Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 500 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)
1800 - 6 april 1804
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.
4 januari 1800

500/1-8v

Peter Hendrik Heijmans, Cornelis Hendrik Heijmans, Geert Hendrik Heijmans, weduwnaar van
Adriaentje Geert Bertens, voor de tocht en zijn 5 kinderen voor het erfrecht, Johanna Hendrik Heijmans,
Martinus Hendrik Heijmans, allen kinderen en erfgenamen van Hendrik Heijmans en Catelijn Cornelis
van Laarhoven, maken een erfdeling.
1ste lot - Peter Hendrik Heijmans
1 - akkerland, 7 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Jan Hendrik de Lepper, a.z. en e.e. Arnoldus van Zon, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 2 gulden 18 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te
sBosch
2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Hendrik van Irsel, a.e. weduwe Jan Hendrik de Lepper, e.e. erfgenamen Jan Watrin, a.e. een
mestweg
3 - een broekveld, 10 à 12 lopen, genaamd de Twee Beemden, als voor,
e.z. Anneke Adriaan Verhoeven, a.z. Laurens Piggen, e.e. Peter van Irsel, a.e. Jan Martens
4 - een broekveld, genaamd de Hase Weij, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Antonij van Irsel, a.e. Anna Maria Lambert Verhoeven, e.e. Jan Adriaan Brekelmans, a.e.
de gemene straat
5 - een broekveld, 2 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
e.z. kinderen Jan de Ridder, a.z. Maria Peter Verhoeven, a.e. Andries Cornelis van de Bosch, a.e. de
gemene straat
6 - de helft in een halve morgen hooiland te Oud-Heusden
2de lot - Cornelis Hendrik Heijmans
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Peter Verhart, a.z. een mestweg, e.e. Cornelis van de Pas, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers in een meerdere pacht van 1 gulden 13 stuivers aan de armen
van Udenhout
2 - land en bos, 7 lopen, genaamd de Acker Weij,
e.z. Jan Cornelis Burgmans, a.z. de heer Kleijnefelt, e.e. Jacob Kien, a.e. kinderen Johannes van Irsel,
3 - een weiland, nieuw erf, 6 lopen, als voor,
e.z. Anna Maria Lambert Verhoeven, a.z. weduwe Cornelis Martens, b.e. de gemene straat
4 - een heiveld, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan Hendrik van Irsel, a.z. Jacobus Schijven, e.e. Adriaan Schapendonk, a.e. de Gommelse straat
5 - Oud-Heusden
6 - Helvoirt
3de lot - Geert Hendrik van Irsel de tocht en zijn 5 kinderen het erfrecht
1 - akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
b.z. de heer Kleijnefelt, e.e. Cornelis van de Pas, a.e. de mede deler,
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. Peter Verhart, a.z. Nicolaas van Irsel,, e.e. Cornelis Francis van de Pas, a.e. Cornelis Nicolaas van
de Pas
3 - akkerland, 4 lopen, als voor,
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e.z. Hendrik Schapendonk, a.e. de gemene baan, b.e. Petrus van Berkel
4 - de helft in een weiland, in het geheel 4 lopen, als voor,
e.z. Petrus van Berkel, a.z. Maria Jacobus van Laarhoven, e.e. Hendrik Schapendonk, a.e. (niet
ingevuld)
5 - een broekveld, 4 lopen, als voor,
e.z. Peter Hendrik van Irsel, a.z. Cornelis van Broekhoven, e.e. weduwe Jan Oostvogels, a.e. de lei
6 - een broekveld, 3 lopen,
e.z. en e.e. Willem Embert Bouwens, a.z. Cornelis Nicolaas van de Pas, a.e. Jan Hendrik van
Broekhoven
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns van 9 stuivers 4 penningen aan de
erven van mevrouw de weduwe van Hanswijk op meidag op de hoeve te Biezenmortel (=Vorselaer)
7 - Bokhoven
4de lot - Johanna Hendrik Heijmans
1 - akkerland, 7 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. Cornelis Francis van de Pas, a.z. weduwe Cornelis Martens, e.e. Arnoldus van Zon, a.e. een
mestweg
2 - akkerland, 3 lopen, als voor,
b.z. weduwe Cornelis Martens, e.e. Arnoldus van Zon, a.e. een mestweg
3 - een weiland, genaamd de Nieuwe, 3 lopen, als voor,
e.z. Lambert Verhoeven, a.z. de heer Kleijnefelt, e.e. Anna Maria Lambert Verhoeven, a.e. de
Gommelse straat
4 - een broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. e.e. Andries van den Bosch, a.z. weduwe Hendrik de Kort, a.e. kinderen Huijbert Piggen
5 - een broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Joost Bertens, a.z. weduwe Francis Willems, e.e. Heiliger van Irsel, a.e. weduwe Adriaan
Verhoeven
6 - een houtbos, 3 lopen, als voor in de Biezenmortel, genaamd het Hoolbroek,
e.z. Cornelis Francis van de Pas, a.z. Jan Willems, e.e. vrouwe douairière van Dopff, a.e. kinderen
Willem van Irsel
7 - elders
5de lot - Martinus Hendrik Heijmans
1 - een klein huis, met aangelegen land en weiland, 12 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Jacob Kien, a.z. weduwe Hendrik Boudewijns, e.e. Andries van Rijswijk, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 30 vaten 10 kannen rogge oude Oisterwijkse maat aan de armen van Oisterwijk;
2 - akkerland, genaamd de Geer, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Hendrik Boudewijns, a.z. Arnoldus Johannes Heerkens, e.e. de armen van Udenhout
3 - akkerland, genaamd de Lange Rugge, als voor, 1 1/2 lopen.
e.z. Jan Peter Willemse, a.z. Jan Miggiel Koolen, e.e. weduwe Cornelis Heerkens, a.e. Arnoldus
Vermelis,
4 - een broekveld, 7 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
e.z. Andries van den Bosch, a.e. de Brandse steeg, e.e. weduwe Antonij van Irsel, a.e. Adriaan
Schaependonk
5 - akkerland, 6 lopen, genaamd den Hel acker, als voor,
e.z. Maria Peter Verhoeven, a.e. Andries van den Bosch, e.e. erfgenamen Jan Watrin, a.e. een
mestweg
6 - elders,
7 - nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. weduwe Cornelis Heerkens, a.z. Jan Martens, b.e. de gemene straat
3 mei 1800

500/18v-21v
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Adriaentje Arien Bertens, Clazijna Arien Bertens, en Francis Brekelmans als man van Hendrien Arien
Bertens, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Arien Hendrik Bertens en Willemijn
Klaas Hendriks.
1ste lot - Adriaentje Arien Bertens
1 - te Berkel
2 - te Berkel
3 - de onbedeelde helft in een broekveld, in het geheel 3 lopen,, te Udenhout in de Biesmortel,
oost kinderen Nicolaas van Iersel, e.e. Martens van Irsel, voorts onbekend
2de lot - Clazijna Arien Bertens
1 - te Berkel
2 - te Berkel
3 - de onbedeelde helft in een broekveld, in het geheel 3 lopen,, te Udenhout in de Biesmortel,
oost kinderen Nicolaas van Iersel, e.e. Martens van Irsel, voorts onbekend
3de lot - Francis Brekelmans, als man van Hendrien Arien Bertens
1 - te Berkel
2 - akkerland, 1/2 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Burgmans, a.e. de Molensteeg, e.e. de straat, a.e. Jacobus Rijcke
3 - een weiland, 1 1/2 lopen, genaamd het Heuter Weijke, als voor, t.p. de Berkhoek,
oost het Moolensteegje, west weduwe Johannes van Roessel, zuid Johannes Bertens, noord Peter
Hendrik van Irsel
4 - 2/5 deel in een weiland en bos, in het geheel 4 lopen, genaamd Creveceur, als voor,
e.z. kinderen Jacobus Verhoeven, a.z. Adriaan Jan Schapendonk, e.e. de straat, a.e. de gemene heide
29 mei 1800

500/25-35

Johannes Jan de Ridder, Adriaen Jan de Ridder en Godefridus Kanters als man van Johanna Jan de
Ridder, kinderen en erfgenamen van Jan Peter de Ridder en Catrina Jan Verhoeven, maken een
erfdeling van de goederen die hen zijn aangekomen van hun ouders en van hun oom Aart Peter de
Ridder.
1ste lot - Godefridus Kanters als man van Johanna Jan de Ridder
1 - een huis en schop, met 2 lopen hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost Francis Hendrik Berkelmans, west weduwe Cornelis Jansen, zuid Bartel van Hulten, noord de
straat
2 - een kamer met een schop en een 1/2 lopen hof, als voor, bij het genoemde perceel,
oost de zogenaamde Ark, west Adriaen Jan de Ridder, zuid weduwe Cornelis Janse, noord de straat
3 - akkerland, genaamd den Draaij, 3 lopen, als voor, in de Zeshoeven,
oost Jan van Laarhoven, west erfgenamen Laurens Vermeer, zuid Laurens van de Ven, noord de aren
van Udenhout
4 - akkerland, genaamd de Klapheckens, 2 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost en noord Gerard van Tilburg, west de straat, zuid Peter Janse
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan het geefhuis te sBosch
5 - akkerland, genaamd de Klapheckens, 3 lopen, als voor,
oost weduwe Antonij van Irsel, west de straat, zuid Gerard van Tilburg, noord Joost Geert Bertens
6 - een weiland, genaamd den Thooren Weijde, 2 lopen, als voor,
oost Andries van den Bosch, west de pastor Storimans, zuid Lambert Peter Verhoeven, noord Jan
Babtist Robben
7 - een weiland en broekveld, genaamd de Leegrijten, 4 lopen, als voor,
oost en zuid Jan Crijn van Strijthoven, west Jan Arien Witlox, noord Adriaen Jan de Ridder
recht: de verkrijger van het 2de lot mag op dit perceel de turf leggen dat hij wint uit zijn percelen
genummerd 10 en 11
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8 - een houtbos, 2 lopen, als voor, in de Lange Dreev,
oost Willem en Laurens Piggen, west Johannes van Tilburg, zuid Lucas van Engelen, noord de Prins
van Sultzbach
9 - een weiland, genaamd de Strijthoevense weijde, 2 lopen, als voor,
oost Francis Steeven Burgmans, west de verkrijger, zuid de Prins van Sultzbach, noord de straat
10 - een broekveld, genaamd de Blaasbalk, 1 1/2 lopen, oost de verkrijger, west en zuid de Prins van
Sultzbach, noord Johannes Kuijpers
11 - een houtbos, 1 lopen, als voor in de Gommerse straat,
oost Andries van den Bosch, west de straat, zuid erfgenamen Hendrik Heijmans, noord weduwe
Adriaan Vermeer
12 - een veld, 4 lopen, genaamd het leeg Beesten Veld, als voor, aan de twee steegen,
oost onbekend, west Francis van Tilburg, zuid Prins van Sultzbach, noord de steeg
13 - akkerland, genaamd de Lange Rugge, 2 1/2 lopen, als voor,
oost onbekend, west Jan van roekhoven, zuid een sloot, noord de lange steeg
14 - akkerland, genaamd de Bremweij, 1 1/2 lopen, als voor,
oost weduwe Miggiel Pijnenburg, west de straat, zuid onbekend, noord Lucas van Engelen
15 - de onbedeelde helft in een huis waarvan de wederhelft toebehoord aan Cornelis Bergmans, als
voor,
oost Cornelis de Groot, west, zuid en noord de straat
16 - akkerland, 3 lopen, als voor aan de Berkhoek,
oost Martien van Krieken, west een weg, zuid Jan Pijnenburg, noord Willem Verhoeven
17 - een broekveld, genaamd het Paradijs, 3 lopen, als voor,
oost Adriaen Bergmans, west weduwe Johanna Nouwens, zuid de armen van Udenhout, noord Lucas
van Engelen
belast met jaarlijks 2 gulden aan de armen van Udenhout en Berkel
18 - akkerland, 1 lopen, genaamd de Kuijlacker, als voor in de Kuijl,
oost Jan Raijmakers, west en noord Adriaen van Loon, zuid weduwe Jan Vugts
belast met jaarlijks 5 vaten en 3 pintjes rogge aan Jacobus Piggen of zijn rechtsopvolgers
19 - te Waalwijk
20- - te Berkel
21-28 - te Tilburg
29-31 - drie heibodems bij het Leijke en de Klokkenberg (2) te Loon op Zand
32 - een jaarlijkse pacht van 4 vaten rogge en 4 vaten boekweit, die nu betaald wordt door Adriaentje
Jan Flipsen, weduwe Peter Zeeger den Ouden, waarvan het onderpand is het akkerland gelegen te
Udenhout in de Slimstraat, aan het eind van haar hoeve
33 - een obligatie van de regenten van Udenhout t.w.v. 500 gulden tegen 4 % rente
2de lot - Adriaen Jan de Ridder
1 - huis, schuur en schop met aangelegen hof, boomgaard en akkerland, 8 lopen, te Udenhout in de
Slimstraat,
oost en zuid Johannes Jan de Ridder, west weduwe van Rijswijk, noord de straat
2 - akkerland, genaamd de Lange Rugge, 4 lopen, als voor, in de Zeshoeven,
oost een gemene weg, west weduwe Jan Flipse, zuid weduwe Peter Vugts, noord Gerardus van Tilburg
3 - akkerland en weiland, 6 lopen, als voor bij de Berkhoek,
oost een gemene weg, west Peter van Irsel, zuid de waterloop, noord onbekend
4 - een weiland, genaamd de Dijkweij, 3 lopen, als voor, aan de Kruisstraat,
oost een gemeen voetpad, west Francis van Tilburg, zuid de straat, noord Bartel van Hulten
5 - een weiland, 2 lopen, als voor in de Slimstraat,
oost de oude pastorij, west Jan Brekelmans, zuid de straat, noord Jan Adriaen Vermeer
6 - een houtbos, genaamd den Asschot, 3 lopen, als voor,
oost Francis Koolen, west weduwe Daniel Broeksmit, zuid erfgenamen Jan Bertens, noord Geert Jan
van Broekhoven
7 - een houtbos, 1 1/2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost Johannes Aart Bergmans, west Adriaen Aart Bergmans, zuid Nicolaas van Broekhoven, noord Jan
Slots
8 - een broekveld, 1 1/2 lopen, als voor in de Brand,
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oost en west weduwe Antonij Hendrik van Irsel, zuid Arnoldus van den Boer, noord Peter Geert
Verhoeven
9 - een broekveld, 1 lopen, als voor aan de Brandse steeg,
oost de steeg, west onbekend, zuid Johannes Kuijpers, noord Adriaen Vermeer
10 - een broekveld, genaamd de Leege Rijten, 2 lopen,
oost erfgenamen Geert Bertens, west Johannes en Adriaen de Ridder, zuid Godefridus Kanters, noord
Jan Peter van Irsel
recht: de turf die uit dit veld wordt gewonnen mag te drogen gelegd worden op perceel nummer 10 van
het eerste lot
11 - een broekveld, 2 lopen, als voor, in de Leegrijten
oost erfgenamen Geert Bertens, west Heiliger Peter Verhoeven, zuid Jan Peter van Irsel, noord
Heijliger van Irsel
recht: de turf die uit dit veld wordt gewonnen mag te drogen gelegd worden op perceel nummer 10 van
het eerste lot
12 - akkerland, genaamd den Hoeckse Acker, 6 lopen, als voor in het Houtse straat kwartier,
oost Cornelis Schenkers, west Jan Thomas van Rijswijk, zuid Heijliger van Irsel, noord een gemene
weg
13 - weiland, genaamd de Quaje Weij, 4 lopen, as voor aan de Lange Steeg,
oost Laurens Jan Kruijssen, west Cornelis Aart Bergmans, zuid de steeg, noord Peter Hamers
14 - akkerland, genaamd Driesse Veldeke, 2 1/2 lopen, als voor aan de steeg,
oost Jan Brekelmans, west de verkrijger, zuid Jan Cornelis Burgmans, noord een steeg
15 - akerland, genaamd den Penning acker, 2 lopen,
oost de verkrijger, west onbekend, zuid Huijbert Simons, noord weduwe Miggiel Pijnenburg
16 - akkerland, genaamd den Grooten Acker, 2 lopen, als voor,
oost Cornelis Aart Bergmans, west en zuid onbekende, noord Lucas van Engelen
17 - te Helvoirt
18-21 - te Tilburg
22 - te Waalwijk
3de lot - Johannes Jan de Ridder
1 - huis, schuur, schop, met aangelegen hof en weiland, 7 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
west Heiliger van Irsel, zuid de straat, noord de Kuijlpad
2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Peter den Ouden, west een mestweg, zuid en noord Andries van den Bosch
3 - akkerland, genaamd den Nieuwe Acker, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost Jan Nicolaas van Irsel, west een mestweg, zuid Heijliger van Irsel, noord Jan van der Sterre
4 - akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven, achter de Koeweijde,
oost en west een mestweg, zuid weduwe Jan Flipsen, noord onbekend
5 - akkerland, 3 lopen 20 roeden, genaamd Jan Klijnes Acker, en den Kaardspelhoek aan elkaar
gelegen,
oost erfgenamen Laurens Vermeer, west Jan Nicolaas van Irsel, zuid Jan Willem Verhoeven, noord
Adriaen Jan de Ridder
6 - akkerland, genaamd de Lange Rugge, 3 lopen, als voor,
oost een mestweg, west Laurens van Roessel, zuid Jan Hendrik van Irsel, noord Gerard van Tilburg
7 - akkerland, genaamd de Korte Stucke, 2 lopen, aan de Kruisstraat,
oost een mestweg, west Adriaen Jan de Ridder, zuid Jan van der Sterre, noord Johannes van Tilburg
8 - een broekveld, 2 lopen, als voor in de Geeven Kuijl,
oost onbekend, west Lucas van Engelen, zuid Jacobus Piggen, noord Arnoldus Ophorst
9 - een broekveld, 1 lopen, t.p. als voor,
oost Arnoldus Ophorst, west Lucas van Engelen, zuid en noord Jacobus Piggen
10 - akkerland, 2 lopen, als voor aan de Lange Steeg,
oost de straat, west Cornelis Bergmans, zuid Jan Krijn van Strijthoven, noord de steeg
11 - een broekveld, 1 lopen, genaamd de Hesseldonks,
oost Heijliger van Irsel, zuid Peter Joost Joordens, west en noord onbekend
12 - een broekveld, genaamd het Hemeltje, 3 lopen,
oost Jan de Bond, west Jan Slots, zuid erfgenamen Jan Schaapendonk, noord Geert van Broekhoven
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13 - een heiveld, genaamd het Schouwbroek, 3 lopen,
oost een gemene weg, west Jan Adriaen Kruijssen, zuid Cornelis Schenkers, noord Arnoldus Ophorst
14 - te Drunen
15 - te Tilburg
16 - te Waalwijk
13 november 1800

500/58v-61v

Arnoldus Storimans en Cornelis Jan Vugts als executeurs van het testament en voogden van de
kinderen van Pieter van Heeswijk, verhuren aan Pieter Bobas, wonende te Veghel,
een zeer schoone en genomeerde korenwindmolen genaamd den Kranken Troost, met de
gerechtigheden en prerogatieven, en de grote kamer van het molenhuis met het kleine hofke
daaraangelegen, te Udenhout aan de Zandkant.
Voor de tijd van 6 jaar. ingaande 1 mei 1801.
huurprijs is 520 gulden.
Er staan nog diverse bepalingen in dit contract over onderhoud e.d.
27 december 1800

500/62v-

Hendrik Adriaen Schapendonk verhuurt aan Bartel van den Braak, wonende te Helvoirt
een steede, bestaande uit huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen boomgaard en weiland, 4
lopen, te Udenhout
nog een perceel teulland, genaamd de Huijsacker, te Udenhout van 6 lopen en een perceel teulland
van 3 lopen te Helvoirt
voor een periode van 6 jaar
voor 28 gulden voorlijf en 4 zakken rogge en een zak boekweit BM
verdere voorwaarden niet opgenomen in dit regest.
7 april 1801

500/72-75v

Jan Pijpers als man van Adriana Johannes van Irsel, Francis Vermeer als man van Anna Maria
Johannes van Irsel, en Adriaen Johannes van Irsel, maken een erfdeling van de nalatenschap van
Johannes van Irsel en Maria Wagenbergh.
1ste lot - Jan Pijpers als man van Adriana Jan van Irsel
de onbedeelde helft in een houtbos, 3 lopen, genaamd de Meeuwisse, te Udenhout in het Winkels
broek,
oost Cornelis van de Pasch, zuid Jan Raijmakers, noord weduwe Jan Crijn van Strijthoven, west
Johanna Nouwens
een som van 60 gulden
2de lot - Francis Vermeer, man van Maria Jan van Irsel
1 - akkerland, genaamd het Gelit, 6 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
noord kinderen Willem van Irsel, oost Jan Willems, zuid en west de verkrijger
2 - de westwaartse helft akkerland, in het geheel 8 lopen, genaamd het Marsse(?), als voor,
oost Guilliam Verhart, west en zuid de heer Kleinefelt, noord het vorig perceel
3 - akkerland, genaamd de Akkerweij, 4 lopen, als voor,
oost de verkrijger, west Jan Burgmans, zuid en noord de heer Kleijnefelt
4 - een broekveld, genaamd de Rieting, 3 lopen, als voor,
oost en zuid de heer Kleijnefelt, west Adriaen van Irsel, noord Lambert Verhoeven
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de heer van Tilburg
3de lot - Adriaen Jan van Irsel
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een houtbos, 3 morgen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Francis Vermeer, noord de lei, west de heer Jacob Kien, zuid de heer Kleijnefelt
30 mei 1801

500/81-82

Taxatie van erfgoederen van Jan Peter van Spaandonk te Udenhout,
een slecht bouwvallig huis en aangelag, staande in den Hoek, geschat op 200 gulden
akkerland, genaamd de Patakker, als voor tegen de duinen van Loon op Zand, geschat op 90 gulden
een weiland, 3 hond, als voor, geschat op 105 gulden
een weiland, 1 1/2 hond, als voor, t.p. het Winkel, geschat op 60 gulden
25 juni 1801

500/90v-92v

Henricus Hebbe(?), molenmeester te sBosch, verklaart een prisatie (inspectie(?) gedaan te hebben op
16 maart 1801 van de korenwindmolen genaamd den Zandkantse molen te Udenhout, op verzoek van
Francis Huijsmans van vertrekkend molenaar en Pieter Bobas, als nieuwe pachter
Volgt een gespecificeerde lijst met alle onderdelen van de molen en hun waarde.
7 augustus 1801

500/95-98v

Jan Johannes Janssen, Gerardus Woestenburg als enige voogd van de kinderen van Nicolaas Janse
en Catrina Albert van den Hoof, genaamd Jan Aalbert en Maria Jansen,
Willem Laurens Heessels en Andries Kuijpers als man van Maria Anna Laurens Heessels, en Peter
Janse, maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis Janse, oom van de verkrijgers van de
eerste 3 loten en broer van Peter Janse, verkrijger van het 4de lot
1ste lot - Jan Johannes Janse
de 2 voorste woningen naast de straat in een huizing te Udenhout aan de Kruisstraat, scheidende op
de schoorsteen, met de last van het onderhoud van een weegt of muur van boven tot beneden,
item van een derde deel van de hof tussen het erf van Adriaen de Ridder aan een zijde en een einde,
a.z. de deler van het tweede lot, a.e. de gemene kerkweg
item het voorste dele van een schop met de grond, met dezelfde reengenoten als het huis, b.z.
Godefridus Kanters, e.e. de gemene straat, a.e. het tweede lot
recht om ten allen tijde te wegen naar het schop over het erf van het derde lot,
recht om met een kruiwagen over het erf van het tweede en derde lot naar de hof te gaan en bovendien
van 1 november tot 15 april met kar en paard
recht om de bomen van het voorhoofd te planten of kappen wanneer het hem belieft
betaalt 10 gulden aan eigenaar tweede lot en 200 gulden aan eigenaar vierde lot
2de lot - Gerardus Woestenburg als voogd over de kinderen Jan Albert en Maria Nicolaas Janse
de 2 middelste woningen in een huizing te Udenhout aan de Kruisstraat, scheidende tussen de twee
voorste woningen en de twee achterste woningen, op de muur of weegt van boven tot beneden, met de
last om die te onderhouden tussen deze en de achterste woningen
item 1/3 deel van het land of hof tussen het erf e.z. van het eerste lot a.z. het derde lot, e.e. Adriaen de
Ridder, a.e. de gemene kerkweg
item de achterste helft van het schop met de grond waar het op staat, b.z. Godefridus Kanters, e.e. 1ste
lot, a.e. 3de lot
recht om op het voorhoofd een mesthoop te leggen en ten allen tijde neer het schop te mogen over het
er van het 3de lot, over datzelfde erf te wegen met een kruiwagen en van 1 november tot 15 april met
kar en paard
betaalt aan eigenaar van het vierde lot 100 gulden
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3de lot - Willem Laurens Heessels en Andries Kuijpers als man van Maria Anna Laurens Heessels
twee achterste woningen in ene huizing te Udenhout aan de Kruisstraat, scheidende op de middelmuur
van het 2de lot, e.z. Godefridus Kanters, a.z. 2de lot, e.e. Johannes van Tilburg, a.e. de kerkweg,
item 1/3 deel van het land of hof (zelfde reengenoten)
Andries Kuijpers verklaart af te zien van dit erfdeel en het over te dragen aan Willem Laurens Heessels
4de lot - Peter Janse
krijgt geld van de overige delers.
2 december 1801

500/113-115

Arnoldus Storimans en Cornelis Jan Vugts, als executeurs van het testament van en voogd over de
kinderen van Pieter van Heeswijk, verhuren aan Bert Johannes Bertens wonende te Udenhout
de molenhuizing, bestaande uit een stede met de hoeven, weilanden en landerijen, behalve de grote
kamer en het klein hofke dat al verhuurt is aan de molenaar,
nu in gebruik door Gerardus Simons, in het geheel 43 lopen, met nog 6 heibodems in de Hooge Heijde,
waarbij de huurder gehouden is om de weilanden en hooven zoals de Doorenweijde, met een perceel
weiland gekomen van Thomas Arien Kuijs, daar aan gelegen,, de Quade weij en drie weijkens de
nieuwe erve waar in gelijk in de quaaje Weij enig ledig land tot weiland te maken, en laten en mag daar
niet vlaggen, breken of in teulland veranderen alles te Udenhout en Helvoirt aan de Zandkant,
voor een periode van 5 jaar, voor 50 gulden voorlijf, 11 zakken rogge en 4 zakken boekweit BM
verdere bepalingen niet opgenomen in dit regest
31 mei 1802

500/140v-144

Martinus Paulus van Strijthoven, Peter Paulus van Strijthoven, Elizabeth Paulus van Strijthoven, en
Wouter Huijbert van Berkel, voogd, samen met Adriaen van Aalst, over de kinderen van Arien Paulus
van Strijthoven en Maria van Aalst, genaamd Peter en Johannes, allen erfgenamen van Paulus van
Strijthoven en Anthonetta Jan van Hees, gewoond en overleden te Udenhout, maken een erfdeling,
1ste lot - Martinus Paulus van Strijthoven
1/3 deel in de hof, deels weiland, volgens de afbakening, te Udenhout in de Brand,
e.z. en e.e. Arnoldus Ophorst, a.z. verkrijger vierde lot, a.e. Adriaen van de Plasch
2de lot - Peter Paulus van Strijthoven
een huis, met de spie daarachter, te Udenhout in de Brand,
e.z. Arnoldus Ophorst, a.z. de Bossche voetpad, e.e. verkrijger van 4de lot, a.e. Johannes de Rooij
3de lot - Elizabeth Paulus van Strijthoven
akkerland,. 1 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. en e.e. Arnoldus Ophorst, a.z. Johannes van Rooij, a.e. de duinen
4de lot - Peter en Johannes Adriaen van Strijthoven
2/3 deel in de hof, volgens de afbakening, te Udenhout in de Brand
b.z. Arnoldus Ophorst, e.e. verkrijger eerste lot, a.e. Adriaen van de Plasch
item een weiland, 8 roeden, als voor,
e.z. Jan Miggiel Koolen, a.z. Cornelis Snoeren, e.e. Arnoldus Ophorst, a.e. de Brand
16 oktober 1802

500/151v-154

Arnoldus Aart Wagemakers als man van Adriana Zwaans, Jan Adriaen Zwaans en Cornelis Zwaans,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Wouter Peter Vouthengels,
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1ste lot - Jan Adriaen Zwaans
1/5 en 1/10 deel in akkerland, zoals afgebakend, zijnde het middelste deel, in het geheel 4 1/2 lopen, te
Udenhout in de Zeshoeven,
oost en zuid de mede deler Arnoldus Aart Wagemakers, west en nood de mededeler Cornelis Adriaen
Zwaans
2de lot - Arnoldus Aart Wagemakers
1/5 en 1/10 deel van akkerland, zoals afgebakend, 4 1/2 lopen in het geheel, te Udenhout in de
Zeshoeven
noord en west weduwe Andries Cornelis van den Bosch, oost en zuid mededeler Jan Adriaen Zwaans
3de lot - Cornelis Adriaen Zwaans
2/5, zoals afgebakend, 4 1/2 lopen in het geheel, te Udenhout in de Zeshoeven
oost en zuid weduwe Jan de Lepper, noord en zuid mededeler Jan Adriaen Zwaans
16 oktober 1802

500/154v-157

twee testamenten van resp. Antonij Adriaan de Bond en Maria Hendrik van Hal zijn vrouw, en Jan
Adriaan de Bond, die laten vastleggen dat zij van elkaar de enige erfgenaam zijn.
20 december 1802

500/162-170

Adriaen Antonij van Irsel, Hendrina Antonij van Irsel en Jan Hendrik van Irsel en Willem van Irsel, beide
laatsten als voogden over de kind van wijlen Jenne Maria Antonij van Irsel, verwekt bij voornoemde
Willem van Iersel, genaamd Willem. Zij maken een erfdeling van de nalatenschap van Cathalijn
Laurens van Rijswijk, weduwe van Antonij van Irsel,
1ste lot - Adriaen Antonij van Irsel
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Laurens van Roessel, a.z. Johannes Burgmans, e.e. een mestweg, a.e. de straat
2 - akkerland, genaamd den Hoogen acker, 5 lopen, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. juffrouw de Bock, e.e. Cornelis van Irsel, a.e. de straat
3 - akkerland, genaamd de Peeracker, als voor,
e.z. en e.e. Jan Raijmakers, a.z. Laurens Verhoeven, a.e. armen van Oisterwijk
4 - akkerland, genaamd de Del, 11 lopen, als voor,
e.z. Lambert van Hulten, a.z. en e.e. Gerardus van Tilburg, a.e. de straat
5 - weiland, 1 1/2 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. en e.e. weduwe Jan van Strijthoven, a.e. Gerrit van Broekhoven
6 - akkerland, genaamd den Langen Acker, 5 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Anna Maria Witlox, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 10 gulden in een meerdere pacht van 137 gulden aan het groot gasthuis te sBosch
7 - weiland, genaamd de Brandse weijde, 4 lopen,
e.z. Johannes Burgmans, a.z. de Brandse steeg, e.e. Jan Hendrik van Irsel
8 - weiland, genaamd de Gommelse weij, 3 lopen, als voor,
e.z. de heer Kleijnefelt, a.z. een mededeler, het einde aan de straat
9 - weiland, genaamd het Latbosch, 3 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Francis Burgmans, a.z. mededeler, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers 12 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen
te sBosch
10 - een broekveld, genaamd het Spekkevelde, 4 lopen, als voor,
e.z. juffrouw de Bock, a.e. Peter Verhoeven, e.e. weduwe Laurens Verhoeven, a.e. weduwe Andries
van den Bosch
11 - een broekveld genaamd de Daelders, 2 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Schapendonk, a.z. Geert Witlox, e.e. Francis Burgmans, a.e. weduwe Andries van den
Bosch
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12 - een broekveld genaamd den Horst,, 6 lopen, als voor
e.z. Francis Burgmans, a.z. Peter Joordens, e.e. Jan Burgmans, a.e. Johanna Piggen
13 - een turfveld, genaamd het Rethie, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. de heer Adriaen van Irsel, het einde aan de Brandse steeg
14 - een heiveld, genaamd de Haese weij, 4 lopen, als voor,
e.z. Peter Heijmans, a.e. Joost Bertens, e.e. weduwe Jacobus van Roessel, a.e. de Gommelse straat
15 - een heiveld, genaamd het Biesmortels veld, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. (?), a.z. Jacob Kien, b.e. de heer Kleijnefelt,
16 - een heiveld, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
zuid en west Adriaen Bergmans, oost weduwe Jan van Irsel, noord de straat
17 - een heibodem in de Drunense heide
18 - hooi- en weiland te Bezoijen
2de lot - Hendrina Antonij van Irsel
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, t.p. het
Eijndeke,
b.z. en e.e. Jan Raijmakers, a.e. de gemene straat
2 - weiland en akkerland, 10 lopen, genaamd het Steeke,
Cornelis van Iersel, a.z. Jan Raijmakers, e.e. Pieter van Waalwijk, a.e. de straat
3 - een weiland, 7 lopen, genaamd het Gelith, als voor,
b.z. en e.e. Jan Raijmakers, a.e. de verkrijger
4 - akkerland, 10 lopen, genaamd Balens acker, als voor,
e.z. Jan Hendrik van Irsel, a.e. en e.e. Adriaen Schapendonk, a.e. de gemene straat
5 - akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 4 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Jan Raijmakers, a.z. Jan van Roessel, en een mestweg
belast met jaarlijks 1 gulden 4 stuivers 12 penningen aan de armentafel van Udenhout
6 - akkerland, genaamd de Lange Weij, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. At. Anna gasthuis te sBosch, e.e. Theodorus van Hasselt, a.e. de mededeler
7 - weiland, genaamd den Heijheuvel, 5 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Antonij Watrin, a.z. de mededeler, a.e. Jan Raijmakers
8 - een broekveld, genaamd het Haarens bosch, 3 lopen, als voor,
e.z. Cornelis van Iersel, a.z. de verkrijger, e.e. Heijliger van Irsel, a.e. de gemene straat
9 - een broekveld, genaamd het Gommelaars bosch, 4 lopen,
e.z. Cornelis van de Pasch, a.z. de mededeler, e.e. Arnoldus van den Boer, a.e. de gemene straat
10 - een broekveld, genaamd den Buunder, 4 lopen, als voor,
e.z. Arnoldus van Zon, a.z. Brandse steeg, e.e. kinderen Geert Brekelmans, a.e. weduwe Andries van
den Bosch
11 - ene broekveld, genaamd het Giersbergs broek, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Oostvogels, a.z. Gerrit Pijnenburg, e.e. Petrus van Berkel, a.e. Arnoldus Ophorst
12 - de oostwaartse helft in een heibodem genaamd den Heijster, in het geheel 8 lopen, als voor,
oost Jan Raijmakers, zuid de mededeler, noord de straat
13 - de zuidwaartse helft in akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
noord een mestweg, oost de mededeler, voorts onbekend
14 - te Helvoirt
3de lot - Willem Willem van Irsel (minderjarig)
1 - huis, schuur, schop met de dam en de Huijsacker, 10 lopen, te Udenhout in de Kleine Mortel
e.e. de verkrijger, voorts rondom de armen van Oisterwijk
2 - een heiveld, genaamd den Stoppelacker, aan elkaar gelegen, 7 lopen, als voor
b.z. Jan Raijmaker, voor de verkrijger, achter de Winkelse steeg
belast met jaarlijks 1 gulden 4 stuivers 12 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te
sBosch
3 - akkerland, genaamd den Rij-acker, 6 lopen, als voor,
west Jan Raijmakers, voor de verkrijger, achter Jan Brekelmans
4 - akkerland, genaamd de Heijacker, 6 lopen, als voor,
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oost en zuid de armen van Oisterwijk, noord Arnoldus van den Boer, west de weduwe Andries van den
Bosch
5 - akkerland, genaamd den Mortel Acker, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan Burgmans, a.z. Johannes Bugrmans, b.e. de armen van Oisterwijk
6 - akkerland, genaamd de Moolen Straatse Acker, als voor,
zuid Adriaan van Hees, noord Huijbert Baesten, e.e. de straat, a.e. een kerkpad
7 - een broekveld, 4 lopen, genaamd den Beemd,
oost de Brandse steeg, west Pieter Geert Verhoeven, zuid Marten Heijmans, noord Francis Burgmans
8 - een broekveld, genaamd de Veldekens, 2 lopen, als voor
west de Brandse steeg, oost at. Anna gasthuis te sBosch, zuid Willem van Riel, noord Jan Geert
Brekelmans
9 - een broekveld, genaamd Giele Bosch, 2 lopen, als voor,
noord en oost Jan van den Bosch, west Cornelis Jan Verhoeven, zuid Joost Bertens
10 - een broekveld, genaamd de Reijte, 4 lopen, als voor,
oost de weduwe Cornelis Martens, west Andries van Vugt, noord Jan Verhoeven, zuid Peter Heijmans
11 - de westwaartse helft in een heiveld, genaamd de Eijsert, in het geheel 8 lopen, als voor,
west dochter van Jacobus Watrin, oost de mededeler, zuid de Gommelse straat, noord de Brand
12 - de noordwaartse helft van akkerland, in het geheel 2 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven
zuid Laurens van Roessel, noord de mededeler, oost een mestweg, west (niet ingevuld)
13 - hooi- en weiland te Bezooijen
14 - te Helvoirt
29 december 1802

500/170-176

Adriaen Wijnant Verhoeven en Jan Thomas van Rijswijk, als man van Johanna Wijnant Verhoeven,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelia Wijnant Verhoeven, in leven huisvrouw van
wijlen Andries Cornelis van den Bosch (halfzuster van de eerste comparant en vrouw van de tweede
comparant)
nog meer delers: Adriaen Peter de Jong als zoon van wijlen Adriana Wijnant Verhoeven verwekt door
wijlen Pieter de Jong, Ferdinandus Jan Verhoeven, en Maria Peter Verhoeven, dochter van Peter
Wijnant Verhoeven, allen broers en zusters, kinderen van de eerste comparant en de huisvrouw van de
tweede comparant
1ste lot - Adriaen Wijnant Verhoeven
1 - hooiland te Waalwijk
2 - heibodem en bos, genaamd den Eijsert, 5 lopen, te Udenhout,
oost de Gommelse straat, west en zuid de lei, noord J. van Zon
3 - een houtbos, genaamd de Hel, 1 1/2 lopen, als voor in het Giersbergs broek aan de duinen,
oost de Giersbergse steeg, west en zuid Stalpert van der Wiele, noord de Bosbaan
4 - een houtbos, 3 lopen, als voor,
oost (niet ingevuld), west erfgenamen Huijbert Jansen van Vugt, noord kinderen Hendrik Heijmans,
5 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost de Kreitenmolenstraat, west de kerkpad, zuid Adriaen Robbert Koolen no:ux:, noord Gerardus van
Tilburg
2de lot - Jan Thomas van Rijswijk als man van Johanna Wijnant Verhoeven
1 - groes en bos, genaamd den Langen Beemd, te Udenhout in de Boezenmortel,
oost Adriaen Vermeer, west en noord Peter Hendrik van Irsel, zuid Jan Janse Verhoeven
2 - weiland, 3 lopen, als voor in de Biezenmortel,
oost de lei, west Jan Hendrik van Irsel, noord de straat, zuid (niet ingevuld)
3 - houtbos, 3 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
oost en west een steeg, zuid Peter Hendrik van Irsel, noord Jan Hendrik van Irsel
4 - weiland, 3 lopen, als voor in de Kleine Mortel,
oost Joost Geert Bertens, west de lei, zuid armen van Oisterwijk, noord een rijweg
5 - een houtbos, 3 lopen, als voor bij het Gommelaar,
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oost Jan Hendrik van Irsel, west kinderen Adriaen Peter Vermeer, zuid Cornelis Nicolaas van de Pas,
noord dochter van Jacobus Watrin
6 - teulland, 1 1/2 lopen, als voor op het Winkel,
oost en west een mestweg, zuid weduwe Peter Smeijers, noord weduwe Cornelis Martens
7 - weiland, 3 lopen, als voor op het Winkel,
oost Peter Heijmans, west Jan Miggiel Coolen, zuid een weg, noord (niet ingevuld)
3de lot - Adriaen Peter de Jong
de westwaartse helft in teulland, in het geheel 11 lopen, te Udenhout in de Kleijnen Mortel,
oost de armen van Oisterwijk, west Peter Joris, zuid Peter Vermelis c.s., noord de armen van Oisterwijk
en Joost Geert Bertens
4de lot - Ferdinandus Jan Verhoeven
1 - teulland, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Francis Vermeer, west Arnoldus Vermelis, zuid de straat, noord (niet ingevuld)
2 - teulland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost een steeg, west de armen van Udenhout, zuid weduwe Willem Martens, noord Jan Verhoeven
5de lot - Maria Peter Verhoeven, dochter van Peter Wijnand Verhoeven, voor de tocht en haar kinderen
voor erfrecht
de oostwaartse helft in teulland, in het geheel 11 lopen, te Udenhout in de Kleijnen Mortel,
oost de armen van Oisterwijk, west Peter Joris, zuid Peter Vermelis c.s., noord de armen van Oisterwijk
en Joost Geert Bertens
7 september 1803

500/190-191v

Anna Maria Lambert Verhoeven, wonende te Deursen in het land van Ravenstein, maakt haar
testament op en bepaald dat al haar bezittingen toekomen aan haar vader Lambert Verhoeven onder
de voorwaarden van de belofte die haar vader hierna zou doen, zie op f. 191v-192
(in deze akte is een passage doorgestreept met de kantvermelding: het nevenstaande perceel is op
dato deser acte aan den Armen van Udenhout en Berkel opgedragen dus hier geroijeerd. het betreft
een stuk teulland van 1 1/2 lopen in de Kleijnen Mortel, tussen de armen van Oisterwijk, weduwe Jan
Crijn van Oisterwijk (sic!), weduwe Peter van Irsel en (niet ingevuld))
7 september 1803

500/191v-192

Lambert Peter Verhoeven, geeft te kennen dat zijn dochter Anna Maria Lambert Verhoeven
voornemens is om tot de religieuze staat over te gaan, en belooft hij haar jaarlijks ene rente uit te keren
van 30 gulden, beginnende op de 27ste van deze maand. Mocht het klooster waar zij naar toe gaat
worden "gesupprimeerd" dan belooft hij haar jaarlijks 200 gulden uit te keren, beginnende op de dag
van de "suppressie".
29 september 1803

500/194-197

Emmert van der Schoor, Cornelis van der Schoor, Maria van der Schoor, Johannes van der Schoor,
zich mede sterk makend voor Barbara van der Schoor, en Jan de Bakker, weduwnaar van Adriaentje
van der Schoor, voor de tocht en zijn 2 kinderen genaamd Maria en Adriaan voor het erfrecht, maken
een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen van der Schoor en Maria Peter Vermeer
1ste lot - Emmert van der Schoor
1 - de helft van een broekveld, genaamd het Buske, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
oost Moffenhoeve, zuid de mededeler, west en noord Heijliger van Irsel
2 - akkerland, 1 lopen, als voor,
oost Heijliger van Irsel, west de gemene straat, zuid de gemene steeg, noord Cornelis Snoeren
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2de lot - Cornelis van der Schoor
1 - de helft van een broekveld, genaamd het Buske, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
oost Moffenhoeve, zuid kinderen Jacobus Piggen, west Heijliger van Irsel, noord de mededeler
2 - een perceel genaamd de Doornweij, 1 lopen, als voor,
oost en zuid het kind van Jan Schapendonk, west en noord Jan van der Sterre
3de lot - Barbara van der Schoor
1 - een weiland, genaamd het Latbosch, 2 lopen, te Udenhout
oost, west en noord Jacobus van Roessel, zuid een gemene steeg
2 - akkerland, 1 lopen, als voor,
oost Steven de Jong, west Jacobus van Roessel, b.e. een gemene mestweg
4de lot - Maria van der Schoor
1 - akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd den Raaijheuvel, te Udenhout,
oost en west Jacobus van Roesel, zuid Jan van der Sterren, noord een gemene weg
2 - een heiveld, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat
oost Cornelis Sebregts, west weduwe Jan Verhoeven, zuid Cornelis van de Pas, noord Nicolaas van
Broekhoven
5de lot - Johannes van der Schoor
1 - akkerland, 2 lopen, genaamd Jan Oome acker, te Udenhout,
oost Jacobus van Roessel, west Adriaen de Jong, b.e. een gemene mestweg
2 - akkerland, genaamd het Zwetsland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en noord Jacobus van Roessel, west weduwe Hendrik van Irsel, zuid de gemene weg
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
6de lot - Jan de Bakker, tocht en Maria en Adriaen zijn kinderen het erfrecht
1 - akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd den Bed, te Udenhout,
oost Dorus Beunissen, zuid Cornelis Snoeren, west Gommert de Kort, noord Adriaen de Jong
2 - een heiveld, genaamd het Schouwbroek, 1 lopen,
west Peter van Waelwijk, noord weduwe Jan Kruijsen, oost Cornelis Schenkers, noord Peter Hamers
12 januari 1804

500/210v-214

Wouter Geert van Broekhoven als man van Adriaentje Adriaen Schapendonk, Maria Adriaen
Schapendonk, en Hendrik Adriaen Schapendonk, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun
ouders Adriaen Adriaen Schapendonk en Catrina Laurens Verhoeven
1ste lot - Wouter Geert van Broekhoven
1 - akkerland, 3 lopen min 1 kwartier, genaamd de Vosacker, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. erfgenamen Antonij van Irsel, a.z. Jan Raijmakers, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Hendrik van
Irsel
2 - akkerland, genaamd de Twaalf, 4 1/2 lopen, als voor, t.p. het Eijndeke,
noord de verkrijger derde lot, west Heijliger van Irsel, zuid Cornelis Geert van Irsel, oost Jan Hendriks
van Irsel
3 - een broekveld, genaamd de Duijt, 2 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
e.z. Cornelis Heijmans, a.e. Adriaen Antonij van Irsel, e.e. de gemene steeg, a.e. Johannes Burgmans
belast met jaarlijks een cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch (bedrag niet genoemd)
2de lot - Maria Adriaen Schapendonk
1 - akkerland, 7 1/4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Wouter Geert van Broekhoven, a.z. en e.e. Jan Hendrik van Irsel, a.e. Hendrik Adriaen
Schapendonk
2 - een broekveld, genaamd het Heijveld, 3 1/2 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
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e.z. Cornelis Jan van Verhoeven, a.z. (niet ingevuld), e.e. Willem Nicolaas van Irsel, a.e. Geert Witlox
3de lot - Hendrik Adriaen Schapendonk
1 - huis, schuur, schop en aangelegen erf, bestaande uit de Huijsacker, weiland, en hof, samen 7 lopen
groot, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. en e.e. Jan Hendrik van Irsel, a.z. Cornelis van Irsel, a.e. de straat
2 - akkerland, genaamd de Korte Stucke, 3 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Antonij Hendrik van Irsel, a.z. de mededeler, b.e. Jan Hendrik van Irsel
3 - een broekveld, genaamd den Haaldet(?), 2 lopen, als voor, bij de Brandse steeg,
e.z. Geert Witlox, a.z. erfgenamen Antonij Hendrik van Irsel, e.e. weduwe Andries van den Bosch, a.e.
weduwe Daniel Broeksmit
4 - 2 broekvelden, 1/2 lopen, als voor in het Giersbergs broek, waar de Giersbergse steeg tussendoor
loopt, die steeg hoort bij het perceel,
e.e. Petrus van Berkel, a.e. weduwe Andries van den Bosch
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