 januari 1796
verdere bepalingen niet meegenomen
25 augustus 1796

498/199v-202

Peter Peter Hamers, voor zichzelf en voor zijn zwager Jacobus Laurens van Roessel, verhuurt aan
Peter Adam Smolders,
huis, schuur, schop en bakhuis met aangelegen hof en erf, 3 lopen, te Udenhout op de Loonse
Molenstraat
teulland, 47 roeden, genaamd de Halve weij
teulland, 49 roeden genaamd de Blomweij,
weiland, genaamd het Latbosch, 1 lopen 23 roeden,
straaiselveld, 1 lopen, in de Brand
2 percelen heide en straaiselvelden in Loon op Zand
2 percelen teulland, weiland en houtbos te Loon op Zand
teulland, 8 lopen, te Udenhout in de Schijf
verdere bepalingen niet meegenomen
31 oktober 1796

498/206v-211

Adriaen Jan van Huijclom, Corstiaen Adriaen van Bavel als man van Maria Jan van Huijclom, Johannes
Jan van Huijclom en Antonij Adriaen van Huijclom en Aart Adriaen van Huijclom, de twee laatsten als
voogden van de kinderen van Jan Adriaen van Huijclom en wijlen Johanna Maria Adriaen de Meijer,
genaamd Johanna, Peter en Aart, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Adriaen van
Huijclom en Johanna Maria Adriaan de Meijer
1ste lot - Adriaen Jan van Huijclom
1 - huizing, stal en schuur met erf, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. de gemene straat, a.z. en e.e. Jan Slots, a.e. Pieter Jan van Waalwijk
2 - een weiland, 1 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Brekelmans, a.z. kinderen Cornelis van Tilburg, e.e. weduwe Jan van Berkel, a.e. de gemene
straat
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 - een heiveld, 1 lopen, te Tilburg bij Riddershof
2de lot - Corstiaen Adriaen van Bavel
1 - te Berkel
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2 - te Berkel
3 - de onbedeelde helft in een weiland en blekkeling en een deel uitgeturfd moerveld, in het geheel 3
1/2 lopen, te Udenhout in de Verloren Brand,
e.z. Adriaen van Hees, a.z. (niet ingevuld), e.e. kinderen Adriaen Verhoeven, a.e. Francis Herme van
de Zande
3de lot - Johannes Jan van Huijclom
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. weduwe Andreas Nijsten, a.z. Adriaen Jan van Huijclom, e.e. Jan Slots, a.e. een mestweg
2 - een heiveld onder Tilburg
4de lot - Johanna Jan van Huijclom (bevoogd)
1 - akkerland en weiland, genaamd de Hooge Weij, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Pieter Jan van Waalwijk, a.z. Heijliger Adriaan van Irsel, e.e. Francis Steven Burgmans, a.e. een
mestweg
2 - akkerland, 4 lopen, genaamd de Boschaker,
e.z. Elias Grevenbroek, a.z. weduwe Huijbert Pigge, e.e. pastoor … Storimans, a.e. Willemina
Schapendonk
3 - heiveld onder Tilburg
5de lot - Pieter Jan van Huijclom (bevoogd)
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. kinderen Cornelis van Tilburg, a.z. en e.e. Jan Slots, a.e. kinderen Johanna van Huijclom
2 - hooiland te Bezooien
3 - heibodem te Loon op Zand
6de lot - Aart Jan van Huijclom (bevoogd)
1 - hooiland te Bezooien
2 - broekveld of heide, 1 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. Jan van der Sterre, a.z. Adriaen Adriaen Verhoeven, e.e. Jan Watering, a.e. kinderen Joost van
Irsel
3 - onbedeelde helft in 1/4 deel van een broekveld, in het geheel 3 lopen, als voor, t.p. de Reijdt,
reengenoten onbekend
9 januari 1797

498/24v-228

Jan Nicolaas van Irsel, Aart Nicolaas van Irsel, Wouter Nicolaas van Irsel, Adriaen Peter Vermeer als
man van Maria Nicolaas van Irsel, Cornelis Peter Vermeer als man van Catharina Nicolaas van Irsel,
Jan Willem Verhoeven als man van Anna Maria Nicolaas van Irsel, Willem Willem van Irsel en Cornelia
Willem van Irsel, beide meerderjarige kinderen van Willem Nicolaas van Irsel, allen erfgenamen van
wijlen Nicolaas Marten van Irsel en Adriaentje Vos, aan de ene kant,
en Jan Robbe als deelvoogd van de twee kinderen van Johanna Peter van Heeswijk, verwekt door
wijlen Adriaen Nicolaas van Irsel, genaamd Lambert en Maria, die de tocht in de nabeschreven
goederen toekomt, maken een erfdeling van de goederen die zij gemeenschappelijk bezitten
1ste lot - Jan Nicolaas van Irsel, Aart Nicolaas van Irsel, Wouter Nicolaas van Irsel, Adriaen Peter
Vermeer als man van Maria Nicolaas van Irsel, Cornelis Peter Vermeer als man van Catharina Nicolaas
van Irsel, Jan Willem Verhoeven als man van Anna Maria Nicolaas van Irsel, Willem Willem van Irsel en
Cornelia Willem van Irsel, beide meerderjarige kinderen van Willem Nicolaas van Irsel
1 - akkerland onder Tilburg
2de lot - Johanna Peter van Heeswijk (tocht) en Lambert en Maria Verhoeven (erfrecht)
1 - schaarbos, 2lopen, te Udenhout t.p. de Twee steegden,
oost Peter van Heeswijk, west Michiel Pijnenburg, zuid (niet ingevuld), noord kind Adriaen Burgmans
2 - houtbos, 2 lopen, als voor aan de Vier Beemden,
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oost Heiliger van Irsel, west de heilige geest van sBosch, zuid weduwe Francis Willemse, noord
Adriaen van den Beijgaerd
3 - uitgeturfd moerveld en waterpoel, 1 lopen, als voor aan de Roeting, oost kinderen Adriaen Laurens
Verhoeven, west Jan Janse Verhoeven, zuid Stalpert van der Wiele, noord weduwe Jan de Lepper
belast met jaarlijks een cijns van 10 stuivers op 1 mei van ieder jaar te betalen op de hoeve van
mevrouw van Hanswijk te Biezenmortel (=Vosselaer)
20 januari 1797

498/230v-233v

Peter Joost Joordens, Peter Joost Leermans als man van Francijn Joost Joordens, Johannes Adriaen
van Hees als man van Johanna Joost Joordens en Embert Adriaen van der Schor weduwnaar van
Maria Joost Joordens, met nog Peter Joost Leermans als deelvoogd van het onmondige kind van
dezelfde Embert van der Schoor genaamd Judocus, maken een erfdeling van de nalatenschap van
Joost Adriaen Joordens en Adriana van Santen
1ste lot - Peter Joost Joordens
1 - westwaartse helft in 1/3 deel in een heiveld, 3 lopen met de sloot daarbij, te Udenhout bij de
Schoorstraat, genaamd het Quaadgat
west Teunis van der Velden no:ux:, oost Embert van der Schoor en zijn kind, noord, een steeg, zuid de
lei
2 - teulland, 2 lopen, te Tilburg
2de lot - Peter Joost Leermans
1 - zuidwaartse helft in akkerland genaamd het Steedje, in het geheel 3 1/2 lopen, te Udenhout in de
Schoorstraat,
zuid de verkrijger, noord Johannes Watring, oost Johannes Adriaan van Hees, west de Schoorstraat
3de lot - Johannes Adriaen van Hees
1 - noordwaartse helft in akkerland genaamd het Steedje, in het geheel 3 1/2 lopen, te Udenhout in de
Schoorstraat,
zuid Peter Joost Leermans no:ux:, noord de lei, oost Johannes Watering, west de Schoorstraat
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