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Voorwoord

25 jaar Schrijversteam van ‘t Schoor
Frans Goossens
Voorzitter ’t Schoor Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel
In 1991 verzocht het kerkbestuur van de Parochie H. Lambertus aan Kees van Kempen om
samen met Joost Frieling en Kees van den Bersselaar een boekje te schrijven ter
gelegenheid van 150 jaar St.-Lambertuskerk te Udenhout. Pater Monaldus van den Broek,
pastor te Biezenmortel, wilde niet achterblijven en informeerde bij het bestuur van het pas
opgerichte Heemcentrum ’t Schoor of het mogelijk was om een boekje over de geschiedenis
van Biezenmortel te schrijven. Dat betekende de oprichting van het Schrijversteam van ’t
Schoor.
Dat was 25 jaar geleden en nu zijn er onder de bezielende leiding van voorzitter Kees van
Kempen 53 publicaties inclusief 6 huis-aan-huis-kranten gerealiseerd met steeds een ander
thema. De leden van het schrijversteam zetten zich met veel enthousiasme in om een
deelonderwerp uit te zoeken en te beschrijven. Ook veel gastschrijvers hebben een bijdrage
geleverd, ieder met zijn eigen specifieke kennis van een stukje geschiedenis van ons dorp.
Het Schrijversteam ordende de artikelen in een logische volgorde en maakte er zo prettig
leesbare boeken van, waarin niet alleen de geschiedkundige feiten, maar ook anekdotes
veel leesplezier geven.
Vandaag kan het schrijversteam ter gelegenheid van hun jubileum als kroon op het werk van
25 jaar met trots een groot boek presenteren: “Over ’t Odenhout, beschrijving van de
ontginning en van de hoeven van Udenhout en Biezenmortel in de late middeleeuwen en wat
daarvan zichtbaar is in de 21ste eeuw”. Het heeft veel studie en een lange voorbereidingstijd
vereist om dit boek samen te kunnen stellen. Ik noem met name de twee leden van het
Schrijversteam die de grootste bijdrage hieraan hebben geleverd: Luud de Brouwer heeft
vele jaren veel onderzoek verricht naar het ontstaan van Udenhout en Biezenmortel, de
ligging en het eigendom van de oude hoeven, waarvoor hij een ontelbaar aantal oude akten
heeft doorgeworsteld. Frank Scheffers heeft van 59 locaties uitgezocht welke families daar in
de loop van de eeuwen gewoond hebben, via erfenis of verkoop, en of en hoe die oude
hoeven de afgelopen eeuwen zijn versnipperd. Beiden hebben monnikenwerk verricht.
Chapeau!
Dank aan alle leden van het Schrijversteam voor de vele mooie boeken en kranten die zij
hebben gepubliceerd, waarmee ze veel lezers genoeglijke uren hebben bezorgd.
Veel feiten, stambomen, geschiedenissen hebben de schrijvers onderzocht, maar de rijke
geschiedenis van ons mooie dorp en de karakteristieke personen die hier hebben geleefd
bieden nog uitdagingen voor nieuwe publicaties.
Ik wens het Schrijversteam veel plezier en succes met het schrijven hiervan.
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Verantwoording
Schrijversteam ’t Schoor Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel

Geen leesboek, maar een naslagwerk
Dit is geen leesboek, waar je gemakkelijk van voor tot achter van geniet. Het is vooral een
naslagwerk. Oude bronnen zijn ontsloten om te ontdekken hoe Udenhout en Biezenmortel
zich in de 14de eeuw hebben ontwikkeld tot een dorpsgemeenschap. Als mensen de
komende decennia iets zoeken over de oudste geschiedenis van het dorp, dan biedt dit boek
antwoorden als het gaat om de families van toen, de bezitters en de pachters, de hoeven, de
namen, de toponiemen. We hebben gepoogd die overdadigheid aan gegevens te
compenseren met informatie over de herkenbaarheid van toen in de dorpssituatie van nu, de
ligging van straten, steegjes en boerderijen en de namen die nog altijd in het dorp
voortbestaan.
Een lang gekoesterde wens
Voor het Schrijversteam van ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, gaat
met dit boek een lang gekoesterde wens in vervulling: het vastleggen van de
ontstaansgeschiedenis van het dorp, de ontginning onder het hertogdom Brabant, de eerste
hoeven, de eerste bewoners en de eerste straten en vooral ook laten zien wat er nu anno
2017 in het dorp nog altijd zichtbaar is van die oude geschiedenis.
Monnikenwerk
Het boek kon uitsluitend tot stand komen door het enorme werk dat ons teamlid Luud de
Brouwer vele jaren heeft verzet in archiefonderzoek, in lezen en begrijpen van oude akten,
het kunnen lokaliseren van hoeven, het vinden van de overdracht van eigendom door
vererving of door verkoping en het secuur vastleggen van al die gegevens. Dit boek is een
bekroning op zijn enorme werk, met als pareltje de overzichtskaart van Udenhout en
Biezenmortel in de 14e eeuw. De recente geschiedenis van na de invoering van het kadaster
in 1832 is vooral uitgezocht en op papier gezet door Frank Scheffers en Kees van Kempen.
Bij al het werk zijn we veel dank verschuldigd aan Bert van Asten, Wim de Bakker, Kees van
den Bersselaar, Riet Heessels – Felen, Frans van Nuenen, Lauran Toorians en Mark
Vermeer.
Dit boek is geen eindpunt
We hebben alle beschikbare informatie over de ontginning en de hoeven van Udenhout en
Biezenmortel ten tijde van het hertogdom Brabant in dit boek vastgelegd en uitgebracht in
het jubileumjaar van ons Schrijversteam. Alle hoeven opgeteld is al meer dan 80% van het
areaal in beeld gebracht. Maar ook na dit boek gaan we door met onderzoeken, met graven,
met puzzelen en dat zal leiden tot nieuwe informatie, misschien oudere informatie of soms
een correctieve aanvulling. Die nieuwe informatie zullen we opnemen in de vorm van
sprokkels in het jaarboek “Unentse Sprokkels” van ’t Schoor, het Heemcentrum voor
Udenhout en Biezenmortel.
Leeswijzer
Enkele kanttekeningen bij ons werk ten behoeve van de lezer:
1.
In al de bronnen over al die eeuwen komen de diverse namen van boerderijen, akkers en
weilanden, straten en ook van de bewoners, de pachters en de eigenaren voor in veel
verschillende schrijfwijzen. We hebben er voor gekozen om zoveel mogelijk de originele
schrijfwijzen in de vele bronnen te volgen, authentiek te laten. Dat betekent dat u als lezer
wellicht even moet wennen aan verschillende schijfwijzen over hoofdstukken heen en soms
zelfs binnen een alinea. Dat is geen nalatigheid onzerzijds, maar een bewuste keuze.
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2.
Letterlijk uit archiefbronnen overgenomen citaten zijn cursief afgedrukt.
3.
De teksten zijn hoofdzakelijk in de tegenwoordige tijd geschreven. Dat is actief taalgebruik,
waarmee de gebeurtenissen van 700 jaar geleden lezen alsof ze dit jaar gebeuren. Dat
brengt onze trotse historie wat dichter bij ons.
4.
We hebben ervoor gekozen de doorlopende teksten in de hoofdstukken niet steeds te
onderbreken door bronvermeldingen. Er is achter in het boek een uitgebreid bronnenoverzicht opgenomen. Wetenschappelijke lezers van dit boek missen daarmee de precieze
link welke informatie uit welke bron komt. Maar voor alle andere lezers, voor ons royaal de
grootste doelgroep, is de toegankelijkheid tot de informatie gemakkelijker.
5.
Tot slot een kanttekening bij de jaartallen. Soms baseren we ons op een aantekening in het
kadasterregister. Als er staat “nieuwbouw”, kan dat een huis betreffen, maar ook een schuur.
En als er een jaartal wordt genoemd, is dat het jaartal van registratie en kan een transactie al
een jaar ouder zijn.
Toelichtingen in vier bijlagen
Wellicht zijn er lezers die meer informatie willen bij een heleboel begrippen zoals die eeuwen
geleden heel gebruikelijk waren. Voor dat doel zijn er vier bijlagen toegevoegd:
1. Een toelichting op het leenstelsel;
2. Een toelichting op cijnzen en cijnsrechten;
3. Gebruikte maten en munten;
4. Een verklarende woordenlijst.
Welk adres hoort bij welke hoeve?
Wellicht zijn lezers specifiek op zoek naar een adres. Voor dat doel is in bijlage 5 een index
opgenomen van adressen en is daarbij vermeld in welk hoofdstuk daarover informatie
beschikbaar is.
Het Schrijversteam van ’t Schoor Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel,
Luud de Brouwer, Lia Clement – Verhoeven, Jan Denissen, Kees van Kempen, André van
der Lee, Wim Maarse, Maris Philippa, Arjan Robben, Annie van Roessel – Kolen en Frank
Scheffers
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Hoofdstuk I

Inleiding
Luud de Brouwer

Introductie
De gemeente Udenhout zoals die heeft bestaan tussen 1803 en 1997 kent een heel oude en
behoorlijk goed gedocumenteerde geschiedenis. De bijzondere omstandigheid dat er veel
oude bronnen bewaard zijn gebleven in de archieven maakt het mogelijk om de
ontstaansgeschiedenis tot bijna het begin van de 14de eeuw redelijk nauwkeurig te herleiden.
Natuurlijk blijven er witte vlekken en kan niet alles met dikke lijnen worden neergezet. Wat er
wel getekend kan worden, biedt voldoende houvast om een redelijk nauwkeurige kaart te
tekenen van het laatmiddeleeuwse dorp Udenhout van omstreeks 1350.
Wat zijn die bronnen?
De rijkdom aan bronnen begint bij de leenboeken van de hertog van Brabant, waarvan de
oudste stamt uit 1312. De serie loopt door tot in de 16de eeuw.
De tweede omvangrijke bron bestaat uit de hertogelijke cijnsregisters die beginnen in 1340
en tot in de 18de eeuw doorlopen.
De derde bron betreft de zogenaamde Bossche protocollen. Dat zijn de akten die de
inwoners van 's-Hertogenbosch en uit de hele Meierij van 's-Hertogenbosch voor de
schepenbank van die stad lieten opmaken. Deze akten bevatten verkoop van een goed,
boerderij of perceel land, maar ook schuldbekentenissen, erfdelingen, verpachtingen en
andere zaken. Als een verkoop of een andere rechtshandeling eenmaal door deze
schepenbank was opgetekend bleef het vaak nog eeuwenlang daar verhandeld worden
ondanks het feit dat er in de tussentijd meerdere schepenbanken waren bijgekomen. Dat
kwam mede doordat de welvarende inwoners van 's-Hertogenbosch bezittingen hadden in
de hele Meierij. Bovendien waren ze zelf vaak schepen (geweest) of behoorden ze tot een
familie die een of meerdere schepenen had voortgebracht. Deze rijke en uitgebreide bron
beslaat vrijwel zonder hiaten de periode van 1367 tot en met 1810.
Dat brengt ons dan meteen bij de vierde bron. Deze Bosschenaren wilden voor de inwoners
van de stad goed doen. Ze schonken daarom met enige regelmaat hun hele bezit of delen
daarvan aan de Bossche instellingen, zoals de diverse kloosters, liefdadigheidsinstellingen,
het ziekenhuis, het weeshuis, het begijnhof en de armeninstellingen. Die verwierven
daardoor een rijk bezit in de hele Meierij en ze hielden over het algemeen heel goed toezicht
op hun rechten en bezit en dus op hun archief. Zij hebben de oude akten die hun de rechten
verschaften goed bewaard. Bovendien voerden ze beheer over die bezittingen uit; ze
verpachtten de hoeven, maar waren ook verplicht om ze te onderhouden en er toezicht op uit
te oefenen. Ook dat ligt voor een deel nog vast in de archieven.
De vijfde bron is het archief van de schepenbank van Oisterwijk. Udenhout maakte deel uit
van de parochie van Oisterwijk en van het rechtsgebied van de schepenbank van Oisterwijk.
Het oude protocol van de Oisterwijkse schepenen is eveneens bijna zonder hiaten bewaard
van 1418 tot en met 1810.
Tot slot is er nog het archief van de Abdij van Tongerlo die diverse bezittingen in Udenhout
had verworven en die beheerde. Ook dat archief, met de oudste akte over Udenhout uit
1232/1233, is een rijke bron voor de oudste geschiedenis van dit oude dorp.
Die bronnenrijkdom maakt het mogelijk om het Udenhout van omstreeks 1350 heel goed in
kaart te brengen. De technologie van nu stelt ons in staat om dat te vertalen naar een
plattegrond die redelijk nauwkeurig laat zien waar welke bezittingen lagen.
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Udenhout in de Middeleeuwen
Hoe zag de Udenhoutse werkelijkheid er politiek en staatskundig uit in de middeleeuwen en
daarna? De vorming van de grote staten en landen zoals we die nu kennen was nog ver weg.
Nederland bestond nog niet, net zo min als België. Beide landen bestonden uit
graafschappen en hertogdommen met eigen heersers. Geleidelijk aan ontstonden er grotere
gehelen waarvan het hertogdom Brabant er een was.
De Meierij van ‘s-Hertogenbosch
Het Hertogdom Brabant vormde zich geleidelijk aan in de 11de en 12de eeuw. 'Hendrik, de
zoon van Godfried III van Leuven, ontving omstreeks 1185 de titel Hertog van Brabant van
de keizer van het Heilige Roomse Rijk, Frederik Barbarossa. Hij kreeg die titel vanwege de
belangrijke rol die zijn vader speelde bij de verdediging van Jeruzalem. Na het overlijden van
zijn vader in 1190 voert Hendrik als eerste de titel hertog van Brabant als Hendrik I.
Voor het noordelijke deel van het hertogdom Brabant waren er kapers op de kust in de
personen van de graaf van Holland en vooral de hertog van Gelre. Ook zij wilden hun invloed
uitbreiden en Noord-Brabant bleef eeuwenlang het toneel van oorlogen tussen Holland,
Gelre en Brabant. Om het gebied beter onder controle te houden stichtte de hertog steden of
gaf bestaande plaatsen meer rechten. Zo ontstond ’s-Hertogenbosch dat omstreeks 1185
stadsrechten kreeg. De stad kreeg een groot achterland waar het haar gezag over kon doen
gelden: de Meierij van 's-Hertogenbosch. De inwoners in dat gebied konden in beroep gaan
tegen beslissingen van het lokale bestuur en rechtspraak bij de schepenbank van 'sHertogenbosch.
Het Kwartier van Oisterwijk
De Meierij van ‘s-Hertogenbosch werd onderverdeeld in vier kwartieren: Peelland, Maasland,
Kempenland en Oisterwijk. Van het laatste kwartier was Oisterwijk de hoofdplaats en deze
plaats vervulde voor inwoners van dat gebied dezelfde rol als ‘s-Hertogenbosch voor de hele
Meierij. Om Oisterwijk meer macht te geven en meer mogelijkheden om te groeien, kreeg het
in 1212 een vorm van stadsrecht van de hertog van Brabant. In 1230 kwamen daar
vrijheidsrechten bij, maar de plaats kreeg niet het recht om stadsmuren te bouwen.
Oisterwijk was een vrijheid. Dat betekende dat het geen lokale heerser had die er de baas
was, maar de plaats viel rechtstreeks onder het gezag van de hertog. Omliggende plaatsen
hadden wel een lokale heer zoals Tilburg en Loon op Zand. De Oisterwijkse schepenbank
had een groter werkingsgebied dan alleen Oisterwijk zelf. Ook Udenhout, Berkel, Enschot,
Haaren en Tilburg maakten er aanvankelijk deel van uit. Tilburg kreeg in 1453 een eigen
schepenbank van de hertog, maar zijn inwoners gingen nog jarenlang naar Oisterwijk om
hun zaakjes te regelen. Zo gingen veel inwoners van het Kwartier van Oisterwijk nog naar 'sHertogenbosch voor bepaalde zaken of als ze eerdere handelingen daar hadden geregeld.
Naast een indeling in rechtsgebied was er nog een belangrijke indeling, namelijk die in
parochies. De parochie Oisterwijk bestreek ook het grondgebied van Udenhout en Berkel.
Enschot had al heel vroeg een eigen parochie, net als Helvoirt, Haaren en Tilburg.
Het öde hout
Toen Oisterwijk in het kielzog van de stichting van 's-Hertogenbosch aan betekenis won en
een centrale rol kreeg in de regio, maakte Udenhout er deel van uit. Over de betekenis van
het toponiem Udenhout is al het een en ander geschreven. Het woorddeel ‘hout’ verwijst
naar een bosgebied met hoge bomen. Het woorddeel ‘Uden’ laat wat meer ruimte voor
interpretatie. In een oorkonde uit 1232/1233 wordt de plaatsnaam geschreven als Odenhout,
in een oorkonde van 1269 als Eudenhout en in 1299 als Uudenhout. De etymologie van
‘Uden’ stamt vermoedelijk uit het Duitse öde, dat onder andere de betekenis heeft van leeg,
verlaten. Dit woord komt in het Nederlands niet meer voor, maar wel in Middelnederlands
waar ode de betekenis had van ‘lichte(lijk)’ en het bijvoeglijk naamwoord odelijc de betekenis
‘gering, nietig, weinig waard; onbeduidend; berooid’. Hiermee kan de betekenis van de
plaatsnaam Udenhout in de 13de eeuw beschreven worden als “een niet in cultuur gebracht,
hoog opgaand bos.”
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Het is maar de vraag of die beschrijving de situatie in de 13de eeuw voor heel Udenhout
weergeeft. Waarschijnlijk niet. Het is goed mogelijk dat het bezit van de hertog nog bestond
uit onontgonnen (bos)gebied dat hij in leen of tegen een erfelijke cijns uitgaf aan mensen uit
zijn gevolg. De hertogelijke leengoederen liggen allemaal ten noorden van de Groenstraat en
ten oosten van de Schoorstraat, een gebied dat natter en daardoor wat onherbergzamer was
dan de overige gronden in Udenhout. Hertog Jan II geeft in december 1299 vier hoeven
tegen een erfcijns uit aan Egidio de Lyeminghe en zijn broer Johannes Blancart en drie
hoeven aan de abdij van Ter Kameren. De bijbehorende akten spreken van hoeven in nostre
nemore de Udenhout (ons bos in Udenhout). De abdij van Tongerlo verwierf in november
van dat jaar acht hoeven, maar in die akte wordt het bos van de hertog niet genoemd. Die
hoeven liggen super Campiniam (op de Kempen). De hoeven van Ter Kameren liggen ook
ten noorden van de (oude) Groenstraat net als de hertogelijke leengoederen. Waar de
andere vier hoeven liggen is helaas nog niet duidelijk. De bronnen maken duidelijk
onderscheid tussen hoeven in het bos en buiten dat bos. Daarmee is bewezen dat niet heel
Udenhout aan het eind van de 13de eeuw onontgonnen bos was.
Sinds wanneer is het land in gebruik genomen?
Het blijft onbekend wanneer precies het grondgebied van Udenhout in gebruik is genomen.
De archeologie laat zien dat er al in de Steentijd (vroeger dan 2500 jaar voor Christus)
mensen hebben rondgetrokken. Hoeveel en waar precies is niet bekend. In de eeuwen
daarna is er sprake geweest van bewoning in onze streken.
Als de hertog van Brabant vanaf het einde van de 12de eeuw zijn invloed in het noorden van
Brabant gaat uitbreiden, woonden er mensen en was er land in gebruik genomen. Als er in
de oudste vermelding van Udenhout sprake is van “het bos van Udenhout” zegt dat niets
over de oppervlakte van dat bos. Met andere woorden: mogelijk was een deel van Udenhout
al in gebruik genomen en een deel, het bos, nog niet.
In het oudste cijnsregister van de hertogen van Brabant is sprake van “oude” en ”nieuwe”
cijnzen. Waarschijnlijk dateren de oude cijnzen van voor 1240 en de nieuwe van daarna. Het
grootste deel van de hoeven in Udenhout, die in dit boek worden besproken, was er al ten
tijde van het vroegst bekende cijnsregister uit 1340 en betaalde toen “oude” cijnzen. Van een
aantal hoeven hebben we geen gegevens, omdat die niet langer een cijns betaalden aan de
hertog. Enkele daarvan kunnen mogelijk nog ouder zijn.
In het landschap zijn aanwijzingen zichtbaar dat sommige delen van Udenhout al vroeg in de
middeleeuwen door mensen zijn gebruikt.
Het is waarschijnlijk dat de oude Groenstraat (traject van de huidige Molenhoefstraat,
Slimstraat, Groenstraat en Biezenmortelsestraat) is aangelegd als ontsluitingsweg waarlangs
het omliggende gebied is ontgonnen. De vooral aan de Groenstraat nog goed zichtbare
Waldhufenstructuur (boshoevenstructuur) is daarvoor een sterke aanwijzing. Een Waldhufe
is een lange in het bos ontgonnen strook grond. De breedte varieerde van 50 tot 150 meter.
Stroken langs de Groenstraat hebben door aansluiting op de straat een verbinding met de
omliggende plaatsen. Als we aannemen dat de Groenstraat de basis vormde om de
ontginningen te beginnen dan valt er een aantal plattegronden van hoeven op die helemaal
los liggen van de wegenstructuur. Het meest markant zijn drie gebieden in Udenhout,
namelijk ‘t Winkel, de Mortel en Moffenhoeve.
‘t Winkel
Het Winkel, de Winkelsestraat, loopt van het zuidwesten naar het noordoosten in het
landschap en kruist daarbij de huidige Gommelsestraat die vroeger de Heusdensebaan
heette. De Winkelsestraat heeft een vreemde bocht naar het zuidoosten. Het lijkt een straat
die “zomaar” ergens in het landschap begint en eindigt. Het is bijzonder dat de hoeven die
aan de Winkelsestraat liggen hun boerderij aan die straat hebben liggen en niet aan de
Groenstraat. Dat wijst er op dat de Winkelsestraat eerder als ontginningsstraat heeft gediend
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dan de Groenstraat. In het volgende hoofdstuk is aandacht voor een mogelijk nog oudere
verbinding waar de WInkelsestraat deel van heeft uitgemaakt.
Het is veilig om aan te nemen dat de Heusdensebaan pas is aangelegd nadat Oisterwijk de
nieuwe status kreeg in 1212. Het is opvallend hoe de Heusdensebaan vanuit Oisterwijk een
mooie rechte lijn heeft en bij de huidige Leemkuilen een bocht maakt. De weg loopt tussen
de Perweijshoeve Te Berschot (de locatie van de steenfabriek) en de hoeve in Brabantshoek
door en schuin over de Winkelse Gemeint. Als de “nieuwe” weg zijn loop moet verleggen
wijst dat erop dat de hoeven in de Mortel en aan het Winkel er al lagen toen de
Heusdensebaan is aangelegd. Vervolgens sluit de Heusdensebaan aan op het traject van de
Gommelsestraat.
De Mortel
Op de kadastrale kaart die in 1832 werd getekend is duidelijk te zien dat er in de Mortel grote
blokken liggen. Deze blokken liggen helemaal los van de Groenstraat. Dat moet betekenen
dat deze blokken er al lagen voor de aanleg van de Groenstraat. Deze hoeven hadden hun
verbinding met de Winkelsestraat via de Winkelsesteeg en van daaruit met de omliggende
plaatsen. Later is er een pad vanaf die blokken naar de Groenstraat gelegd. Of de hoeven in
De Mortel ouder zijn dan die aan het Winkel is op basis van de huidige kennis en bronnen
niet te zeggen. De hoeven sluiten mogelijk aan op een nog oudere weg vanaf de
Winkelsestraat tot aan de Enschotsebaan in Tilburg.
Moffenhoeve
Hoeven die “los” in het land liggen zonder aantoonbare ontginningsstructuur of wegen staan
ook wel bekend als Einzelhöfe. Zo'n Einzelhof is Moffenhoeve. Deze hoeve bestond zeer
waarschijnlijk al in 1269 toen Willem van Horne de heerlijkheid Loon op Zand in leen kreeg
van de hertog van Brabant met daarbij de gronden in Eudenhout. Dat Moffenhoeve oud is
bewijst de loop van de Schoorstraat. De Schoorstraat is waarschijnlijk vanaf de Groenstraat
aangelegd. Ook hier geldt dat de aanleg van de straat is aangepast vanwege de ligging van
een hoeve. Er is geen andere verklaring voor de knik in de Schoorstraat ter hoogte van
Moffenhoeve. Daar lag eerst een hoeve en later pas is de weg aangelegd.
De Kreitenmolen en de Kreitenmolenstraat
Als we van het voorgaande uitgaan, ligt het voor de hand dat de Kreitenmolenstraat er nog
niet lag toen de hoeven in de Mortel in gebruik werden genomen. Lag de straat er wel dan
zou daar de ontsluiting van die hoeven naar toe leiden. Waarschijnlijk is na het ontstaan van
de Kreitenmolenstraat de boerderij van de Perweijshoeve verplaatst van de Winkelsestraat
naar de kant van de Kreitenmolenstraat, aan de Haarensebaan.
De Kreitenmolenstraat is waarschijnlijk aangelegd of ontstaan uit een bestaande akkerweg
nadat de Kreitenmolen in het begin van de 14de eeuw is gesticht. Het cijnsregister van de
hertog uit 1340 verwijst al naar het bestaan van de Kreitenmolen. Het feit dat er al zo vroeg
een molen is gesticht toont aan dat er op dat moment een groot deel van het Udenhoutse
grondgebied was ontgonnen. Dat rechtvaardigde het oprichten van een nieuwe molen die
economisch rendabel kon zijn.
Knik in de Schoorstraat
De aanleg van de Kreitenmolen is er waarschijnlijk de oorzaak van dat er nog een knik in de
Schoorstraat is gekomen, namelijk die ter hoogte van de huidige kasteeldreef. Om een
snellere verbinding van en naar de molen te krijgen was een aanpassing van de
Schoorstraat wenselijk. Door de knik te maken kon de Schoorstraat direct aansluiten op de
nieuwe Kreitenmolenstraat. Daarmee waren de boeren aan de Schoorstraat sneller bij de
molen en weer thuis.
De leengoederen ten noorden van de Groenstraat hebben allemaal een rechthoekig patroon
met uitzondering van de Strijdhoeven. De driehoek tussen Slimstraat, Schoorstraat en een
pad dat rechtdoor liep vanaf de Schoorstraat naar de Slimstraat (nu deels de Korenbloem)
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kan de rechthoek van de Strijdhoeven compleet gemaakt hebben. Of de leenmannen van de
Strijdhoef deze driehoek vrijwillig hebben afgestaan en nog een tijdlang gebruikt hebben, dat
is niet te bewijzen. Het is wel aantoonbaar dat de leenman van de Strijdhoeven, Jan
Happaert, een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de kapel in diezelfde driehoek.
De oudste wegen
De Winkelsestraat is vermoedelijk een van de oudste wegen van Udenhout en Biezenmortel.
De hiervoor besproken Heusdensebaan was al vroeg in de geschiedenis een doorgaande
weg om het buurtschappen van ’t Winkel en de Mortel te bereiken.
We weten dat er één weg op Udenhouts grondgebied lag die al vroeg in de geschiedenis
bestond, namelijk het tracé van de Waalwijksebaan, Houtsestraat en Loonse Molenstraat.
Volgens Lauran Toorians is dit tracé onderdeel van de oude route vanaf Eindhoven over
Moergestel en Enschot, door de duinen richting Gansoyen (Drongelen), waar de oversteek
over de Maas was richting het graafschap Holland. Nadat de hertog Oisterwijk had gesticht,
kwam er een aftakking ter hoogte van ’t Wit Leeuwke aan de Waalwijkseweg 6, namelijk de
Waalwijkseweg door de Berkelse akkers richting Oisterwijk. De Waalwijksebaan, nu nog
steeds een zandpad, is ouder.
Wie waren de eerste bewoners?
De hertog van Brabant wilde dat zijn bezit geld opbracht en streefde ernaar dat er meer
mensen gingen wonen en het gebied in gebruik namen. In de 12de eeuw vond in de
Brabantse Kempen (ruwweg het gebied van de latere Meierij van ‘s-Hertogenbosch) een
eerste ontginningsgolf plaats. Nadat de hertog heer en meester in Noord-Brabant was
geworden, stimuleerde hij de ontginning door landerijen te schenken aan vrienden en relaties
waaronder ook enkele kloosters. Hij gaf enkele plaatsen, waaronder Oisterwijk, meer rechten
zodat ze zich economisch gingen ontwikkelen en het omliggende gebied mee konden nemen
in die ontwikkeling. De lokale elite die zich aan de hertog verbond, behield hun bezittingen en
werd actiever in de exploitatie van hun goederen. Voor hen die weigerden kwamen nieuwe
heren in de plaats.
Van de allereerste bewoners van het gebied dat we nu Udenhout noemen, is niets meer
bekend dan een vage aanduiding van een cultuur waar ze deel van uit maakten. Als er
sprake is van de Romeinse tijd, wil dat niet zeggen dat het ook daadwerkelijk Romeinen
waren die hier woonden. Het waren zeer waarschijnlijk inheemse mensen die de grond
bewerkten en een bestaan wilden opbouwen.
De periode van de late middeleeuwen (circa 1270-1500) waar het in dit boek hoofdzakelijk
over gaat, geeft wat meer informatie prijs over de mensen die hier actief waren. Over hen
kunnen we meer zeggen op basis van hun namen en de plaatsen waar ze aan gerelateerd
werden.
Het overzicht van de vroegste eigenaren van de hoeven in Udenhout is een bonte
verzameling van namen. Een deel daarvan zegt ons helemaal niets meer, terwijl andere
namen nog steeds herkenbaar zijn.
Veel achternamen in de bronnen hebben een verwijzing naar een plaats: Van Iersel (Eersel),
Van Baerle, Van Gorcum, Van Rijswijk, Van Amelsvoort, Van Hoculem, Van Oisterwijk, Van
Heusden, Van Berkel, Van Haaren, Van Loon, Van Zuilichem, Van Bruheze, Van Hoorne,
Van Haren, Van Utrecht. Deze namen tonen aan dat een aanzienlijk deel van de eigenaren
en pachters geen geboren Udenhouters waren. De ontginning van Udenhout lokte hen naar
die plaats om daar in de meeste gevallen als pachter te beginnen.
Van met name de groep eigenaren kwam een aanzienlijk deel uit 's-Hertogenbosch. Het blijft
de vraag of die mensen vanuit Udenhout/Oisterwijk naar ‘s-Hertogenbosch zijn getrokken of
op basis van hun status en kennis in die stad zich eigendommen in de Meierij verwierven en
daarmee hun bestaan in de stad verbeterden. De geleverde pachten in natura verschaften
hun eten. Ze waren daardoor minder afhankelijk van de marktprijzen in de stad en hadden
een goede bron van eetbare inkomsten. Die pachtopbrengsten konden ze eventueel in de
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stad ook verhandelen om geld in handen te krijgen. Het was voor hen een goede belegging.
De namen die we herkennen zijn bijvoorbeeld Liescep (Lysscap), Roesmont, Steenwech,
Cloet, Berwout, Stempel, Coptiten en Honyman. Deze namen komen zonder uitzondering
voor in de schepenlijsten van 's-Hertogenbosch.
Dan zijn er de bezittingen van een paar kloosters die schenkingen van de hertog ontvingen,
zoals de Abdij van Tongerlo en de Abdij Ter Kameren bij Brussel.
De mensen uit het gevolg van de hertog behoorden tot de vroegst bekende eigenaren van
hoeven in Udenhout. Zij verwierven die hoeven uit handen van de hertog, waarschijnlijk
vanwege verleende diensten. Dan gaat het om de broers Wouter, Jan en Laurens Volcaert
uit Antwerpen, Gerlach en Willem vanden Bossche en Gillis Uten Lyeminghe en zijn broer
Jan Blancart uit Mechelen.
Het grootste deel van de hiervoor genoemde personen waren eigenaar van de hoeven en
niet de gebruiker. Meestal werden de hoeven verpacht en was er één of waren er meerdere
pachters die de hoeven bewerkten en onderhielden. In de loop van de 14de en 15de eeuw
komt een deel van deze hoeven in handen van godshuizen in 's-Hertogenbosch. De Tafel
van de Heilige Geest uit die plaats kreeg drie hoeven in Udenhout, het klooster van SintGertrudis verwierf er eentje, het klooster Catharinenberg in Oisterwijk kreeg een hoeve in
bezit en het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch eveneens. Twee hoeven in de Mortel
kwamen in handen van de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk en de kerkfabriek van
Oisterwijk.
Namen van de eerste boeren
De vroegst bekende pachters kennen we uit de 14de eeuw. Het zijn voor een deel namen die
we nu niet meer als Udenhouts herkennen, zoals Van Winterven en Collaert. Soms is alleen
de voornaam van de pachter bekend zoals Ghenekinus in 1315. Andere namen kennen we
maar al te goed: Van Iersel, Van Rijswijk (en spellingsvarianten), Piggen, Van den Venne,
Van den Loe, Van Vucht. Hier maken we kennis met de bewoners van Udenhout. Zij werkten
op het land en probeerden naast hun pachthoeve ook nog een eigen boerderij met land te
verwerven. Sommigen volharden en bouwden langzaam hun bezit uit en maakten gebruik
van verkopen van nieuw land uit de gemeint of delen van hun pachthoeve als die van de
hand werden gedaan door de Bossche eigenaar. Zij zijn het die het land steeds verder in
bezit en gebruik namen en Udenhout vormden tot de plaats zoals we die nu kennen.
Onderschat Udenhout niet. Het had bijna net zoveel inwoners als de plaats Oisterwijk en
doordat er nogal wat invloedrijke eigenaars waren voedde dat waarschijnlijk het
onafhankelijkheidsstreven dat voor het eerst gestalte kreeg door de stichting van een eigen
kapel in 1474. Een eeuw later, toen de 80-jarige oorlog met enige regelmaat deze streek trof
door rondtrekkende soldaten en legers die vervoer en voedsel nodig hadden, kwam de
Bossche connectie ook van pas. De instellingen en inwoners van ‘s-Hertogenbosch vroegen
om belastingverlaging voor de Udenhoutse hoevenaars die dreigden ten onder te gaan in al
het geweld. Dat was voor de Bosschenaren met hoeven in Udenhout en enkele Bossche
instellingen nadelig en daar wilden ze wel voor opkomen.
Nagenoeg het hele gebied, dat we tot 1997 Udenhout noemden, was in de 14de eeuw
ontgonnen en produceerde landbouwopbrengsten. De laatste wat grotere delen van de
gemeint werden in de 17de eeuw verkocht aan Udenhouters, de Winkelse Gemeint (in 1698),
een stuk in de Berkhoek en de Hemeltjes.
Uniek landschappelijk monument
Naarmate er meer duidelijkheid komt over de oudste geschiedenis van Udenhout blijkt hoe
belangrijk de huidige landschapsstructuur van Udenhout is als voorbeeld van ingebruikname
van een gebied. In dit boek wordt zichtbaar hoe sterk de oorspronkelijke hoevestructuur nog
steeds het landschap in Udenhout bepaalt. De zichtbaarheid van dat oude verleden in het
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landschap op een dergelijke schaal en zo uitgebreid gedocumenteerd is uniek te noemen.
De grootste verstoring vindt plaats waar de nieuwe woonwijken zijn gebouwd, met name de
oude structuur in De Mortel is verdwenen uit het landschap. In de Zeshoeven en De Kuil zijn
nog wel oude elementen terug te vinden.
Desondanks is in het overgrote deel van Udenhout en Biezenmortel de oude hoevestructuur
bijna onaangetast te reconstrueren. Eeuwenoude afscheidingen tussen de verschillende
hoeven en andere bezittingen zijn zichtbaar en tastbaar aanwezig. Dat pleit ervoor om (grote
delen van) het middeleeuwse verkavelingspatroon van Udenhout en Biezenmortel tot
landschapsmonument te verklaren en uitgebreid te onderzoeken of er nog meer sporen te
achterhalen zijn van de ontginningsgeschiedenis van dit unieke gebied.
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Hoofdstuk II

De eerste ingrepen in het natuurlijk landschap

Het Udenhouts landschap
Lauran Toorians
Landschap is een complex begrip. Het is van oorsprong Nederlands en afkomstig uit de
schilderkunst. In de geografie wordt met landschap een stuk land aangeduid dat een eigen
karakter heeft en dat zich daardoor onderscheidt van andere, aangrenzende gebieden. Dat
is geen sluitende definitie, want wat bepaalt dan het karakter en op grond waarvan bepalen
we dat? In dit hoofdstuk behandelen we het landschap van Udenhout als een stukje
aardoppervlak dat door een combinatie van natuurlijke factoren (weer en wind, de levende
natuur) en menselijk ingrijpen het uiterlijk heeft gekregen dat het nu heeft (en in historische
tijden had). Ook de begrenzing van wat tot in 1996 de gemeente Udenhout was, is uiteraard
bij uitstek een gevolg van menselijk ingrijpen in het landschap en op de landkaart.
Dekzand in ruggen
De bodem van het centrale deel van Noord-Brabant is in wezen een grote bak zand die licht
afhelt van zuid naar noord en waarvan het oppervlak door de ligging van enkele ‘ruggen’ licht
golvend is. Die ruggen liggen oost-west en zijn juist daardoor erg bepalend voor het
landschap. Zij voorkomen dat water dat over de oppervlakte wegstroomt de kortste weg van
zuid naar noord naar de Maas kan nemen. Het is vooral dit fenomeen dat het Udenhoutse
landschap bepaalt (bronnen 1).
De bodem wordt bepaald door een pakket zand dat gedurende de twee laatste ijstijden in
een kaal toendralandschap met een permanent bevroren bodem door de wind werd afgezet
en dat we kennen als ‘dekzand’. De wind fungeerde hierbij als een soort zeef, want de
zwaarste korrels vielen het eerst neer, de lichtere gingen verder naar het zuiden. Dat
verklaart waarom er door een groot deel van West-Europe (tot in Polen) een brede strook
dekzand ligt, met ten zuiden daarvan veel vruchtbaardere löss (hoe fijner de korrel, des te
beter houdt de bodem water vast). In de korte zomers en gedurende de opwarmingsperiode
na de ijstijden kon smeltwater niet in de bevroren ondergrond wegzakken. Het stroomde in
brede en ondiepe geulen over de oppervlakte naar lager gelegen delen en vormde daarmee
opnieuw een soort zeef. Door het geringe verval werden dit vrijwel nergens kolkende beken
en juist het lichtere materiaal werd door dit afstromende smeltwater meegenomen. Daar
waar het water erg langzaam stroomde of tot stilstand kwam, werd dit sediment weer afgezet
en zo ontstonden leemlagen die vervolgens deels weer door zand werden overstoven en zo
relatief dicht onder de oppervlakte kwamen te liggen. In de laatste fase van zandafzetting
werd het dekzand niet meer egaal over het hele oppervlak afgezet. Hierdoor ontstonden de
‘ribbels’ of ruggen die de afwatering naar het noorden verhinderen.
Voor Udenhout zijn twee van deze ‘ribbels’ van belang. In het zuiden is dat een rug die hier
zo breed is dat we spreken van een dekzandplateau. Op het breedste deel daarvan ligt
Tilburg en het plateau strekt zich in oostelijke richting uit onder Oisterwijk, Haaren en Helvoirt.
Voor het oppervlaktewater dat vanuit het zuiden komt – de meeste beken ontspringen hier
juist ten zuiden van de Belgische grens in de Antwerpse Kempen – vormt dit dekzandplateau
een ondoordringbare barrière. De beekjes die zich onder Goirle verenigen tot de Leij konden
hier niet verder naar het noorden en zochten als Leij, Voorste Stroom en vervolgens Essche
Stroom hun weg langs de zuidrand van dit dekzandplateau naar de Dommel. Een andere
beek die uit hetzelfde brongebied komt, brak ten westen van Tilburg door de barrière en
vervolgde zijn weg in noordelijke en noordwestelijke richting als de Donge. De
waterscheiding tussen Donge en Dommel ligt op een lijn die door Tilburg en het dorp Loon
op Zand naar het noorden loopt.
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Stromend en stagnerend water
Oppervlaktewater dat in noordelijke richting van dit dekzandplateau afstroomt, wil opnieuw in
noordelijke richting naar beneden. Hier wordt het gestopt door de dekzandrug die we kennen
als de Loonse en Drunense Duinen. In feite is dit een lange rug die zich uitstrekt van
Oosterhout naar Vught en ’s-Hertogenbosch. Zowel de bodemkaart als een nauwkeurige
hoogtekaart zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) laten zien dat hier op
Udenhouts gebied ooit meerdere kleine beken naar het noorden stroomden die bij de
afzetting van deze dekzandrug verstopt raakten. Het water kon dus niet meer weg en bleef in
de laagte tussen het dekzandplateau en deze dekzandrug staan. Door de leemlagen in de
bodem kon het water ook niet goed inzijgen. Bovendien wordt op een aantal plaatsen ook
het grondwater omhoog gestuwd door de leemlagen waar het niet doorheen kan zakken. Dat
leidt tot kwel, één van kenmerkende eigenschappen van het natuurgebied den Brand dat
grotendeels in zo’n door de duinen afgedamd (oer)beekdal ligt. Door deze omstandigheden
ontstond ten zuiden van deze dekzandrug een uitgestrekte natte zone waarin op den duur –
toen het klimaat verbeterde – veen begon te groeien.
Tegenwoordig watert dit gebied af via de Zandkantse Leij en de Zandleij en zo deels via de
Bossche Sloot naar de Dieze en de Maas en deels naar het Afwateringskanaal van ’sHertogenbosch naar Drongelen (het ‘Drunens kanaaltje’). Dit zijn geen van alle natuurlijke
beken (bronnen 2). Oorspronkelijk stroomde het water – voor zover het weg kon – over het
oppervlak af zonder daarbij een echte beekbedding te vormen. Het is de mens geweest die
door greppels en sloten te graven deze afwatering letterlijk kanaliseerde. In een aantal
gebieden was dit niet mogelijk door een te gering verval. Bovendien stijgt bij hevige regenval
ook het water in de grotere beken en in de Maas die dan geen extra water meer opnemen,
maar juist omliggende gebieden overstromen. Illustratief is dat het Helvoirts Broek pas in
1918 kon worden drooggelegd, nadat het Afwateringskanaal en de Bergsche Maas waren
gereedgekomen en er een stoomgemaal kon worden ingezet.
Veen op de zandgronden is in hoofdzaak hoogveen dat wordt gevoed door voedselarm
regenwater. Het belangrijkste bestanddeel is veenmos (sphagnum). In de zuurstofarme en
zure omstandigheden van hoogveen rotten afgestorven plantenresten niet weg, waardoor
het veen zichzelf in de loop van de tijd omhoog werkt. Veenmos kan enorme hoeveelheden
water opnemen en een hoogveen kan voor meer dan negentig procent uit water bestaan.
Door dit aangroeien van het hoogveen kunnen hoge, bolle ‘veenkoepels’ ontstaan die een
steeds groter oppervlak gaan beslaan. In Udenhout lijken niet zulke dikke veenpakketten te
zijn ontstaan. Dat gebeurde wel in de Langstraat en in een groot gebied tussen Loon op
Zand, Kaatsheuvel en Dongen. In dergelijke gebieden zorgde het zure veen ervoor dat de
aanwezige bosvegetatie afstierf en ontstonden grote, open hoogvenen. In Udenhout zorgde
de combinatie van hoge grondwaterstanden, slechte afwatering en het voorkomen van een
broekbosvegetatie voor het ontstaan van zogenaamd bosveen. Voor de winning van
brandstof (turf) is dat van slechte kwaliteit en er is in Udenhout dan ook nooit op grote schaal
turf gestoken. Boeren verzamelden deze brandstof hooguit voor eigen gebruik of als deel
van hun op te brengen pacht. De naam den Brand herinnert aan dit gebruik van het gebied.
De naam Slijkhoef aan de Biezenmortelsestraat (het verlengde van de Groenstraat) spreekt
voor zich.
Andere namen die aan dit natte landschap herinneren zijn Biezenmortel en Udenhout. Het
element ‘mortel’ in de eerste naam vinden we op veel plekken in Noord-Brabant en het duidt
op een modderig broekbos. En ‘bies’ is de aanduiding voor een grote groep planten
(Cyperaceae) met een voorkeur voor natte en voedselarme bodems. De naam Udenhout
betekent zoveel als ‘woest (onbruikbaar) opgaand bos’. Hierbij moeten we denken aan bos
op de hoger gelegen, drogere delen van Udenhout. Ook de naam van het iets zuidelijker
gelegen Berkel duidt op bos, maar hier moeten we denken aan een berkenbroekbos op de
rand van het grote dekzandplateau.
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Eerste ontginningen
In zijn studie van de historische geografie van Midden- en Oost-Brabant beschreef Chris de
Bont Udenhout als de enige plek in zijn studiegebied waar het mogelijk is ‘de koppeling te
leggen tussen verkaveling, historisch bronnenmateriaal en een historisch – landschappelijk –
substraat’. Op basis hiervan stelde hij in Udenhout te kunnen spreken van Waldhufen of
‘boshoeveontginningen’. Dat is een middeleeuws type bosontginning en daarbij is een
Waldhufe ‘een lange strook grond van 50-150 m breedte die het hele grondbezit van een
hoeve (15-16 ha) uitmaakte’ (bronnen 3). Het is hierbij van belang te weten dat in de
middeleeuwen ‘hoeve’ een oppervlaktemaat was. De Bont besteedde hier een afzonderlijk
kaartje aan waarop hij aangaf welke gebieden rond 800 na Christus te nat waren voor
bewoning (of voor gebruik als akker). Bewoonbaar waren ruwweg het gebied ten zuiden van
de Houtsestraat en Groenstraat en ten westen van de tegenwoordige leemkuilen en een
gebiedje langs de uiterste oostgrens met een uitloper naar het huidige dorp Biezenmortel en
het gebied ten noorden van de terreinen van Huize Assisië. In de eeuwen daarna zal het
bewoonbare areaal langzaam zijn uitgebreid, maar het hele gebied ten noorden van de
Groenstraat bleef (vrijwel) onbewoond.
De namen Zeshoeven en Achthoeven aan weerszijden van de Kreitenmolenstraat
herinneren aan deze vroege ontginningen en De Bont herkende in de oude perceelindeling
van de Zeshoeven (voordat de woonwijk daar werd gebouwd) de typerende lange en smalle
kavels van Waldhufen. De andere Waldhufen die hij aanwees lagen juist ten oosten van
Biezenmortel, bij de Slijkhoef. Bij de Zeshoeven zal de ontginning hebben plaatsgevonden
vanaf de Slimstraat (‘slim’ betekent hier ‘slijm’, dus modderige grond). Of de oostelijke
Waldhufen zijn ontgonnen vanaf de Biezenmortelsestraat is niet zeker. Daar staan nu wel de
boerderijen, maar het gegeven dat de stroken niet haaks op deze straat staan suggereert
een ontginning vanuit het zuiden. In dat geval zijn de boerderijen dus ooit verplaatst en is de
ontginning wellicht van start gegaan voordat de Biezenmortelsestraat als zodanig bestond.
De vroegste vermeldingen van Udenhout in oorkonden dateren van 1232 en 1233. Hendrik I,
hertog van Brabant deed toen een schenking aan de Abdij van Tongerlo waarvan ook het
gebruik (het sprokkelhout) van het bos van Udenhout deel uitmaakte (bronnen 4). In 1269 is
er ook sprake van ‘bouwlanden’ (akkers) in Udenhout. Die kreeg Willem II, heer van Horne
en Altena, samen met een derde deel van de tienden van Tilburg en bossen en beemden
(ook in Udenhout?) in leen van de hertog (bronnen 5).
De ontginning van de Udenhoutse (broek)bossen lijkt te zijn begonnen onder het directe
gezag van de hertog van Brabant. In november 1299 (of 1290?) schonk hertog Jan II acht
hoeven land onder Udenhout aan de Abdij van Tongerlo (bronnen 6). Op 14 december 1299
schonk hij ook nog eens ‘drie hoeven land, gelegen in ons bos van Udenhout’, aan de Abdij
Ter Kameren bij Brussel. Dat was de abdij die ook Giersbergen bezat (bronnen 7).
Aangezien bij beide schenkingen specifiek werd vermeld dat deze ‘hoeven’ zijn uitgemeten
en afgepaald, kunnen we aannemen dat het gaat om nieuwe ontginningen. Dat de hertog het
groot aanpakte, blijkt uit het feit dat hij nog op dezelfde dag (14 december 1299) ook vier
hoeven land in pacht uitgaf aan twee broers die respectievelijk poorter (burger) waren van
Leuven en van Mechelen (bronnen 8). In een aantal oorkonden uit de jaren direct na 1300
zien we regelmatig bezitters van en rechthebbenden op deze nieuwe ontginningen in actie
(bronnen 9).
Twee oorkonden van 16 november 1306 illustreren hoe aantrekkelijk het was om aan deze
ontginningen mee te werken (bronnen 10). De erfpacht en de hertogelijke cijns die over deze
landerijen moesten worden betaald, vervielen namelijk wanneer het stuk grond daadwerkelijk
was ontgonnen en betymmert (bebouwd). Er gold dus een soort investeringssubsidie. De
twee broers uit Leuven en Mechelen verkochten hun hoeven alweer op 18 november 1306
(bronnen 11). Waarschijnlijk speculeerden zij in vastgoed. Koper van hun vier hoeven was
Jan de Blonde uit Waalwijk die op zijn beurt slechts een halve hoeve hield en de erfpacht op
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de rest onder voorwaarden doorverkocht aan de abt en het convent van Tongerlo (bronnen
12).
Na ongeveer tien jaar begonnen deze ontginningen vruchten af te werpen. Dat kunnen we
afleiden uit het feit dat de hertog in 1310 de tienden te Udenhout voor de som van
drieduizend pond kon verkopen aan de Sint-Gertrudisabdij in Leuven. Die had ook de
parochie Oisterwijk, waar Udenhout toe behoorde, onder haar beheer, maar het grote werk
was dus gedaan onder toezicht van de Abdij van Tongerlo (bronnen 13). Op 27 februari 1312
bekrachtigt paus Clemens V de Leuvense abdij in haar recht op alle tienden in Udenhout
(bronnen 14).
Ontginningen in de vorm van Waldhufen zouden zijn begonnen rond het jaar 1000, maar het
lijkt erop dat dit in Udenhout toch pas rond 1300 begon. Udenhout was er dus laat bij. Ouder
zijn waarschijnlijk de ontginningen in min of meer vierkante blokken die aan alle kanten
waren omgeven door woeste gronden. Dit zijn zogenaamde ‘kampontginningen’ of ook wel
Einzelhöfe die in Nederland veelal worden beschouwd als een fenomeen van de twaalfde en
de dertiende eeuw. Het bekendste voorbeeld hiervan in Udenhout is de Moffenhoeve die in
het landschap goed herkenbaar is doordat de Schoorstraat er met scherpe bochten omheen
krult. De boerderij met het daarbij horende oude akkerareaal ligt net iets hoger dan de
omringende gronden en zal dus ook altijd wat droger zijn geweest. Alles wijst erop dat het de
Moffenhoeve was die Willem van Horne in 1269 van de hertog kreeg toen hij heer van Loon
op Zand werd (de hoeve bleef ook later bezit van de heren van Loon op Zand) en moet toen
dus al hebben bestaan.
Vergelijkbare blokvormige verkavelingen die ongeveer even groot zijn en qua oriëntatie
afwijken van de kavels die eromheen liggen, zien we ter hoogte van De Mortel en Winkel en
mogelijk in het zuiden in de Berkhoek. Deze vrij in het natuurlijke landschap liggende
ontginningsblokken moeten er in elk geval in 1234 al zijn geweest (bronnen 15). Het is
verleidelijk hierin de eerste ontginningen te zien in ‘het bos van Udenhout’, waarbij de
Moffenhoeve als een soort eiland in een natte omgeving lag. De Mortel en Winkel op de door
De Bont als rond 800 permanent bewoonbaar aangegeven gebied in het centrum van de
latere gemeente. Dit doet dan weer vermoeden dat de Waldhufen bij Biezenmortel inderdaad
zullen zijn ontgonnen vanuit ’t Winkel (bronnen 16). Als onderdeel van deze ontginningen zal
ook de ontwatering van het gebied zijn verbeterd, waardoor het bewoonbare areaal groeide
en het mogelijk was de Groenstraat (als Biezenmortelsestraat) door te trekken naar het
oosten. Die straat zal vervolgens zijn gaan fungeren als achtergrens van de
Waldhufenontginning. Toen deze straat ook ging fungeren als doorgaande verbinding naar
Helvoirt zullen dan de Waldhufen zijn ‘omgekeerd’ door de boerderijen te verplaatsen naar
de straat.
Vervolgens ging de Groenstraat ook fungeren als ontginningsas in noordelijke richting. Langs
de straat werden percelen van min of meer gelijke breedte afgezet die haaks op de straat in
noordelijke richting in cultuur konden worden genomen (voor zover de natte bodem dit toeliet)
(bronnen 17). Hier werd het tracé van de Oude Bosschebaan de achtergrens. De Zandleij
heeft hier duidelijk nooit als grens gefungeerd en zal door de gezamenlijke ontginners zijn
gegraven en onderhouden om waar mogelijk hun percelen te ontwateren. Waar de bodem te
nat bleef, werd riet geoogst, turf gewonnen en wellicht op kleinere schaal in het broekbos
ook wat vee geweid. Bovendien vormde het natte bos een belangrijke leverancier van
hakhout. De Hoornmanken Tiend zal dan weer zijn ontgonnen vanuit het noorden, waar het
buurtschap Zandkant mogelijk ook teruggaat op een oude Kampontginning. Oostelijk langs
de Gijsbergse (= Giersbergse) Steeg bevond zich hier het Giersbergs Broek dat deel
uitmaakte van de uithof Giersbergen.
Oude routes en wegen
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De twee oudste wegen die Udenhout op enige afstand passeerden, zijn waarschijnlijk de
Loonse Molenstraat met als zuidelijke voortzetting de Waalwijksebaan en wat we hier voor
het gemak de ‘Bossche Baan’ kunnen noemen. De Loonse Molenstraat en Waalwijksebaan
maken deel uit van een oude route die Moergestel verbond met Waalwijk en het ten noorden
daarvan gelegen Gansoijen (dat begin twintigste eeuw verdween bij het graven van de
Bergsche Maas). Bij Gansoijen stak deze route de (Oude) Maas over om zo toegang te
bieden tot het Midden-Nederlandse rivierengebied en Holland. In de middeleeuwen stond
deze route dan ook wel bekend als ‘Hollandse Weg’ (via Hollandia) (bronnen 18). In
zuidelijke richting liep deze route globaal verder in de richting van Maastricht, Luik of SintTruiden, maar dat deel is nog niet goed beschreven.
Hoe oud deze route is, is niet duidelijk, maar een vroegmiddeleeuwse oorsprong is zeker niet
onwaarschijnlijk. Het deel ervan dat nu Loonse Molenstraat heet, vormt hier vanouds de
oostelijke begrenzing van de heerlijkheid Loon op Zand. De route doorkruist hier een relatief
laag gebied dat in oostelijke richting licht afloopt. Waar de Loonse Molenstraat nu ophoudt,
loopt het tracé als een zandpad (Baden Powellweg) verder naar het noorden. Hier, in de
Loonse en Drunense Duinen, waaierde de karrensporen uit in een brede baan die in het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) nog goed herkenbaar is. Wat hier in het terrein aan
herinnert is dat hier nog steeds twee parallelle paden dicht naast elkaar liggen. Naar het
zuiden toe passeerde de Waalwijksebaan een nat gebied waarin veen voorkwam (met
namen als Rugdijk en Moerstraat in Tilburg-Noord) en natte heide (de Hemeltjes). Aan de
andere kant begrensde de route hier het akkercomplex van de Kuil om vervolgens bij BerkelEnschot het dekzandplateau van Tilburg te ‘beklimmen’ (de hoogteverschillen zijn erg gering,
maar daarom niet minder belangrijk) (bronnen 19).
Oisterwijk lijkt voor deze ‘Hollandse Weg’ geen rol te spelen en dat is een goede indicatie dat
de route ouder is dan Oisterwijk. Van die plaats weten we dat ze door Hendrik I, hertog van
Brabant, in of kort voor 1212 werd gesticht. Dat gebeurde als markplaats op de handelsroute
die van oost naar west over het brede dekzandplateau liep en die waarschijnlijk ook toen al
eeuwenoud was. Deze route zal de levensader zijn geweest van het uitgestrekte gebied dat
het middeleeuwse Tilburg (‘de Tilburgen’) was en dat zich uitstrekte van de Donge tot het
Helvoirts Broek. Toen de markt van Oisterwijk er eenmaal was, trok deze nieuwe stad de
verkeersroutes uit de omgeving naar zich toe. Dit zien we waar nu de Waalwijkseweg aftakt
van de Waalwijksebaan en naar het Buurtschap Heuveltje loopt. Daar ontstond een soort
ringweg om de Berkelse Akkers heen, oostelijk via de Hoolstraat richting Oisterwijk en naar
het zuiden langs Heukelom naar Moergestel.
De Spreeuwenburgerweg is mogelijk de oudere route van Oisterwijk naar Udenhout die er
zal zijn gekomen toen de Zeshoeven en de Achthoeven werden ontgonnen. Op de
Kreitenhei zal deze route niet één vast tracé hebben gevolgd en na de aanleg van de N65
(Bosscheweg) in de negentiende eeuw kwam hier de Kreitenmolenstraat voor in de plaats.
En doordat Heusden inmiddels aan belang had gewonnen als plaats om de Maas over te
steken, ontstond er vanuit Oisterwijk ook een rechtstreekse verbinding met die plaats: de
Heusdensebaan. Deze kwam Udenhout binnen bij het buurtschap Winkel. In Udenhout is dit
de Gommelsestraat die keurig haaks op de Groenstraat is ingepast in het
verkavelingspatroon dat hier ontstond. Waarschijnlijk is de parallel lopende
Giersbergsesteeg ouder en vormt deze het oorspronkelijke tracé. In de duinen liep deze
route rechtdoor naar de zuidwestelijke hoek van Giersbergen en vervolgens langs
Giersbergen naar de Drunense Torenstraat en vervolgens naar Heusden. Het Hof van
Giersbergen ontstond in 1244 uit een schenking van honderdvijftig ‘nieuwe erven’ aan de
Abdij Ter Kameren bij Brussel en aangezien het overwegend rechte verloop van de route
rekening lijkt te houden met de ligging van het Hof van Giersbergen lijkt een samenhang
tussen beide aannemelijk.
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Het akkercomplex van Giersbergen lag juist ten noorden van de route die van west
(Antwerpen en Breda) naar oost (Vught, en later ’s-Hertogenbosch) over de dekzandrug van
de Loonse en Drunense Duinen liep. Hiermee lag Giersbergen dus aan een kruispunt van
wegen dat juist in deze periode tot stand moet zijn gekomen. De gronden van Giersbergen –
inclusief de woeste gronden waarop de uithof gebruiksrechten verkreeg – strekten van noord
naar zuid over de hele breedte van de dekzandrug en langs de Giersbergsesteeg tot in
Udenhouts gebied.
De oost-westroute door de Duinen is de voorloper van de (Oude) Bosschebaan. Naarmate
het landschap veranderde is deze route in de loop van eeuwen verlegd, maar de essentie
van verbinding tussen de oversteek over de Donge in Dongen en die over de Dommel bij
Vught bleef steeds bestaan. De route liep steeds door Loon op Zand, dat op deze route
vrijwel exact halverwege Breda en ’s-Hertogenbosch ligt. Van Loon op Zand liep de route
oorspronkelijk langs het buurtschap Land van Kleef naar het midden van de dekzandrug.
Daar werd de ‘Hollandse Weg’ gekruist waarna de route in een rechte lijn naar Distelberg en
Cromvoirt ging. Delen van deze route zijn in de bospaden in de Loonse en Drunense Duinen
nog aanwezig, andere delen zijn in het stuifzand verdwenen en het is meer dan denkbaar dat
het verkeer op deze route heeft bijgedragen aan het stuiven van het zand. Halverwege de
achttiende eeuw werd deze route ‘recht getrokken’. Ten westen van Loon op Zand via de
Bergstraat - Middelstraat naar De Moer en ten oosten daarvan werd het tracé verlegd in
zuidelijke richting naar juist ten noorden van de stuifzandwal die nu de zuidelijke begrenzing
van het natuurgebied vormt. In de negentiende eeuw – de route ging toen deel uitmaken van
het Europese wegennet zoals Napoleon dat had bedacht – volgde een nieuwe verplaatsing
naar het tracé van wat nu Oude Bosschebaan heet (bronnen 20).
Ontginningshoeven als Roestelberg (bij Kaatsheuvel), Fellenoort, Pessert en Klinkert (onder
Drunen), het grotere Giersbergen en de Hoeve ten Halve (halverwege ’s-Hertogenbosch en
Loon op Zand) lagen op de noordflank van de dekzandrug van de Loonse en Drunense
Duinen. Deze liggen allemaal mooi noord-zuid georiënteerd en passen daarmee in de
strokenverkaveling die vanaf de oude Maasloop naar het zuiden opstrekte. De route van
Loon op Zand naar Vught lijkt hier als achtergrens te hebben gefungeerd. De lange kavels
ten noorden van de Groenstraat staan allemaal haaks op deze straat en kennen daardoor
een verloop naar het noordwesten. Ook hier zal in principe de oude route over de
dekzandrug als achtergrens hebben gefungeerd, al zal deze niet zijn bereikt doordat de natte
gronden direct ten zuiden van de dekzandrug niet in cultuur konden worden gebracht. Een
situatie waar dit zichtbaar is, is bij de Zandkantseweg die vanuit Biezenmortel naar het
noordwesten loopt. Bij de aanleg van het huidige tracé van de Oude Bosschebaan werd hier
een haakse aansluiting op deze nieuwe weg gemaakt, maar oorspronkelijk zal de
Zandkantseweg hier hebben doorgelopen op het pad dat doorloopt in de richting van
Giersbergen. Een rechtdoor lopend pad is hier dus ‘doorgeknipt’ door de Oude Bosschebaan,
met een bajonetaansluiting als resultaat. Hetzelfde gebeurde op grotere schaal waar een
deel van de ‘Hollandse Weg’ als Houtsestraat deel ging uitmaken van de Udenhoutseweg –
Houtsestraat – Kuil als verbinding van Udenhout met de tegen 1850 gereedgekomen
provinciale weg van Waalwijk naar Tilburg.
De Winkelsestraat tot slot is een wat raadselachtige weg die ‘van niks naar nergens’ lijkt te
lopen. De straat heeft één uiteinde in het buurtschap ‘t Winkel waar hij vervolgens in een lus
doorheen loopt. Hier zal ook de oorsprong van de straatnaam liggen. Vanaf de (huidige)
zuidelijke bebouwing van Biezenmortel loopt de straat dan in zuidwestelijke richting om te
eindigen bij een tweede buurtschap dat eveneens ‘t Winkel heet. De straat buigt hier nu af,
maar liep eerder door tot aan de spoorlijn. Oudere kaarten (te bekijken op www.topotijdreis.nl)
laten zien dat de Winkelsestraat oorspronkelijk verder doorliep naar de Kreitenmolen.
Daarna is het spoor lastiger te volgens, maar wie het tracé doortrekt, ziet na een
onderbreking vanaf de nu verdwenen Keutersteeg (een zuidelijke parallel van de Berkhoek)
een pad dat loopt naar de Hoolstraat die als een soort ringweg rond de Berkelse Akker loopt.
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Het is dus denkbaar dat door de jonge ontginningen in de Berkhoek deze oude en in onbruik
geraakte weg werd onderbroken. Wanneer dit ook bij de Berkelse Akker het geval is, lijkt het
mogelijk de Winkelsestraat te laten aansluiten op de Enschotsebaan die vanuit Tilburg via
Enschot naar Berkel liep, naar de Torentjeshoef die ooit het centrum was van het leengoed
de Oude Schouw, en van daaruit naar Het Winkel.
Uiteraard valt dit alles lastig te bewijzen, maar als de Winkelsestraat inderdaad het restant is
van een oude route vanuit Tilburg (vanaf de Heuvel) naar het buurtschap Het Winkel, dan zal
het hier om een erg oude route gaan. Die route zal zijn doorgaande functie zijn verloren
nadat Udenhout verder werd ontgonnen en werd aangesloten op routes die zich vanaf 1212
steeds meer op Oisterwijk gingen richten.
In het uiterste oosten takt van de lus in Het Winkel die Winkelsestraat heet, een zandpad af
dat oorspronkelijk doorliep naar de Scheurenhoeve aan de Gijzelsestraat en zo naar Gijzel
en Helvoirt. Ook deze verbinding is nu onderbroken door de spoorlijn. Als dit geheel
inderdaad oud is, hebben we hier een oude route vanuit Tilburg (Heuvel) via Enschot, Berkel,
Het Winkel en Gijzel naar Helvoirt – ooit allemaal delen van het grote geheel van ‘de
Tilburgen’. Opmerkelijk is dat tot de achterlenen en het cijnsgoed van de Oude Schouw in
Berkel enerzijds gronden in Tilburg behoorden (de Hoge Dries, aan de noordkant van de
huidige Piushaven) en anderzijds goederen in Gijzel (Helvoirt). Deze worden met elkaar
verbonden door de hier voorgestelde ‘lange Winkelsestraat’. De Middelnederlandse
betekenis van ‘winkel’ is hoek. De naam van het buurtschap Het Winkel zou daarmee
kunnen wijzen op de knik die deze route hier maakt, van een noordoostelijke richting naar
een oostelijke richting.

22
Hoofdstuk III

Uit het Udenhouts bodemarchief

Bronstijd-boeren aan de Roomleij en
vroegmiddeleeuwse gebruikers van het bos
Frans van Nuenen
Met dank aan Guido van den Eynde, gemeente Tilburg, en Marleen van Zon, ARCHOL bv.

Inleiding
In Udenhout zijn binnen de oude gemeentegrenzen van 37 plaatsen archeologische
vondsten bekend. De vondsten beslaan een groot tijdsbestek, van de vroegste prehistorie tot
de late middeleeuwen. Veel, maar niet alle, vondsten wijzen op de aanwezigheid van een
archeologisch bodemarchief ter plekke, waar sporen van menselijke bewoning uit het
verleden in de bodem bewaard zijn gebleven. Omdat het bodemarchief een belangrijke en
vaak zelfs de enige bron is voor onze kennis van het verleden is in 1992 in Europa
afgesproken om een betere bescherming van het bodemarchief te organiseren. Zo werd
bepaald dat archeologie een belangrijke plaats in het proces van de ruimtelijke ordening
moest krijgen. En verder dat de verstoorders van het bodemarchief de kosten van het
archeologisch onderzoek voor hun rekening dienen te nemen. Deze afspraken, die
vastgelegd zijn in het Verdrag van Malta, hebben in Nederland sinds 2007 kracht van wet en
hebben in ons land geleid tot een forse groei van het archeologisch onderzoek.
Ook in Tilburg zijn de afgelopen jaren tientallen opgravingen uitgevoerd. Enkele daarvan
vonden plaats in Udenhout. Al dit onderzoek heeft zeer veel nieuwe gegevens opgeleverd en
heeft voor een flinke toename van onze kennis van de bewoningsgeschiedenis van Tilburg
en de regio gezorgd. Een synthetiserend overzicht van de nieuwe informatie is nog niet
voorhanden en dat maakt dat een korte presentatie op deze plaats voor Udenhout nu nog
lastig is. Bovendien dienen we ons af te vragen of een dergelijk apart overzicht voor
Udenhout wel zinvol is. Udenhout is immers landschappelijk en archeologisch een klein deel
van een groter gebied. Op zich kan een eigen Udenhouts archeologisch verhaal slechts een
klein deel van het grotere verhaal van de bewoningsgeschiedenis van Tilburg en de regio
zijn. Dit betekent echter niet dat de archeologie van Udenhout geen belangrijke bijdrage
levert aan dit grotere verhaal. Aan de hand van de resultaten van twee recente opgravingen
willen we hier de verscheidenheid en rijkdom van de archeologie in Udenhout illustreren. Het
eerste onderzoek is het nog lopende archeologische onderzoek in het plangebied Den
Bogerd waar bijzondere informatie over o.a. de bewoning uit de bronstijd maar ook uit latere
perioden aan het licht komt. De tweede opgraving heeft plaatsgevonden in 2011 op het
terrein van de ASVZ-locatie Vincentius en leverde opmerkelijke informatie op over de ijzertijd
en de vroege middeleeuwen (bronnen 1).
Bronstijd boeren in Den Bogerd
De plannen voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Den Bogerd waren aanleiding om
goed te kijken naar de aanwezigheid van archeologische waarden in het gebied. Al snel
bleek bij booronderzoek dat de bodemopbouw in het gebied niet was verstoord en dat er
bovendien een voor bewoning gunstige ondergrond aanwezig was (bronnen 2). De hoge
verwachtingen werden bevestigd toen bij het graven van proefsleuven sporen van bewoning
uit de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen werden aangetroffen
(bronnen 3). De vondsten en sporen uit die perioden vormden voldoende aanleiding om te
besluiten dat voor de start van de bouwwerken een groot deel van het gebied archeologisch
verder moest worden onderzocht door middel van opgravingen. In 2015 is het onderzoek
gestart in het oostelijke deel van het nieuwbouwplan, waar tot nu toe ruim 3,2 ha is
opgegraven (bronnen 4). De bewoning ligt op een lage dekzandrug en de ondiepe
ondergrond bestaat uit leemrijke zanden. Vier meter onder het maaiveld werd een oude
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veenlaag aangeboord die wellicht 75.000 tot 100.000 jaar oud is en waarvan we sinds kort
weten dat die in grote delen van Tilburg in de ondergrond voorkomt.
Al snel bij aanvang van de opgraving werden enigszins onverwachts drie erven uit de
bronstijd aangetroffen. Bij het graven van proefsleuven waren deze erven niet vastgesteld.
Van de erven werd vooral het hoofdgebouw teruggevonden. Het waren grote boerderijen met
een woon- en een staldeel onder één dak. In de buurt van het hoofdgebouw stonden ook
kleine bijgebouwen zoals graanspiekers en schuurtjes. Ook lagen op het erf kuilen waarvan
enkele wellicht de functie van ondergrondse graansilo’s bezaten. Maar door het verspreide
bewoningsbeeld waren de erven moeilijk te definiëren. Zo ontbraken er ook duidelijke
erfbegrenzingen waardoor niet echt duidelijk is welke structuren bij elkaar horen. De
bronstijdbewoning kan globaal rond 1100 voor Chr. gedateerd worden en vormt voor het
verhaal van de regio Tilburg een zeldzame bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis.
IJzertijd fenomenen aan de rand van De Brand
Aanleiding voor het onderzoek in 2011 op het terrein van de ASVZ-locatie Vincentius was de
bouw van enkele nieuwe zorgpaviljoenen (bronnen 5). Het onderzoeksgebied ligt op rand
van de Brand, het grote natte veengebied ten noorden van de dorpskom van Udenhout. De
opgraving zelf lag net op de overgangszone van een wat hoger gelegen dekzandgebied in
het zuidoosten naar een lager gelegen deel met lemige afzettingen aan het oppervlak in het
noordwesten. Tot verrassing van de archeologen bleek in de ijzertijd in de laagte een akker
te zijn aangelegd. Een geslaagde onderneming was het wellicht niet want uiteindelijk is door
de natte omstandigheden er een leemlaag overheen afgezet. Daarna hebben er in de laagte
tot in de Romeinse tijd allerlei bedrijvigheden plaatsgevonden die in de opgraving hun sporen
hebben nagelaten in de vorm van waterputten, –kuilen en greppels. Deze horen in de
randzone van een nederzetting thuis die we wellicht meer naar het zuiden moeten zoeken, in
de richting van de kom van Udenhout. Ook aan de rand van het ven werd geakkerd. Zo
werden onder andere duivenboon, gerst, emmertarwe, pluimgierst en lijnzaad verbouwd, alle
voor die periode gebruikelijke producten. In de loop van de Romeinse tijd is het enige
eeuwen stil in het gebied en kan het bos regenereren. Tot er in de vroege middeleeuwen
weer menselijke activiteiten plaatsvinden.
Een boomstamtrap in het ven
Bij de opgraving Vincentius is een bijzondere vondst gedaan, namelijk een 1,9 meter lange
eiken boomstamtrap. De trap lag plat in het veen en was door de natte omstandigheden
goed bewaard gebleven. We moeten eigenlijk spreken van een boomtaktrap, want hij is
gemaakt van een forse, gekliefde boomtak. In het hout waren drie uitgehakte treden
aanwezig. Aan de hand van de bewerkingssporen op het hout kon vastgesteld worden dat
de treden met een ijzeren bijl met een vlakke bijlsnede uitgehakt waren. Het aardewerk dat
bij het hout werd gevonden dateert de trap in het laatste kwart van de 3e eeuw voor Chr.
Dergelijke eenvoudige trappen zullen in de prehistorie veel zijn gebruikt, maar worden toch
niet veel gevonden. De oudste dateert uit de bronstijd en is gevonden in Tiel-Medel. In OssUssen zijn wel meerdere trappen uit verschillende perioden van de ijzertijd gevonden.
Meestal worden ze in een waterput aangetroffen en hebben dan een functie gehad in het
bereiken van het water bij een lage waterstand in de put of bij het schoonmaken ervan. De
houten trap uit Udenhout is geconserveerd en wordt bewaard in het provinciaal
archeologisch depot in ’s-Hertogenbosch.
Een houten constructie aan de rand van het ven
Een andere bijzondere vondst in de opgraving Vincentius zijn de resten van een kleine,
houten steiger of platform met minimaal gereconstrueerde afmetingen van 0,60 x 1,40 meter.
De constructie bestond uit enkele verticaal geplaatste planken en palen, deels nog in hun
originele positie, deels verspoeld. Onderzoek van het hout leerde dat hier oud
constructiehout was hergebruikt, vooral eik, maar ook berkenhout en wilgenhout. Een plank
vertoonde nog een uitsparing van een stekverbinding. Het precieze uiterlijk en de functie van

24
de houten steiger of platform is voorlopig nog onduidelijk, ook omdat er in de literatuur maar
weinig parallellen te vinden zijn. We kennen enkele voorbeelden in Engeland en daar worden
ze soms met rituele handelingen in verband gebracht, zoals het offeren en deponeren van
voorwerpen in natte plaatsen zoals vennen of waterlopen. In Udenhout zijn daar geen
aanwijzingen voor gevonden. Het sloophout is door middel van jaarringenonderzoek
gedateerd in het begin van de 4e eeuw voor Chr. Maar omdat het hout hergebruikt is, moet
het platform in het veen wel jonger zijn, wellicht in de volle 4e eeuw voor Chr. Dus iets ouder
dan de houten boomstamtrap die hierboven is beschreven.
Udenhout in de middeleeuwen
In beide opgravingen aan de zuid- en noordkant van Udenhout zijn ook sporen uit de
middeleeuwen aangetroffen. Een aantal brandende kwesties bij het onderzoek van een dorp
als Udenhout is de vraag wanneer het dorp in de middeleeuwen is ontstaan. In 1233
vernemen we dat de abdij van Tongerlo rechten krijgt in het bos van Udenhout (‘silva de
Odenhout’). Oudere vermeldingen zijn bekend uit 1006 en 1050 (‘Fughtoute’ / ‘Uothenholt’),
maar niet iedereen herkent in deze verwijzingen de plaats Udenhout (bronnen 6). Wat ook
de uitkomst van de historische discussie wordt, duidelijk mag zijn dat de oudste vermelding
van een plaats niet ook de start van de bewoning aangeeft.
De opgraving Vincentius levert in dit verband nieuwe inzichten op voor het historisch dispuut.
De middeleeuwse sporen in deze opgraving zijn bescheiden van aard, maar wel zeer
interessant. Hiervoor werd al gemeld dat in de loop van de Romeinse tijd het gebied werd
verlaten. Maar al in de vroege middeleeuwen komt er weer bewoning in de omgeving voor,
getuige de vondst van een grote waterkuil uit deze periode. Op basis van een 14C-datering
wordt de kuil tussen 655 en 773 na Chr. gedateerd (bronnen 7). In de opgraving zijn geen
andere sporen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Dat kan betekenen dat het hier gaat
om een geïsoleerd fenomeen of dat andere middeleeuwse sporen simpelweg buiten de
opgraving liggen. Het onderzoek van de vulling van de waterkuil leert ons echter dat het wel
degelijk om een meer dan geïsoleerd verschijnsel gaat. De kuil bezat een humeuze laag en
botanische resten hieruit zijn onderzocht. Het onderzoek gaf aan dat in de vulling van de kuil
veel resten van water-, oever- en moerasplanten voorkwamen. Niet echt verwonderlijk in de
buurt van een ven. Wel bijzonder waren de sporen van cultuurgewassen, zoals pollen van
tarwe en rogge. Ook werden akkeronkruiden gevonden. Bij elkaar niet veel, maar voldoende
om vast te stellen dat in de buurt van de kuil, op de rand van De Brand, in de vroege
middeleeuwen werd geakkerd. Resten van mestschimmels wezen er dan weer op dat er in
dezelfde tijd in de buurt vee rondliep. Voldoende bewijs dat er al in deze periode volop
bedrijvigheid gaande was in de onmiddellijke buurt van de huidige dorpskern van Udenhout.
De omgeving was nog wel erg bosrijk getuige het spectrum van de aangetroffen pollen dat
voor 64% uit boompollen (vooral els en eik) bestond. Ook werd er een redelijke diversiteit
aan bosplanten vastgesteld, waaronder hulst, sporkehout, Gelderse roos en tweestijlige
meidoorn. Terug naar de kuil. Die mogen we wellicht interpreteren als een drenkkuil voor het
in het bos grazende vee. Van de vroegmiddeleeuwse nederzetting die in de nabijheid lag
worden hopelijke in de toekomst nog resten aangetroffen.
Houtkoolmeilers in Den Bogerd
Ook in de opgravingen Den Bogerd zijn intrigerende middeleeuwse vondsten gedaan. Hier is
een dertigtal kuilen gevonden die worden geïnterpreteerd als resten van houtkoolmeilers. In
meilers wordt vers hout omgezet in houtskool. Interessant zijn de dateringen voor de kuilen
die algemeen in de late middeleeuwen worden gedateerd. Er zijn grofweg twee typen meilers:
een kuilmeiler, uitgegraven in de ondergrond, of een standmeiler, gelegen op het oppervlak
en bedekt met bijvoorbeeld plaggen. De meilers van Den Bogerd behoren tot het eerste type.
Hoewel deze kuilen meerdere malen konden worden gebruikt, wijzen zij op een incidentele
productie van houtskool en niet op grootschalige productie. Het houtskool vertelt ons
daarnaast iets over de bomen die in de buurt stonden. Zo weten we dat er in ieder geval
eiken en beuken stonden (bronnen 8).
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Tenslotte
Alleen over Udenhout een uitgebreid archeologisch verhaal schrijven is zoals aangegeven
niet echt zinvol. Het gebied van Udenhout maakt deel uit van een breder archeologisch
landschap en de gegevens van de Udenhoutse vindplaatsen en opgravingen vormen een
onderdeel van een breed verhaal.
Een eigen accent kan wel gelegd worden wanneer we het ontstaan van het middeleeuwse
dorp Udenhout onder de loep nemen en ons de vraag stellen wanneer de bewoning van
deze nederzetting in de middeleeuwen van start is gegaan. Interessant is dan ook meteen de
confrontatie met de schaarse, niet altijd eenvoudig te interpreteren middeleeuwse bronnen
over de vroegste periode. De resultaten van de opgraving Vincentius tonen aan dat al in de
tweede helft van de zevende eeuw of in de achtste eeuw de plaats die nu Udenhout heet,
bewoond was. Veel vroeger dan de oudste vermeldingen van Udenhout in de geschreven
bronnen. Interessant is dat de bewoning in fors bebost gebied lag. Misschien mogen we hier
het silva of bos in herkennen wat in 1233 wordt genoemd. Maar ook deze informatie over het
vroegste Udenhout staat dan toch weer niet op zich zelf. We weten dankzij het recente
archeologisch onderzoek dat een heleboel van de dorpen en gehuchten in Tilburg en de
regio opklimmen tot in de Merovingische of Karolingische tijd. De vroegste middeleeuwse
bewoning in Udenhout past wellicht in een brede ontginningsgolf in de vroege middeleeuwen.
En wat te zeggen over de bewoning in de prehistorie? Er is dan natuurlijk nog geen sprake
van “Udenhout” in senso stricto, maar het geeft wel aan dat het Udenhouts landschap al
vroeg aantrekkelijk was voor wonen en boeren. De houten constructie in het ven bij
Vincentius en ook de boomstamtrap, beiden uit de ijzertijd, geven aan dat er een uitgebreid
en optimaal gebruik werd gemaakt van wat het landschap te bieden had. Maar al enkele
eeuwen eerder worden de door het landschap geboden mogelijkheden ten volle benut voor
het boerenbedrijf. De bewoning uit de late bronstijd aan de Roomleij is slechts een klein tipje
van de sluier die het Udenhouts bodemarchief in deze zin nog te bieden heeft.
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Overzicht van de oudste hoeven
van Udenhout en Biezenmortel
Waalwijkseweg – Houtsestraat – Loonse Molenstraat (hoofdstuk 1 – 9)
Loonsehoek – Oude Bosschebaan – Zandkant (hoofdstuk 10 – 21)
Gijzelsestraat – Hooghoutseweg – Brabantshoek (hoofdstuk 22 – 29)
De Mortel – ’t Winkel – Winkelsehoek (hoofdstuk 30 – 36)
Molenhoefstraat – Slimstraat – Groenstraat – Biezenmortelsestraat (37 – 52)
Schoorstraat – Kreitenmolenstraat – Berkhoek (hoofdstuk 53 – 59)
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Hoofdstuk 1

Nummer 1 aan de Waalwijkseweg

Herlaerbosch
Vroegste vermelding
1388
Vroegst bekende eigenaar
Hessel Snabbe
Beschrijving van de hoeve
Het is 10 februari 1448 als Aleidis, de weduwe van Jacob Hessel Snabbe, een hoeve
verkoopt aan Gijsbert Govert vanden Broeck. De hoeve in kwestie lag tussen een hoeve van
de Abdij van Tongerlo en de Groenstraat (nu Molenhoefstraat) en de Houtsestraat (nu
Waalwijkseweg) en een hoeve van Arnold de Molder en Jan die Bont. Een akte uit 1391
noemt Hessel Snabbe, de vader van de genoemde Jacob, als buurman van een hoeve die
gelegen was naast de hoeve van Willem van Gestel aan de Waalwijkseweg (hoofdstuk 3).
Dat zou betekenen dat de hoeve Herlaerbosch toen al in zijn bezit was. Het is jammer
genoeg nog niet bekend hoe hij deze hoeve in handen heeft gekregen.
In 1438 staat Jacob Hessel Snabbe al genoemd als eigenaar van deze hoeve. In 1445
verkoopt Hessel, een van de zonen van Jacob Hessel Snabbe, zijn deel in dezelfde hoeve
aan zijn broer Dirck.
Op 18 september 1500 verkopen de erfgenamen van Gijsbert vanden Broeck de hoeve aan
Willem Heijmerick Willems. Bij deze verkoop hoorden nog diverse andere percelen in de
Groenstraat, in het Aschot en de Legrijt, maar ook een huis in Berkel. Deze goederen, naast
de hoeve op de hoek van de Molenhoefstraat en de Waalwijkseweg, kwamen allemaal van
andere personen en maakten daarom geen deel uit van het oorspronkelijke goed van Jacob
Hessel Snabbe dat in 1448 werd gekocht.
Toch is er iets merkwaardigs aan de hand. Het cijnsboek van de hertog, dat in 1522 begint,
somt maar liefst zeven posten op die te maken hebben met de manso dicto herlair bosch.
Dan blijkt dat daar ook goederen onder Berkel bij zitten. Andere bronnen noemen ook
verkopingen in herlaer bosch die in Berkel gelegen zijn. Het is goed mogelijk dat de hier
genoemde Udenhoutse hoeve deel heeft uitgemaakt van een groter bezit dat zich over de
grenzen van Udenhout uitstrekte. Er zijn vermeldingen in Berkel, aan de andere kant van de
huidige Molenhoefstraat, en deels in Tilburg, vermeld in 1541.
De zeven cijnsposten in het cijnsboek van 1522 werden betaald door Agnes, de weduwe van
Willem Heijman Willems. Na haar zijn het Joannes en Judoca, kinderen van Bartholomeeus
Janssen, die drievierde deel van de cijns betalen. Het overige vierde deel wordt door de
zes kinderen van wijlen Jacob Janssen van Gestel betaald.
In de 17de eeuw is de hoeve helemaal versnipperd.
Nummer 1
De oude boerderij Herlaerbosch ligt in de westhoek van de Molenhoefstraat en de
Waalwijkseweg. We vinden er de woningen Waalwijkseweg 2, 4 en 6. Het gebied en
specifiek de boerderij aan de Waalwijkseweg 2 staat in het dorp bekend als "Nummer 1".
Rond 1800 kregen alle huizen in Udenhout en Biezenmortel een nummer. Men begon bij de
eerste woning aan de Waalwijkseweg. Die kreeg nummer 1. Zo ging men het dorp rond,
vanaf de Waalwijkseweg over de Houtsestraat en de Molenstraat naar de Oude
Bosschebaan, etc. Alle huizen die men tegenkwam kregen een opvolgend nummer. Deze
nummers werden tot de invoering van het kadaster ook gehanteerd in notariële akten.
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Waalwijkseweg 2
De oude hoeve Waalwijkseweg 2 is in 1832 eigendom van de weduwe Van Rijswijk, spinster
van beroep. In 1837 wordt de Berkelse landbouwer Hendrik Robben eigenaar en daarna zijn
weduwe Maria Schapendonk. In 1866 brandt de boerderij af en in 1867 is er een nieuwe
boerderij gebouwd. In 1867 vindt de erfdeling plaats en komt de boerderij in handen van
zoon Willem Robben. Zijn dochter Jenneke huwt Willem Bertens (broer van Bart van Peere
Bertens uit Biezenmortel). Sindsdien hoort de woning Waalwijkseweg 2 bij de familie
Bertens. Willem Bertens (1864-1942) en Jenneke Robben (1868-1960) hebben er een gezin
van acht kinderen grootgebracht, vier jongens en vier meisjes: Miet (huwt Marinus Swaans),
Willem (huwt Pietje Burgmans), Jans (huwt Hendrik Verhoeven), Mien (huwt Jan van Erp),
Peer (huwt Pietje Denissen), Anna (huwt Jan Burgmans), Jos (huwt Jans van den
Bersselaar) en Ries (huwt Cor Schellekens). De acht broers en zussen zijn allemaal op
respectabele leeftijd overleden: Miet 80, Willem 96, Jans 87, Mien 93, Peer 89, Anna 97, Jos
83 en Ries 94. Jos bleef op de ouderlijke boerderij.
Waalwijkseweg 6
In 1703 verkopen Willem Maas en Willemke Joost Brabants aldaar een huis, varkenskooi,
hof, weiland en akkerland aan Anthony van den Boer. Anthony en zijn vrouw Engel
Verhoeven wonen zelf in een huis aan de Kruisstraat (nabij het Kruispunt) en verhuren de
woning aan de Waalwijkseweg. In 1739 is de huurder de 28-jarige Johan Jan Frans Wouters,
die dan herbergier blijkt te zijn en er een cafeetje heeft met de naam 't Wit Leeuwke.
Via erfenis en huwelijk komt de woning in handen van de familie Robben. Adriaan Robben
woont op 't Heuveltje in Berkel, Udenhoutseweg 4. Hij overlijdt in 1847. Uit zijn erfenis komt 't
Wit Leeuwke eerst in handen van zijn beide kinderen Francis en Wilhelmina en na het
overlijden van Francis in handen van Wilhelmina en haar halfbroer Willem Robben, gehuwd
met Cornelia van den Boer, een zus van frater Andreas van den Boer. Dit echtpaar laat in
1886 de oude schuur bij 't Wit Leeuwke slopen en bouwt er een nieuwe Vlaamse schuur. Via
dochter Maria, getrouwd met Cornelis Burgmans, komt de woning in handen van de familie
Burgmans. Al die tijd wordt de woning verhuurd. Van 1876 tot 1954, 78 jaar lang, is de
familie Van Beek de huurder. Deze familie trekt in 1954 naar de Kreitenmolenstraat, waar zij
een oliehandel beginnen. Latere bewoners zijn de families Hoes, De Vries, De Wit en
Polman. Sinds 1973 is Waalwijkseweg 6 een rijksmonument.
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Hoofdstuk 2

Drie hoeven aan de oude weg van Oisterwijk naar Waalwijk

De Tongerlose hoeven
De hertog schakelt kloosters in
Om zijn nieuw verworven gebieden tot economische groei te brengen gebruikt de hertog van
Brabant onder meer de kloosters in zijn hertogdom. Deze kloosters waren vaak ook belast
met de zielzorg in de steden en dorpen. In 1231 schenkt Hendrik I, hertog van Brabant, aan
de Abdij van Sint-Gertrudis in Leuven (toen de hoofdstad van het hertogdom Brabant) het
patronaatsrecht van Oisterwijk. Voortaan zou die abdij de pastoors van de parochie
Oisterwijk leveren. Later krijgt die abdij ook de tienden uit Oisterwijk. Uit deze belasting,
eentiende deel van de opbrengsten van het land, betaalt de abdij het onderhoud van de
parochie, de kerk en de pastoor.
Tongerlo verwerft bezit in Udenhout
De Abdij van Tongerlo ontvangt van hertog Hendrik I in 1232 het recht van houtkap in
stukken van het bos van Udenhout. Welke gedeelten dat precies zijn, is niet duidelijk. Op de
valreep van de 13de eeuw, in 1299 (of 1290, hier spreken de bronnen elkaar tegen),
ontvangt Tongerlo van hertog Jan II ook nog eens acht hoeven land om te ontginnen. We
weten niet waar die hoeven gelegen hebben, evenmin of de hoeven een aaneengesloten
stuk grond vormden. Overigens, de hertog deed niet uitsluitend aan liefdewerk; de abdij
moest uit deze schenking wel een jaarlijkse cijns van 12 schellingen voor elke hoeve betalen.
De term 'hoeve' sloeg in dit geval niet op een volledig uitgeruste boerderij maar stond gelijk
aan een oppervlaktemaat. Nieuw land dat men wilde gaan ontginnen werd ge"hoefslaagd".
Een omvangrijk terrein maakte men bouwrijp door de percelen letterlijk af te palen en te
verdelen in hoeven. Een hoeve noemde men in het Latijn een mansus terre, vertaald een
hoeve lands. Het perceel moest groot genoeg zijn, zodat er een huishouden van kon leven.
Zo'n hoeve kende verschillende soorten grondgebruik. Het akkerland was vanzelfsprekend
nodig voor de graanbouw. Weilanden en beemden voor het vee en het hooi. Het vee was
onmisbaar vanwege de voortdurende noodzaak om het land door bemesting vruchtbaar te
houden. De mest van het vee dat in de stal stond, diende vermengd te worden met allerlei
rouware of straaisel. Dat haalde men van de heivelden, onder de heggen, uit de sloten en
elders van het land. Er was hout nodig voor de kachel, het bakhuis, voor het onderhoud aan
huis en haard, voor de heiningen. Turf diende als brandstof, stro als dakbedekking. Het
kwam dan ook maar zelden voor dat al het land van een hoeve aan elkaar lag. In Udenhout
lagen de moervelden vooral in en rond den Brand. Aan geschikt weiland ontbrak het nogal
eens zodat menig hoeve ook hooibeemden bezat in het poldergebied bij Waalwijk.
Tongerlo maakt zijn bezit productief
Op 4 mei 1306 maakt de Abdij van Tongerlo het bezit in Udenhout te gelde. Diederik vanden
Venne koopt 24 bunder bij het bos (iuxta quoddam fossatum) en Henrick Toyte 12 bunder in
Aschhout. Zij moeten die grond ontginnen en er gebouwen op plaatsen. Diederik betaalt
daarvoor jaarlijks een pacht van 14 pond zwarte tournooisen en 12 kapoenen en Henrick 10
zwarte tournooisen. Op dezelfde dag krijgt Jan Lumbart van Berkel de helft van het bos van
Udenhout voor een periode van 4 jaar. Daarna komt het weer in handen van de abdij. Hij
verkrijgt daarmee het recht van houtkap.
Behalve de hertog schenken ook particulieren delen van hun bezit aan de Abdij van
Tongerlo. Vooral in het begin van de 14de eeuw breidt Tongerlo zijn bezit uit door diverse
schenkingen, vaak door getrouwen van de hertog die hem steunden in zijn plannen. Het is
niet altijd duidelijk of deze giften vrijwillig waren uit religieuze motieven, bijvoorbeeld het
vergoeden van een familielid dat in het klooster trad (een soort van bruidsschat) of hun
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oorsprong vonden in (zachte) dwang van de hertog. Zo verkoopt Jan Blonde uit Waalwijk op
30 oktober 1309 een erfpacht van 29½ mud en 4 lopense rogge uit 3½ hoeven in Udenhout
aan de abt van Tongerlo. Hij had vier hoeven in het bos van Udenhout drie jaar eerder
gekocht. In september 1316 verkoopt Albertus Vette grond aan Tongerlo. De 5 dochters van
Johannes Back doen hetzelfde in december van dat jaar.
In 1314 verkoopt de Abdij van Tongerlo weer 35 bunder uit hun groeiende bezit in Udenhout
aan 12 particulieren. Deze percelen zijn belast met een erfelijke cijns die eeuwenlang te
volgen is in de cijnsregisters van het archief.
De hoeven in Udenhout
De Tongerlose hoeven worden niet verkocht uit het bezit van de abdij, maar blijven in hun
handen. Ze verpachten die hoeven om op die manier inkomsten te verkrijgen. Om die reden
is het niet mogelijk met zekerheid te zeggen wie de oudst bekende eigenaar is. Voor dit boek
is dat de Abdij van Tongerlo omdat de eerdere eigenaar, degene die de hoeven heeft
geschonken, niet met zekerheid te herleiden is. Gezien het feit dat het drie hoeven zijn,
waarvan er eentje zo omvangrijk blijkt dat er in de 17de eeuw twee hoeven van zijn gemaakt,
ligt het voor de hand om de 3,5 hoeven die Jan Blonde aan de abdij verkoopt tegen een
erfpacht als meest waarschijnlijke herkomst aan te zien. Maar dat is vooralsnog niet te
bewijzen.
We beginnen met de Tongerlose hoeve aan de Waalwijkseweg.
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Aan de Waalwijkseweg

De eerste van drie Tongerlose hoeven
Vroegste vermelding
14de eeuw
Vroegst bekende eigenaar
Abdij van Tongerlo
Vroegst bekende pachter
Jutta Herman Vrieze, weduwe van Berthout Groet Wouters. (1401)
Beschrijving van de hoeve
Van omstreeks 1559 is er een beschrijving van de landerijen die bij deze hoeve horen. Het
gaat hierbij om 4,5 mudzaad land, roglant, weijlant ende heijveldekens, die bij de hoeve en
de gebouwen liggen. Daarbij nog twee bunder weiland, gelegen aan de Schoerstraet en nog
anderhalve bunder weiland in den cuijlen. In Tilburg ligt nog meer dan veertien bunder
heiveld die bij deze hoeve hoort, aan de Tilburgse kant van de Houtsestraat. Tot slot heeft
deze hoeve een perceel in de Aschot, namelijk een halve bunder hooibeemd.
In de registers van Tongerlo zijn sporen bewaard gebleven van de pachters van de
Tongerlose hoeven. Het bepalen van wie op welke hoeve aan het werk was, blijft moeilijk
vast te stellen. Toch heeft het er alle schijn van dat op deze hoeve in 1401/1402 de weduwe
van Berthout Groet Wouters (relicta Bartoldi) de pachter is. Zij verschijnt in de volgende
registers met enige regelmaat als pachter en in 1416/1417 is het haar zoon Walteri Bartoldi
die als pachter staat vermeld. Die naam komen we in de daaropvolgende registers niet meer
tegen.
Vanaf 1430/1431 is opnieuw een Bertoldo colonus (=pachter) genoemd als pachter. Dat zou
de zoon van Walter Bartoldi kunnen zijn. Zijn naam komt voor tot in het register van
1444/1445. Daarna zijn er geen gegevens meer vastgelegd.
Agnes, dochter van Berthout Wouter Berthouts Groet Wouters, trouwt met Willem Nicolaes
Wouter Zegers. Hij is de pachter die in 1533 wordt genoemd.
Weer later is hun zoon Nicolaas de pachter. Van hem is een ongedateerd pachtcontract
bewaard gebleven uit omstreeks 1540. Zijn zoon Willem tekent een pachtovereenkomst met
de abt van Tongerlo op 23 mei 1548 waarbij zijn zwager Dirck Jan Roetarts een van zijn
borgen is. Hij vernieuwt dat contract in 1556 en 1565.
Daarna gaat de hoeve uit de familie Zegers en is Marcelis Hendrik Otten, afkomstig uit
Hilvarenbeek, vanaf 1576 de nieuwe pachter. Zijn zoon Jacob is de volgende pachter en
diens weduwe bestierde de hoeve als die in 1658 wordt verkocht aan Willem Vincent baron
van Wittenhorst. De hoeve is dan in niet al te beste staat: Vervallen huijs ende schueren,
seer weijnigh hout en tlandt meest bij malcanderen.
Het oude Weverspad
De eerste Tongerlose hoeve strekte zich qua grondgebied uit vanaf de Waalwijkseweg tot
heel dicht bij de Kuil. Over de hele lengte liep nagenoeg precies in het midden een pad met
de naam Weverspad. Dit pad kwam in de Kuil uit tussen de woning waar vroeger Jos
Dekkers woonde en het timmerbedrijf van Pierre de Kok, waar recent nieuwe huizen zijn
gebouwd. Halverwege dat pad kruiste het een karrespoor met de naam Willigsteeg richting
Molenhoefstraat (dat uitkwam tussen de boerderijen van Burgmans en Van Roessel) en een
pad richting de boerderij van Jan (van Betjes) Verhoeven in de Kuil. Aan deze kruising stond
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een drie-onder-een-kapwoning. In de tijd dat Sjef Boers en zijn vrouw Marie van Kempen en
hun vier kinderen er woonden, gebruikten ze een woning om te wonen, de tweede om te
slapen en de derde als stal en schuur. In 1971 woonde Kees op ’t Hoog in dat huis, dat toen
het postadres Waalwijkseweg 12 had. In dat jaar verhuisde hij naar Haaren, waarna de
eigenaar het huis verkocht.
De Zwaluw
Op de locatie van de oude eerste Tongerlose hoeve vinden we meerdere woningen. Het
gaat om de boerderij Waalwijkseweg 8, de daarachter gelegen boerderij Waalwijkseweg 10
en het naastgelegen modern woonhuis op nummer Waalwijkseweg 12.
In 1832 is sprake van een hoeve in eigendom van rentenier Johannes van Surpele, gehuwd
met Jacoba Mechtilda Maria van Half-Wassenaar. Later vererft de hoeve naar haar zuster
Rufina Jacoba Maria Half-Wassenaar van Onsenoort, gehuwd met J.C.B. van Bommel. Hun
dochter Colette trouwt met Piet de Roock. In 1870 is de hoeve eigendom van hun
kleindochter Maria Rufina Jacqueline Petronella de Roock, echtgenote van jonkheer
Georges F.J. ’t Kint de Roodebeke, wonende te Brussel. Ze verkopen de hoeve aan Willem
Hamers en Cornelia Vermeer, landbouwers op de Berkelse Heikant. De familie Hamers
bouwt ter plaatse twee nieuwe woningen, zodat er in 1899 sprake is van drie woningen. Een
van die drie woningen is in elk geval de boerderij Waalwijkseweg 10 en een van de drie is in
elk geval de in de vorige alinea al genoemde drie-onder-een-kap-woning op de kruising van
het Weverspad met de Willigsteeg.
De familie Hamers verkoopt het grootste deel van hun hoeve – namelijk alles behalve de
drie-onder-een-kapwoning – aan Cornelis en Gerardus van der Meijden, twee zonen van Jan
van der Meijden (geboren te Esch) en Hendrika van Lier. Aanvankelijk wonen ze in de
boerderij Waalwijkseweg 10, maar in 1932 bouwen ze een nieuwe boerderij Waalwijkseweg
8, pal voor de boerderij op nummer 10. Bij het huwelijk van Graard splitsen ze de hoeve in
twee delen, Graard komt te wonen op de nieuwe boerderij op nummer 8 en Kees gaat
boeren op nummer 10.
In 1951 overlijdt Kees en later komt zijn zoon Piet van der Meijden, gehuwd met Jo van
Rijswijk, die er in 1973 hun kaasboerderij De Zwaluw beginnen, die op z’n hoogtepunt 20
medewerkers telt en waartoe veel bedrijfsruimten op het terrein zijn gebouwd.
In 1972 komt de dan al sterk in verval geraakte drie-onder-een-kapwoning te koop. Verkoper
is de familie Van Riel – van Laarhoven, die het had gekocht van Mieke den Haomer uit
dezelfde hiervoor al genoemde familie Hamers. Piet van der Meijden koopt die drie-ondereen-kapwoning, laat het slopen en trekt de grond bij zijn bedrijfsterrein.
De boerderij Waalwijkseweg 8 gaat in 1965 over van vader Graard op zoon Cees van der
Meijden. Cees stopt in 1972 met zijn boerenbedrijf, blijft er wel wonen en verhuurt de
bedrijfsgebouwen. Hij verkoopt de grond naast de boerderij. Koper is Piet van der Meijden
die op die grond in 1994 de moderne woning Waalwijkseweg 12 bouwt, waarna hij in 1993
Waalwijkseweg 10 ombouwt tot kantoor en kantine voor zijn kaasmakerij.
In 1996 overlijdt Piet van der Meijden. Twee jaar later is kaasfabriek De Zwaluw verkocht
aan Campina. In 2006 is Waalwijkseweg 12 verkocht aan derden en enkele jaren daarna ook
Waalwijkseweg 10.
In 2013 heeft Cees, zoon van Graard van der Meijden, de boerderij Waalwijkseweg 8
verkocht aan zijn neef Kees, zoon van Piet van der Meijden. Die heeft een onderneming op
het Udenhoutse industrieterrein en hij gebruikt de bedrijfsruimten aan de Waalwijkseweg
voor opslag.
Wie de situatie ter plekke bekijkt staande op de Waalwijkseweg zal zien dat de schuur achter
de boerderij Waalwijkseweg 8 niet precies recht achter de boerderij staat, maar een beetje
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schuin. De boerderij staat evenwijdig aan de Waalwijkseweg, de schuur staat evenwijdig aan
de Waalwijksebaan (de zandpad op korte afstand van de Waalwijkseweg). Ook de oude
hoeve stond net als de schuur evenwijdig aan de Waalwijksebaan.
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Hoofdstuk 3

Aan de Waalwijkseweg

De hoeve van Willem van Gestel
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Willem van Gestel
Beschrijving van de hoeve
Het cijnsboek van de hertog van Brabant dat begint in 1340 bevat een cijnspost van 10
nieuwe schellingen, 4 penningen en 1 oort ten laste van de hoeve van Willem van Gestel. In
het register van 1380 betaalt Willem van Gestel nog 8 schellingen 3,5 penning en 1 oort.
Bertold Back betaalt dan 2 nieuwe schellingen namens Willem van Gestel. Blijkbaar is een
klein deel van de hoeve van Willem van Gestel overgegaan naar Bertold Back. In het vervolg
blijft die scheiding ook bestaan. Mogelijk is er een verband met een akte uit 1349 waarin zijn
schoonzus Gudelt Bertout Bac van Westtilborch verklaart zes oude ponden schuldig te zijn
aan Willem van Ghestel. Het onderpand van deze schuld is een erf in Udenhout.
Het is waarschijnlijk dat de genoemde Willem Jan van Gestel uit 1340 de vader was van
onder andere Jan van Gestel, de pastoor van Tilburg in de tweede helft van de 14de eeuw.
Zijn neef Thomas van Gestel volgt hem op na de dood van Jan in 1395. Dat verklaart
waarom de helft van de hoeve aan de Houtsestraat in handen komt van de investiet
(=pastoor) van Tilburg waarvoor de Abdij van Tongerlo de cijnzen betaalt. De Abdij van
Tongerlo levert de pastoors voor de parochie Tilburg. Het cijnsboek uit 1448 noemt Magistro
Thoma investito de Tilborch.
Mogelijk is Aleidis Bac, echtgenote van Willem Jan van Gestel, de dochter van Bertold Back
die al in 1380 een deel van de hoeve in bezit heeft gekregen. Een akte in 1354 spreekt over
deze familie Bac, waaronder Berthout (of Bertold), die een erfpacht overdraagt aan hun
zwager Engbrecht Diederic Smets, uit een hoeve daer Willem van Gestel op woent in
Udenhout. Deze Willem van Gestel heeft ook een zoon Franco, die Vranck van Gestel kan
zijn, genoemd in 1424.
De cijnsboeken van de Abdij van Tongerlo laten ook tekenen zien van een splitsing van deze
hoeve. In hun oudste register uit 1362 betaalt Willem van Gestel een cijns van tien
schellingen aan de abdij. Het tweede register begint in 1385 en daar staat een aantekening
bij over de investiet Joannes van Gestel, zijn zoon. Het daaropvolgende register begint in
1430 en daar is de cijns gesplitst in twee cijnzen van vijf schellingen. De eerste helft betalen
de kinderen van Johannes van Gestel, het tweede deel de pachter van de pastoor van
Tilburg. Joannes van Gestel wordt in 1365 pastoor van de parochie Tilburg en blijft dat tot
aan zijn dood in 1395. Daarna is de hoeve ongetwijfeld onder de erfgenamen verdeeld.
Na deze verdeling verkopen drie kinderen van Willem, Agnes, Jutta en Willem hun deel aan
de Abdij van Tongerlo. De exacte verdeling is tot in detail beschreven in een akte van de
schepenbank van 's-Hertogenbosch. Op 21 februari 1399 leggen zij vast welke deel van de
hoeve aan de abdij toekomt en welk deel aan Jan Willem van Gestel ten deel valt en welke
helft aan Heer Maes (Thomas), pastoor van Tilburg en zijn familie.
Op het deel van Jan Willem van Gestel staat het bouhuys mette camere en ook de langhen
stal ende dat backhuys ende twee poirtkens, met al het hout. De hoeve had ook nog een
schuyre ende die schaepskoye ende dat torffhuys die naar de andere helft gaan. Zijn deel
was zeven lopense land minder groot dan de andere helft.
Mogelijk heeft de Tilburgse pastoor een of meer kinderen gehad. In 1415 verkoopt Jan van
Ghestel zoon van wijlen Jan van Ghestel Willemssoen 42 eikenbomen en een beukenboom
op zijn hoeve in Udenhout. Het kan ook zijn dat er twee zonen Jan zijn geweest.
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Op 7 mei 1419 verkopen Jan en Willem, zonen van wijlen Jan van Gestel, aan Jacop
Scheijven, Willem die Becker, Gerit van Meijelsfort en Claes Colen 50 eikenbomen van hun
hoeve tussen twee hoeven van Tongerlo. Een paar maanden later in 1419 verkoopt Willem
Jan van Gestel zijn helft van deze hoeve aan Anthonius Jan Tonsus. Daar staat als
plaatsaanduiding bij dat de hoeve loopt van de straat tot aan het erf de Kuel. Antonius
Tonsus op zijn beurt draagt zijn deel in 1424 op aan Willem van Ghent, ridder. Hij verklaart
dan dat het de oude hoeve van Vranck van Gestel is. Aan wie Willem van Ghent het
overdraagt of verkoopt, daar zijn nog geen bronnen van bekend.
Het cijnsboek van de hertog uit 1448 laat zien dat het bezit van Willem van Gestel is
verdeeld. Henrick Jan van Buedel, blijkbaar de nieuwe eigenaar, betaalt het deel dat eerder
door Jan en Willem van Gestel werd betaald, namelijk uit de helft van de hoeve uit 1380: vier
nieuwe schellingen en negen penningen. De abt van Tongerlo betaalt namens de pastoor
van Tilburg in totaal 35 penningen en 2,5 oort uit de hoeve van Willem van Gestel. Het
register laat zien dat het drie kinderen van Willem van Gestel zijn geweest, namelijk Agnes,
Jutta en Willem die hun deel hebben overgedragen aan Tongerlo. In het cijnsboek van 1522
betaalt aanvankelijk Adriaan Nicolaas Sterts de vier schellingen en negen penningen en later
zijn kinderen en kleinkinderen.
Hetzelfde valt te lezen in het cijnsboek van Tongerlo dat begint in 1435. Daarin betaalt
Henricus van Budel de halve cijns. In het register van 1463 staan Adrianus Nicolaas Sterts
en Katharina Nicolaas Sterts als cijnsbetalers genoteerd. De overeenkomst met de
hertogelijke cijnsregisters is te sterk om toevallig te zijn.
Kaasboerderij Mathijssen
In 1832 is de hoeve in bezit van de weduwe Willigen Barbara Jacoba Half-Wassenaar van
Onsenoort. Door erfenis komt de hoeve in 1869 in eigendom van de hoogwelgeboren
vrouwe Julia Maria Clara Half-Wassenaar van Onsenoort, douairière van de
hoogwelgeboren jonkheer meester Leopoldus Antonius Arnoldus de la Court, grondeigenaar,
wonende te 's-Hertogenbosch. In 1894 erft dochter Maria, getrouwd met Ludovicus van
Pottelsberghen de la Potterie, de boerderij. In 1896 kan huurder Willem van Laarhoven de
hoeve kopen. Hij heeft vijf kinderen: Cornelis, Anna Maria, een dochter getrouwd met
Franciscus Mathijssen, een dochter getrouwd met Marinus Vermeer (Loonsehoek 1) en een
dochter getrouwd met Harrie Vermeer (Schoorstraat 26).
In 1930 staat de boerderij op de hoeve van Gestel gezien vanaf de Waalwijkseweg achterin.
In die tijd woont daar de familie Vorstenbosch. Later is een nieuwe boerderij dichter bij de
straat gebouwd. De oude schuur van de oude boerderij staat er nog.
In 1938 is er in de kadasterregisters sprake van twee huizen.
Bij de erfdeling van 1944 wordt de hoeve in twee gedeeld, een deel Waalwijkseweg 14 en
een deel Waalwijkseweg 16. Waalwijkseweg 14 wordt geërfd door schoonzoon Marinus
Vermeer en Waalwijkseweg 16 wordt geërfd door schoonzoon Frans Mathijssen. Die kan in
1958 ook het naastgelegen deel Waalwijkseweg 14 kopen van zijn zwager.
Later gaat de boerderij over op zijn zoon Bertus Mathijssen.
Aan de Waalwijkseweg 16 vinden we kaasboerderij Mathijssen. In 1978 besloten de ouders
van Joris Mathijssen een gedeelte van de door hun 60 koeien geproduceerde melk te
gebruiken voor kaasproductie. Aan de Waalwijkseweg 16 werd een kleinschalig
kaasfabriekje opgezet met als middelpunt een teakhouten kaastobbe. Inmiddels is het
fabriekje uitgegroeid tot een weliswaar kleinschalig maar in zijn soort modern en technisch
uitgekiend bedrijf.
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Hoofdstuk 4

De tweede van drie Tongerlose hoeven

De Geel Hoef
Zie ook hoofdstuk 2.
Vroegste vermelding
14de eeuw
Vroegst bekende eigenaar
Abdij van Tongerlo
Vroegst bekende pachter
Jan de Meijer in 1533
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve ligt op het punt waar de Waalwijkseweg overgaat in de Houtsestraat.
Uit een beschrijving uit omstreeks 1559 blijkt dat het land rondom de hoevegebouwen in de
vorm van een singel ligt. Daar liggen dan achtereenvolgens 2,5 lopense akkerland, 2
lopense heiveld, 18 lopense akkerland, 7,5 lopense akkerland, 6 lopense weiland en tot slot
2 hoefkens samen 5 lopense. Dan is er nog een weiland van 2,5 bunder, nog een weiland
genaamd dossenweije van 3,5 bunder, en het heiveld genaamd dat lege velt, dat ligt naast
de hoeve van Gijsbert de Meijer die het deels ook gebruikt, groot 4 bunder. Dan nog een
hoofken genaamd den langen hoff bij de Houtsestraat, groot 3 lopense. Onder Tilburg een
heiveld van 2 bunder en dan weer in Udenhout een beemd van 2 bunder genaamd
tharentsche broeck, een halve bunder beemd op de groote hessels donck en 11 bunder
beemd in het dongensche broeck, deels in gebruik door Claes Willems in Udenhout en Jan
Willems in Tilburg.
In 1533 staat Jan de Meijer als pachter van deze hoeve te boek. In 1548 verlengt hij zijn
pachtcontract voor de laatste keer, want in 1553 en later wordt Wouter Henricx als pachter
genoemd.
Bij de verkoop van de hoeve in 1658 is Huijbert Jan Piggen de pachter. Dan is er opnieuw
een beschrijving van de hoeve en bijbehorende landerijen gemaakt. Deze pachthoeve is er
dan belabberd aan toe. De hoeve van Huijbert Jan Piggen, gelegen aan de Houtsestraat,
had een heel vervallen huise ende schuer, 150 off 200 boomen maer seer dun ende
onbequam tot timmerhout en het land meest bijeen.
Burgemeester van Oisterwijk laat een nieuwe boerderij bouwen
In 1832 is de hoeve in bezit van Johannes Josephus Surpele, rentenier in 's-Hertogenbosch.
Hij is gehuwd met Jacoba Mechtilda Maria Half-Wassenaar. Door erfenis komt de hoeve in
1869 in eigendom van de erfgenamen van zijn zuster de hoogwelgeboren vrouwe Everarda
Francisca Half-Wassenaar van Onsenoort, gehuwd met Augustinus Theodorus baron van
Rijckevoorsel van Kessel, ontvanger der directe belastingen te Sint-Michielsgestel. Daarna
gaat de hoeve over op hun zoon Victor Marie van Rijckevoorsel van Kessel, wethouder te
Hees bij Nijmegen en later burgemeester van Oisterwijk van 1881-1886. In 1896 wordt de
oude boerderij gesloopt en een nieuwe gebouwd. De “eerste steen” van die verbouwing is
nog steeds in de gevel naast de voordeur te zien. Er staat de volgende tekst op: V.M.v R v K.
18 1/5 96. De datum is 1 mei 1896 en de letters staan voor Victor Marie van Rijckevoorsel
van Kessel. In 1909 verkoopt Victor van Rijckevoorsel van Kessel de boerderij aan
Alexander Joseph Verheijen, de bewoner van het kasteel van Loon op Zand. Die verkoopt in
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1911 de boerderij door aan de huurder Willem van Laarhoven, die 15 jaar eerder ook al de
naastgelegen hoeve van Gestel had gekocht. Willem heeft vijf kinderen: Cornelis, Anna
Maria, een dochter getrouwd met Franciscus Mathijssen, een dochter getrouwd met Marinus
Vermeer (Loonsehoek 1) en een dochter getrouwd met Harrie Vermeer (Schoorstraat 26).
Boerderij de Geel Hoef wordt in 1942 eigendom van de oudste broer en zus, Cornelis en
Anna Maria, beiden ongehuwd, die er ook wonen. In 1958 wordt de boerderij verkocht aan
zwager Marinus Vermeer van de Loonsehoek 1. Marinus heeft vijf kinderen: Jos of Adriaan
of Ad (Loonsehoek 1), Cor, Jac (Schoorstraat 26), Wim (Loonsehoek 1) en Sjan (Slimstraat
76). Dochter Cor huwt Kees Burgmans, die in 1968 eigenaar wordt van de Geel Hoef.
Pijnekermis
De boerderij Kuil 37 staat in Udenhout nog altijd bekend als de Geel Hoef en ligt bij de Tsplitsing Kuil – Houtsestraat – Waalwijkseweg. De boerderij wordt bewoond door Jan
Burgmans. De huidige boerderij staat niet op de locatie van de oorspronkelijke hoeve. Die
stond wat verder van de Kuil en dichter bij de Waalwijkseweg. De oude Geel Hoef was
vroeger ook café en in die tijd was er op de tweede zondag van oktober een kermis met
diverse vermakelijkheden, een buurtkermis zoals er vroeger elk jaar ook een was bij café ’t
Gommelen. De kermis bij de Geel Hoef had de naam pijnekermis.
Kuil 29 tot en met 33
De grond, waarop nu de boerderijen Kuil 29 en Kuil 31 en de woningen Kuil 33/35 staan,
behoorde oorspronkelijk bij de tweede Tongerlose hoeve, de Geel Hoef.
De oude boerderij Kuil 29, die de laatste jaren niet meer als bedrijfsgebouw in gebruik was,
is nog niet zo lang geleden gesloopt. De hoeve is tussen 1832 en 1872 gebouwd door
Cornelis Verhoeven, getrouwd met Johanna Bertens. De hoeve gaat over op zijn zoon
Josephus, gehuwd met Maria Catharina Leijten, en daarna op diens zoon Franciscus,
geboren in Udenhout in 1867, gehuwd met Cornelia Prinsen, verhuisd naar Hilvarenbeek en
daar overleden in 1934. Van hem gaat het over op zijn vier kinderen: Bernardus (pastoor van
Beugen), Josephus (Sjef, Kuil 29), Anna en Petrus (Pieter, ongehuwd). Daarna komt de
boerderij in het bezit van alleen Pieter Verhoeven uit Hilvarenbeek. Hij verkoopt de boerderij
in 1970 aan Piet Huijsmans, waarna het in bezit komt van Harry Huijsmans.
Vele decennia is Kuil 29 gehuurd door de familie Brekelmans. Frans en Drika Brekelmans
hadden vlak na hun huwelijk nog gewoond op de Oude Bosschebaan 9, maar verhuizen later
naar de Kuil 29. Frans en Drika hebben een gezin van zeven kinderen. Drie van de vier
dochters zijn niet getrouwd geweest, alle drie de jongens zijn geëmigreerd naar Canada.
Dochter Joanna treedt in bij de zusters Franciscanessen van Veghel. Dochter Jo trouwt met
Bart Mutsaers.
De woningen Kuil 31, 33 en 35 zijn afgesplitst van het onroerend goed van de familie
Verhoeven Kuil 29. De woningen Kuil 33/35 zijn gebouwd tussen 1832 en 1872. De boerderij
Kuil 31 dateert van na 1872, want op de kaart van 1872 is het perceel nog onbebouwd. Later
is de boerderij eigendom van Ties van Gorp. Tegenwoordig exploiteren Wim en Conny van
Gorp de boerderij “Ons Erf”, een bedrijf dat uit drie takken bestaat: een varkenshouderij,
dagbesteding voor ouderen met dementie en een vollegronds haag- en
struikplantenkwekerij.
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Hoofdstuk 5

Aan de Houtsestraat en nabij ‘t Winkel

De Perweijshoeven
Inleiding
Er is sprake van drie hoeven die gezamenlijk de Perweijshoeven worden genoemd in diverse
bronnen. Twee van deze hoeven liggen op het grondgebied van Udenhout en eentje in
Berkel. De twee hoeven in Udenhout hebben in de bronnen nog eigen namen, namelijk Te
Berschot en Willigenbroec. De eerste is de Perweijshoeve aan het Winkel bij de
Kreitenmolen en de tweede ligt aan de Houtsestraat met nog een stukje land op Tilburgs
grondgebied. De percelen in de directe omgeving van deze laatste Perweijshoeve worden in
de bronnen geplaatst in de omgeving genaamd Willichbroeck en spellingsvarianten daarop.
De Perweijshoeve zijn oorspronkelijk eigendom van Willem van den Bossche en later van de
familie Van Horne (ook Hoorne of Hoerne).
De edelman Willem van den Bossche was grootgrondbezitter en vertrouweling van de
hertog. Hij bezat de helft van de heerlijkheid Moergestel en diverse landerijen en hoeven in
Noord-Brabant. Hij was een persoon die rondom 1300 de hertog met raad en daad bijstond
en hem daarbij ook financieel steunde. Hij bezat onder andere enkele hoeven in Udenhout
en Helvoirt en zijn vader verkreeg in 1304 zelfs vrijdom van beden (belastingen) voor de
bewoners/pachters van zijn hoeven onder andere in Udenhout. Die vrijdom vinden we nog
terug bij de hoeve van Maechelm van Utrecht tegen de grens van Helvoirt aan (hoofdstuk
22). Deze verleende vrijdom toont tevens aan dat in 1304 al hoeven, gelegen in Udenhout, in
het bezit van de familie Van den Bossche waren.
Willem van den Bossche was de zoon van ridder Geerling van den Bossche en Aleijt van
Heusden. Willem was getrouwd met Elisabeth van Boxtel, dochter van Willem van Boxtel
(Willem II, heer van Boxtel en Grevenbroeck) en Maria van Diest. Zij was eerder getrouwd
met Jan van Petershem. Willem van den Bossche maakte op 28 augustus 1335 zijn
testament in het bijzijn van zijn vrouw en van vrouwe Ermgart van Kleef, vrouwe van
Perweijs, Cranenburg en Herlaar. Zij was de weduwe van Gerard van Horne.
Alleen de Udenhoutse Perweijshoeve Te Berschot staat met name genoemd in het
testament van 1335. De tweede Udenhoutse hoeve staat niet met naam vermeld, maar uit
latere bronnen wordt duidelijk dat die wel in het bezit van Willem van den Bossche is
geweest.
In zijn testament nam Willem van den Bossche Willem IV van Horne en Altena aan als zijn
zoon. Daardoor verkreeg hij al de bezittingen van Van den Bossche die niet door middel van
legaten in het testament aan anderen werden geschonken. Na het overlijden van Willem van
Horne was zijn neef Dirk van Horne de nieuwe uitvoerder van het testament en beheerder
van de nalatenschap van Willem van den Bossche inclusief de hoeven in Udenhout. Deze
Dirk was heer van Perweijs en Cranenborch en daarmee de naamgever van de twee
Perweijshoeven in Udenhout.
In later eeuwen kwamen de Perweijshoeven in andere handen. De achtereenvolgende
eigenaren waren allemaal adellijke families die onder andere ook de heerlijkheid Bergen op
Zoom bezaten. Toen die heerlijkheid in 1533 door Karel V tot markgraafschap werd
verheven, waren het de markiezen van Bergen op Zoom die de beide Perweijshoeven in
bezit hadden. In de bronnen verschijnen de namen van de familie Van Merode,
Hohenzollern-Hechingen, La Tour d'Auvergne en de prins van Palts-Sulzbach. De laatste
familie verliest het markgraafschap Bergen op Zoom en alle bezittingen in 1795 aan de
nieuwe Franse machthebbers. Die besluiten de bezittingen in Udenhout in 1805 te verkopen.
Brandschatting door Maarten van Rossum in 1543
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In 1543 kregen de Perweijshoeven een brandschatting opgelegd. Dat was destijds een veel
gehanteerd middel om de burgerbevolking af te persen. Vijandelijke legers of benden eisten
van de eigenaar of pachter van een hoeve een bepaald bedrag aan geld of goederen, op
straffe van plundering of het in brand steken van de hoeve. In dat jaar was de beruchte
Gelderse veldheer Maarten van Rossum op strooptocht in Brabant. Hij brandschatte de
Perweijshoeven: 15 gulden voor de hoeve ‘bij Berkel’, 19 gulden voor de hoeve ‘bij Loen’
(Loon op Zand) (hoeve Willigenbroeck) en 22 gulden voor de hoeve ‘bij de molen’ (hoeve Te
Berschot).
Locatietekening uit 1736
In 1736 zijn de Perweijshoeven eigendom van de Heer van Merode, de Markies van Bergen
op Zoom. In dat jaar liet hij tekeningen maken van de landerijen van zijn hoeven in Udenhout
voor de verpachting daarvan. Het bezit blijkt dan nog te bestaan uit twee hoeven, de
oorspronkelijke tweede hoeve bij de molen en de derde hoeve bij Loen. De hoeve bij de
molen ligt aan de gemeint, de Kreitenhei, en strekt zich uit van de huidige Haarensebaan tot
aan de Heusdensebaan, om precies te zijn tot de Geitesteeg, in het verlengde waarvan de
Winkelsesteeg ligt. De hoeve tot Loen ligt aan de Houtsestraat en strekt zich bijna uit tot aan
de Schoorstraat. De prachtige tekening, die hier is afgebeeld, toont eveneens de locatie en
een aanduiding van het “dorpscentrum” van Udenhout.
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De Perweijshoeve aan de Houtsestraat

Willigenbroec
Vroegste vermelding
1335
Vroegst bekende eigenaar
Willem van den Bosch
Vroegst bekende pachter
Peter van den Schoer (1417)
Beschrijving van de hoeve
De hoeve Willigenbroec lag aan beide kanten van de Houtsestraat. Op het Tilburgse
grondgebied ligt ook een klein deel van de grond. Dat wijst er mogelijk op dat de
Houtsestraat later is aangelegd dan de hoeve.
In het archief van de Markies van Bergen op Zoom zijn rekeningen bewaard gebleven die
een beeld geven van de pachters en de hoeven. De rekening van 1417-1418 toont diverse
bedragen die zijn uitgegeven aan de drie hoeven in Udenhout. Alle drie de pachters komen
met hun naam daarin voor en het gaat dan vooral om timmerwerk en het dekken van het
dak. De pachters moesten ook een cijns betalen in Loon op Zand of aan de heer van Loon
op Zand. Dat zou kunnen betekenen dat deze hoeven land in gebruik hadden in Loon op
Zand of dat ze grond gebruikten dat eerder van de heer van Loon op Zand was geweest.
Pachters van de “eerste” hoeve:
1417 – Peter van den Schoer (ook 1432)
1438 – Jan Bey (ook 1451, 1457)
1474 – Gerrit van den Staeck (ook 1482, 1490, 1496)
1500 – Jan Brock
1501 – de weduwe Jan Brock
1502 – Jan die Becker
1522 – Henrick Vannijs
1530 – Peter Adriaensz (ook 1540)
1543 – huisvrouw van Peter Adriaens
1552 – de weduwe Peter Adriaens
1561 – Claes Peters “die hoeve tot Berkel” (ook 1564, 1570)
De rentmeesterrekeningen geven in enkele gevallen een aardig inzicht in de gebouwen die
bij de hoeve horen. De oudste rekening is van 1417-1418 waar de Udenhoutse hoeven in
genoemd worden. Er is steeds sprake van drie hoeven in Udenhout, terwijl er maar twee
daadwerkelijk op Udenhouts grondgebied liggen. In dat jaar pachten Peter van den Scoer en
Peter Vannijn hun respectievelijke hoeve voor een bedrag van 110,5 gulden per jaar. Beide
hoeven krijgen geld voor reparaties. Peter van den Scoer krijgt een vergoeding voor een
lathouwer. Uit 1736 is een plattegrond van de hoeve bewaard gebleven. In de begeleidende
teksten staat daar een beschrijving van de percelen die bij de hoeve horen. Jan
Schapendonk is dan de pachter van de hoeve aan de Houtsestraat. In totaal beslaat de
hoeve ruim 43 morgen land. Deze hoeve heeft ook percelen land gelegen in Tilburg en
Berkel.
In 1805 verkoopt Martinus van den Heuvel als rentmeester van de domeingoederen van de
Bataafse Republiek de Perweijshoeve aan de Houtsestraat aan verschillende personen. De
boerderij en gebouwen met de aangrenzende landerijen komen in handen van Adrianus
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Arnold Wolfs. Enkele grote percelen achter de hoeve staan in de verkoopakten te boek als
plantage. Het grootste perceel komt in handen van zes personen. Een perceel wordt gekocht
door Heiliger van Iersel en Jan Baptist Verheijen, later lid van het wetgevend lichaam van het
Koninkrijk Holland. Een derde perceel komt in bezit van Willem Hubert.
Houtsestraat 2
De oude hoeve Willigenbroec moeten we zoeken aan de Houtsestraat 2. Het gebied is anno
2017 nog altijd een rustiek landbouwgebied, een fraaie aaneenschakeling van boerderijen,
weilanden en akkers.
Bij het begin van het kadaster in 1832 is Jan Tieleman Beunis eigenaar. In 1857 volgt de
erfdeling waarna Theodorus Beunis, kapelaan in Beverwijk, eigenaar wordt. Daarna gaat de
hoeve over op Maria Beunis, getrouwd met Willem Burgmans, en aan Johannes Beunis en
verdere erfgenamen. Bij de erfdeling van 1889 komt de hoeve in eigendom van Maria
Burgmans, dochter van Willem Burgmans en Maria Beunis. Maria Burgmans trouwt met
Pieter Piggen uit Berkel-Enschot. In 1909 gaat de hoeve over op hun zoon Martinus Piggen.
In 1954 komt de hoeve in bezit van kleindochter Jet Piggen, gehuwd Jos van Gils. Thans
woont er hun zoon Piet van Gils.
Molenbaantje
Het gebogen paadje, rechts van en parallel aan de Houtsestraat, dat nog zichtbaar is voor de
boerderij Houtsestraat 1, had de naam Molenbaantje. Het liep zelfs nog een stukje door aan
de overkant van de Kuil op de gronden van de Geel Hoef en kwam daar uit op de
Waalwijkseweg, zoals op de kadasterkaart van 1832 te zien is. Op de hedendaagse
kadasterkaart is een gedeelte van dit Molenbaantje, achter Houtsestraat 3 en 4, nog als een
afzonderlijk kadastraal perceel zichtbaar. Het is een toegangsweg vanaf de Houtsestraat
naar een transformatorhuisje vlakbij de boerderij van Van Gils.
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Hoofdstuk 6

De hoeve van Berta Bac aan de Houtsestraat

De hoeve bij den draaiboom
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenares
Berta Bac
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve ligt aan de Houtsestraat en in de bronnen staat vaak "bij den draaiboom"
(drienboem, dreijboem).
In het hertogelijk cijnsboek van 1340 is Berta Bac ingeschreven en zij betaalt 18 oude
schellingen. Dat gebeurt mede ten behoeve van haar kinderen Houtappels. In 1380 is het
Gijsbert Houtappels die dat bedrag aan cijns betaalt aan de hertog van Brabant.
Daarna raakt de hoeve gesplitst in twee delen, die beiden 9 oude schellingen betalen. Het
ene deel door Arnold, Theodora en Aleid, kinderen van Robert die Borchgreve, en de andere
helft door Henricus zoon van Egidius van Eeten.
In 1452 geeft Dirck Dirck de Weert de hoeve aan die houtschestraet vlakbij de dreijboem,
voorheen van joffrouw Margriet Ghijsbrecht Houtappels was, in erfpacht aan Wouter Jan
Brocken. In de akte staat dat Wouter onder andere 12 oude groten aan de hertog moet
betalen. De nieuwe eigenaar verkoopt meteen twee bunder weiveld aan die scoerstraet,
waarschijnlijk deel van die hoeve, aan Henrick Jan van Buedel.
Dat zou verklaren waarom in het cijnsregister van 1522 ineens vier cijnsposten staan,
waarvan er twee een kleine som bedragen, namelijk 13,5 penning.
Johannes Matheus Berckers, inwoner van 's-Hertogenbosch, betaalt dan twee afzonderlijke
cijnsposten van 7 oude schellingen en 10,5 penning. Al deze vier cijnsposten komen van
Wouter Brocken uit een hoeve aenden drienboem. Samen bedragen deze vier cijnsposten
de oude cijnspost van 18 oude schellingen uit 1340.
Buurtschap Houtsestraat
Op de oude hoeve van Berta Bac staan in 1832 vijf woningen. Nu in 2017 staan er nog altijd
vijf woningen: Houtsestraat 5 tot en met 9.
Houtsestraat 5
Houtsestraat 5 is in 1832 een burgerwoning, eigendom van landbouwer Johannes
Schapendonk, later van zijn zoon dagloner Johannes Schapendonk. De familie
Schapendonk woont er niet zelf, maar wel Joost Verhoeven, in 1833 getrouwd met Adriana
Mallis. Joost en Adriana krijgen een gezin van zeven kinderen. Adriana overlijdt in 1848 en
Joost hertrouwt met Johanna Heerkens. Met haar krijgt Joost nog vijf kinderen. Jongste kind
Jacobus, geboren in 1857, is de stamvader van de familie Verhoeven op 't Hoog Schoor
(Schoorstraat 28/30). In 1858 brandt de boerderij af waarbij moeder Johanna Heerkens om
het leven komt. Joost overlijdt in 1863.
In 1863 is de woning verkocht aan de minderjarige Adriaan Verhoeven. Die bouwt er in 1905
een nieuw huis en in 1919 een nieuwe schuur. In 1926 komt de woning voor tweederde deel
in handen van de weduwe van Adriaan Verhoeven, Wilhelmina van Rooij, en voor eenderde
van hun zoon Marinus Verhoeven. In 1927 wordt Marinus 100% eigenaar van de boerderij.
Marinus, getrouwd met Maria Adriana Maas, overlijdt in 1951. De boerderij komt later in het
bezit van dochter Mien, gehuwd met Dorus Gootjes.
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Houtsestraat 6
Houtsestraat 6 is in 1832 eigendom van timmerman Hendrik van der Plas. Kort daarop komt
de boerderij in bezit van broer en zus Hendrik van Iersel en Hendrina van Iersel, gehuwd met
Adriaan Boons, en later van alleen Hendrik van Iersel. Bij de erfdeling van 1871 komt de
boerderij in bezit van zoon Cornelis van Iersel en bij de erfdeling van 1894 van Johanna van
Iersel, gehuwd met Andries Simons uit Helvoirt, die een boerderij heeft aan de Rijksweg in
Helvoirt. Zij hebben drie zonen: Cornelis, Henricus en Johannes. Johannes wordt priester.
Cornelis (Kees) verkrijgt bij de erfdeling van 1932 de boerderij aan de Houtsestraat. Hij
trouwt in 1925 Maria Dankers en woont in de Gijzel in Helvoirt. Hun zoon Kees trouwt
Martina Habraken en neemt de boerderij over in 1956. Hun zoon Kees trouwt Lia Bertens en
neemt de boerderij over in 1985. Zij verplaatsen hun bedrijf naar Westerlee in Groningen.
Voor de familie Simons de boerderij zelf betrok, woonden er de drie ongehuwde kinderen
van Adriaan van Gorkum en Wouterina Pigmans: Drieske, Frans en Pietje.
Houtsestraat 7
In 1832 is de boerderij eigendom van Peter de Ridder en van Petronella de Ridder, de
echtgenote van Peter Boom. In 1862 komt de hoeve bij erfdeling in handen van Peter en
Petronella van der Zanden, landbouwer uit Drunen. Peter van der Zanden bouwt er drie
huizen op om te verhuren. In 1909 worden Adrianus van Haaren en de weduwe Anna
Catharina van de Ven eigenaar. Zij verkopen in 1915 de woningen aan Cornelis van der
Meijden (tweederde) en Joannes Joseph Schoenmakers (eenderde). In 1932 gaat bij
erfdeling het bezit over op Maria Gerdina van der Meijden, de weduwe van Joannes Joseph
Schoenmakers. In 1964 komt het bezit in bezit van Jos Schoenmakers, gehuwd met Sjan
Verhoeven. De woning Gerdinahoeve is vernoemd naar Gerdina Schoenmakers – van der
Meijden.
Houtsestraat 8
In 1832 is Willem Willem van Iersel, de vader van burgemeester Joseph van Iersel, eigenaar.
In 1875 wordt de boerderij geërfd door een broer van de burgemeester, Antonius, leerlooier
in Waalwijk. In 1908 is de boerderij verkocht aan Tinus Stokkermans, die in 1932 de oude
boerderij sloopt en de huidige witte boerderij bouwt. In 1951 wordt via koop Engelbertus
(Bart) Stokkermans eigenaar.
Op Houtsestraat 8 is op 24 november 1841 frater Andreas (Jan) van den Boer geboren, de
zoon van Peter van den Boer en Maria Bergmans, die sinds hun huwelijk op 1 mei 1825 op
deze pachtboerderij woonden, tot zij in 1846 verhuisden naar de grotere pachthoeve de
Slijkhoef in Biezenmortel. Frater Andreas was leraar aan de Ruwenberg in SintMichielsgestel, lange tijd ook directeur van de priesteropleiding van de fraters van Tilburg. Hij
was iemand die godsvruchtig zich altijd dienstbaar maakte voor de mensen om hem heen,
die dankbaarheid en blijmoedigheid uitstraalde, een frater die al bij leven "de heilige frater"
werd genoemd. Na zijn dood op 3 augustus 1917 ontstond een verering, die op 6 december
2008 leidde tot erkenning door het Vaticaan waarmee frater Andreas de officiële kerkelijke
titel "eerbiedwaardig" kreeg. Voor hem is er een kapel bij de fraters van Tilburg en een altaar
en een houtsculptuur in de Udenhoutse kerk.
Houtsestraat 9
De woning op Houtsestraat 9 is in 1832 eigendom van Josephus Verhoeven, bouwman te
Loon op Zand. In 1868 wordt Johanna Verhoeven, dienstmeid te Helvoirt, eigenaar. In 1893
volgt Johannes Verhoeven op, gehuwd met Wilhelmina Leijten. Johannes is in 1899
medeoprichter van de Boerenleenbank. Wilhelmina wordt in 1911 weduwe. In 1931 is de
woning verkocht aan Johannes van Haaren. Daarna wordt Harrie van Haaren eigenaar. Zijn
zoon Jan emigreert samen met zijn echtgenote Desiree Elands en hun kinderen naar
Canada. Het bedrijf wordt beëindigd en verkocht.
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Hoofdstuk 7

Houtsestraat / Loonse Molenstraat

De hoeve van Arnold Cloet
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Arnold Cloet
Beschrijving van de hoeve
In het hertogelijk cijnsregister van 1340 betaalt Arnoldus Cloet een cijns van 18 oude
schellingen. In het cijnsregister van 1380 betaalt Laurens Boijen deze cijns voor een hoeve
die voorheen van Arnoldus Cloet was. Deze hoeve ligt aan de Houtsestraat, maar strekt zich
zeer waarschijnlijk helemaal uit tot aan de Schoorstraat.
Over Arnold Cloet is verder niet zo veel te vinden. De enige mogelijk vermelding is de
inschrijving van Arnold van den Cloet in 1374 als lid van de Illustere Lieve Vrouwe
Broederschap in 's-Hertogenbosch. Maar daarvan is niet met zekerheid te zeggen dat beiden
een en dezelfde persoon zijn. In 1348, 1354 en 1360 is Arnoud van den Kloot schepen in 'sHertogenbosch.
Iemand die Laurens Boijen heet is schepen van 's-Hertogenbosch in 1372 en 1377. In 1393
komt de hoeve stukje bij beetje in bezit van Wouter Coptiten, getrouwd met Elisabeth
Laurens Boijen. Hij krijgt zelf eenvierde deel van deze hoeve uit de erfenis van zijn
schoonvader. Het overige drievierde deel neemt hij over van de kinderen van zijn zwager
Jan van Gael. Het laatste deel verwerft hij op 23 november 1394 van zijn nicht Zoete Jan van
Gael. In akten uit dezelfde jaren is sprake van een hoeve, die eerder van Godevaert van
Campen was, en nu eveneens in bezit is gekomen van Wouter Coptiten. Het is niet duidelijk
of dat dezelfde hoeve is of dat Wouter twee hoeven in bezit heeft. Uit de cijnsregisters blijkt
dat laatste niet. De hoeve, die eerder van Van Campen was geweest, is hem voor de helft
aangekomen van Beatrix, de weduwe van Nicolaes Moelner, en hun dochter Lya. Eenvierde
deel komt van zijn vrouw Elisabeth Laurens Boijen na het overlijden van haar vader. Het
laatste kwart komt in zijn handen als Laurens Boijen, zijn neef, zijn deel aan hem overdraagt
op 22 maart 1395. Er is een Wouter Coptiten schepen van 's-Hertogenbosch in 1392 en
1403.
Het cijnsregister van de hertog uit 1448 laat zien dat Johannes Arnold van Bladel de cijns
betaalt voor Zoete, weduwe van Arnold van Bladel, en de kinderen uit dat huwelijk. Deze
Zoete is waarschijnlijk dezelfde als Zoete Jan van Gael die in 1394 haar deel in deze hoeve
overdraagt aan haar zwager Wouter Coptiten. Deze hoeve blijft dan een lange tijd in bezit
van de familie van Bladel. In 1425 is Arnoud van Bladel schepen in 's-Hertogenbosch.
In 1522 betaalt Gijsbert van Bladel, kleinzoon van de Jan uit 1448, de cijns van 18 oude
schellingen. Later is het Johannes Matheus Berckers die de cijns overneemt, maar de hoeve
gaat uiteindelijk over naar Arnold Jan van Broeckhoven. Zijn erfgenamen verdelen zijn
uitgebreide bezit in 1559 onder elkaar. De hoeve, die Aert had gekocht van de erfgenamen
van Gijsbert van Bladel, komt in handen van de Udenhouter Peter Adriaan de Lepper.
De bierbrouwerij van de burgemeester
De situatie aan het begin van de Loonse Molenstraat ter rechterzijde is een rustieke
omgeving die nog de sfeer van eeuwen geleden uitademt.
De eerste boerderij rechts is van de familie Van Gorp. Het is een prachtige boerderij, waar bij
het begin van het kadaster in 1832 de toenmalige burgemeester Willem Pijnenborg een
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brouwerij heeft. Willem Pijnenborg is gehuwd met Petronella Leijten. Hij is in 1810 lid van de
eerste gemeenteraad. Op 9 januari 1812 wordt hij adjunct-maire en later adjunct-schout. Op
5 juni 1820 volgt zijn benoeming tot schout, een titel die in 1825 verandert in burgemeester.
Hij blijft burgemeester tot 1832. En al die tijd oefent hij het beroep uit van bierbrouwer. Tot
1943 hing in de toren van de St.-Lambertuskerk een klokje met het opschrift “in honorem
BMV donavit W.L. Pijneborg 1840”, door hem aan de kerk geschonken bij de nieuwbouw van
1841. In 1943 is deze klok samen met de twee andere kerkklokken door de bezetter uit de
kerk gehaald en omgesmolten tot oorlogstuig.
Van Willem Pijnenborg gaat de boerderij over op Arnolda Pijnenborg, bierbrouwster te
Dongen. Vervolgens op Frederik Albrecht Coenraadszoon Bolenius te Udenhout. Daarna
komt de boerderij in handen van de familie Van Iersel, achtereenvolgens Hendrikus Cornelis
van Iersel, Cornelis Antonie van Iersel, Cornelis van Iersel en Hendrikus Corneliszoon van
Iersel. In 1981 komt door verkoop de boerderij in bezit van de familie Henricus (Harry)
Johannes van Gorp en Petronella (Nelly) Gijsberdina Maria Huijben. Nu woont er hun zoon
Jan met zijn gezin.
De Groote Steeg
Voorbij de boerderij loopt een pad dat helemaal doorloopt tot aan de Schoorstraat. Dat is de
Groote Steeg, in 2017 een nog altijd goed fietsbare doorgaande verbinding tussen de
Loonse Molenstraat en de Schoorstraat.
Aan de rechterkant van dit pad, dus achter de boerderij van Van Gorp, staat een boerderij
die in 1832 bij de start van het kadaster eigendom is van Martien de Jong. Hoewel de
achternamen wisselen, blijft de boerderij tot voor kort in de familie. De achtereenvolgende
eigenaren zijn Martien de Jong, Gerardus de Jong, Hendrica van Iersel de weduwe van
Petrus de Jong, Johanna Hamers de weduwe van Adriaan van Iersel met haar kinderen
Gerardus, Maria en Wilhelmina van Iersel, en vervolgens Maria van Iersel de weduwe van
Marinus van Lier, Jos van Lier en Mari van Lier. Daarna is de boerderij verkocht aan Petrus
Adrianus en Jan Joseph Smarius en anno 2017 is de woning eigendom van Jan van
Gorkum.
Links van het pad en haast tegen het pad aan stond vroeger nog een boerderij. In 1832 was
de boerderij eigendom van Cornelis Aart Bergmans. In 1879 wordt de boerderij verkocht aan
Wilhelmus Verhoeven. Dochter Maria huwt met Antonius Vermeer. Zo komt de boerderij in
handen van de familie Vermeer. Harrie Vermeer boerde er van 1948 tot 1966. In 1966
verhuisde hij naar de Hoge Raam in Haaren.
Buurtschap ‘t Broek
Verderop aan het pad, richting Schoorstraat, ligt het kleine buurtschap 't Broek, bestaande uit
vier woningen / boerderijen. Ook dit buurtschap ligt op de grond van de oorspronkelijke
hoeve van Arnold Cloet, die immers helemaal doorliep tot aan de Schoorstraat.
De grote boerderij Schoorstraat 47 was bij het begin van het kadaster eigendom van Adriaan
Jan Bergmans. De hoeve gaat in 1847 over op Maria Bergmans en in 1866 op Cornelia
Bergmans, gehuwd met Cornelis van Iersel. In 1916 wordt wethouder Hendricus van Iersel
eigenaar. Hij verkoopt de hoeve in 1920 aan Kees Versteijnen, gehuwd met Johanna
Schellen. Hij bouwt voor zichzelf een nieuwe boerderij aan de overkant van de weg op
Schoorstraat 45 en zoon Kees komt in de boerderij Schoorstraat 47. Na het overlijden van
vader Kees kiest zoon Kees ervoor te verhuizen naar de boerderij van zijn ouders, waarna
de grote boerderij in bezit komt van Willem Versteijnen. Die doet de boerderij snel van de
hand. Hij verkoopt de boerderij Schoorstraat 47 in 1928 aan Jan Antonius van de Ven.
Antoon van de Ven (1925-2008), getrouwd met Jet Pulles uit Elshout, heeft vanaf 1954 het
bedrijf van zijn vader voortgezet.
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Kees Versteijnen bouwde al meteen na aankoop van de grote boerderij op 47 een nieuwe
woning aan de overkant van de Groote Steeg, op nummer 45. Na zijn dood komt het huis
aanvankelijk op naam van zijn vier dochters Wilhelmina, Lamberta, Maria en Adriana. De
dames Versteijnen verhuizen evenwel al snel naar ’t törp en gaan wonen voor op de
Schoorstraat, waar nu het notariskantoor is gevestigd. Broer Kees, die intussen eigenaar
was van Schoorstraat 47, komt naar Schoorstraat 45, waar hij tot 1955 blijft wonen. In dat
jaar wordt de boerderij verkocht aan Sjef Leijten en in 1977 gaat de boerderij over op Piet
Leijten. In 1982 komt de boerderij in handen van Meelfabriek De Voorzorg (Coppens).
Ook Schoorstraat 49 komt voort uit het bezit van de familie Versteijnen. Annie Versteijnen
huwde Ries Smolders en zij verkrijgen in 1955 grond tussen de Schoorstraat en de boerderij
Schoorstraat 47, waar zij een woning bouwen. In 1971 verkopen zij hun bezit aan Piet van
den Aker.
Schoorstraat 41 staat in haar geschiedenis los van de andere woningen in het buurtschap ‘t
Broek. Bij het begin van het kadaster in 1832 is de grond eigendom van Jan Jansen
Brekelmans. Hij verkoopt zijn grond aan Petrus Vermeer, die er een woning bouwt. Hij
verkoopt de woning in 1872 aan Hendrikus Vugts, zijn vrouw Adriana van der Laak en hun
drie kinderen Maria, Cornelis en Johannes. In 1921 wordt Johannes Vugts eigenaar, in 1950
Adrianus Vugts. Adrianus verkoopt de woning in 1964 aan Graard Kruijssen, die een jaar
later de woning doorverkoopt aan Emmanuel van Ginneken, waarna er mevrouw Van
Ginneken, weduwe van steenfabrieksdirecteur Jo van Ginneken er gaat wonen. In 1985
wordt Jan van Ginneken eigenaar.
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Hoofdstuk 8

Aan de Loonse Molenstraat nabij de molen

De derde van drie Tongerlose hoeven
Zie ook hoofdstuk 2 en 4.
Vroegste vermelding
14de eeuw
Vroegst bekende eigenaar
Abdij van Tongerlo
Vroegst bekende pachter
Peter Gerits in 1533
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve ligt aan de Loonse Molenstraat.
Een beschrijving uit 1559 van de landerijen die bij deze hoeve horen laat mooi de verdeling
van de verschillende percelen zien en het gebruik daarvan was. Ongeveer de helft van deze
hoeve lag onder Loon op Zand. Bij de hoeve lag 7 bunder akkerland, 8 bunder weiland en 4
bunder heide. Op Loons grondgebied lag tegenover de hoeve 1 bunder roglant. Verderop
nog een perceel van 5 bunder heide, en nog een keer 5 bunder dat samen met een andere
pachter (van hoeve II) wordt gebruikt. Van dat laatste perceel was eenderde deel aan de
inwoners van Loon op Zand gegeven om het zand te stoppen (in verband met de
oprukkende zandverstuiving). Er was ook nog een beemd van 6 bunder en een stuk heide
waar een geschil over bestond. In Udenhout lag nog 3 bunder beemd aan de Aschotse
steeg.
In 1533 is Peter Gerits de pachter van deze hoeve. Zijn naam staat ook nog genoemd in een
register van 1557 en 1558. Maar in 1559 is Gijsbert de Meijer de pachter. Daar staat
bijgeschreven dat “nu” Peter Aerts de hoeve pacht.
Vanaf 1590 is de hoeve in bezit van de bisschop van Den Bosch. Onder zijn gezag wordt de
hoeve daarna verpacht. In 1627 is Gijsbert Hendrik Span de pachter en dat was hij volgens
het contract ook al in 1620. Zijn schoonzoon Steven Wouter Steven Span deelt deze pacht
voor een periode van drie jaar. Vanwege de onzekere politieke situatie, in 1629 heeft
Frederik Hendrik van Nassau 's-Hertogenbosch veroverd, volgen er een aantal kortlopende
pachtcontracten vanaf 1630. Vanaf 1636 is Steven Span de enige pachter.
In 1664 besluit de toenmalige eigenaar, de Republiek der Verenigde Nederlanden, om de
hoeve te verkopen. Er volgt een uitgebreide inspectie om tot een goede taxatie van de hoeve
te komen. De beschrijving geeft een mooi beeld van de gebouwen. De pachter Steven
Wouter Stevens (Span) beschikt over een huijs, koijestal annex, verckenscot ende backhuijs,
ende bij den hoevenaer aenvaert met de halve schaer, ende was de huijsinge in redelijcke
reparatie, sulcx dat den hoevenaer daer over niet en claegde. De hoeve beslaat in totaal 34
bunder grond. Dat wijkt iets af van de 38 bunder die bij de opsomming in 1559 worden
genoemd.
De hoeve wordt vervolgens voor 12.000 gulden verkocht aan de broers Jan en Adriaen van
der Meijden. Zij splitsen de hoeve vervolgens en verkopen beide hoeven in 1680.
De Loonse Molenstraat nabij de molen
De oude Tongerlose hoeve bestrijkt het hele gebied van de huidige Loonse Molenstraat,
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huisnummers 8 tot aan de Broeksteeg, die tegenwoordig het erf van Loonse Molenstraat 16
doorsnijdt. De molen staat wel op grond van de oude Tongerlose hoeve, het woonhuis niet.
Loonse Molenstraat 8 / 10
De boerderij Loonse Molenstraat 10 is bij begin van het kadaster in 1832 eigendom van
Cornelia Bergmans uit Helvoirt, de huisvrouw van Antonie van Iersel, en van Cornelis
Bergmans. De boerderij is in 1849 herbouwd. Bij een erfenis in 1880 komt de boerderij in
handen van Cornelis van Iersel, zoon van Antonie van Iersel. Bij zijn erfenis in 1916 staan er
op de hoeve twee woningen / boerderijen. Thans kennen we beide woningen als Loonse
Molenstraat 8 en 10. Cornelis van Iersel verkoopt de beide woningen in 1920 aan Laurentius
Schapendonk, die deze in 1926 verkoopt aan zijn zoon Martinus Schapendonk. Zijn
echtgenote Petronella Kemmeren is al vroeg weduwe, maar blijft op de boerderij met haar
drie kinderen. Bij de erfenis in 1956 gaat de boerderij op nummer 10 over op Laurentius
(Frens) Schapendonk, die de boerderij verkoopt aan een dochter van Jaoneke Pijnenburg.
Anno 2017 is de boerderij eigendom van voormalig huisarts Rien van Laarhoven. De woning
op nummer 8 komt via Lambertus Schapendonk in bezit van zijn dochter Maria
Schapendonk, gehuwd met Louis van de Corput. Naar hem is een naastgelegen steeg
vernoemd.
Wilhelminahoeve, Loonse Molenstraat 12/14
Bij begin van het kadaster in 1832 is de boerderij Loonse Molenstraat 12 eigendom van
Petrus Hamers. Zijn kleindochter Maria Wilhelmina Hamers trouwt in 1918 met Leonardus
van Loon. Hun zoon Adrianus Petrus van Loon verkoopt de boerderij in 1963 aan Kees van
Riel die de boerderij koopt voor en namens zijn nog zeven thuiswonende kinderen. De hoeve
draagt tegenwoordig de naam Wilhelminahoeve, vernoemd naar Wilhelmina van Laarhoven,
de echtgenote van Kees van Riel.
De molen
De noordgrens van de oude hoeve van Tongerlo was een steeg met de naam Broeksteeg.
Deze steeg bestaat niet meer, maar deze liep midden over het huidige erf van Loonse
Molenstraat 16, waar nu diervoederbedrijf Van de Wouw is gevestigd. Die situatie was ook al
zo in de 19e eeuw. De woning stond links van de Broeksteeg dicht aan de Loonse
Molenstraat, de molen rechts van de Broeksteeg op enige afstand van de straat.
Molenaar Johannes Cornelis Teurlings bouwt in 1867/68 de beltmolen aan de Loonse
Molenstraat. Hij was tevoren molenaar van de Loonse Molen aan het Moleneind (vlakbij de
Udenhoutseweg). De familie Teurlings was een echte molenaarsfamilie. Twee zussen en
een broer bewoonden een molen aan de Molenstraat te Kaatsheuvel. Zijn zoon bemaalde de
molen aan de Hogesteenweg te Kaatsheuvel.
Na het overlijden van Johannes Cornelis Teurlings op 13 januari 1915 wordt de molen aan
de Loonse Molenstraat geërfd door zijn zoon Willem, die echter in 1917 naar een molen in
Klundert verhuist, waarna de molen overgaat op zijn andere zoon Gerardus. De molen raakt
in slechte staat en verliest daardoor bij een storm in 1936 de wieken. Gerardus Teurlings
verkoopt de molen in 1938 aan Adrianus Vugts, onder de voorwaarde dat er in de molen
geen granen meer zouden worden gemalen. Adrianus Vugts verkoopt de molen vrij snel door
aan Petrus Bernardus van de Wouw. In 1971 brandt de molen af. De peperbus heeft de
brand overleefd.
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Hoofdstuk 9

Ten zuiden van de Loonsehoek

De hoeve van Postel
Vroegste vermelding
1363
Vroegst bekende eigenaar
Jacob van Eel en Johannes Bettensoen
Vroegst bekende pachter
Claes Wouters (1615)
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve is samengesteld uit twee eerdere hoeven. Een hoeve, gelegen op het
grondgebied van Loon op Zand, was eerder in handen van Johannes Bettensoen. Zijn
dochter Margareta trouwde met Willem vanden Stadeacker. Diens broer Rutger vanden
Stadeacker kocht deze hoeve waarschijnlijk van de erfgenamen van Johannes Bettensoen.
Op 1 december 1363 verklaart Willem vanden Stadeacker dat zijn broer Rutger deze hoeve
in bezit mag houden hoewel hij er meer recht op had vanwege het huwelijk met Margareta.
Hij doet afstand van dat recht van naderschap. In diezelfde akte is ook sprake van een
tweede hoeve, een zogenaamde heidehoeve (mansum merice), gelegen in de parochie
Oisterwijk. Deze tweede hoeve had Rutghero dicto vanden Scadeacker gekocht van
Jacobus genaamd de Eel. De genoemde Willem vanden Stadeacker doet ook van deze
tweede hoeve afstand. Daarmee komen beide hoeven in bezit van Rutger. De aanduiding
heidehoeve zegt iets over de grond waar de hoeve op ligt. Het is (deels) ontgonnen heide
waar een boerenbedrijf is begonnen. In Udenhout komt deze aanduiding heidehoeve vaker
voor. Het heeft waarschijnlijk in dit geval ook de betekenis dat er geen gebouwen op staan.
Het is daarom zeer waarschijnlijk dat beide hoeven zijn samengevoegd waarbij de
heidehoeve wordt beheerd vanuit de gebouwen van de hoeve in Loon op Zand. In dit
bijzondere geval is dat ook nog terug te zien in het landschap. De boerderij en bijgebouwen
staan, nog steeds, op Loons grondgebied en de landbouwgronden liggen op Udenhouts
grondgebied. Dat is sinds 1363 niet meer veranderd.
Lang heeft Rutgerus vanden Stadeacker niet geprofiteerd van deze twee hoeven op de
grens van Loon op Zand en Udenhout. Bijna vijf jaar later, op 5 maart 1368, verkoopt hij
beide hoeven aan Andreas genaamd de Rijpemont (Andree dicto de Rypemont), provisor
van de Abdij van Postel. In deze akte staat de oppervlakte genoemd van de heidehoeve in
Udenhout: twaalf bunder.
De hoeve is ongetwijfeld al die eeuwen verhuurd aan inwoners van Loon op Zand en/of
Udenhout. Helaas is daar op dit moment heel weinig over bekend. In het abdijarchief van
Postel zijn enkele namen terug te vinden. In 1611 is de pachter Claes Wouters. Hij heeft een
betalingsachterstand van 2,5 jaar opgelopen. In 1639 is Engelken, de weduwe van Adriaen
Adriaen Laureijssen, de pachter, waarschijnlijk als opvolger van haar echtgenoot. Zij is de
dochter van Willem Adriaen Brekelmans. Haar zoon Henricus draagt later de naam
Saaijkens.
Engelken laat de schepenen van Loon op Zand in 1639 opschrijven welke overlast zij heeft
van de legereenheden van de prins van Oranje die vlak bij haar hoeve in de duinen hun
kampement hebben opgeslagen sinds 6 augustus. Het leger ligt daar met zijne geheele
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Infanterije ende den gantschen train van waegens ende tochtpeerden.
De beschrijving geeft een beeld wat er zoal werd verbouwd. De soldaten pakten in de
huijsacker, twelff ende een halff loopensaeten roghs (..) twee ende een halff loopensaet soo
gerste haever, als erweten. In een andere akker hebben ze ook boekweit weggehaald. De
soldaten hebben door het lopen en door het rijden, jaegen, ende weijden der peerden, haar
kruidentuin en coolhoff vernield. Om de schade te beperken had Engelken een sauvegardier
(bewaker) in dienst genomen om haar huis, schuur en gewassen te beschermen. Het mocht
niet baten: de soldaten kwamen ook in de schuur het hooi weghalen. Daar kwam nog bij dat
in de hoeve enkele officieren waren ingekwartierd, met veel paarden die haar soe in cost, als
fourage voerde peerden vele hebben gecost. Deze verklaring is ongetwijfeld in het
abdijarchief terecht gekomen omdat Engelken vermindering van de pacht wilde vanwege de
geleden schade.
Pas in de loop van de 17de eeuw raakt de hoeve uit het bezit van de Abdij van Postel en
komt in particuliere handen.
Het huis in Loon op Zand, de grond in Udenhout
De situatie aan de zuidkant van de Loonsehoek is in die zin moeilijk te doorgronden omdat
de binnenhoek van de kruising van de Loonse Molenstraat en de Loonsehoek al sinds
mensenheugenis tot de gemeente Loon op Zand heeft behoord, maar dat de gronden
daarachter over nagenoeg de hele lengte van de Loonsehoek Udenhouts grondgebied is. In
genoemde binnenhoek stond een huis, waar tot 1945 Jan van Lier woonde. Achter dat huis
lag een pad, een soort binnendoor-verbinding tussen de Loonse Molenstraat en de
Loonsehoek, die de scheiding tussen Loon op Zand en Udenhout vormde.
Aan het eind van het grondgebied, dicht bij de Schoorstraat, liggen de Saaijkensvelden.
Op 8 februari 1945 vond een groot ongeluk plaats nabij de kruising van de Loonse
Molenstraat, de Loonsehoek en de Kloosterstraat. Engelse soldaten hadden een aantal
landmijnen geruimd en vervoerden die achter op een tank om ze elders onschadelijk te
maken. Bij het huis van Jan van Lier, op de hoek van de Loonse Molenstraat en de
Loonsehoek, maakte de tank een vrij plotselinge beweging toen die vanuit de Molenstraat
rechtsaf sloeg richting Udenhout, waardoor een mijn van de tank viel en explodeerde. Binnen
de kortste keren was door de brandende benzine niet alleen de tank maar ook het huis van
Jan van Lier een vlammenzee. De Engelse soldaten verbrandden levend in hun tank en Jan
van Lier in zijn huis. De boerderij van Van Lier werd niet meer herbouwd.
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Hoofdstuk 10

Aan de duinen op de grens met Loon op Zand

De Loonsehoek
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Theodorus Lube
Beschrijving van de hoeve
Van deze hoeve is nauwelijks een bron terug te vinden. De eerste vermelding van een hoeve
staat in een vermelding van de hoeve van Theodorus van Huculem (zie hoofdstuk 11). Diens
buurman heet Matheus Kuijsten. Op zoek in het cijnsboek van de hertog duikt Matheus
Kuijsten op in het register van 1522. Dat wil zeggen, zijn weduwe Heilwich. Zij betaalt dan
een cijns van twaalf oude schellingen en zes oude penningen. Dit bedrag blijkt uniek te zijn
in de opeenvolgende cijnsboeken. Dat maakt het waarschijnlijk dat het in elk van die
cijnsboeken om hetzelfde goed gaat. Een bedrag van twaalf oude schellingen komt
regelmatig voor als bedrag dat voor een hoeve werd betaald. In de regel was het tarief voor
"nieuw land": een oude schelling voor een bunder grond. Twaalf bunder is een normale
grootte voor een perceel grond dat werd uitgegeven om te ontginnen en in ontwikkeling te
nemen.
Het cijnsregister van 1340 vermeldt Theodoricus genaamd Lube als betaler van 12 oude
schellingen en nog een extra cijns van zes oude penningen. Arnoldus Berwout neemt die
cijns over, nog in hetzelfde register. Deze Arnoldus Berwout is getrouwd met Elisabeth,
dochter van Ruldophus van Zulichem.
Gerit Claes van Berkel verkoopt op 9 maart 1378 aan Matheus die Becker bezittingen in
Udenhout, namelijk twee heidehoeven en een heiveld bij cleppenscoer. Dat heiveld was
eerder eigendom van Gerard Boijter. De twee heidehoeven waren eerder door twee zussen
van Claes van Berkel, Heilwich en Mechtelt, opgedragen aan hun zwager Gooswijn
Steenwech.
In het register van 1380 betaalt Matheus Posteel dezelfde cijns. Voor hem was dat Gerardo
de Berkel. Matheeus die Becker en Matheeus Posteel kunnen dezelfde persoon zijn. Posteel
is een bijnaam van iemand die een functie uitoefent in het toezicht op grondbezit van een
landsheer.
Later betalen de weduwe van Matheus Posteel en zijn kinderen deze cijns. Zijn dochter
Aleidis trouwt met Yewan vanden Grave. Uit dat huwelijk komt een dochter voort genaamd
Beatrix, die trouwt met Nicolaes Wijnrick Screijnmaker. Op 1 december 1413 schenkt Aleijt,
dochter van Matheeus Posteel en weduwe van Ywan vanden Grave als huwelijksgift aan
haar schoonzoon Claes Screijnmaker haar vruchtgebruik van goederen in Udenhout,
bestaande uit onder andere twee heidehoeven. Daar hoort ook nog een heiveld bij
cleppenschoer bij. Beatrix, weduwe van Colo filio Wijnrici Screynmeker, betaalt de cijns in
1448.
In 1522 is het dan de genoemde weduwe van Matheus Kuijsten die de cijns betaalt. Mogelijk
is zij een dochter van Beatrix en Nicolaes Screijnmaker.
Omdat niet voor alle wijzigingen in het bezit andere bronnen voorhanden zijn blijft het
onzeker of de verschillende eigenaren wel de juiste zijn.
In de 17de eeuw is deze hoeve in handen van twee eigenaren. Dat zou dan kunnen kloppen
met het feit dat in de vroege bronnen sprake is van twee heidehoeven.
Een deel is in handen van Jan Jan Embert Peters Rijcken. Hij was getrouwd met Maria
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Goossen Leonard van Hove. Wanneer en via wie hij in bezit is gekomen van deze (halve)
hoeve is nog niet bekend.
Het andere deel is in handen van de weduwe van Cornelis Hendrik de Crom. Dat deel komt
aan het eind van de 17de eeuw in bezit van het Adellijke Stift in Thorn. Dat Adellijke Stift
verkrijgt het van heer Jan de Crom, heer van Arendonk, in zijn testament van 24 mei 1688. In
1734 komt de hoeve in bezit van Michiel Jan Willem van Bommel uit Tilburg. Vervolgens
koopt de weduwe van Arnoldus Verhagen de hoeve in 1763 bij een publieke verkoping van
de erfgenamen van Michiel van Bommel.
Bij de invoering van het kadaster in 1832 is Johannes Schenkers de eigenaar.
Buurtschap Loonsehoek
Op de oude hoeve van Theodorus Lube vinden we tegenwoordig buurtschap Loonsehoek.
De oorspronkelijke erfafscheiding vinden we terug in de huidige weg Loonsehoek (die pas in
1890 is aangelegd), de Pelgrimsweg en de Oude Bosschebaan. Vanaf de huidige straat
Loonsehoek gezien liep het ontsluitingspad achter de boerderijen. Bij Loonsehoek 3 liep het
pad zelfs tussen de boerderij en de daarachterliggende schuur.
Loonsehoek 1
Boerderij Loonsehoek 1 is in 1832 eigendom van A. van Laak. Die verkoopt zijn bezit aan
Tinus van Rijsewijk, die er in 1888 een nieuwe boerderij bouwt. In 1890 verkoopt hij de
boerderij aan de familie Vermeer, die er nog altijd woont. Op zaterdag 14 januari 1945 werd
de boerderij zo zwaar geraakt door een V1 dat deze moest worden gesloopt. In 1950 is er
door Marinus Vermeer een wederopbouwboerderij gebouwd.
Loonsehoek 2
Boerderij Loonsehoek 2 is in 1832 eigendom van Cornelis van Rijzewijk. In 1920 woont er
Janus van Loon, die trouwt met Anna van de Pas en in de Capucijnentraat in Biezenmortel
gaat wonen. Buurman Vermeer koopt de boerderij in 1920 en verhuurt deze aan Frans van
Balkom, die in 1931 naar de Zandkant vertrekt. Van 1931 tot 1960 woont er Graard
Mathijssen. In 1960 trouwt Jo Vermeer en die betrekt de boerderij Loonsehoek 2. Nu woont
er Christian Vermeer.
In de tijd dat Graard Mathijssen en zijn gezin er woonden was de in 1908 gebouwde woning
een mooie boerderij met rode stenen, een rieten dak, witte kozijnen en groene deuren en
vensters. Voor het huis stonden drie in elkaar gegroeide lindebomen. Ook deze boerderij
werd op zaterdag 14 januari 1945 door de al eerder genoemde V1 helemaal verwoest. Naar
verluidt stonden van de stal alleen een paar gebinten en een stukje muur overeind. Hier is in
1951 een wederopbouwboerderij gebouwd door Hendrik Vermeer, een ongehuwde oom van
Jo Vermeer, die er later woonde.
Loonsehoek 3
De boerderij Loonsehoek 3 is van voor 1830. In 1832 is het eigendom van de familie
Schenkers. Van 1920 tot 1943 wonen er broer en zus Wout en Catharina van Gompel.
Catharina overlijdt in 1941, waarna Wout in 1943 de boerderij verkoopt en gaat wonen in de
Slimstraat voorbij de Berkelseweg. Wout was mandenmaker. Hij gebruikte buntgras en
stengels van bramen en ook wilgenhout. Hij maakte manden waar zo'n 25 kg aardappelen in
konden. Van 1944 tot 1968 is de boerderij eigendom van Jos Brabers en Mien Moonen.
Daarna tot 1975 van Pieter en Marian Aalberse. In 1975 is de boerderij gekocht door
mevrouw Timmermans – Swagemakers en nu woont er het gezin van Thijs Philippa en
Jorien Timmermans.
Saaijkenshoef
Lange tijd was Saaijkens hoef in dezelfde handen als de naastgelegen hoeve van Postel
(hoofdstuk 9), maar van oudsher hoort Saaijkenshoef toch bij de hoeve van Theodorus Lube.
De boerderij Saaijkenshoef aan de Kloosterstraat 177 te Loon op Zand is het stamhuis van
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de familie Vermeer, voordat die in 1890 boerderij Loonsehoek 1 koopt. De familie Vermeer
huurt Saaijkenshoef van de familie Beunis uit Loon op Zand. De familie Beunis verkoopt de
boerderij in 1937 aan Marinus Pijnenburg, die de boerderij in 1970 verkoopt aan Bert
Mathijssen, die er nog altijd woont. De boerderij is nu een grote woonboerderij, tot voor
enkele jaren met een rieten dak, maar na een blikseminslag met dakpannen gedekt.
Verbonden toponiemen zijn Saaijkensdreef, Saaijkenssteeg en Saaijkensvelden.
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Hoofdstuk 11

Op 't Hoog Schoor richting Loonsehoek

De hoeve van Diederic van Hoculem
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Diederic van Hoculem
Beschrijving van de hoeve
In het cijnsregister van 1340 staan enkele waarschijnlijk later ingeschreven cijnsposten van
zes nieuwe penningen en veertien oude schellingen die Diddericus van Hoculem betaalt. Hij
heeft die cijnzen overgenomen van Rodolf de Hoesde. Het daaropvolgende cijnsregister van
1380 laat dezelfde twee posten zien met daarbij de naam van Theodoricus de Hoekelem.
In de tussenliggende jaren is Dirk van Hoculem overleden. Op 21 februari 1369 verkoopt
Gerit Groij, zoon van Jacob van Driel en man van Aleijt Dierics van Hoculem een cijns uit het
goed van wijlen zijn schoonvader. Gerit Groij overlijdt voor 1383. Hij en zijn vrouw hebben
drie kinderen: Willem, Aleid en Jacob. De kinderen bezitten elk eenderde deel van deze
hoeve. Zoon Willem verpacht in 1394 zijn eenderde deel aan twee personen, namelijk aan
Gerit Lambrecht de Wael en aan Zebrecht van Hoculem de jonge.
Dochter Aleijdt is getrouwd met Herman Plaetmaker. Zij ontvangen omstreeks 1395 geld
voor de verkoop van eikenbomen van de hoeve. Drie mannen, Jan die Haest, Jan Broc en
Jan Pape, hebben die bomen omgehakt en opgeruimd. Hun zoon Jacob Plaetmaker
verkoopt in 1396 de helft van de goederen van wijlen Diederick van Hoculem in Udenhout
aan Albrecht de Wael. Blijkbaar is een van de drie kinderen van Gerit Groij overleden en
erven de twee overgebleven kinderen ieder de helft van de hoeve.
Aangezien Diederick van Hoculem in 1369 al was overleden, is het vreemd dat zijn naam
nog steeds prijkt in het cijnsregister van 1380. Is het zijn zoon? Dat zou gek zijn, aangezien
er in ieder geval een andere eigenaar is in de persoon van Gerit Groij.
In het volgende cijnsregister van 1448 is de situatie weer veranderd. Heilwich, de weduwe
van Jacob Wouter de Brede, betaalt nu de cijns. Die cijns is wel opgesplitst. De ene helft, 7
oude schellingen en 3 nieuwe penningen komen van Theodoricus de Hoekelom en bestaan
uit twee posten. Beide posten waren eerder ook van Gerard Lambert de Wael. De tweede
helft is één post van hetzelfde bedrag en komt van Albrecht de Wael en daarvoor Gerit
Groijs. Het lijkt er op dat Theodoricus de Hoekelom uit het cijnsregister van 1380 een zoon is
van de Diddericus uit het register van 1340. Het goed uit 1340 raakt verdeeld, hoewel er
slechts één cijnspost te vinden is in het register van 1380. In 1448 is er een nieuwe cijnspost
bijgekomen van twee nieuwe schellingen voor 2 bunder wei of broek afkomstig van
Johannes Smolders. Hoe dan ook, in 1448 is de hoeve weer in één hand.
Op 11 augustus 1478 delen Wouter Jacob van Brede en Reijner vanden Hoevel als man van
Gertruijt Jacob van Brede de hoeve. Bij deze erfdeling blijkt waar de goederen liggen. Het
gaat om een grote hoeve aan de westzijde van de Schoorstraat, tegenover het leengoed van
Ghiselbrecht Lijsscap en later Arnold van Broeckhoven. Daarnaast omvat het ook landerijen
aan de oostzijde van de Schoorstraat in het gebied dat in die tijd bekend staat als
Cleppenschoer. Dat verklaart waarschijnlijk de nieuwe cijnspost in 1448. Die zouden dan
betaald moeten worden voor het deel in het Klappend Schoor, dat later in handen is
gekomen van Diederik van Hoculem.
Het cijnsregister van 1552 laat deze tweedeling mooi zien. Wouter Jacob de Brede, en later
zijn weduwe en dochter, betalen de ene helft en Hillegonda, de weduwe van Reinier vanden
Hoevel betaalt de andere helft.
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Boven die tweede inschrijving staat geschreven dat Arnoldus Jan van Broeckhoven de
executeur-testamentair is van Hillegonda. Dat vindt zijn oorzaak mogelijk in het feit dat zijn
moeder Joanna van Heukelom heette en waarschijnlijk familiebanden had met de eerder
genoemde Theodorus van Hoculem.
Via deze Arnold Jan van Broeckhoven komt deze hoeve later in de 16de eeuw in handen
van Gerard Arnold Jan van Broeckhoven en daarna van zijn kinderen. De hoeve raakt dan
versnipperd.
Drie boerderijen
Tegenwoordig liggen er op het grondgebied van de oude hoeve drie boerderijen langs de
Schoorstraat. Het is niet te zeggen op welke plaats de hoeve in de 14de eeuw lag. De drie
boerderijen zijn Schoorstraat 59, 61 en 63.
Schoorstraat 59
Schoorstraat 59 is in 1832 eigendom van Clasina van Waalwijk. In 1835 vindt na haar
overlijden verkoop plaats aan Adriaan Cornelis Bergmans. Ook bij diens nalatenschap in
1875 komt de boerderij in de verkoop. Nu worden Christiaan en Franciscus van Asten
eigenaar, vanaf 1891 alleen Franciscus van Asten. In 1914 gaat de boerderij over op broer
en zus Martinus (Tinus) en Francisca (Ciska) van Asten. Tinus was gemeenteraadslid in
Udenhout van 1935 tot 1941. Hij beijverde zich bij voorkeur voor de Udenhoutse fietspaden,
van kolengruis, grind en slakkenzand.
In 1939 verkopen Tinus en Ciska van Asten de boerderij aan hun neef Janus van Iersel, een
zoon van Martinus van Iersel en Hendrika Maria van Asten. Janus is gehuwd met Miet
Sterken. In 1959 brandt de boerderij af als gevolg van blikseminslag en in 1960 is een
nieuwe boerderij gebouwd. Die gaat in 1979 over op de broers Johan van Iersel en Peter van
Iersel, sinds 1983 alleen Peter van Iersel.
Schoorstraat 61
Schoorstraat 61 is in 1832 eigendom van Cornelis Bergmans. In 1866 gaat de boerderij over
op Cornelis Antonie van Iersel. Zie ook hoofdstuk 8 betreffende Loonse Molenstraat 12. Net
als de boerderij op de Loonse Molenstraat wordt ook deze boerderij in 1880 geërfd door
Hendrikus van Iersel, die de boerderij in 1887 verbouwt. Bij de erfenis van 1916 gaat de
boerderij over op zijn zoon Hendrikus van Iersel, wethouder in Udenhout. Deze Hendrikus
verkoopt de boerderij in 1920 aan Jan Denissen. Bij erfenis gaat de boerderij in 1947 over op
Willem Denissen. Nu woont er diens zoon Jan Denissen.
Deze boerderij is ooit getroffen door een wervelwind. In Udenhout spreken we van een
hauwmauw.
Schoorstraat 63
Schoorstraat 63 is in 1832 eigendom van de weduwe van Nicolaas van Broekhoven. Bij
erfenis gaat de boerderij over op Joost Peter van Iersel. In 1917 wordt de boerderij verkocht
aan Jan Willem Denissen, die in 1920 ook de naastgelegen boerderij koopt. Jan trekt naar
Schoorstraat 61 en verhuurt Schoorstraat 63 aan Janus Smits. Schoorstraat 63 wordt in
1946 verkocht aan Willem Verschuren. In 1970 wordt de boerderij verkocht aan Pieter van
Iersel. We vinden er nu de aspergeboerderij van Piet en Mieke van Iersel. De oude boerderij
was een mooie grote boerderij, die in de Tweede Wereldoorlog afbrandde, waarna in 1947
een nieuwe zogenaamde wederopbouwboerderij is gebouwd.
Voetpad naar de boerderijen in de Loonsehoek
Zo'n vijftig jaar geleden liep tussen de boerderijen Schoorstraat 59 en 61 nog een voetpad
naar de drie boerderijen Loonsehoek 1, 2 en 3. De drie boerderijen van de Loonsehoek 1, 2
en 3 behoorden niet tot de hoeve van Diederic van Hoculem, maar tot die van de buurman
Matheus Kuijsten. De straat Loonsehoek is pas aangelegd in 1890. Voordien was genoemd
pad vanaf de drie boerderijen van de Loonsehoek de enige uitweg naar de Schoorstraat en
die liep inderdaad over andermans erf.

57

58
Hoofdstuk 12

Op ‘t Hoog Schoor richting Knijperij

De hoeve van Ghiselbert Lijscap
Vroegste vermelding
1312
Vroegst bekende eigenaar
Ghiselbrecht Lijscap
Beschrijving van de hoeve
Het leenboek uit 1312 spreekt over Ghibbertus Bliscop. Hij houdt 24 bunder land in leen van
de hertog van Brabant. Mogelijk heet zijn vader Jan en is die de eerdere leenman van de
hertog. Joannes Liescop betaalt 12 ponden aan de hertog en zijn zoon Giselbertus neemt
dat later over. Bij deze inschrijving is echter geen sprake van 24 bunder.
Het leenboek van 1350 vermeldt nog steeds de naam Ghisebrecht Liscop als leenman,
mogelijk is dat een zoon. Het daaropvolgende leenboek, dat in 1374 begint, noemt opnieuw
Ghisebrecht Lijsscop als leenman, maar ook zijn zusters Oede en Hille hebben hun deel van
het leengoed verheven voor het leenhof van de hertog.
Op 23 maart 1397 verkoopt Gijsbrecht, de natuurlijke zoon van Ghijsbrecht Lijsscap, zijn
deel van de rechten in de allodiale (bezittingen in vol eigendom, dus geen leengoed) en
cijnsgoederen van zijn vader in de parochie Oisterwijk en Loon op Zand, aan Willem Wouter
Bac van Broechoven, de echtgenoot van Beatrix Aert van Scijnle. Ruim een jaar later, op 21
november 1398, verkoopt Jan, de zoon van wijlen Ghijsbrecht Lijsscap zijn goederen ook
aan Willem Wouter Bac van Broechoven. Deze Willem is een zoon van Wouter Willem
Wouter Bac van Broechoven en Katharina dochter van Ghijsbrecht Lijsscap. Weer later
wordt hun zoon Arnoldus van Broechoven de nieuwe leenman van de hertog. Deze namen
staan allemaal genoemd in het leenboek dat in 1374 begint.
Het volgende leenboek begint pas in 1440 en dan is Arnoldus Willem van Broeckhoven nog
steeds de leenman van deze hoeve.
In de zogenaamde denombrementen uit 1495 staat de ligging van de leengoederen
nauwkeuriger beschreven. Jan Arnold van Broeckhoven is dan de leenman en zijn leengoed
staat als volgt beschreven: metter eenre syden neven die ghemeyn straet ende metter ander
zijden neven die erffenissen Gherit Sanders metten eenen eynde aen den gemeynen
waterlaet ende metten anderen eynde aen die Sant duunen ghemeynte van Drunen. Het
leengoed liep van die ghemeyn straet, dat is de Schoorstraat, tot aan de hoeve van Gherit
Sanders, nu de Duinhoeve (hoofdstuk 13). De andere begrenzingen waren den ghemeynen
waterlaet, ongeveer waar de huidige Zandleij stroomt, en die Sant duunen ghemeynte van
Drunen, wat we nu de Loonse en Drunense duinen noemen.
Het duurt tot de tweede helft van de 17de eeuw voordat dit leengoed versnipperd raakt als
de kinderen van Wijtman Peter Wijtman van Iersel de landerijen en boerderijen verdelen. Hij
komt in bezit van deze hoeve via zijn vrouw, die een kleindochter was van Henrica Arnold
Jan van Broeckhoven. Het is dan 1665. Alle delers hebben een huis tot hun beschikking
behalve Margareta, een dochter van Wijtman, getrouwd met de al overleden Denis Jan Peter
Willem Schapendonk. De andere kinderen moeten voor haar een nieuwe huis timmeren van
alsulcke groote sterckte fatsoene metselerije camers kelders dueren vensters glassen en
solderinge als het huis waar Margareta nu in woont. Ze krijgen een tonne bier tottet schieten
van een putte.
Van de Buntsteeg tot en met Bosch en Duin
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De Buntsteeg is de scheiding van de hoeve van Ghijsbert Liescep met de aan de
Schoorstraat naastgelegen hoeve ‘t Clappend Schoor (hoofdstuk 54). Als je op de
Schoorstraat staat ligt de Buntsteeg rechts naast Schoorstraat 28a.
Op het grondgebied van de hier beschreven hoeve van Ghijsbert Liescep staan op dit
moment de woningen Schoorstraat 28a, 30, 32 A en B, 34 en 36 en ook brasserie Bosch en
Duin. De omgeving ademt nog de sfeer van de boerderijen en de landelijke omgeving met
stallen, weilanden en akkers. Het gebied is samen met de boerderijen aan de westkant van
de Schoorstraat onderdeel van het buurtschap 't Hoog Schoor.
Schoorstraat 30
De familie Verhoeven van de Schoorstraat kent als stamvader Jacobus Verhoeven, geboren
in 1857, jongste zoon van Joost Verhoeven van de Houtsestraat (zie hoofdstuk 6, de hoeve
bij den draaiboom). Jacobus huwt te Moergestel met Mijntje Mathijssen en woont
aanvankelijk op de boerderij van haar ouders Mathijssen – Horrevorts aan de Heuvelstraat.
Ze verhuizen naar Udenhout nadat de boerderij in Moergestel was toebedeeld aan zijn
zwager Johannes Bruurs – Mathijssen. Als in 1898 de ouderlijke woning aan de Houtsestraat
beschikbaar komt, verhuist Kobus naar de Houtsestraat. Vier jaar later komt de boerderij aan
de Schoorstraat 28 te koop, tot dan toe eigendom van Jan Slots. Kobus Verhoeven koopt
deze boerderij. Kobus overlijdt in 1917 op het adres Schoorstraat 28, zijn weduwe overlijdt in
1927 op het adres Schoorstraat 30.
Kobus heeft drie zonen, waarvan de oudste op 10-jarige leeftijd overlijdt. De andere twee
zonen, Norbert (Bart) en Adrianus (Jos), komen respectievelijk te wonen op Schoorstraat 28
en Schoorstraat 30.
Norbert (Bart) Verhoeven huwt in 1924 Maria Vugts van de Loonse Molenstraat en betrekt
het stamhuis. Later woont er zijn zoon Frans Verhoeven en tegenwoordig Bert, de zoon van
Frans.
Adrianus (Jos) Verhoeven huwt in 1921 Drika Leermakers uit Hilvarenbeek en betrekt de
door hem nieuw gebouwde boerderij aan de Schoorstraat 30. Jos en Drika krijgen een groot
gezin: (1) Koop die gaat wonen aan de Schoorstraat 32, (2) Johanna is jong gestorven, (3)
Wim gehuwd met Adriana Mols, (4) Frans gehuwd met Francisca Leemans, (5) Jan gehuwd
met Mien de Jong, (6) Sjef gehuwd met Bep Scholte, (7) Henricus is jong overleden, (8) Rika
gehuwd met Frans Korthout, (9) Ad gehuwd met Adriana Persoons, (10) Jo gehuwd met Jo
Verboven, (11) Bert gehuwd met Jeanne Rommens, (12) Mari gehuwd met Jo van Dijck, (13)
Harry, eerst gehuwd met Maria Vugts en daarna gehuwd met Corry Oerlemans en (14)
Antoon gehuwd met Clasina van Hamond. Mari Verhoeven en Jo van Dijck blijven op de
ouderlijke woning aan de Schoorstraat 30. Mari heeft er een benzinepomp en hij levert ook
olie aan huis. Bij het pand hoort nog altijd een benzinepomp. Nu wonen er Jack en Helma de
Kroon - Verhoeven, die samen minicamping De Zandley runnen.
Schoorstraat 34 - 36
In de 19e eeuw is de hoeve eigendom van de landbouwer Johannes Jan van Gorkum. Hij
verkoopt de boerderij aan Joost Pieter van Iersel. In 1911 vindt een splitsing van de hoeve
plaats en komt een deel in eigendom van de Antoniusstichting, later de Stichting Paters van
de H. Familie te Kaatsheuvel. Op 13 mei 1913 komt Martinus van Iersel, gehuwd met
Hendrika van Asten, naar de boerderij, die later overgaat op zijn zoon Marinus. Diens zoon
Jan is de latere zaakvoerder van de Boerenbond, van 1953 tot 1986. Schoorstraat 34 wordt
thans bewoond door Diny van Iersel – Klomp, weduwe van Kees van Iersel. In een gedeelte
van de boerderij, met huisnummer 36, woont haar dochter.
Links van Schoorstraat 36 loopt nu de Oude Bosschebaan. Dat was vroeger niet. Die weg
liep oorspronkelijk langs Bosch en Duin. De huidige weg was vroeger een zandweg naar
twee woningen / boerderijen achter Schoorstraat 34 - 36, die historisch gezien onderdeel
waren van de oorspronkelijke hoeve Den Duin (zie hoofdstuk 13).
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De Hooimijt
In 1933 is halverwege de huidige straat Oude Bosschebaan en Bosch en Duin een herberg
gebouwd met de naam De Hooimijt. Het was een houten gebouw. Bert Schellekens was de
eigenaar. Bij de bevrijding in oktober 1944 is de herberg verwoest en daarna niet meer
opgebouwd. De herberg was in 1933 nog maar net geopend, of deze kwam al negatief in het
nieuws. In het Nieuwsblad van het Zuiden van 7 augustus 1933 verscheen een artikel met de
kop: "Hedendaagse zedenverwildering, naaktloperij in de Loonse Duinen". Bij een bezoek
van een redacteur bleek dat zich in het café notabene dames en heren bevonden, vrolijk
gekleed in badkostuum.
Bosch en Duin
Graard Kruijssen bouwt in 1930 restaurant Bos en Duin, vlak langs de Oude Bosschebaan,
die volgens Graard onderdeel was van een oude Hanze-route, waarover ook Napoleon zich
had verplaatst. Bij de werkzaamheden vond hij een oud Beaumont geweer en een pistool uit
de Napoleontische tijd. Om zijn gevoelsmatige band met de keizer te benadrukken, liet hij
vlak na de opening een kaartje maken van de omgeving waarop hij de Oude Bosschebaan
omdoopte tot Oude Landweg Parijs - Lübeck. Een voorstel bij de gemeente om de naam
officieel in te voeren is ooit afgewezen.
In 1944 is Bos en Duin door oorlogsgeweld zwaar beschadigd maar terstond weer
opgebouwd. In 1965 neemt zoon Tijn de zaak over. Hij wijzigt de naam in Bosch en Duin. Bij
de wederopbouw na een brand in 1993 laat Tijn als een eerbetoon aan zijn vader één van de
zalen inrichten als de Napoleonzaal.
Sinds 2006 is Martien Boelens eigenaar van Bosch en Duin.
Pater Handveger
Achter Bos en Duin stond een klein huisje dat tijdens de Mobilisatie van 1914-1918 door het
leger werd gevorderd en dat daarna is afgebroken. De laatste bewoner, Kees van der
Bruggen, had in het dorp de toenaam Pater Handveger. Kees verkocht als bijverdienste bunt
voor het maken van bezems en vegers en hij maakte ook zelf bezems en vegers. Hij was
mogelijk een zonderlinge man, met een lange baard, en leidde wellicht een teruggetrokken
bescheiden leven. Er wordt verteld dat hij elke dag naar de Udenhoutse kerk fietste om een
bloemetje te brengen bij Maria.
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Hoofdstuk 13

Aan de Oude Bosschebaan richting Knijperij

Den Duin
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Griet Rodolf Dyaboli (voor 1340)
Vroegst bekende pachter
Denijs Quaps (1459)
Beschrijving van de hoeve
In 1379 wordt de nalatenschap van Henrick Matheeus verdeeld onder zijn twee dochters en
hun echtgenoten. Zander Henrick Zander van Os, man van Margriet Henrick Matheeus, krijgt
de helft van een hoeve met het veen in Oisterwijk bij een goed van Ghijsbrecht Lijsscap en
een perceel in Rosmalen. Dirk Luwe, echtgenoot van Mechtelt Henrick Mattheeus, krijgt
onder andere een huis in 's-Hertogenbosch. De andere helft is waarschijnlijk in handen van
een broer van Henrick Matheeus. Op 2 maart 1420 doen Arnt, Bruijsten, Jan en Willem,
zonen van wijlen Matheeus Lu, afstand van de helft van een hoeve in Udenhout en een
perceel in Rosmalen ten behoeve van Henrick en Margriet, kinderen van wijlen Sander van
Os. Zij bezitten dan de gehele hoeve.
Naast de percelen, die aan de Oude Bosschebaan liggen, bestaat het bezit ook uit een groot
perceel heiveld van zes bunder in den Eijnsscher en een perceel in het Aschot, vroeger van
de Abdij van Tongerlo.
Sander van Os komt in het cijnsregister van 1380 voor. Hij neemt dan het betalen van een
cijns over van de uytfang en goederen van wijlen Henrici Mathei. Hij betaalt daarvoor 12
nieuwe schellingen. Een uytfang is volgens het Oudnederlands Woordenboek een “van het
gemeenschappelijk bezit in gebruik genomen stuk land”. Dat zou betekenen een nieuw
perceel uit de gemeint. De 12 schellingen komen overeen met de prijs die je daarvoor per
bunder aan cijns betaalt aan de hertog.
In hetzelfde register staat ook dat de weduwe en kinderen van Zanderis de Os (ieder) de
helft van een cijns betalen die eerder werd betaald door de kinderen van Mathei Pistoris de
Busco. Die cijns bedraagt 12 oude schellingen. Daar staan nog drie andere cijnsposten bij.
Zou Henrick Matheeus een kind zijn geweest van deze Mathei Pistoris (bakker)? Dat zou
verklaren waarom bij de erfdeling van 1379 het maar over de helft van een hoeve gaat.
In het cijnsregister van 1340 staat dezelfde post van 12 oude schellingen en nog 1 penning
voor de straat (plateam) en 6 schellingen voor heide. De kinderen van Mathei Pistoris de
Buscho betalen deze cijnzen. Deze drie cijnsposten zijn afkomstig van Griet Rodolf Dyaboli
(de Duivel). Dus voor 1340 was zij blijkbaar de cijnsbetaler.
Het cijnsregister van 1448 noemt Henricus zoon van Sander van Os als cijnsbetaler van al
deze cijnsposten. In het volgende cijnsregister uit 1522 zien we heel andere namen. Dan is
het Henricus van den Heuvel, schoonzoon van Gerard Sander van Os, die de cijnzen
betaalt. Vervolgens betalen de kinderen van Nicolaus Jan die Quade, weduwnaar van
Margriet, dochter van Henrick van den Heuvel, de cijnzen.
Dan zien we de hoeve pas weer terug in het midden van de 17de eeuw als Peter Jan van
Wolfswinkel deze hoeve in handen krijgt via zijn oom Peter Peter van Leeuwen, man van zijn
overleden tante Adriana Frans van Wolfswinkel.
Er zijn tot nu toe twee pachters bekend die op deze hoeve hebben geboerd. In 1459, bij de
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opwinning van 12 bunder heiveld naast dat van Henrick van Os wordt de pachter van de
hoeve genoemd. Het is Denijs Quaps. In 1658 is Jan Aerts van Laerhoeven de pachter van
deze hoeve.
Pastoor Watrin
Nadat hun zoon Jacobus in 1751 is benoemd tot kapelaan in Udenhout, worden zijn ouders
actief in Udenhout. In 1752 koopt zijn vader twee stukken houtbos, één in buurtschap
Biesmortel en één aan de Gommelsestraat. In 1756 koopt zijn moeder, zij is dan al weduwe,
de hoeve Den Duin aan de duinrand. Achtereenvolgens koopt zij nog in 1760 Vijverlust in de
Slimstraat, in 1761 een hoeve aan de Groote Steeg en in 1763 nog de hoeve van de Tafel
van de Heilige Geest in 's-Hertogenbosch op het Hooghout in Biezenmortel. In 1765 wordt
Jacobus Watrin pastoor van Udenhout. Het Udenhoutse bezit van de familie Watrin was een
belangrijke financiële steun voor de pastoor en daarmee voor de parochie van Udenhout.
Monseigneur Willem de Bever
Op 10 februari 1820 trouwt de 27-jarige Martinus (Martien) de Bever uit Cromvoirt met Anna
Cornelia van Iersel uit Udenhout, geboren op 1 oktober 1798. Haar ouders zijn Cornelis van
Iersel en Cornelia Berkelmans. Het echtpaar De Bever woont eerst op 't Winkel en vanaf
1827 aan de Loonse Molenstraat. Daarna kopen ze van de in Den Bosch wonende
apotheker Johannes Baptist Watrin de boerderij Den Duin. Daar is hun jongste zoon Willem
geboren. Willem de Bever wordt priester, missionaris in Amerika, waar hij voor zichzelf een
mausoleum laat bouwen.
Johanna, de dochter van Martinus de Bever, krijgt bij de erfdeling in 1869 samen met haar
zoon Martinus de boerderij toebedeeld. Zij is dan al weduwe van Nicolaas Verhoeven. Hun
kleinzoon Nicolaas Verhoeven (1896-1981) wordt in 1947 tot bisschop van Manado in
Indonesië gewijd.
Van Martinus Verhoeven gaat de boerderij over op zijn zonen Adrianus (Janus) en Nicolaas
(Klaas) Verhoeven en daarna op Jan Verhoeven, de zoon van Janus Verhoeven. De
boerderij is nog steeds in bezit van de familie Verhoeven.
Recreatiepark Duinhoeve
Aan de Oude Bosschebaan 4 vinden we recreatiepark Duinhoeve, in de jaren zestig
opgebouwd door de familie Verhoeven en thans eigendom van Camping Duinhoeve BV.
Recreatiepark Duinhoeve is een gezinscamping, die zich vooral richt op het verblijf en
vermaak van jonge gezinnen met kinderen en 50-plussers.
Oude Bosschebaan 2 en 3
De twee woningen Oude Bosschebaan 2 en 3 behoren van oudsher tot de oude hoeve Den
Duin.
Eind negentiende eeuw woonde op Oude Bosschebaan 3 Martinus van Rooij, één van de
medeoprichters van de Boerenleenbank. Hij verhuisde later naar De Kuil. Martinus was een
zoon van Johannes van Rooij en Cornelia de Bever. Ze bouwden in 1855 op een gedeelte
van de grond van Cornelia’s ouderlijk huis een nieuwe boerderij. In de boerderij bevond zich
een gevelsteen met de tekst C.d.B. De letters zullen staan voor Cornelia de Bever. Later
woont de familie Van Drunen – van der Bruggen op de boerderij Oude Bosschebaan 3. Hun
dochter Kee trouwt later met Kees Kuijpers. Dit echtpaar neemt de boerderij over. Hun
dochter Marietje trouwt Toon van Gorkom, waardoor de boerderij in het bezit komt van de
familie Van Gorkom. Tegenwoordig wonen er Kees en Ria van Gorkom – Vermeer.
Oude Bosschebaan 2 is gebouwd door Jaon van Drunen van Oude Bosschebaan 3. Later
woont er zijn zoon Willem van Drunen en daarna Bart van Laarhoven.
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Hoofdstuk 14

Oude Bosschebaan

De Knijperij
Vroegste vermelding
1380
Vroegst bekende eigenaar
Erardus Erardi Proijsers
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve ligt aan de Oude Bosschebaan naast de Duinhoeve (zie hoofdstuk 13) en is nu
bekend onder de naam “de Knijperij”.
In een akte uit 1420 wordt een hoeve van Willem Glavyman genoemd als buurman van de
hoeve van wijlen Matheeus Lu, nu beter bekend als de Duinhoeve. Het cijnsregister uit 1380
laat zien dat Willem Jan Willem Glavyman een cijns betaalt van 3,5 nieuwe schelling. Voor
hem betaalde Erardus Erardi Proijsers deze cijns. Erardus Proijsers had op zijn beurt die
cijns overgenomen van Johannes Lombardi. Willem Glavyman is getrouwd met Margriet, de
dochter van Erardus Proijsers. Of de cijnspost betrekking heeft op deze hoeve is niet
duidelijk. Willem Glavyman betaalt nog drie cijnsposten van in totaal 3,5 nieuwe schellingen.
Eén daarvan lag bij zijn huis. Het is daarom goed mogelijk dat deze hoeve is samengesteld
uit meerdere losse percelen die in handen zijn gekomen van Erardus die Proijser en later
van Willem Glavyman. Deze vier cijnsposten blijven tot en met het cijnsregister van 1522
binnen deze familie en hun erfgenamen.
In het volgende cijnsregister uit 1448 betalen zijn kinderen de cijns, later meer specifiek zijn
zoon Elias en zijn schoonzonen Henricus Boem en Gerardus Rutger die Bije. Willem Aert
Quap, getrouwd met Aleijt Willem Glavyman, draagt in 1448 eenzesde deel in een hoeve van
wijlen zijn schoonvader op aan zijn zwager Willem Lambert die Vet die getrouwd is met
Heijlwich Willem Glavyman.
In 1481 is de hoeve in bezit van een kleinzoon van Willem, namelijk Franck Elijas Glavijman.
Dan heet het hier de tolberch. De kleinzoon van Franck, Aert Dirck Vrancken, bezit met zijn
zwagers Gijsbert Marten Daniels en Anthonis Willem van Giersbergen drievierde van de
hoeve van zijn grootvader. Zij beloven in 1527 een erfpacht te betalen aan Wouter Gerit de
Bont. De buren van de hoeve worden in deze akte genoemd: Wolfaert vander Heijden in het
oosten, Henricus vanden Heuvel in het westen, in het zuiden Peter Faessen en in het
noorden de gemene heerbaan. Een jaar later blijkt dat het resterende vierde deel in veel
verschillende handen is gekomen. Dan draagt Dirck de zoon van wijlen Gerit Peter
Fredericks eentwaalfde deel en eenzevende deel van eenvierde van de hoeve van wijlen
Vranck Eelens (dat is Franck Elias Glaviman) over aan de eigenaren van het overige
drievierde deel. Weer een jaar later is het Antonis Willem vanden Staeck die ook
eentwaalfde deel in eenvierde deel van de hoeve van wijlen Vranck Eelens bezit. Het
cijnsregister uit 1522 laat zien dat er veel eigenaren de cijns betalen. De kinderen en
kleinkinderen van Franck Elias Glavyman bezitten allemaal een deel van de hoeve.
Uiteindelijk wordt deze hoeve verdeeld tussen de kinderen van Dirck Franck Eelen en zijn
zwager Arnoldus, de natuurlijke zoon van Jan Aert van Broeckhoven.
Bij een erfdeling uit 1559 komt Wouter Aert van Broeckhoven in bezit van de halve hoeve die
dan 24 lopense groot is en ligt naast een hoeve van Aert Diercx en goederen van de Abdij
van Tongerlo. In de delingsakte staat dat de hoeve van Wouter is gekomen van de oude
hoeve van Arnoldus Dirck Vrancken. Als plaatsaanduiding staat in die akte aent sant.
In 1586 verkoopt Adriaen Peter Bouwens, man van Marie Wouter van Broeckhoven de helft
in een stede aen den duijn aan Peter Jan Henricx.
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In het begin van de 18de eeuw is een groot deel van deze hoeve in bezit van Jan van Kleef
(of Cleef) en zijn kinderen.
De familie Van Rooij boerde er ruim een eeuw
In 1832 is Johannis van Rooij eigenaar van de boerderij Oude Bosschebaan 5. Het blijft tot
aan 1955 in de familie, steeds van vader op zoon. In 1955 koopt Willem van Balkom, zoon
van Jan van Balkom en Han van Hal, de boerderij. Tegenwoordig is deze in twee gedeelten
gesplitst en wordt één gedeelte bewoond door Noud van Balkom (zoon van Willem) en het
andere gedeelte door een zoon van Noud en zijn gezin. Naast de boerderij is een bungalow
gebouwd. De boerderij heeft nu huisnummer 5 en de bungalow 4a.
In 1832 was Johannis van Rooij eveneens eigenaar van de naastgelegen boerderij Oude
Bosschebaan 6, die we thans meer als een van de boerderijen van den Brand aanmerken
(hoofdstuk 15). Die boerderij draagt ook de naam Den Brand. Deze boerderij blijft tot 1929 in
de familie, van Jan op Hendrik op Maria van Rooij. Maria is gehuwd met Johannes
Brekelmans. In 1929 wordt de boerderij verkocht aan Adrianus Pijnenburg, waarna de
boerderij in 1939 overgaat op Johannes Pijnenburg en in 1965 op Marinus (Rien) Pijnenburg.
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Hoofdstuk 15

Oude Bosschebaan

In den Brand
Vroegste vermelding
1482
Vroegst bekende eigenaren
Aert Wolphaerts en Henrick Jan Luers
Beschrijving van de hoeve
Langs de Oude Bosschebaan, tussen de Gommelsestraat en het Haarensbroek lagen een
aantal hoeven. De exacte ligging van elke hoeve is niet precies aan te geven. Daarom zijn
deze hoeven in dit hoofdstuk gezamenlijk beschreven.
Langs de Gommelsestraat lagen drie grote heidevelden of weivelden van elk ongeveer zes
bunder, die deel uitmaakten van hoeven elders in Udenhout. Ten westen daarvan is in 1832
een sterke versnippering te zien. Veel lange en smalle stroken die op ontginningen in
veengebieden lijken. De veldnamen daar duiden op een gebied dat aan de natuur is
teruggegeven: het verloren velt of de verloren brant. Wanneer dat is gebeurd is niet bekend.
Waarschijnlijk strekten de hoeven zich uit vanaf de Oude Bosschebaan tot aan de loop van
de huidige Zandleij. Ten zuiden van de Zandleij lag tegen het Haarens broek een gebied
genaamd de Reit. Dat was ook verdeeld onder enkele hoeven in Udenhout.
De Brandsesteeg loopt uit in dit gebied.
In 1832 zijn er vijf boerderijen in dit gebied te vinden. Die liggen deels in de buurt van de
oude middeleeuwse hoeven. Op de kadasterkaart van 1832 lijken deze boerderijen midden
in het landschap te liggen. In werkelijkheid liep er een pad langs dat in de 20ste eeuw is
verhard en Oude Bosschebaan is genoemd net als de weg die noordelijker langs de
duinrand loopt. Op de wegenlegger van 1872 staat hier wel een pad getekend dat vanaf de
Gommelsestraat afbuigt in de richting van de Brandsesteeg en daar zijn weg vervolgt. Het
pad loopt niet door naar de ander hoeve die verder naar het westen ligt. Die hoeve is
bereikbaar vanaf de Oude Bosschebaan.
Het toponiem den Brand werd al gebruikt in de middeleeuwen. In een akte uit 1377 verkoopt
Theodoricus Jan Hoec aan Johannes Sceijvel een beemd in Udenhout in den brant.
Hoeve van Aert Wolphaerts (van der Heijden)
In de loop van de 15de eeuw komen percelen in den Brand steeds frequenter voor in de
bronnen. In 1482 belooft Aert genaamd Wolffaert, zoon van wijlen Laurens vander Heijen,
een erfpacht te betalen uit een huse en hove, 10 bunder groot, gelegen in Udenhout. Deze
hoeve ligt tussen erf van Henrick Jan Luers en Jan van Haren en strekt zich uit van de
druenensche erven genaamd tsant tot erf van Jan Kempelant. In 1503 bezit Hessel, de zoon
van Aert Wolffaerts vander Heijen, eenzevende deel van een hoeve naast onder andere
Franck Eelen en Henrick Loer aan de ene kant en Jan van Haren aan de andere kant en van
de gemeint van Drunen tot Hessel Peter Willems. Als het bezit van Jan van Haren aan een
zijde lag dan moet deze hoeve gelegen hebben in de noordwesthoek aan de Oude
Bosschebaan. In 1522 verdelen de kinderen van Aert Laurens vander Heijden de
nalatenschap van hun ouders. Ze verdelen de bezittingen in tweeën.
Daarna wordt het beeld troebel. Agnes en Johanna, dochters van Aert vander Heijden,
verkopen een beemd met weiland van 3,5 bunder aan Aerd Dirck Vrancken. Die verkoopt dat
op zijn beurt een jaar later weer door aan Wouter Gerit Bonten en Aerd, de natuurlijke zoon
van Jan van Broeckhoven, ieder voor de helft. Deze beemd ligt naast bezit van Poeijtenier
van Haaren, waarschijnlijk het Harens broek.
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In 1537 verkoopt Aleijt, weduwe van Jan Claes van Spreeuwel, eenzevende deel in de
hoeve naast Henrick Luer aan de ene kant en Vranck Eelen en Jan van Haren aan de
andere kant, uiteindelijk aan Aert, de natuurlijke zoon van Jan van Broeckhoven.
Op 4 maart 1541 verdelen Aert van Broeckhoven en Arnt, zoon van Dirck Vrancken, twee
huizen en landerijen in den Brand in Udenhout. Zij bezaten samen nog een hoeve, iets meer
westelijk en eveneens aan de Oude Bosschebaan. De exacte ligging van al deze bezittingen
is op basis van de bronnen op dit moment niet met zekerheid aan te geven. Het is
aannemelijk dat een van deze twee huizen is gebouwd op het in 1537 afgesplitste bezit van
de voormalige hoeve van Aert Wolphaert van der Heijden.
In 1553 verdelen Jan, Adriaen en Laureijs Verheijen de erfenis van hun vader Antonis. Jan
en Adriaen verwerven een huis, hof en schuur met aan de ene kant hun broer en aan de
andere kant het bezit van Jan Lochtmans. Laureijs krijgt ook een huis, met hof en gronden,
een mudzaad groot, naast zijn broers en aan de andere kant Aert van Broeckhoven.
Als de kinderen van Aert van Broeckhoven in 1559 de nalatenschap van hun ouders
verdelen krijgen de kinderen van Jan Aert van Broeckhoven een huis, erf en hof met
aangelegen landerijen en de langhen beempt, 16 lopen groot, aent sant tussen het tharens
broeck en Laureijs Thonissen.
In 1588 zijn het de kinderen van Laureijs Antonis Wolffs die de boedel verdelen. De hoeve
aan den Brand is nog steeds in het bezit van deze familie. De zonen Adriaen en Cornelis
verkrijgen een huis, schuur, schop met landerijen, 28 lopen alles bij elkaar aan de santcant;
In het oosten grenst dit bezit aan Jan Gijsbert vanden Venne, in het noorden aan de
zandduinen en in het zuiden aan Gerit van Broeckhoven. Zoon Jan en zwager Peter Andries
de Cuijper krijgen ook een huis, hof, schuur en schop, van dezelfde grootte, in het oosten
aan het andere deel en in het westen naast Gerit van Broeckhoven. Beide helften betalen
een cijns aan de hertog. Twee jaar later verkoopt Jan zijn helft aan Peter Andries de Cuijper.
Hoeve van Henrick Jan Luers of Lochtmans
Hiervoor staat dat Henrick Jan Luers al in 1482 een hoeve bezat in of naast den Brand. In
1523 belooft Embrecht, de zoon van wijlen Willem Vercuijlen, een erfelijke cijns uit eenvijfde
deel in een hoeve die eerder van Henrick Loirs was. Embrecht is getrouwd met een dochter
van Henrick Luers.
Op 6 september 1541 verdelen Willem Henrick Luers, Gertrudis zijn zuster, Henrick, zoon
van Embrecht Vercuijlen en Reijse Henrick Jan Luers, en Adriana, de weduwe van Jan
Henrick Jan Luers de nalatenschap van hun ouders. Willem krijgt twee percelen in den
Brand en de overige erfgenamen verkrijgen onder andere het huis aan de druenense
gemeijnt en een heiveld.
Het is 1552 als de erfgenamen van Jan Henrick Lochtmans hun bezittingen gaan verdelen.
Ze zijn met z'n tweeën: Wouter en zijn zuster Adriana die getrouwd is met Gijsbert Adriaen
vanden Venne. De bezittingen liggen in den brant. Wouter Jan Lochtmans krijgt een huis met
hof en erf met diverse landerijen gelegen in het gebied tussen de Drunense gemeint, de
Gommelsestraat en het deel van zijn zwager Gijsbert, die onder andere de schuur krijgt met
de grond en het erf dat daarbij ligt. Ze verdelen daarmee de boerderij.
In 1564 belooft Wouter Jan Lochtmans een halve mud rogge erfpacht aan Sebastiaen Claes
van Engelant. Als onderpand geeft hij een huis, hof, schop met erf, akkerland, weiland en
heide, alles bij elkaar zeven mudzaad land, gelegen in Udenhout in den brant. Als buren van
deze hoeve noemt hij Wouter Aert van Broeckhoven, Jan Em Goessens en de
Gomelaersestraat, de Brandsesteeg en de Drunense gemeint. Daardoor is het mogelijk om
deze hoeve te plaatsen ten westen van de Gommelsestraat. In 1553 krijgt hij ook nog een
kwart van de hoeve van zijn neef Willem Henrick Luer en diens kinderen.
Op 5 maart 1597 draagt Dijmphna, de weduwe van Wouter Henrick Lochtmans, aan haar
zoon Jan en haar andere kinderen een desolate hofstad in Udenhout in den Brand over. De
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kinderen verkopen dit goed meteen door aan Jan Matheeus Gerit de Bont. De hoeve die in
1564 nog levensvatbaar was, is nu tot verval gekomen.
Al deze vermeldingen overziend is de voorlopige conclusie dat er aanvankelijk twee hoeven
hebben gelegen aan de Oude Bosschebaan tussen het Harens broek en de
Gommelsestraat. In het tweede kwart van de 16de eeuw zijn dat drie hoeven geworden,
waarvan de hoeve het dichtst bij de Gommelsestraat is vervallen en waarschijnlijk
ontmanteld. De exacte ligging en begrenzing van deze hoeven is niet duidelijk. Het is ook
niet bekend hoever ze in zuidelijke richting doorliepen.
De hoeve van Aert Wolphaert van der Heijden lag in het westelijk deel van dat gebied, tegen
het Harens Broek aan, de hoeve van Henrick Jan Leurs in het oostelijk deel tegen de
Gommelsestraat aan. Aert Jan van Broeckhoven en Aert Dirck Vrancken hebben het
oostelijk deel van de hoeve van Aert van der Heijden verworven. Hun hoeve lag tussen beide
andere hoeves in.
Boeren tussen de duinen en den Brand
Familie Van Strijdhoven
In het kadaster van 1832 staat genoteerd dat Peter Paulus van Strijdhoven twee huizen bezit,
ongeveer ter plaatse van de Oude Bosschebaan 9.
In 1872 wordt na de dood van Peter Peter van Strijdhoven en zijn vrouw Hendrica van Loon
opnieuw hun erfenis verdeeld. Er zijn vijf kinderen. De twee dochters krijgen elk 600 gulden
in contanten. De roerende en onroerende zaken worden verdeeld tussen de drie zonen:
Jacobus, Cornelis en Petrus. Het huis gaat naar Cornelis en Peter. Cornelis herbouwt in
1874 ter plaatse een woning. Jacobus bouwt op het hem toebedeelde perceel in 1873 een
nieuw huis (tegenwoordig Oude Bosschebaan 7). Uit de beschrijving van de roerende zaken
blijkt dat de familie Van Strijdhoven ook bijen houdt. Een bijenhal en bijenkorven maken deel
uit van de nalatenschap.
Het boerderijtje ter plaatse van de Oude Bosschebaan 7 komt later in bezit van de familie
Van Berkel door het huwelijk op 20 augustus 1901 van Jacoba van Strijdhoven met de
Loonse schoenmaker Cornelis van Berkel. Bij hen woont ook een oom van Jacoba in, Peter
Peter van Strijdhoven. Oom Peter is sinds enkele maanden weduwnaar van Petronella Vugts.
Het echtpaar heeft geen kinderen, zodat de nicht de zorg voor haar bejaarde oom op zich
kan nemen. Als dank daarvoor neemt oom Peter haar als enig erfgename op in zijn
testament.
Wanneer in 1902 wederom een nalatenschap wordt gedeeld, blijkt de boerderij Oude
Bosschebaan 9 nog steeds in de familie te zijn. In 1902 verdelen de erfgenamen de
goederen van Cornelis van Strijdhoven tussen zijn weduwe Adriana Denissen, Martinus van
Strijdhoven, de zoon uit zijn eerste huwelijk met Maria Vugts, en Petrus van Strijdhoven,
geboren uit het tweede huwelijk met Adriana Denissen. Zoon Peter krijgt de oude boerderij
en de roerende goederen toebedeeld en moet ƒ3.175 aan zijn moeder en halfbroer uitkeren.
Petrus van Strijdhoven en zijn zoon Johannes Wilhelmus van Strijdhoven kopen in 1923 de
boerderij van de ongehuwde broers Willems in de Kuil. De oude boerderij in den Brand op
het adres Oude Bosschebaan 9 blijft dan nog wel in de familie. Nadat hun vader in 1935 was
overleden, verdelen de broers Cornelis en Johannes op 1 mei 1936 het onroerend goed in
den Brand. Het bestaat uit een huis, schuur, erf, tuin, bouwland, weiland, hakhout,
schaarbos, en moeras, samen groot 9.55.65 ha.
Familie Van Asten
De eerste Van Asten die zich in Udenhout vestigt is Frans van Asten. Hij wordt geboren in
Cromvoirt en trouwt in 1814 met Francijna Jonkers. Na haar overlijden in 1827 hertrouwt
Frans met kleermakersdochter Johanna Maria Quaadvlied. Hij vestigt zich met zijn tweede
vrouw in Udenhout in den Brand. Hij bouwde daar een huis annex stal met schuur op een
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perceel van Joost Embert van der Schoor. We moeten dat huis zoeken ter plaatse van de
woning tegenwoordig bekend als Oude Bosschebaan 9B. In 1867 verkoopt Frans van Asten
deze woning en verhuist naar een naburig huis aan de Oude Bosschebaan.
De zoon van Frans, Mathijs van Asten, heeft op verschillende plaatsen in Udenhout
gewoond, onder andere in een arbeiderswoning bij het kasteel op de Schoorstraat en aan de
Oude Bosschebaan (de Knijperij). In 1876 bouwt hij een nieuwe woning in den Brand. Die
woning stond aan de Oude Bosschebaan tussen de Rustende Jager en de huidige Oude
Bosschebaan nummer 8. Deze woning is bij de verdeling van de nalatenschap van Maria de
Jong, weduwe van Mathijs van Asten, in 1900 toebedeeld aan zoon Bart. In 1910 verhuist
het gezin van Bart van Asten en Jans Kolsteren tijdelijk naar een pachtboerderij aan de
Berkelse Heikant om daarna te verhuizen naar de pachtboerderij aan de Groenstraat 131
op ’t Endeke. De oude burgerwoning in den Brand houdt Bart nog enkele jaren aan, maar
nadat het pand in 1920 afbrandt, bouwt hij het niet meer op en verkoopt de grond aan de
familie Van de Plas.
De voorganger van de boerderij van de familie Van Hal, Oude Bosschebaan 8, was in 1832
eigendom van de erven van de weduwe van Adriaan Bastiaan van de Plas. In 1835 wordt de
boerderij gesloopt en vlakbij de oude locatie herbouwd. Later komt de boerderij in bezit van
de familie Van Rooij. Zij laten in 1883 een bakhuisje bij de boerderij bouwen. Door het
huwelijk van Maria de Rooij met Johannes van der Zanden komt het in de familie Van der
Zanden terecht. Zij zijn nog eigenaar als in het gebied rond 1964 een ruilverkaveling
plaatsvindt. Enkele jaren later, in 1969, wordt de boerderij verkocht aan Jan en Thera van
Hal – van Zon. Tegenwoordig woont er hun zoon Ad en Corrie, die er een bed- en breakfast
hebben, bekend onder de naam D’n Duinwal.
De Rustende Jager
Sinds jaar en dag ligt aan de Oude Bosschebaan, waar er een pad richting Giersbergen
gaat, de uitspanning de Rustende Jager.
De eerste drankvergunning voor café De Rustende Jager dateert van 14 januari 1882 en is
gegeven aan Wilhelmus Denissen. Na het overlijden van Wilhelmus gaat op 7 maart 1885 de
vergunning over op Johannes Schoenmakers en op 7 mei 1892 op Arnoldus Schoenmakers.
Op 29 september 1894 verleent de gemeente een drankvergunning aan Cornelia Boogers
voor het pand wijk B 27, toen aangeduid als Gommelsestraat. De vergunning betreft het
voorhuis, 4,76 bij 4 meter, en de zitkamer, 3 bij 2,9 meter. In de vergadering van
Burgemeester & Wethouders van Udenhout d.d. 28 april 1899 staat de drankvergunning op
naam van Frans van Asten. Er staat geschreven dat de gemeente de vergunning verleent
voor verkoop van sterke drank in het klein aan Frans Van Asten voor de lokaliteiten in zijne
woning alhier. Frans van Asten overlijdt, 31 jaar oud, op 12 november 1901 ten gevolge van
een noodlottig ongeval in de duinen. Tijdens het ophalen van buntgras valt hij tussen paard
en kar. Cornelia Boogers blijft achter met twee kleine kinderen. Zij hertrouwt op 4 oktober
1902 met Johannes Lommers uit Helvoirt. Korte tijd hebben Cornelia en Johannes samen
het café geëxploiteerd. Ze verhuizen op 30 september 1905 naar Drunen.
In 1920 kopen Kees en Marie Klijn – de Bresser het pand van de familie Martens. Door de
ziekte van Kees moeten zij het café in 1934 verkopen aan de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten. Het café kan worden voortgezet, het gezin kan er blijven wonen en
zoon Jan krijgt bij de Vereniging een aanstelling als boswachter. Twee jaar later overlijdt
Kees en staat Marie er alleen voor met vijf kinderen. Zij blijft betrokken bij het café tot op
hoge leeftijd, ook nadat de zaak is overgedragen aan dochter Toos en schoonzoon Piet van
de Wiel. In 1944 bij de bevrijding gaat het café in vlammen op. Na de wederopbouw in 1947
zorgen militairen op oefening en recreanten voor de naamsbekendheid. In 1970 overlijdt de
markante Marie Klijn - de Bresser op 87 jarige leeftijd. Op 1 januari 1972 wordt Jo Pijnenburg
de nieuwe kastelein. Hij is getrouwd met Nellie Klijn, de dochter van boswachter Jan Klijn. In
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1989 kopen zij De Rustende Jager terug van Natuurmonumenten. Zij maken er een bloeiend
bedrijf van tot op de dag van vandaag. Een kop koffie met een stuk Udenhoutse/Babantse
broeder op het terras van De Rustende Jager behoort tot de geneugten van menig
Brabander.
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Hoofdstuk 16

De hoeve van Jan Honyman in de Bus

De Hemelrijksche hoeve
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Jan Honyman
Vroegst bekende pachter
Engbrecht Muntelken (1372)
Beschrijving van de hoeve
De Hemelrijksche hoeve ligt tussen de Gommelsestraat in het westen en het Giersbergs
Broek (zie hoofdstuk 17) in het oosten. Het grenst in het noorden aan de Oude Bosschebaan
en in het zuiden aan het leengoed van Boxtel (zie hoofdstuk 47)
Jan Honyman staat vermeld in het oudste cijnsregister van de hertog van Brabant uit 1340.
Hij heeft zelfs twee vermeldingen. In de ene vermelding is hij overleden en in de tweede lijkt
hij nog te leven. Mogelijk is dat een zoon van Jan Honyman met dezelfde naam. In het
cijnsregister van 1340 staat Engbrecht, nazaat van Aven de Loen, die uit het erf (of erfenis)
van Johannis Honyman vier nieuwe schellingen betaalt en daarbij nog een oude penning
voor heide. Verderop in het register staat dat Joannes Honyman 3,5 nieuwe schellingen en
een zwarte tournooise betaalt voor heide. Mogelijk is dat later de Hemelrijksche hoeve
geworden. Of deze cijnsposten betrekking hebben op de percelen waar de Hemerijksche
hoeve ligt, is niet zeker.
De naam van Jan Honyman leeft, in een ernstig verbasterde vorm, nog voort in het toponiem
“Hoornmankentiend” dat voorkomt op topografische kaarten. De ambtenaren van de
topografische dienst hebben overigens op dezelfde kaart de Giersbergsesteeg ook
verbasterd tot Geijsbergsche steeg.
In 1380 betaalt Hilla, de weduwe van Nicolaas Post, de cijns van 3,5 nieuwe schellingen en
een zwarte tournooise. Nu blijkt dat de ene cijns voor landerijen wordt betaald en de zwarte
tournooise voor een heiveld. Dat komt overeen met de akte uit 1372 waarin Engbrecht
Muntelken een goed, dat vroeger van Jan Honyman was geweest, overdraagt aan Hille, de
weduwe van Claes Post. Waarschijnlijk is Engbrecht de pachter en draagt hij die pacht over
aan de weduwe Post. In het cijnsregister staat Franco, zoon van Nicolaas Post als volgende
cijnsbetaler na zijn moeder genoteerd.
In hetzelfde jaar 1372 verkoopt Engbrecht Muntelken ook nog vier bunder heide aan Hille. Hij
had die vier bunder in cijns gekregen van Ghijsbrecht Houtappel. Die vier bunder was
mogelijk deel van het Boxtels leengoed dat aan de andere kant van de Zandleij lag. Dat
leengoed was in 1420 in handen van Margriet Houtappel. Zij is de kleindochter van
Ghijsbrecht Houtappel die voor 1396 overleed.
In 1416 draagt Mechtelt, de weduwe van Jan Honyman haar deel in alle goederen van haar
man over aan haar zoon Franck en haar schoonzoon Reijner Kul.
De familie Post blijft nog lang cijnsbetaler van de Hemelrijksche hoeve. In 1448 betaalt
Wilhelmus Wilgeman, schoonzoon van Franco Nicolaes Post de cijns. In 1464 bezit
Nycolaus Post, de zoon van wijlen Franconis Post, een hoeve in Udenhout, gelegen aen den
tolberch. De grenzen van deze hoeve staan in deze akte vermeld: van het convent vander
cameren tot aan een straat genaamd die gommelaersche straet en van het water genoemd
waterlaet tot aan een straat.
In 1522 zijn het Franck en Nicolaes, de zonen van Nicolaes Post, die de cijnzen betalen. En
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weer later zijn het hun kinderen die de 3,5 nieuwe schelling en een zwarte tournooise
betalen.
In 1717 is de Hemelrijksche hoeve in handen van Margareta van Paffenrode. Zij verkoopt in
dat jaar de Hemelrijksche hoeve, geassisteerd door haar man jonker Jan Baptist de Leeuw,
oud-trezorier ("schatbewaarder") van de stad Brussel. Het geheel bestaat dan uit twee
hoeven lands (met twee woonhuizen) genaamd de Hemelrijckse Hoeve in den Udenhout aan
de Santcant, met eike- en ander bomen en houtwassen, groot circa 60 lopense. Adriana van
Haren, weduwe van Guilliam van Vechel, mag zich daarna eigenaresse van de hoeve
noemen. Door het huwelijk van Joanna van Vechel met de Bossche advocaat en tevens heer
van Berkel, meester Norbert Snelle, komt de Hemelrijksche Hoeve in het bezit van de familie
Snelle. Het huwelijk van hun dochter Adriana Helena Snelle met Boetius Stalperts van der
Wiele uit Leeuwarden, dat op 30 november 1767 is gesloten, blijft kinderloos, waarna de
goederen van dit echtpaar worden verkocht. In de periode dat de familie Van der Wiele de
hoeve bezit, bestaat ze volgens het verpondingsboek van die tijd uit een kwaad huijske met
13 lopense aangelegen erf en nog een huis met schuur met 15 lopense land daarbij. In die
periode werd de Hemelrijksche hoeve ook al wel “de Bus” genoemd.
De familie Martens
Later is de boerderij verkocht aan de familie Van Strijdhoven. Via het huwelijk van Johanna
van Strijdhoven met Adriaan Martens komt het in de familie Martens. De familie Martens
vertrekt vóór de oorlog naar het törp van Udenhout, volgens familieoverlevering omdat Trien
Dankers, de vrouw van Kees Martens, moeilijk op de afgelegen boerderij kon aarden. De
Hemelrijkse hoeve is toen verhuurd. Het was echter niet altijd eenvoudig de boerderij te
verhuren: het was immers een oud huis en het lag ook afgelegen op de Zandkant. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog woont het gezin van Kiske de Jong op de boerderij.
Bij de bevrijding op 29 oktober 1944 werd daar hevig gevochten tussen de Engelsen en de
Duitsers. Het vee van de familie Martens, dat in de weilanden tussen de Oude Bosschebaan
en de Leij aan het grazen was, werd door de Duitsers of de Engelsen doodgeschoten. Kees
Martens ging dagelijks vanuit de Slimstraat naar zijn vee kijken. Tijdens de bevrijding moest
hij noodgedwongen enkele dagen op de Hemelrijkse hoeve blijven omdat het te gevaarlijk
was om terug naar Udenhout te gaan. Bij de bevrijding van Udenhout had een jonge Duitser
zich in de boerderij verschanst. Die werd daarom door de Engelse soldaten in brand
geschoten. De Duitser kwam om het leven en werd ter plaatse begraven. Later is deze
Duitser elders herbegraven.
De oude Hemelrijkse hoeve stond aan de Oude Bosschebaan, net ten westen van de
Giersbergsesteeg. De noodboerderij, die na de oorlog voor de familie De Jong werd
gebouwd, brandde op 16 september 1948 ook weer af. De oorzaak was een ontplofte
petroleumvergasser.
De hemel en de hel
Vlakbij de oude Hemelrijkse hoeve aan de Giersbergsesteeg stond nog een ander huis. Dat
huis had Cornelis van Strijdhoven in 1879 laten bouwen op een perceel dat de wat negatief
klinkende naam de Hel had. In Biezenmortel lag de Hemel en de Hel dus dicht bij elkaar. Ter
plaatse staat nu de woning met de naam De Tolberg.
In het verlengde van de Giersbergsesteeg, als de Oude Bosschebaan wordt overgestoken,
loopt de Koesteeg richting Giersbergen.
Een nieuwe hoeve aan de Gommelsestraat
Nadat de noodwoning afbrandde die de in de oorlog verwoeste oude Hemelrijkse hoeve
verving werd de boerderij op een andere plaats herbouwd, meer richting de Gommelsestraat.
De familie Martens had daar vóór de oorlog in het kader van de werkverschaffing meer
bosgrond laten ontginnen, zodat ook rondom de nieuwe boerderij een grote huiskavel
beschikbaar was gekomen. Het betreft een zogenaamde wederopbouwboerderij. Het Bureau
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Wederopbouw Boerderijen, een overheidsinstelling, was vanaf juli 1940 verantwoordelijk
voor de wederopbouw van de verwoeste boerderijen. Het liet boerderijen in regionale
vormentaal bouwen die een moderne agrarische bedrijfsvoering toelieten. Architect J.A. van
Esch, die meer wederopbouwboerderijen in Udenhout en Biezenmortel tekende, maakte op
1 maart 1949 de bouwtekening voor de nieuwe boerderij. Na de oorlog heeft de pachter van
de oude boerderij nog een tijd op de nieuwe boerderij gewoond. In 1955, toen Kees Martens
en Marie Vermeer trouwden, zijn zij op de boerderij gaan wonen. Enkele jaren geleden is het
oorspronkelijke woongedeelte van de boerderij ingrijpend verbouwd.
De nieuwe Hemelrijkse hoeve wordt thans bewoond door Johan en Gerrie Martens.
Omstreeks 1978 is ernaast een nieuwe boerderij gebouwd door Jan Martens, tegenwoordig
bewoond door zijn zoon Marcel. Ook op de oude locatie van de Hemelrijkse hoeve op de
hoek van de Oude Bosschebaan en de Giersebergsesteeg staan tegenwoordig twee
moderne (burger)woningen.
Johan en Gerrie Martens hebben de oude naam “Hemelrijksche hoeve” weer in ere hersteld.
De Hemelrijksche hoeve is tegenwoordig een zorgboerderij voor mensen met dementie, die
nog zelfstandig wonen. Met een professioneel team en de hulp van vele vrijwilligers wordt
een breed palet van activiteiten aangeboden. In een gedeelte van de bijgebouwen van de
hoeve heeft Heemcentrum ’t Schoor een collectie oude boerenvoorwerpen uitgestald waar
de ouderen herinneringen bij kunnen ophalen.
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Hoofdstuk 17

Het broek van de Abdij Ter Kameren

Het Broek van Giersbergen
Vroegste vermelding
1299
Vroegst bekende eigenaar
Cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren bij Brussel
Beschrijving van de hoeve
Het Giersbergs Broek is een omvangrijke strook grond die ligt tussen de Gijsbergsesteeg
(een twintigste-eeuwse ambtelijke verschrijving van Giersbergsesteeg) en de oude hoeve
van Coudewater en zich uitstrekt van de Biezenmortelsestraat tot aan de Oude
Bosschebaan. Het bevatte alleen hei- en broekvelden, bij elkaar 40 bunder. Het gebied
hoorde bij de hoeven op Giersbergen aan de Drunense kant van de Oude Bosschebaan.
Het Giersbergs Broek komt op 14 december 1299 in handen van de Cisterciënzerinnenabdij
Ter Kameren in Brussel. Die abdij krijgt in 1244 al 150 bunder in Giersbergen uit het bezit
van de hertog met als opdracht om die grond in bewerking te nemen. Daar ontstaat de uithof
van Giersbergen. De drie hoeven land, die de abdij in Udenhout erbij krijgt, sluiten aan bij het
areaal in Giersbergen.
Over het gebruik van de Udenhoutse gronden is verder niets bekend. We weten niet hoe het
gebruikt is en door wie. Het Udenhouts bezit is ongetwijfeld deels verpacht aan Udenhoutse
en Helvoirtse boeren die de extra grond goed konden gebruiken.
In 1614 verkoopt de abdij al haar bezittingen in Giersbergen en ook het bezit in Udenhout.
Het komt in handen van Thomas Dirxs van den Heuvel en Cornelis Andries de Weirdt. In
1621 verdelen zij beiden het bezit en daarna raakt het steeds verder versnipperd.
Bospercelen van Brabants Landschap
In 1925 vraagt Adrianus van Laarhoven een vergunning aan voor de bouw van een boerderij
op het perceel C 366. Dit is een perceel grond, vroeger genaamd de Gommelse Weijde, op
de hoek van de Biezenmortelsestraat en de Giersbergsesteeg. Adrianus (Jaon) is op 2 mei
1899 getrouwd met de Udenhoutse Adriana (Jana) Moonen. Het echtpaar overlijdt in 1956
kort na elkaar. Jana op 20 februari en Jaon een week later. De boerderij was een
langgevelboerderij met een zogenaamd Mansardedak, ook wel “Franse kap” genoemd. Jaon
exploiteerde er een kolenhandel en een kleinschalig landbouwbedrijfje. Na het overlijden van
het echtpaar Van Laarhoven zet zoon Kees de kolenhandel voort. Hij vertrekt later naar
Oost-Brabant. De familie Felen verwerft de boerderij aan de Biezenmortelsestraat en
verkoopt deze later aan Bart en Riet Mallens – van de Ven. Die wonen nog enkele jaren in
de oude boerderij, maar bouwen in de jaren zestig een nieuwe bungalow (volgens de
gevelsteen in 1969). De woning Biezenmortelsestraat 5 wordt nu bewoond door de weduwe
van Bart Mallens. Hij was wederverkoper voor Hendrix diervoeders en had zelf aan huis een
eigen varkensbedrijf. Zoon René bouwt omstreeks 1982 op nummer 7, naast zijn ouderlijk
huis een nieuwe woning.
De gronden van het goed van Giersbergen bestaan thans grotendeels uit bosgronden en
een enkel daartussen gelegen weideperceel. De bospercelen zijn veelal eigendom van
Brabants Landschap en enkele particuliere eigenaren. De varkensstallen van de familie
Mallens hebben inmiddels plaatsgemaakt voor de kwekerijloods en tunnelkassen van Niels
Mallens, kleinzoon van Bart en Riet Mallens.
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Hoofdstuk 18

De hoeve van Gobelinus op de Zandkant

Coudewater
Vroegste vermelding
1380
Vroegst bekende eigenaar
Wouter en Hessel Gobelens
Vroegst bekende pachter
Adrianus Thijs (1484)
Beschrijving van de hoeve
De vroegste vermelding van deze hoeve staat in het hertogelijk cijnsregister uit 1380 waar
twee broers, Wouter en Hessel Gobelens, allebei een cijns betalen van 6,5 oude schelling.
De familienaam Gobelens is een patroniem en komt van de naam Gobelinus. Een moderne
variant is onder andere Gubbels. Een eerdere vermelding van Gobelinus is niet gevonden.
Het cijnsregister van 1340 kent voor het deel in de cijnskring Oisterwijk geen enkele
Gobelinus. Een vermelding van een cijns van 6,5 of dertien oude schellingen komt in dat
register evenmin voor. Daar loopt het spoor dood. De vroegste vermelding blijft daarom
vooralsnog 1380.
De hoeve grenst in het noorden aan de Oude Bosschebaan. In het westen ligt het
Giersbergs Broek. In het oosten ligt een andere hoeve, maar verder naar het zuiden liggen
de broekvelden en beemden van de Riedonck. De zuidgrens lag mogelijk oorspronkelijk aan
de Groenstraat (Biezenmortelsestraat), maar in de bronnen een stuk daar vandaan. De
hoeve raakt al vroeg versnipperd door de deling tussen beide broers Wouter en Hessel
Gobelens of Gobels.
De geschreven bronnen beginnen voor deze hoeve pas in 1422/1423. In dat jaar verdelen de
erfgenamen van Katharine dochter van Hessel Gobels de erfenis. Er zijn dan drie
belanghebbenden: haar broers Godefridus en Hessel en haar zwager Henrik Appels die
getrouwd is met haar zuster Elisabeth. Het is dan al meteen duidelijk dat het hier alleen over
de goederen gaat die Hessel Gobels in 1380 in bezit had. De bezittingen van zijn broer
Wouter, zo blijkt uit de deling, zijn in handen gekomen van Gerard Brievinck.
Hessel en Wouter hebben het bezit in vier “stroken” verkaveld, vanaf de Oude Bosschebaan.
De strook naast het Giersbergs Broek is in bezit van Hessel, dan volgt een strook van
Wouter dan weer een van Hessel en tot slot bezit Wouter de laatste strook. Het zijn twee
lange en twee korte stroken. Een eerlijke verdeling: ze betalen ook allebei hetzelfde bedrag
aan cijns.
De verdeling van de landerijen in 1423 is geen eindpunt geweest. Het cijnsregister van 1448
laat een heel ander beeld zien. Het grootste deel van de hoeve is dan in handen van Hessel,
de zoon van Henrick Appels. Hij betaalt in 1448 zes oude schellingen. Het tweede
omvangrijke deel is bezit van Arnoldus en Berta, kinderen van Gerard Brievinck. Zij betalen
vier oude schellingen en 7,5 penning. Henrick Willem Zegers betaalt 22,5 oude penningen.
Hij kreeg in 1441 van Goijart, zoon van Gerit Brievinck een huis met landerijen in erfpacht
aen die woutsijde. Peter Henrick Willen, echtgenoot van Elisabeth Hessel Hessel Gobelen
betaalt zes oude penningen. Als je deze bedragen bij elkaar optelt is het totaalbedrag dertien
oude schellingen.
Uiteindelijk is het Hessel Hendrik Appels die de percelen van de deling uit 1423 bijna volledig
in bezit krijgt. Hij schenkt een deel daarvan in 1456 aan het klooster van Mariënwater in
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Rosmalen, in de volksmond Coudewater genoemd. Het tweede deel volgt in 1484 als de
kinderen van Aert Hessel Appels, de kleinkinderen van Hessel Appels, een huis, hof en erf
overdragen aan het klooster Coudewater. In deze akte staat de pachter van de hoeve
genoemd: Adrianus Thijs. In beide akten wordt gesproken over eenderde deel. Dus
uiteindelijk krijgt het klooster tweederde deel van de oude hoeve in handen. De abt van het
klooster Mariënwater betaalt in het hertogelijk cijnsregister van 1522 de zes oude schellingen
die Hessel Henrick Appels in 1448 betaalde aan de hertog.
Het resterende deel bestond, zoals gezegd, uit twee stroken land. De langste strook komt in
handen van Gijsbert Hessels en de korte strook wordt eigendom van Jan Cornelis de Canter.
Deze Jan trouwt met Bartholomea, een dochter van Gijsbert Hessels, en zo raken beide
delen weer verbonden, hoewel ze in afzonderlijke handen bleven.
Het klooster Coudewater of Mariënwater in Rosmalen is in 1434 gesticht door Vrouwe Milla
uit Kampen. In dat klooster werd geleefd volgens de regel van de heilige Brigitta van
Zweden. Het ontstaan is te danken aan Peter de Gorter die er een bijenstal had. Toen hij op
een goed ogenblik één van de bijenkorven controleerde zag hij dat de bijen met de zuiverste
en witste bijenwas een dubbelklooster en een kapel aan het boetseren waren. De te hulp
geroepen geestelijkheid van Rosmalen en Maliskamp heeft dat bevestigd. Het verhaal kwam
ter ore van Vrouwe Milla de Kampen en die heeft ter plaatse de dubbelabdij gesticht. Een
klooster voor de paters en broeders en een klooster voor de nonnen. Moeder abdis was de
baas van het geheel. De abdij heette oorspronkelijk Maria Ad Aquas Frigidas hetgeen
betekent, Maria van de Koude Wateren. Al snel kreeg het convent de naam Mariënwater.
Maarten van Rossum die op een van zijn tochten danig te keer ging in 's-Hertogenbosch en
Hintham kwam voorbij en keek niet naar de welvarende abdij om dankzij een sauvegarde
(vrijbrief) van de Hertog van Gelre. De Beeldenstorm van 1566 is ook aan Coudewater niet
voorbij gegaan. In 1572 waren de paters en zusters genoodzaakt toevlucht te zoeken in 'sHertogenbosch. Pas in 1584 konden ze terugkeren naar Coudewater. Na de verovering van
's-Hertogenbosch in 1629 ontstond een nieuwe situatie. In 1648 moesten mannenklooster
vertrekken. Vrouwenkloosters mochten wel blijven, maar geen nieuwe kloosterlingen
aannemen. De zusters Birgittinessen bleven tot 1713 in het klooster. Zij verhuisden in dat
jaar naar een oud kruisherenklooster in Uden en richtten daar het klooster Maria Refugie op.
Daarmee kwam een einde aan de dubbelabdij op Coudewater. De Staten van Holland
verkochten heel Coudewater aan de toenmalige Secretaris van Rosmalen: Herman Cremers.
Na diens dood in 1723 kende het landgoed vervolgens een aantal welgestelde families als
eigenaren. In 1870 werd er een psychiatrisch ziekenhuis opgericht. Tegenwoordig is het
eigendom van GGZ – Oost Brabant.
Na de verovering van 's-Hertogenbosch in 1629 verandert de sfeer in het oude hertogdom
Brabant. De invloed van de protestanten wordt steeds groter en zij willen de invloed van de
katholieke kerk en kloosters terugdringen. Zij confisqueren het bezit van de kloosters en dat
wordt eigendom van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zo ook de goederen in
Udenhout van de diverse kloosters in 's-Hertogenbosch en omgeving en van de bisschop
daar. De vrede van Münster in 1648 bestendigt deze praktijk. Dat betekent dat er vanaf dat
moment wat meer bekend is over het wel en wee van de hoeve aan de Oude Bosschebaan.
Pachters van de hoeve
In 1674 en 1675 is Bastiaen Willem Witlox pachter van de hoeve en hij richt zich tot de Raad
van State met het verzoek om zijn hoeve te mogen repareren. In 1683 vraagt hij om de
kwijtschelding van zijn pachtverplichting over de jaren 1680, 1681 en 1682 vanwege de hoge
pachtsom die hij had ingezet vlak voor het uitbreken van de oorlog (in het rampjaar 1672). Hij
heeft er nog steeds last van en is tot armoede vervallen en kan zijn pacht niet voldoen. De
heer Van Deurne, die de zaak in onderzoek krijgt, rapporteert terug dat de kwijtschelding
over die jaren niet aan de orde is. Hij krijgt hoogstens vermindering van de pacht over de
jaren 1672 en 1673 toen de oorlog daadwerkelijk woedde.
In 1691 is Bastiaen Willem Witlox nog steeds de pachter van de hoeve van Coudewater. Hij
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moet elk jaar 50 heesters poten en betaalt een pacht van 100 pond. Op 19 oktober 1710 is
deze hoeve in erfpacht uitgegeven aan Maria Minten. Zij betaalt daar jaarlijks 132 gulden
voor aan de Republiek.
Na verloop van tijd stoot de Republiek haar bezittingen af. Dat gaat in fasen. De voormalige
hoeve van Coudewater, onderdeel van de nog oudere hoeve van Gobelinus, is in 1717 aan
de beurt. De staat verkoopt de hoeve dan aan Maria Minten. Zij koopt nog meer hoeven in
Udenhout.
Op 20 januari 1721 wordt de nalatenschap van Maria Minten, in haar leven geestelijke
dochter (zogenaamde kwezel of klopje, ongehuwde vrouw die koos voor een semi-religieus
leven) binnen de stad van ’s-Hertogenbosch, door de curatoren in verkoop gebracht. De
hoeve in Udenhout komt dan in handen van Johan van Kessel. In die akte staat een
opsomming van de landerijen die deel uitmaken van deze hoeve. Bij het huis lag zeventien
lopense land, verder nog vijf lopense land, 4,5 lopense achter de Leijkant, een weiland van
elf lopense bij het huis, een weiveld en heiveld van vijf lopense bij de Leijkant, een beemd
van twee lopense in de Bunder en een kamp van circa 4,5 morgen in Cromvoirt.
In 1832, bij de invoering van het kadaster, is de hoeve in bezit van de erfgenamen van Dr.
Petrus Josephus van Berckel. Hij was de eerste burgemeester van 's-Hertogenbosch (van
1808 tot 1810). Daarnaast was hij president-regent van het Bossche weeshuis in de
Keizerstraat. Hij was een zoon van goud- en zilversmid Theodorus Everardus van Berckel.
Petrus van Berckel overleed kinderloos in 1817.
Buurtschap de Zandkant
Op de landerijen van Gobelinus staan thans verschillende woningen. Ze vormen nog steeds
een cluster boerderijen. Het betreft Oude Bosschebaan 14, 14a, 15, 16 en 17.
Oude Bosschebaan 14 en 14a
Op nummer 14 is thans Camping de Zandkant van de familie Denissen gevestigd. Die
boerderij is omstreeks 1923 gebouwd door Aart Schellen. De boerderij wordt in 1938 door de
familie Schellen verkocht via een openbare verkoop.
De woning op nummer 14a is van recentere datum. Dit voormalige agrarische bedrijf van de
familie Pijnenburg is omstreeks 1964 gesticht door Piet Pijnenburg naast de ouderlijke
boerderij, die van Jos Pijnenburg en zijn vrouw Truus van Drunen.
Oude Bosschebaan 15
De boerderij op nummer 15 is een zogenaamde wederopbouwboerderij, gebouwd in
1952/1953. Architect was J.A. van Esch die meerdere boerderijen in Udenhout en
Biezenmortel tekende.
De oude boerderij is in de oorlog afgebrand. De boerderij is in vroeger eeuwen verschillende
generaties in bezit geweest van de familie Van Laarhoven. Op 2 januari 1700 delen de
kinderen van Huijbert van Laarhoven de erfenis van hun ouders. Er is dan onder meer een
huijs en schop gelegen op de Santcant. De boerderij ligt naast de goederen van het convent
van Coudewater. Bijna honderd jaar later, in 1798, wordt er binnen de familie Van Laarhoven
weer gedeeld, nu tussen de kinderen van Jacob van Laarhoven en Anna van Broekhoven.
Dochter Petronella verkrijgt dan onder meer een huis, schuur, schop, bakhuis, hof,
boomgaard akkerland en weiland, 5 lopense, te Udenhout. Zij trouwt later met Hendrik
Adriaan Schapendonk. Rond 1865 is de boerderij nog steeds in bezit van de familie. Maria
Schapendonk, huisvrouw van Adriaan Swaans, wonende in Loon op Zand, verhuurt de
boerderij dan. Later is de familie Schapendonk – Swaans uit de Kreitenmolenstraat eigenaar
van de boerderij. Tijdens de oorlog huurt de familie Verdaasdonk – Smeekens de boerderij.
Jos Pijnenburg kan in 1949 van de familie Schapendonk de noodwoning kopen. Zijn zoon Jo
komt er later wonen. Jo trouwt met een dochter van Kees Verdaasdonk, de eerdere huurder
van de boerderij.
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Oude Bosschebaan 16
De boerderij op nummer 16 betreft de hierboven genoemde hoeve die lang in bezit is
geweest van het klooster van Coudewater. In 1834 verkopen de erfgenamen van P.J. van
Berckel de hoeve aan de welgestelde weduwe van Cornelis van de Pas uit Biezenmortel. De
boerderij is dan ruim 15 bunder groot. In 1920 wordt de boerderij gehuurd door Wilhelmina
Habraken, weduwe van Hendrik van Balkom. Ze betaalt 300 gulden huur per jaar. Op de
publieke veiling, die in dat jaar wordt gehouden in opdracht van de erven van mejuffrouw
Cornelia van de Pas, weet de weduwe de boerderij via een tussenpersoon aan te kopen. Het
betreft dan een bouwmanshuis met schuur, schop, karhuis, bakhuis, erf, tuin, bouw- en
weilanden aan de Zandkant en Bosschebaan, sectie C nummers 784, 785, 535, 552, 553
samen groot 4.79.20 ha. De koopprijs is ƒ7.450. Later zal zoon Frans van Balkom de
boerderij voortzetten. Ook deze boerderij brandt tijdens de oorlog af en wordt omstreeks
1950 als wederopbouwboerderij herbouwd. Net als van de naastgelegen boerderij van
Pijnenburg is J.A. van Esch de architect. Sjaan, de dochter van Frans van Balkom, trouwt
met Bart Robben, waardoor de boerderij in bezit komt van de familie Robben. Tegenwoordig
woont er de familie Robben – van Puijenbroek.
Jagersrust
De laatste boerderij van het cluster is nog niet zo lang geleden volledig vervangen door
nieuwbouw en draagt de naam Jagersrust. De huidige bewoners zijn Jo en Nelly Pijnenburg
– Klijn, de eigenaren van De Rustende Jager.
De oude boerderij die ter plaatse stond, werd laatst bewoond door de ongehuwde broer en
zus Janus en Cisca van Balkom, oomzeggers van Frans van Balkom die op nummer 16
woonde. Hun vader Kees van Balkom had de boerderij in 1920 gekocht van Antonius van
Pinxteren, die net als zijn voorganger veldwachter Adrianus Voets maar enkele jaren
eigenaar was. In 1917 kon Voets de boerderij kopen van de familie Wilborts – Denissen.
Omstreeks 1864 was de boerderij eigendom van Petronella Verhoeven, huisvrouw van
Hendrik Denissen, de stamouders van de Udenhoutse tak van de familie Denissen. De
boerderij was afkomstig van haar ouders Willem Verhoeven en Adriana Teurlinx. En
daarvoor van haar grootouders Adriaan Jan Verhoeven en Maria Cornelis Vermeer.
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Hoofdstuk 19

Op de Zandkant

De Tolberg
Vroegste vermelding
1423
Vroegst bekende eigenaar
Zeger van Kuijc
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve ligt aan de Oude Bosschebaan naast de hoeve van Coudewater (zie hoofdstuk
18). Het toponiem Tolberch is al heel oud. De vroegste vermelding staat nu op 1443. In de
bronnen wordt een groot gebied bij de Bosschebaan aangeduid met dit toponiem. Dat maakt
de exacte plaatsbepaling extra lastig. Een akte uit 1495 spreekt over de Hemelrijksche
hoeve (hoofdstuk 16) van Nicolaes Post aenden tolberch, tussen het Giersbergs broek en de
Gommelsestraat. Bovendien staat er ook vaak als plaatsaanduiding aen die woutsijde of
aent sant. Het toponiem Tolberch wordt zelfs gebruikt als plaatsaanduiding van een hoeve
die een stuk westelijker ligt, tegenwoordig bekend als de Knijperij.
De kinderen van wijlen Zegher van Cuijck, genaamd Gherijt, Wouter, Hubrecht,
Bartholomeus ende Erijt en Zegher en Kerstijn en Peter, verkopen in 1423 het eikenhout dat
op hun bezit staat in Udenhout achter het woud, waar Zegher van Cuijck woonde toen hij
nog leefde. De koper van het eikenhout, Jan Lambrechts vander Rijt, belooft de koopsom in
twee termijnen te betalen op Sint-Jansavond in de zomer en op Sint-Remeijs. Hij zal dat
komen betalen in Udenhout after dwout tot horen huus. Als bij het rooien van de bomen
schade ontstaat aan huis of andere gebouwen moet de koper dat vergoeden.
In 1430 verkoopt Bartholomeeus Zeger van Kuijc zijn deel in landerijen in Udenhout aan zijn
broer Gerard. In deze akte staat een nadere plaatsaanduiding genoemd. Vermoedelijk gaat
het in deze akte om de hoeve aan de Oude Bosschebaan, nu huisnummer 20-20A.
In 1436 koopt Gerit Zegers van Kuijc twee bunder land van Peter Jacob Steenwech. Dit
perceel maakte deel uit van de het bezit van zijn vader Jacob Steenwech (zie hoofdstuk 24).
Waarschijnlijk is dat perceel toegevoegd aan de goederen die hij daar aan de Zandkant al
bezat.
In 1494 bezit Cornelis Willem die Canter deze landerijen die onder andere bestaan uit een
huis, hof en erf. Zijn eerste vrouw Elisabeth, dochter van Gerard Zeger van Kuijc, is dan al
overleden. In de akte belooft hij, samen met zijn zoon Andries uit dat huwelijk, een pacht te
blijven betalen. Nu staan de buren van de hoeve genoemd: aan de ene kant het convent van
Mariënwater (Coudewater) en de straat (Oude Bosschebaan) en van een waterlaat (Zandleij)
tot aan het bezit van Henrick vanden Nieuwenhuijze.
In 1524 is Cornelis Willem die Canter overleden. Zijn tweede vrouw Christina Willem Piggen
en hun kinderen gaan de bezittingen verdelen. In eerste instantie gaat alles naar de weduwe
die het vervolgens in vol eigendom overdraagt aan haar kinderen Jan, Wouter en Adriaen en
haar kleinkind Antonis, zoon van de overleden Wouter. De kinderen dragen dan de hoeve
over aan hun broer Adriaen Cornelis Willem die Canter.
De boerderij ligt in Udenhout aen tsant en bestaat uit huis, tuin en schuur met een erf. Bij de
buren komt ook de stiefzoon Andries Cornelis Canters voor. Die heeft natuurlijk ook een deel
van het bezit van zijn vader gekregen. Die deling is nog niet in de bronnen teruggevonden.
Er waren vier percelen, een met de boerderij, dan nog een perceel van ongeveer negen
lopen, de twee bunder uit 1436 zijn inmiddels aangegroeid tot 3 bunder en er is nog een
heiveld in Helvoirt. In 1534 dragen de erfgenamen van Andries Cornelis de Canter hun bezit

79
over aan Jan Cornelis de Canter, zijn halfbroer. Jan trouwt met Bartholomea, de dochter van
Gijsbert Jan Hessels. Zijn schoonvader Gijsbert Hessels heeft ook bezittingen in deze buurt
liggen bij het convent van Coudewater. Door dit huwelijk komen zowel percelen van de ene
hoeve als van de andere in bezit van Jan Canters. In de bronnen wordt het daardoor moeilijk
om ze uit elkaar te houden. Dat verklaart mogelijk ook dat tussen de landerijen van deze
hoeve ook percelen liggen die eigendom zijn van het klooster van Coudewater.
De cijnsregisters van de hertog bieden voor deze hoeve niet veel extra informatie. In de akte
van 1524 is sprake van een hertogcijns van 13 stuivers, dus er rust wel een cijns op de
hoeve. Die cijns zien we niet terug in de registers. In 1340 betaalt Gerardus de Kuijc 18
nieuwe penningen cijns en nog een penning voor een perceel over de straat. In 1380 is die
cijns nog steeds genoemd, nu betaald door zijn weduwe en hun kinderen. In het cijnsregister
van 1448 is deze post niet meer terug te vinden. De nazaten van Gerard van Kuijc betalen
nu een hele rits aan cijnzen, zowel oude als nieuwe schellingen en penningen. Een relatie
met de oude post uit 1340 is er niet meer.
In de 17de eeuw is deze hoeve in bezit van Jan Adriaen Cornelis van Gorcum. Een
eventuele relatie met de familie Canters is nog niet uit de bronnen naar voren gekomen.
Tweehonderd jaar van vader op schoonzoon
In 1856 is de boerderij Oude Bosschebaan 20 in bezit van Hendrika van Iersel, huisvrouw
van Adriaan Boons. Al generaties lang was de hoeve in bezit van haar voorouders. Het is in
1662 al in bezit van haar familie. Dan wordt onroerend goed verdeeld tussen de familie van
Jan Adriaan van Gorcum en Willem Adriaan Witlocx. Willem is door koop in bezit gekomen
van tweezesde gedeelte van dat onroerend goed, dat oorspronkelijk toebehoorde aan
Adriaan en Gijsbert, zonen van Jan Adriaan van Gorcum. Uiteindelijk weet Willem Adriaan
Witlocx alle delen van de boerderij te verwerven. Als in 1674 de kinderen van Willem Adriaen
Witlocx en Jenneke Aert van Laerhoven de nalatenschap delen, maakt de boerderij daar
deel van uit. Het gaat dan om een huis, schop en erf. Schoonzoon Jan Adriaan Witlocx,
gehuwd met Maria Willem Witlocx, krijgt de boerderij inclusief het akkerland, genaamd de
Schuerakker en een deel in de quaijen akker toebedeeld. Door het huwelijk van Maria Witlox
met Adriaan van Iersel komt het in bezit van de familie Van Iersel. Bij de verdeling van hun
nalatenschap gaat het om een huis, schuur en schop met aangelegen erf en hof van 6½
lopense aan de Zandkant.
De woning Oude Bosschebaan 20 is thans een huis daterend uit de jaren zeventig van de
vorige eeuw. Die verving toen de oude boerderij, die laatst in bezit was van de familie
Dobbelsteen – Kuijpers. De familie Kees Kuijpers – van Strijdhoven had daarvoor in 1930 de
boerderij gekocht van Jan Johannes van Kasteren uit Drunen. Hij was getrouwd met
Cornelia Boons, een dochter van eerdergenoemde Hendrika van Iersel.
Zandkantse Kerkpad
Op de zogenaamde wegenlegger uit 1872 is te zien dat tussen de oude boerderij Oude
Bosschebaan 20 en de vlak erachter gelegen schuur en een kerkpad liep. Het was het
zogenaamde Zandkantse Kerkpad. Dat pad begon in de buurt van de forellenvijver, liep
achter de boerderij van Kuijpers, langs Oude Bosschebaan 23, vervolgens achter het oude
molenhuis en de Zandkantse molen (Oude Bosschebaan 21) om vervolgens dwars door het
bos en na de Giersbergsesteeg gekruist te hebben uit te komen op de Gommelsestraat,
ongeveer 200 meter achter café ’t Gommelen. Net voordat het kerkpad de Zandleij kruiste
was een aftakking naar een pad dat liep tussen de boerderijen Oude Bosschebaan 15 en 16.
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Hoofdstuk 20

Op de Zandkant

De Vriesdonk
Vroegste vermelding
1372
Vroegst bekende eigenaar
Engbrecht vander Vriesdonc
Beschrijving van de hoeve
In 1368 verkoopt Jan Wouters van Westtilborch alle goederen die hij van zijn tante
Enghelberen had geërfd aan haar man Enghelbrecht vander Vriesdonc. Of hij de naamgever
is van deze hoeve of zich juist is gaan noemen naar de hoeve Vriesdonck is onduidelijk. Het
is evenmin zeker dat het hier om de hoeve Vriesdonck gaat. Vier jaar later belooft Gerit
Hughe, natuurlijke zoon van Engbrecht vander Vriesdonc, een cijns te betalen aan Diederick
Steven Wiericszoon uit onder andere eentwaalfde deel van het goed ter vriesdonc.
Jan vander Vriesdonc belooft in 1394 een erfpacht te betalen aan Christiaen Aelbrecht
vanden Berghe uit een hoeve van 11 bunder op die vriesdonc.
In 1402 verkoopt Jan, zoon van wijlen Engbrecht vander Vriesdonc, aan Willem Henrick
vanden Stake een pacht uit de hoeve die vriesdonc.
Als Jan vander Vriesdonc is overleden krijgen zijn kinderen ieder hun deel in zijn bezittingen
waaronder de hoeve. Zij verkopen ieder op een ander tijdstip hun deel. In 1419 is Wouter
Ansems, man van Kathelijn Jan vande Vriesdonc, de eerste: hij verkoopt zijn eenzesde deel
van de hoeve die vriesdonc aan Jan Claes vander Schueren. Datzelfde doen
achtereenvolgens Jan Jan vander Vriesdonc in 1420, Henrick van den Eijnde, man van Eva
Jan van der Vriesdonc, in 1421, Heijlwich Jan van Vrijsedonck in 1423 en Lijsbeth Jan vande
Vriesdonc in 1431. Het lijkt er op dat Jan Claes van der Schueren nu de hele hoeve
Vriesdonck in zijn bezit heeft. Dat zou betekenen dat hij ook met een dochter van Jan
vanden Vriesdonc was getrouwd en eenzesde deel al in zijn bezit had.
Godschalck, de zoon van Jan Claes vander Schueren, is in 1455 eigenaar van de hoeve
tgoet ter vriesdonc, 16 bunder groot. De hoeve is dan gesitueerd tussen bezit van Willem
Hinckart en Arnold Boest en van een straat naar een andere straat. In deze vermelding is de
hoeve ook 5 bunder groter dan in 1394. Dat is een forse uitbreiding. Dat illustreert meteen
het probleem van deze hoeve. Is het een bijeengekomen bezit dat in de loop der eeuwen
groter en kleiner werd? Of is het niet zozeer een hoeve maar een plaatsaanduiding waar
meerdere boerderijen op stonden?
In 1457 draagt Jan Mathijs van Spull op aan dezelfde Godschalck een huis, schuur en vier
lopense land op die Vriesdonck. Godschalck is zijn buurman aan twee kanten die ook nog
een beemd krijgt op die vriesdonc waar hij op drie plaatsen aan grenst en Willem Hinckart
aan de vierde zijde. Is Jan Mathijs van Spull getrouwd met een zus van Godschalck en heeft
hij daarom een deel van de hoeve ter Vriesdonc geërfd wat hij nu weer van de hand doet?
Dat blijkt niet uit de bronnen. Er is vaker – onder andere in 1471, 1473, 1488 en 1489 –
sprake van stukken beemd of broekveld in die vriesdonc die los staan van een hoeve.
Waarschijnlijk was Vriesdonck ook een toponiem dat een groter gebied omvatte dan alleen
de hoeve.
Reijske, dochter van Jan Schalcken en weduwe van Marcelis Peijnenborch, verkoopt in 1549
een huis met schuur en andere gebouwen en aangelegen landerijen, groot 3,5 mudzaad
(ongeveer 7 bunder) in Udenhout opte vriesdonck aan Wouter Aert van Broeckhoven.
Daarbij hoort nog vier lopense akkerland omringd door bezit van Schalck Janssen en de helft
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van een heiveld in Helvoirt. Deze hoeve is belast met 15 stuivers hertogcijns. Als Wouter van
Broeckhoven in 1552 een nieuwe erfelijke cijns gaat betalen uit deze hoeve is die vier
mudzaad (ongeveer 8 bunder) groot. Een akte uit 1553 maakt duidelijk dat de hoeve ter
vriesdonc is verdeeld. Dan verkopen de kinderen van Goidtschalck Jan Schalcken en
Henricxken Wouter de Deckere een huis, schuur, schop schaapskooi en landerijen met een
oppervlak van ruim twee mudzaad (circa 4 bunder) bij de vriesdonck aan Antonis Claes
Adriaens. Hier hoort ook nog een akker van dertien lopense bij die aan de
Biezenmortelsestraat lag. Op deze landerijen rust ook een cijns van 15 stuivers aan de
hertog van Brabant. Dat maakt het waarschijnlijk dat (delen van) de beide hoeven ooit bij
elkaar hebben gehoord en zijn gesplitst.
De exacte locatie van hoeve Ter Vriesdonck is nog niet bekend. Het is waarschijnlijk dat de
hoeve zich uitstrekte vanaf de Oude Bosschebaan, langs Roelkensdijk in zuidelijke richting.
Als de hoeve 11 of 12 bunder groot was, dan zal die niet over de volle breedte naar de
Biezenmortelsestraat hebben gelopen. De strookverdeling die nu nog zichtbaar is in het
landschap zal ongetwijfeld terug te voeren zijn op de verdelingen die hiervoor zijn
beschreven. Er is nog meer onderzoek nodig om de aansluiting met de meer recente situatie
met zekerheid vast te stellen.
Als de Vriesdonk zich uitstrekte van de forellenvijver tot aan Roelkensdijk en van de Oude
Bosschebaan tot aan de Zandleij, dan staat er momenteel nog maar één woning ter plaatse.
Dat is Oude Bosschebaan 24, een in de jaren dertig gebouwde boerderij. De boerderij is
gebouwd door Nol Kuijpers. Zijn ouderlijk huis stond aan de andere kant van Roeltjesdijk,
Oude Bosschebaan 23.
Een boerderij en een los huis
In 1832 stonden aan de Oude Bosschebaan op de grens met Helvoirt, waar nu de
forellenvijver ligt, nog twee huizen. Die waren eigendom van de familie Van de Ven. Het
waren een boerderij en een los huis. In 1767 kan Michiel van de Ven bij de boerderij de rest
van de familie uitkopen. De boerderij staat dan omschreven als een stede land, bestaande
uit huis, schuur, turfschop, paardenstal en aangelegen erven, 7 lopense, te Udenhout aan de
Zandkant. De hoeve grenst ten oosten aan een steeg die vanaf de Oude Bosschebaan
richting de Biezenmortelsestraat loopt. Het huis is tussen 1832 en 1840 afgebroken, want in
1840 verkopen Jan Cornelis van de Putten en Hendrik Verster aan Andries Heerkens te
Udenhout een perceel erf waarop vroeger een huis heeft gestaan. Andries Heerkens is ook
eigenaar van de naastgelegen boerderij. Het losse huis, dat er vlakbij stond, komt nog voor
op de kaart van 1872. Het is dan eigendom van de Udenhoutse bakker Adriaan Verbunt.
De naam Vriesdonk leeft, net als de naam Slijkhoef, nog voort in een straatnaam in
Biezenmortel.
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Hoofdstuk 21

Op de grens met Helvoirt

Runsvoort
Vroegste vermelding
1405
Vroegst bekende eigenaar
Joannes en Willem, zonen van wijlen Jan vander Ziderwinden
Vroegst bekende pachter
Heijlwich, weduwe van Wouter Wieric
Beschrijving van de hoeve
De hoeve lag aan de Zandkant, waarschijnlijk ten zuiden van de Oude Bosschebaan, tussen
Roelkensdijk en de Gijzelsestraat, ten noorden van de Zandleij. Er zijn niet veel bronnen te
vinden over deze hoeve. Daarom is het moeilijk een exacte locatie te bepalen.
De beschrijving van de hoeve van de Tafel van de Heilige Geest in Biezenmortel (zie
hoofdstuk 51) uit 1446 beschrijft onder meer 4 bunder heiveld ter stede geheiten runsvoert.
Dat perceel ligt op de hoek van de huidige straat Runsvoort en de Biezenmortelsestraat. De
Zandleij kronkelt daar nog door het landschap. Een voor de hand liggende verklaring voor
het toponiem Runsvoort is: een doorwaadbare plaats (voort) door een water genaamd de
Run. Dat water was misschien de voorloper van de Zandleij. Het woorddeel “run” betekende
in de middeleeuwen ook: boomschors, de grondstof voor het looien van leer.
In 1405 geeft Jan Willem van Haren in erfpacht aan Claes vander Schueren de hoeve
Runsvoert in Udenhout, deels in Helvoirt. De pacht bedraagt 10,5 mud rogge. Jan van Haren
had deze hoeve verkregen van Willem en Jan, zonen van wijlen Jan vander Ziderwinden.
Op 12 december 1422 verdelen de kinderen van Nicolaes vander Schueren en Agnes Roelof
van den Venne de nalatenschap van hun ouders. Dan blijkt dat de hoeve Runsvoirt deels in
Helvoirt ligt. Zoon Roelof van der Schueren krijgt bij de erfdeling een stuk rogland en beemd,
eenvijfde deel van een bunder hei en een dagmaat in “die Langdonc” beemd. De andere vier
erfgenamen krijgen ook ieder eenvijfde deel in bedoelde bunder en een dagmaat in
genoemde beemd. Broer Jan krijgt een heiveld bij die Vrijesdonc, schoonzoon Aart vanden
Brekelen, man van Margriet, krijgt een huis, erf, schaapskooi, mestplaats, akker en beemd.
Schoonzoon Claes Wouter Toijt, getrouwd met Geertruijd, krijgt bouwland met hei en beemd
en schoonzoon Thomas Marten vanden Brekelen krijgt bouwland in Helvoirt, bouwland en
broekland in Udenhout.
De hiervoor genoemde beschrijving van het perceel heiveld van de hoeve van de Tafel van
de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch uit 1446 geeft als grenzen van het perceel Art Boest
ab uno ende die Haerensche gemeijnt (nu Gijzelse straat) ab alio streckende van Jan Rolof
Claes erfenisse totter gemeijnre strate (nu Biezenmortelsestraat). Jan Rolof Claes is een
kleinzoon van de hiervoor genoemde Nicolaes vander Schueren en Agnes Roelof vanden
Venne. Die aanduiding geeft wat meer houvast ten aanzien van de ligging van de hoeve
Runsvoirt.
Er is een aantekening bewaard gebleven in het schepenprotocol van Oisterwijk uit juli 1493
waarin de inwoners van Helvoirt en Udenhout bij elkaar zijn geroepen omdat er onenigheid
was ontstaan over het maken van een brug op ruijtwoert. Die naam moeten we waarschijnlijk
als synoniem beschouwen van Runsvoord. De akte is niet afgemaakt en daarom weten we
niet hoe die kwestie is afgelopen.
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De cijnsregisters van de hertog bieden geen verder aanknopingspunt. Dat komt
waarschijnlijk omdat er zowel in Helvoirt als in Udenhout percelen lagen van deze hoeve.
Mogelijk biedt het cijnsregister van Helvoirt nog meer informatie.
In 1706 was de pacht van 10,5 mud rogge die Nicolaas van der Schueren in 1405 had
beloofd te betalen aan Johannes Willemszoon van Haeren in bezit gekomen van jonker
Lambert Becx en zijn vrouw Catharina de Cock. De kinderen en erfgenamen van dit echtpaar
verkopen die pacht op 9 september 1706 aan Peter van Endepoel, koopman in Den Bosch.
Als Peter Jan Thomas Maes in 1713 een huis, hof, akkerland en weiland, alles bij elkaar 25
lopense groot, verkoopt aan Gijsbert van Engelen, rust op die landerijen een pacht van 10,5
vaten en acht kannen rogge aan Peter vanden Endenpoel. De overeenkomst tussen beide
pachtsommen wijst er op dat die landerijen deel uitmaakten van de hoeve Runsvoirt uit het
begin van de 15de eeuw.
De hoeve was toen al in handen van Udenhouters.
Op 7 november 1714 worden de onroerende goederen, die Peter Maes verkocht aan
Gijsbert van Engelen, vernaderd. Het recht van vernadering of van naasting kon worden
ingeroepen door iemand die kon bewijzen nader verwant te zijn aan de verkoper dan de
koper. Hij had dan van bloedswege het recht om het onroerend goed over te kopen. Dit recht
gold tot in de vierde graad van bloedverwantschap. Het was Peter Peter Priems die van dat
recht gebruik maakte als man van Adriana Joost van de Pas, dochter van Maria Antonis
Roosen. Het huis aan de Zandkant was dus afkomstig van Antonis Roosen. Deze familie had
verschillende huizen op de Zandkant, deels onder Udenhout en deels onder Helvoirt want de
gemeentegrens liep over de Oude Bosschebaan, de noordkant was gemeente Helvoirt, de
zuidkant gemeente Udenhout. De leden van de familie Roosen gaan zich later (ook) van Ros
of van Rosch noemen.
Peter Peter Priems verkoopt in 1745 de helft van het huis en schop en 5 lopense land aan
Antonij en zijn zuster Adriaantie van Rosch voor de som van 300 gulden. De andere helft
wordt door hen in 1750 geërfd als ze mee mogen delen in de nalatenschap van Peter Priems
en Adriaentie Joost van de Pas.
In 1772 is het huis eigendom van Michiel Arnout van de Ven, getrouwd met Petronella van
Gorp, de dochter van Adriaantje van Rosch. Michiel van de Ven verkoopt dan een huis,
schuur, schop en klein huisje met 5 lopense land en nog verschillend ander onroerend goed
uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder en haar broer. De gebouwen worden verkocht
aan de Bossche timmerman Gerardus van der Vaart. Die verkoopt het een jaar later al door
aan Peter Laurens Daniels die ook de naastgelegen boerderij in eigendom heeft. Ze bezitten
dan een huijs, schuur, schop met nog een klein huijsken en 5 lopense land en daarnaast nog
een ander huis en schuur op een perceel van 20 lopense. De huizen liggen aan een steeg
die vanaf de Oude Bosschebaan richting de Biezenmortelsestraat loopt.
Oude Bosschebaan 25
Bij de invoering van het kadaster in 1832 zijn de drie dochters van Peter Daendels of Daniels
eigenaar. Ze verkopen de boerderij aan Jan Jansen Brekelmans, oliemolenaar in Udenhout.
Zijn erfgenamen verkopen de boerderij op de Zandkant in 1883 via een publieke verkoop
aan Adriaan van der Loo, landbouwer te Berkel. Zijn familie verkoopt de boerderij later aan
Antonie van Dam, houthandelaar in Rijsenburg. Daarna zijn J.J. de Koning en J.C. Bontje,
kooplui uit Roelofarendsveen, nog kort eigenaar. In 1920 koopt de familie Melis de boerderij.
Zij gaan er zelf op boeren.
De boerderij is vanaf de Oude Bosschebaan niet goed zichtbaar. Het eerste gedeelte vanaf
de straat bestaat uit bos en hoort tot de gemeente Helvoirt. De tegenwoordige woning is rond
1965 op de oude plaats herbouwd en heeft tegenwoordig het adres Oude Bosschebaan 25.
In 1958 koopt Jan van Iersel de rietgedekte boerderij van Evert Melis (bijgenaamd d’n Ip).
Niet lang daarna is de boerderij doorverkocht aan Bert Kreber, directeur/eigenaar van
Machinefabriek Kreber in Vlaardingen. Jan van Iersel en zijn vrouw Kee Kemps bouwden in
de jaren zestig nabij de oude boerderij voor zichzelf een nieuwe bungalow, tegenwoordig
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Oude Bosschebaan 27. Tegenover de kopgevel van de boerderij had Jan van Iersel een
melkstal annex machinehok gebouwd. De spanten, het dak en de wanden waren van oude
droogloodsen van de steenfabriek. Kreber verkocht de boerderij omstreeks 1975 aan Harrie
Kuijpers. Die heeft de woning een tijd verhuurd aan Cor van den Hout. Nadien is door middel
van een ouderwetse openbare verkoop de woning verkocht aan Cees Bertens.
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Hoofdstuk 22

Hoek Biezenmortelsestraat / Gijzelsestraat

Grootlaar
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenares
Lijsbeth, weduwe van Henrick Coman
Vroegst bekende pachter
Hendrik Collart (1387)
Beschrijving van de hoeve
De hoeve Grootlaer en de naastgelegen hoeve van Maechelm van Utrecht zijn lastig te
identificeren. In de geschreven bronnen is er sprake van twee hoeven uit de nalatenschap
van Lijsbeth, weduwe van Henrick Coman, die grenzen aan een hoeve van de Bossche
armentafel. De enige hoeve van de Tafel van de Heilige Geest die daarvoor in aanmerking
komt is de hoeve aan de Biezenmortelsestraat (zie hoofdstuk 51). De akten in het Bosch
protocol over de hoeve Grootlaer spreken bijna zonder uitzondering steeds over halve
hoeven. Dat maakt een definitieve conclusie en bepaling van de ligging erg moeilijk.
In het landschap, tot op de dag van vandaag, is een merkwaardige kromming bij de
perceelgrenzen zichtbaar, bekeken vanaf de Biezenmortelsestraat in de richting van
Hooghout. Een dergelijke kromming komt bijna uitsluitend voor als er natuurlijke redenen zijn
om die grens te volgen. In dit geval zou dat heel goed een stroompje of beekje kunnen zijn
geweest. De veldnamen aan het eind van de kromming zijn “hel” of “de hel”. Of daar een
relatie ligt met Helvoirt is onduidelijk. De herkomst van de naam Helvoirt is op een andere
manier verklaard. De bronnen laten wel zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden
van een rechtsgebied of mogelijk zelfs een grens. Diverse hoeven die in de vroegste
bronnen geplaatst worden in Udenhout, liggen later in Helvoirt. Het gaat daarbij om de
hoeven Leendonck, Vriesdonck en ook Grootlaer. Het is mogelijk dat deze hoeven
bestonden uit meerdere landerijen die in zowel Udenhout als Helvoirt hebben gelegen.
Mogelijk zijn door accentverschuivingen, bijvoorbeeld verplaatsing van de boerderij of
afsplitsing van percelen, de hoeven anders geplaatst binnen de gemeenschappen van
Udenhout en Helvoirt.
Hoe dan ook: het maakt het bepalen van de ligging van de hoeven er niet makkelijker op.
Het cijnsregister van de hertog laat zien dat Elisabeth Comans in 1340 14 schellingen vier
oort cijns betaalt. In 1351 beloven Elisabeth, de weduwe van Henrick Coman, en haar
dochter Beatrix, weduwe van Maechelm van Utrecht, een cijns van 12 pond aan
Ghiselbrecht van den Doren. Zij betalen die cijns uit tweederde deel van twee hoeven in
Udenhout. Er staat nergens dat deze twee hoeven naast elkaar lagen; dus is het best
mogelijk dat ze op twee afzonderlijke plaatsen lagen in bijvoorbeeld Udenhout en Helvoirt.
In het cijnsregister van 1380 is die cijnspost verdeeld tussen Ghijsbrecht en Henrick, beiden
zonen van Maechelm van Utrecht en Beatrijs Henrick Coman, enerzijds en hun zuster
Margriet, getrouwd met Hubrecht van Gouberdingen, anderzijds, die beiden zeven
schellingen en een obool betalen.
Als de bronnen juist worden geïnterpreteerd ligt de hoeve van Ghijsbrecht en Henrick aan de
kant van Helvoirt en de hoeve van Margriet naast de hoeve van de armentafel van 'sHertogenbosch.
Een akte voor de Bossche schepenbank uit 1387 vertelt ons dat de hoeve op groetlaer is
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verdeeld tussen de broers Ghijsbrecht en Henrick, zonen van wijlen Maechelm van Utrecht.
Die hoeve komt uit de nalatenschap van hun moeder Beatrijs die het op haar beurt verkreeg
van haar moeder Lijsbeth en haar broer Jacop. De deling van de erfenis bevat naast de twee
halve hoeven op groetlaer onder meer een hoeve van 15 bunder in Helvoirt, 2 bunder beemd
op die riedonc in Udenhout en een beemd in leendonc in Helvoirt.
Op 10 januari 1388 geeft Henrick zijn helft in de hoeve aan zijn broer Ghijsbrecht. De andere
helft is dan in handen van hun zus, Margriet van Goberdingen.
Dat is verwarrend. Zijn er nu ineens drie helften? Heeft Ghijsbrecht zijn helft overgedragen
aan zijn zuster? Daarvan is geen akte te vinden. Het is waarschijnlijk dat de hoeve die in
1340 eigendom is van de kinderen van Lijsbeth Comans is verdeeld in twee delen, die elk de
waarde of oppervlakte van een hoeve hadden, of tenminste zo werden genoemd. De ene
helft verdeelden de broers Ghijsbrecht en Henrick en de andere helft kwam in handen van
hun zuster Margriet.
De cijnsposten van Margriet van Gouberdingen zijn in de latere registers van 1448 en 1522
nog te volgen. Die van Gijsbrecht en Henrick Machelmans verdwijnen. In 1448 is er nog een
klein spoor van drie oude penningen en twee nieuwe penningen die eerder door de
erfgenamen van gisberti magelinam werden betaald. In het register dat in 1522 begint, komt
deze vermelding ook voor, nu betaald door Christina, de weduwe van Cornelis de Cantor.
De andere helft van de cijns van zeven schellingen en een obool is wel terug te vinden in de
registers van 1488 en 1522. In 1448 betalen twee personen deze cijns, ieder voor 3,5
schelling en een oort, namelijk Joannes Jacob Loers (voor hem Johannes en Henrick zonen
van Henrick Heijm) en Katharina de weduwe van Henrick Wierock. De bronnen bevestigen
dat.
In 1408 komt de helft van de hoeve in bezit van Jacob Willem Daniels, bij die gelegenheid
genaamd de hoeve Groetlaer. Hij krijgt die helft in erfpacht van Peter Hubrecht van
Gouberdingen. Hij is de kleinzoon van de eerder genoemde Margriet van Gouberdingen. In
1419 geeft dezelfde Jacob de hoeve in erfpacht aan zijn broer Willem. Dezelfde Jacob doet
dat in 1423 opnieuw maar nu aan Henrick Wierics. Zijn weduwe Katharina betaalt volgens
het cijnsregister van 1448 dan de cijns. In 1455 dragen de kinderen van wijlen Henrick
Henrick Wierics hun halve hoeve op aan Marselis Henricks Marcelis Bullen. De hoeve wordt
in die akte gesitueerd tussen de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch en een hoeve half van
Margriet en Ghijsbrecht Maechelms. De andere helft is van Henrick Maechelms. De laatste
eigenaren zijn nog de oude vermeldingen, overgenomen uit de oude oorkonden, die bij de
verkoop zijn meegebracht door de verkoper, of uit de oude akte in het Bossche protocol.
Op 1 oktober 1444 verpachten Henrick en jonkvrouwe Johanna, beide kinderen van wijlen
Henrick Heijm, een hoeve op Groetlaer in Udenhout aan Jan de oude, zoon van Jacop Luer,
voor een periode van acht jaar. Vijf jaar later verkoopt Wouter Wouter van Baex, de man van
jonkvrouw Johanna Henrick Heijm, deze hoeve aan de pachter Jan Jacop Luer. Dat zien we
terug in het cijnsregister van 1448 als Joannes Jacob Loers een cijns van 3,5 oude schelling
en een oort betaalt. In het register van de Tafel van de Heilige Geest is Jan Jacop Luers in
1466 de buurman tegenover de straat van de hoeve op Hooghout.
In het cijnsregister van 1522 zijn de betalers gewijzigd in respectievelijk Petronella dochter
van Marcelis Henrick Bullen en Willem Henrick van de Staecke, Gertrudis dochter van
Johannes Loers en Maria de weduwe van Adriaen Sterts. De laatste drie zijn erfgenamen
van Joannes Jacob Luers.
Later in de 16de eeuw zijn deze goederen verder versnipperd en in Udenhoutse handen
gekomen.
Buurtschap Gijzelsestraat
Op het grondgebied van deze hoeve staan nu verschillende woningen en boerderijen. Ze
staan aan de Biezenmortelsestraat en de Gijzelsestraat. Eén boerderij, Biezenmortelsestraat
32 (familie Van de Pas – Dreesen / voorheen Pijnenborg), staat aan een akkerweg die vanaf
de Biezenmortelsestraat richting het Hooghout loopt. In 1832 stond halverwege de akkerweg
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naar de boerderij nog een klein arbeidershuisje dat toen eigendom was van timmerman
Joannes Smulders.
Er liep nog een tweede akkerweg van de Biezenmortelsestraat richting het Hooghout. Dat
pad liep tussen de boerderijen nr. 34 (Verhoeven) en nr. 36 door. Het pad kwam verderop
met een flauwe bocht weer uit op het pad dat langs de boerderij van Pijnenborg loopt. Aan
dat pad, ongeveer honderd meter vanaf de Biezenmortelsestraat stond tot omstreeks 1840
ook een boerderij. Verderop aan het pad ongeveer in de flauwe bocht (ongeveer ter hoogte
van de Gijzelsestraat 16a) stonden aan het begin van de negentiende eeuw nog twee kleine
arbeidershuisjes. Die zijn gesloopt rond 1877 respectievelijk 1895.
Van de boerderijen die we nu in het gebied vinden stonden er in 1832 bij de invoering van
het kadaster al vijf op dezelfde plaats. Het gaat om Biezenmortelsestraat 32, 34, 36 en
Gijzelsestraat 4 en 12.
Biezenmortelsestraat 32
De boerderij op nummer 32 was lang in bezit van de familie Verhoeven. In 1832 was Maria
Vermeer, de weduwe van leerlooier Andries van den Bosch eigenaresse. Hun zoon Jan was
Udenhouts eerste burgemeester. Andries was eerder gehuwd met Cornelia Wijnant
Verhoeven. De boerderij was afkomstig van haar ouders; Wijnant Jan Verhoeven en zijn
eerste vrouw Adriaentje Willem Burgmans. Na het overlijden van de weduwe Van den Bosch
werd de boerderij verkocht aan Jan Peter Willems, die ook de naastgelegen boerderij in
eigendom had (tegenwoordig Biezenmortelsestraat 24, zie hoofdstuk 51). De boerderij blijft
enkele generaties in bezit van de familie Willems. In 1931 blijkt de boerderij inmiddels
eigendom te zijn van Adrianus van Geel. Die laat de boerderij verkopen op een openbare
veiling. Koper van een bouwmanshuis met stal, schuur, bakhuis, karhuis, erf en tuin,
boomgaard en bouwland, groot ruim 9 hectare, is Christianus Pijnenborg, wonende te
Haaren, Eind C 65. De koopsom bedraagt 17.060 gulden.
Tegenwoordig is de boerderij nog steeds in bezit van zijn familieleden.
Biezenmortelsestraat 34
De boerderij Biezenmortelsestraat 34 is nog als zodanig in gebruik. Gerrit en Carla
Verhoeven hebben er een geitenbedrijf. De boerderij is al vele generaties in bezit van de
familie Verhoeven die verwant is aan de familie Verhoeven die in de negentiende eeuw ook
nummer 32 in eigendom had. In 1729 komt de boerderij voor in een erfdeling tussen de
kinderen van Adriaen Claes Verhoeven en Maria Wouter Joosten. Zoon Peter erft de
boerderij, thans Biezenmortelsestraat 34, die dan omschreven wordt als een huis, schuur,
schop, varkenshok en aangelegen erf.
Biezenmortelsestraat 36
Deze boerderij is verschillende generaties in bezit geweest van de familie Van Iersel. In 1771
kwam deze in bezit van die familie door het huwelijk van Willem Adriaan van Iersel met Anna
Maria Joost van Rosch. De kinderen van Joost van Rosch en Adriaentje Peter Heijmans
verdelen dan namelijk de nalatenschap van hun ouders. Willem van Iersel krijgt ondermeer
een huis, schop en aangelegen erf in Biezenmortel toebedeeld. Martinus, de kleinzoon van
Willem, was behalve landbouwer ook steenbakker. In 1870 diende hij een verzoekschrift in
om een veldsteenoven te mogen oprichten op een perceel ongeveer ter hoogte van
Biezenmortelsestraat 55. In 1877 wordt de oven verplaatst naar een perceel nabij
Biezenmortelsestraat 36. De gemeente verleent daar vergunning voor onder voorwaarde dat
door de inrichting geen schade wordt toegebracht aan de tuin en de boomgaard van
buurman Verhoeven.
Biezenmortelsestraat 40
Dit is de voormalige maalderij van Coppens. Die diende ter vervanging van de oude
Zandkantse standaardmolen, die omstreeks 1885 werd verplaatst naar een perceel achter
het molenhuis Biezenmortelsestraat 65. De molenaarster, de weduwe Coppens – van Iersel,
liet aan de overzijde van de straat een machinale maalderij bouwen. De aan de woning
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vastgebouwde oude maalderij is al jaren geleden gesloopt. Tegenwoordig is er het
loonbedrijf van de familie Van den Heuvel gevestigd.
Gijzelsestraat 4
De boerderij Gijzelsestraat 4 van Piet Brekelmans is al enkele generaties in bezit van de
familie Brekelmans. De oude boerderij is bij de bevrijding van Udenhout op 26 oktober 1944
verwoest. Het puin van de boerderij werd onteigend om het wegennet in de omgeving te
verbeteren. Na de oorlog werd een noodboerderij gebouwd die omstreeks 1952 vervangen
werd door een zogenaamde wederopbouwboerderij. Architect was J.A. van Esch, die in
Udenhout en Biezenmortel meer boerderijen tekende. In de oorlog was de boerderij
eigendom van het echtpaar Janus (van Peere) Brekelmans – Hoosemans. Zijn ouders
Petrus Johannes Brekelmans en Wilhelmina Martens hadden de boerderij omstreeks 1922
gekocht van de familie Smeijers. In de tweede helft van de negentiende eeuw was Laurens
Smeijers met zijn vrouw Johanna Brekelmans eigenaar van de boerderij, terwijl zijzelf in
Berkel woonden. Hij bouwde omstreeks 1847 een nieuwe boerderij. De hoeve was al lange
tijd in bezit van zijn familie. Zijn voorgangers waren zijn voorouders Pieter Smeijers en
Willemijn van Rijswijk, Laureijs Aart Smeijers en Petronella Peter van Laer, Peter van Laer
en Cornelia Verhoeven. Uiteindelijk komen we aan het begin van de achttiende eeuw ook
hier uit bij het hiervoor genoemde echtpaar Adriaen Claes Verhoeven en Maria Wouter
Joosten. De boerderij aan de Gijzelsestraat komt ook voor in de delingsakte van 1729. Die
wordt dan toebedeeld aan de vier onmondige (minderjarige) kinderen van Peter Jacob van
Laer en wijlen Cornelia Adriaen Verhoeven. De hoeve wordt dan omschreven als een huis,
schuur, schop en bakhuis in de Biesmortel aan de Geselsestraat.
Gijzelsestraat 12
Een andere boerderij op het grondgebied van de hoeve van Maechelman is die aan de
Gijzelsestraat 12. Het is het stamhuis van de familie Mallens. Tegenwoordig woont er Bart de
Groot die er een varkenshouderij exploiteert. Die boerderij is in de familie Mallens gekomen
door het huwelijk van Maria Priems met Peter Mallis.
Andries Martinus Kuijpers verkoopt in 1809 aan Anna Maria Eijsenbrand, weduwe van
Antonij Priems een perceel akkerland van anderhalf lopense waar voorheen een huis op
stond. De familie Priems had al meer bezittingen, wellicht ook een huis, ter plaatse.
Bijzonder is dat we uiteindelijk ook hier weer bij een familie Verhoeven uitkomen. Dat lijkt uit
een akte van 1782 waarin Antonij Aart Verhoeven, wonende te St.-Michielsgestel op wil
dragen en donateren aan Martinus Huijbert Kuijpers een huis, schuur, bakhuis en
aangelegen erf te Udenhout in de Biesmortel.
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Hoofdstuk 23

Hoek Gijzelsestraat / Hooghoutseweg

Scheurenhoeve
Vroegste vermelding
29 september 1508.
Vroegst bekende eigenaar
Antonius Hinckart
Vroegst bekende pachter
Johannes Boen (1508)
Beschrijving van de hoeve
Het is vooralsnog onbekend hoe Willem Hinckart in de 15de eeuw in bezit is gekomen van
deze hoeve op de grens van Udenhout en Helvoirt.
De hoeve wordt op 29 september 1508 door Antoon, zoon van Willem Hinckart, verkocht aan
de Kartuizers van Vught, op dat moment ook eigenaar van de Vorselaar. In 1508 bestaat de
Scheurenhoeve uit huizen, akker- beemd- en broekland en met hout begroeide heidevelden.
De Kartuizers verkrijgen de hoeve via ruil. Hinckart krijgt voor de hoeve goederen in het
Gelderse Alphen terug.
Kartuizers
De strenge kloosterorde der Kartuizers was vroeger ook in de Meierij vertegenwoordigd,
tussen 1466 en 1641. In 1472 werd in Vught het klooster van de Zusters van Orthen
overgenomen. Het werd verbouwd en uitgebreid en kreeg in opdracht van Karel de Stoute de
naam: “Domus Sanctae Sophiae Constantinopolitanae”, als eerherstel voor de ontwijding
van de Aya Sophia (Heilige Wijsheid) door de Turken bij de val van Constantinopel in 1453.
De nieuwe chartreuse was gelegen ter hoogte van het huidige landgoed Sophias Villa,
Taalstraat 74 in Vught. Het opschrift op de poort “A° 1471 Sophiae Domus” houdt de
herinnering levend. In oktober 1566 raakte tijdens de Beeldenstorm het klooster zo
beschadigd dat het onbewoonbaar was. De bewoners sloegen op de vlucht. De paar
monniken en broeders die bleven wisten zich in ’s-Hertogenbosch in veiligheid te brengen.
De staat wilde de goederen van kartuizers confisqueren, maar in tegenstelling tot de andere
mannenkloosters in Den Bosch was dat blijkbaar niet meteen na de val van de stad in 1629
gebeurd. Inmiddels hadden de kartuizers al voor 1629 ook een klooster gesticht in
Antwerpen, waar de Spanjaarden de baas waren, waardoor het daar voor de katholieken
veilig was. Na de vrede van Munster dachten de kartuizers dat ze vanwege de verplaatsing
van het klooster naar Antwerpen toch hun goederen in de Meierij konden behouden. Het
bleek niet zo eenvoudig. Uiteindelijk werd een overeenkomst gesloten tussen het klooster en
de Staten Generaal waarbij het klooster 55.000 gulden (huidige waarde tussen € 5.000.000
en € 7.000.000) aan de Staat moesten betalen. In ruil daarvoor kregen de kartuizers de vrije
beschikking over al hun goederen in de Stad en de Meierij. De prior en de procurator kregen
een pas voor drie maanden om hun goederen in de Republiek indien gewenst te verkopen.
De Kartuizers verkopen op 8 januari 1659 de hoeve aan Wouter Hendrik Eelkens. Hij koopt
een zeer schone en welgelegen hoeve land. De hoeve bestaat uit twee woonhuizen, schuren
en landerijen. Het land ligt bij de hoeven aan de Geselsche straat (Gijzelsestraat) en ook nog
enkele percelen in Helvoirt en in Udenhout op de Schoorstraat. In de polder van Den Ham bij
Deuteren (Vught) en in de daaraan grenzende Rijskampen lagen de hooilanden die bij de
hoeve hoorden. In die tijd zijn de pachters van de hoeve Cornelis en Gijsbert van Hulst, alias
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Scheurbieren. Mogelijk ligt in die bijnaam ook de verklaring van de naam van de hoeven
verscholen.
In 1700 verkoopt Wouters Eelkens zoon Johan, advocaat in Antwerpen, voor een koopsom
van 6.850 gulden een schoone en welgelegen hoeve lands, te Udenhout met alle rechten en
toebehoren en houtwassen met schone opgaande eiken en andere bomen, en houtwassen
te Udenhout en Helvoirt aan de Bossche bierbrouwer sinjeur Leonard van Heck. Zijn dochter
Theodora Catharina Helena, getrouwd met luitenant kolonel de Beijer, verkoopt in 1782 voor
4.400 gulden haar vijfachtste deel in twee hoeven bestaande uit huizingen, schuren,
stallingen, bakhuis, varkenskooien en verder annexen te Udenhout ter plaatse
Scheurenhoeve aan de Bossche koopman Jan van Son. De erfgenamen van haar zuster
Maria Anna doen in 1797 hetzelfde voor de resterende drieachtste deel. Voor dit gedeelte
betaalt Van Son 3.630 gulden.
Bij de invoering van het kadaster in 1832 is Scheurenhoef eigendom van Adriaan Francis
Vermeer. Hij bezit de twee oude boerderijen van Scheurenhoef, thans Gijzelsestraat 22 en
24. Op nummer 22 woont later Adriaans dochter Francijna, die trouwt met Adrianus
Pijnenburg. Martinus, een zoon van Adriaan, wordt eigenaar van nummer 24.
Buurtschap Scheurenhoeve
Gijzelsestraat 20
Deze boerderij is de jongste van de drie boerderijen van Scheurenhoef. De boerderij is
omstreeks 1885 gebouwd op een perceel grond afkomstig van Francijna Vermeer, weduwe
van Adriaan Pijnenburg. De boerderij is dan eigendom van Johanna van de Ven, weduwe
van Martinus Martinuszoon Vermeer en haar drie kinderen. Op 28 april 1930 verkoopt de
familie Vermeer de boerderij aan Nelleke van de Pas, weduwe van Gerardus van de Ven uit
Oisterwijk. Ze koopt de boerderij mede namens haar vier kinderen. De koopsom voor de
boerderij, ruim zeven hectare grond in Udenhout en ruim een hectare in Helvoirt, bedraagt
17.000 gulden.
Gijzelsestraat 22
Het pand op nummer 22 is nu de oudste van de drie hoeven. Het is een achttiende-eeuwse
langgevelboerderij. In 1832 zijn de boerderijen op nummer 22 en 24 eigendom van Adriaan
Francis Vermeer. Nummer 22 wordt later eigendom van zijn dochter Francijna, huisvrouw
van Adrianus Pijnenburg. Ze vertrekt later naar Helvoirt, maar behoudt wel het vruchtgebruik
van de boerderij. Ze is overleden te Helvoirt in 1889.
In 1918 wordt de boerderij bewoond door Waltherus van Mensvoort en zijn gezin. In dat jaar
biedt hij de boerderij op een openbare veiling te koop aan. Het krantenbericht vermeldt dat te
koop komt: een vruchtbare boerderij onder Udenhout op Scheurenhoeven, bevattende sterke
huizingen, schuur, Hollandse stallen, erf, tuin, grooten boomgaard beplant met jonge
vruchtboomen, beste bouw- en weilanden geheel groot 7.42.02 hectare. De boerderij wordt
verkocht en Van Mensvoort laat zich in mei 1920 uitschrijven uit het Udenhoutse
bevolkingsregister en hij verhuist naar Berkel. Daarna komt het uit Fijnaart afkomstige gezin
Van den Brand – van Gaans op de boerderij wonen. In de jaren dertig van de vorige eeuw
wonen er Piet Kroot en zijn vrouw Anna Beerens en vervolgens de grootouders van de
huidige eigenaar: Frans Kuijpers en Catharina van den Tillard.
In 1994 is begonnen met de restauratie van de boerderij en het bakhuisje, die zes jaar zou
duren. Met veel eigen arbeid en liefde voor de oude boerderij is alles weer in oude luister
hersteld: het rieten dak, de schouw en de oversteek.
In het gerestaureerde stalgedeelte van de Gijzelsestraat 22 worden tegenwoordig workshops
en kleinschalige feesten en partijen gegeven. De locatie is een officiële trouwlocatie binnen
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de gemeente Haaren.
Gijzelsestraat 24
Deze boerderij vormde oorspronkelijk met nummer 22 het buurtschap Scheurenhoeve.
Nummer 24 stond in 1832 nog op een andere plaats, namelijk op het weiland tussen de
boerderij van Kuijpers (nummer 22) en de Gijzelsestraat. Omstreeks 1845 is de boerderij
afgebroken en herbouwd op de huidige locatie.
De boerderij is dan eigendom van Adriaan Francis Vermeer. Later is zijn zoon Martinus
eigenaar. In 1883 is kleinzoon Jan Vermeer uit de Groenstraat eigenaar. Adriana Verhoeven,
de weduwe van Jan Vermeer, en haar kinderen verkopen de boerderij omstreeks 1934 aan
de familie Kroot. De oude boerderij Gijzelsestraat 24 is in 1950 door brand verwoest. De
hoeve werd toen bewoond door het gezin Kroot – Schapendonk. Volgens een krantenbericht
uit die tijd begon de brand in de schuur van de boerderij. De brandweer kon niet verhinderen
dat schuur, stallen en woonhuis afbrandden. Vier kalveren kwamen in de vlammen om;
landbouwwerktuigen en ander gerief werden vernield. Huisraad, kleren en beddengoed
konden worden gered met hulp van de buren. Het gezin bestaande uit man, vrouw en dertien
kinderen kon onderdak vinden bij de buren. De boerderij is later ter plaatse herbouwd.
Thans bewoont de familie Rompelman Gijzelsestraat 24.
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Hoofdstuk 24

Op ’t Hooghout

Prinsehoeve
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Wolterus de Oerle
Vroegst bekende pachter
Jan Adriaan van Iersel (1648)
Beschrijving van de hoeve
In het hertogelijk cijnsboek van 1340 staat opgetekend dat Wolterus de Oerle acht oude
schellingen betaalt en nog eens 14 oude schellingen en drie nieuwe schellingen voor zijn
bezittingen. In 1380 betaalt Gevardus de Eyndhoven de cijnzen van 8 en 14 oude schilden
die Wolterus eerder betaalde. Later in het register betaalt Arnoldus, de zoon van Gevaert
van Eijndhoven, deze twee cijnzen.
Er staat in beide cijnsboeken geen locatie genoemd. Op basis van de verschillende
opvolgende cijnsbetalers is toch vast te stellen dat het om Prinsehoeve in Udenhout gaat.
Een akte uit 1379 noemt Gevart van Eijnthoven als buurman van een beemd in Udenhout.
Dat is de vroegste bron met zijn naamsvermelding. In 1420 is de hoeve in handen van de
erfgenamen van Jacop Peter Steenwech, namelijk zijn zoons Jacop en Jan. Het cijnsboek
van 1448 noemt aanvankelijk Hugo van Wijc als cijnsplichtige. Later is dat voor Peter, zoon
van Jacob Steenwech. De bronnen bevestigen dat.
Op 19 juni 1448 dragen Geertruijt, weduwe van Otto van Hoculum, en haar kinderen hun
deel in de hoeve van wijlen Peter Steenwech en wijlen Christina Hugo van Wijc over aan de
broers Laureijs van Wijc en Jacop Coptijt van Wijc en hun zusters Elisabeth en Luijtgart.
Vier maanden later draagt Jacob Coptijt van Wijc de helft van de hoeve, die vroeger van
Peter Steenwech was, op aan zijn broer Laurens mede ten behoeve van zijn zuster
Elisabeth, de weduwe van Jan Oghe van Aelborch. Op 23 april 1449 dragen de nieuwe
eigenaren Laurens en Elisabeth deze hoeve op aan Jacop Steenwech. Op dezelfde dag
doen Luijtgart van Wijc en Claes van Berkel als man van Oda van Wijc hetzelfde. Daarmee
is de hele hoeve in handen gekomen van Jacob Steenwech.
In 1522 is het frater Gerardus Arnold Kemp van het klooster Ten Haghe bij Eindhoven die de
cijnzen betaalt aan de hertog. Wanneer de hoeve in bezit is gekomen van dat klooster is
helaas nog niet in de bronnen teruggevonden. Er is al vroeg een relatie ontstaan tussen
deze hoeve en hun eigenaren met het klooster van Den Haghen bij Eindhoven. Al op 8 juli
1419 verwerft broeder Willem Scheenkens, uit naam van de regulieren van het klooster Ten
Haghe bij Eindhoven, vanwege het uitblijven van de betaling van een cijns van 6 oude
schilden, het eigendom van deze hoeve. De cijns was op 7 december 1389 door Aert Gevart
van Eijndhoven verkocht aan Aelbert Wael.
De hoeve ligt aan het Hooghout. Bij deze hoeve horen nog broekvelden en weilanden die
liggen aan de noordzijde van de Biezenmortelsestraat en twee heivelden in Helvoirt.
In 1767 geeft Jacob Spoor, rentmeester der domeinen en geestelijke goederen van zijn
doorluchtige hoogheid de heer Prins van Oranje en Nassau over de Baronie en landen van
Cranendonk, stad Eindhoven en omliggende heerlijkheden, in de hoeve een eeuwig durende
erfpacht uit. De naam de Prinsehoef is daarmee ook te verklaren. Erfpachter wordt Willem
Jacob Frederick baron van Dopff, kolonel en adjudant-generaal van de prins van Oranje.
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Baron Van Dopff had zich toen net gevestigd in Udenhout waar hij omstreeks 1761 kasteel
de Strijdhoef liet bouwen. De hoeve op het Hooghout bestond uit een huis, schuur en stalling
gelegen te Udenhout aan de Geeselsestraat. De bijbehorende landerijen bestonden uit 59 ¼
lopense zaailand en 12 lopense weiland. Baronesse Seijna Anna Elisabeth van Borssele,
douairière van baron Van Dopff, overlijdt op 3 augustus 1816 in haar woning in Breda. De
afwikkeling van de nalatenschap is geen eenvoudige opgave. Een groot deel van de
nalatenschap bestaat uit onroerende zaken waaronder kasteel de Strijdhoef. Het kasteel
wordt te koop gezet, maar er komen geen serieuze kopers op af. Een groot deel van de
boedel blijft onverdeeld tot in oktober 1817 blijkt dat er geen contanten meer voorhanden zijn
om de rekeningen te voldoen. Er wordt besloten om opgaande bomen te verkopen die op de
gronden uit de nalatenschap stonden, een tijdelijke oplossing. De onderhandse verkoop van
onroerend goed levert niets op, zodat besloten wordt een publieke verkoop te organiseren.
De erven Van Dopff besluiten om te beginnen de Prinsehoef publiek te verkopen. De inzet
vindt plaats op 14 november 1820 in de herberg van Wilhelmus Pijnenburg, thans Loonse
Molenstraat 2. De hoeve wordt als volgt aangeprezen: Een kapitale hegte sterke en
welbetimmerde zeer goed ingerichte bouwmanswoning, getekend no 288, met aangelegen
schuur en stalling, vanouds genaamd de Prinsehoef. Uiteindelijk is toch een familielid de
hoogste bieder; Charles Louis Brunet de Rochebrune, kapitein van een oorlogsfregat en
echtgenoot van freule Eleonora Gabrielle van Dopff.
Pachters
De hoeve komt als rooms-katholiek bezit in 1648 in handen van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Dan krijgen we zicht op de pachters van deze hoeve. In 1648 is Jan Adriaan
van Iersel, getrouwd met Elisabeth Jan Peter Willems, de eerste pachter waarvan de naam
bekend is. Hij blijft de pachter tot zijn kinderen vanaf 1657 de pacht betalen. Zij sluiten het
nieuwe pachtcontract op 13 november 1658. Zoon Adriaan Jan van Iersel is de nieuwe
pachter. In december 1694 wordt het gezin van Adriaan van Iersel op de Prinsehoef lastig
gevallen door de bende van de Zwartmakers, die hun naam dankten aan hun zwart
gemaakte gezichten. Adriaan van Iersel is pachter sinds circa 1665. Daarna zwijgen de
bronnen 50 jaar tot in 1718 Joost Laurens van Rijswijk de hoeve pacht. Hij is getrouwd met
Elisabeth Adriaan van Iersel, dochter van de eerdere pachter Adriaan van Iersel. Joost van
Rijswijk blijft de hoeve pachten tot zijn overlijden in 1740. Daarna is zijn weduwe de nieuwe
pachter totdat in 1746 hun zoon Laurens van Rijswijk de pacht overneemt. Hij overlijdt
relatief jong en in 1760 is het de nieuwe echtgenoot van zijn weduwe die de pacht
overneemt: Jan Adriaan Marcelis. Die blijft pachter tot de hoeve in 1767 wordt verkocht.
Stenen leeuwtjes markeren de hoeve
Charles louis Brunet de Rochebrune verkoopt de hoeve later aan Jacob Hendrik
Mastenbroek en zijn ongetrouwde broer Johannes Gerardus die bij hem inwoonde. Jacob
was koopman en logementhouder in herberg De Engel, thans genaamd het oude Nest aan
De Dijk 2 vlakbij de BP-benzinepomp aan de Rijksweg in Helvoirt. Later wordt de Bossche
wijnkoopman Francis Gerardus Mennen eigenaar. In 1922 vragen de eigenaren, de
gebroeders Van Bennekom een vergunning aan om de Prinsehoeve te mogen verbouwen,
een jaar later gevolgd voor de bouw van een nieuwe schuur. Enkele jaren daarna, in 1930,
wordt het boerenbedrijf door de gebroeders gestaakt en komt de Prinsehoef publiek te koop.
Daarna is de familie Van Haag kort eigenaar en opnieuw Cees van Bennekom. In 1938
koopt Martinus van de Ven, mede namens zijn kinderen, de Prinsehoef. Als zoon Jos in 1945
trouwt met Anna Bertens gaan zij op de boerderij wonen. In 1980 verhuizen ze naar törp en
verkopen ze de boerderij aan de familie Knippels.
Nadat de boerderij een tijd bewoond is geweest door de familie Knippels kopen in 1995 Hans
en Marion van de Langerijt de Prinsehoef. Vanwege de slechte bouwkundige staat zijn de
restanten van de oude Prinsehoef in 2010 vrijwel geheel gesloopt. Bij de sloop kwam uit het
oudste gedeelte een oude ankerbalk tevoorschijn. Via dendrologisch onderzoek kwam aan
het licht dat de boom, waaruit de balk was gezaagd, geplant was rond 1586.
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De oude Prinsehoeve is niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf. Het erfperceel werd al
eerder gesplitst waarbij de boerderij los van de schuur werd verkocht. De stenen leeuwtjes
markeren tegenwoordig niet meer de inrit van de Prinsehoef maar die van de vrijstaande
schuur. Iets voorbij de oude hoeve, op het adres Hooghoutseweg 23 werd begin jaren
zeventig op landerijen vanouds behorende tot de Prinsehoeve een nieuwe boerderij
gebouwd die thans nog als melkveebedrijf in gebruik is bij de familie Van de Ven.
De huidige eigenaren van de oude Prinsehoeve gebruiken die als woonboerderij en hebben
er een kennel voor het hondenras Berner Sennen onder de naam “van de Prince Berners”,
een verwijzing naar de voorname eigenaar van de hoeve uit het verre verleden.
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Hoofdstuk 25

Armenzorg in ‘s-Hertogenbosch

Drie hoeven van de Bossche Tafel van de Heilige
Geest
Binnen de christelijke wereld heeft de zorg voor de arme medemens altijd een voorname
plaats ingenomen. Het uitoefenen van caritas (liefdadigheid) was al voor de apostelen een
heel belangrijke taak. Volgens de traditie kende de caritas zeven verschillende
verschijningsvormen. Het zijn de zeven werken van barmhartigheid: de hongerigen spijzen,
de dorstigen laven, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de vreemdelingen herbergen,
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. In de loop van de twaalfde en het begin
van de dertiende eeuw ontstonden verschillende instellingen die zich met de uitvoering van
de caritas bezig hielden. Tafels van de Heilige Geest bijvoorbeeld, die op lokaal (parochieel)
niveau zorgden voor uitdeling van voedsel, drank, kleding en soms ook onderdak. De
vernoeming naar de Heilige Geest danken deze instellingen aan het feit dat de Heilige Geest
al bij de vroegste christenen ’vader der armen’ werd genoemd. Oorspronkelijk was
daadwerkelijk sprake van een openbare tafel of grote bank achter in de kerk waar aan de
armen spijzen werden uitgereikt. De Bossche Tafel van de Heilige Geest beschikte al vroeg
over een eigen gebouw. Eerst op het kerkdomein nabij de St.-Jan en later het zogenaamde
Godshuis van de Heilige Geest (ook Heilige-Geesthuis, Geefhuis of Spint genoemd) aan de
noordzijde van de Hinthamerstraat. Tegenwoordig is in het pand de openbare bibliotheek
gevestigd. Om de uitdelingen van voedsel en kleding te kunnen bekostigen, moest men de
beschikking hebben over de nodige middelen. Nu was men er vooral in de middeleeuwen
zeer diep van overtuigd dat men door het verrichten van goede werken op aarde zijn
zielenheil voor het hiernamaals kon veiligstellen. Hierdoor konden de Tafels van de Heilige
Geest rekenen op behoorlijke inkomsten uit schenkingen, legaten en straat- en kerkcollecten.
Soms werden per testament stukken land aan de Tafels nagelaten, maar vaker nog werden
jaarlijks renten gevestigd op onroerend goed ten behoeve van de Tafels. Die renten werden
zowel in natura (meestal roggerenten) als in geld betaald. Een deel van het geld werd door
de Tafel weer belegd in grond, de rest werd gebruikt voor de uitdelingen. De Bossche Tafel
van de Heilige Geest had in Udenhout vier hoeven; twee, eigenlijk een dubbele, op het
Hooghout, één aan de Biezenmortelsestraat en een op het Voorste Winkel, die later ook in
tweeën werd gesplitst.
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Hooghoutseweg

De hoeve van de Bossche Tafel van de Heilige Geest
op ‘t Hooghout
Vroegste vermelding
14 oktober 1312
Vroegst bekende eigenares
Helewigis, moeder van Johannes van Ghesele
Beschrijving van de hoeve
Op 14 oktober 1312 doet Bessele, de weduwe van Johannes van Ghesele afstand van haar
rechten in een hoeve in Udenhout. Deze hoeve was eerder van de moeder van Johannes
van Ghesele, genaamd Helewigis. Deze hoeve wordt vervolgens verkocht aan Ghibo Vetten,
poorter (inwoner) van 's-Hertogenbosch. Op die hoeve staat een huis dat afgebroken moet
worden. De bewoonster, ook een Helewigis, moet het huis verlaten.
De weduwe van deze Ghibo Vetten, Yda, zet in haar testament dat deze hoeve geschonken
moet worden aan de Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch. Dat gebeurt op 24
augustus 1333, door de zuster van Yde, Aleidis van Nuwelant, die het testament van haar
zuster tot uitvoering brengt.
Het cijnsregister van de hertog uit 1340 noemt als cijnsbetalers de erfgenamen van Ghibonis
Vetten. Zij betalen onder andere elf oude schellingen en vier oude penningen van een cijns
die nu aan de Heilige Geest toebehoort en eerder van Johannis van Ghestel was. Die
inschrijving heeft betrekking op het Hooghoutse bezit. In latere jaren betaalt de Tafel van de
Heilige Geest van 's-Hertogenbosch (Sanctus Spiritus de Buscho) deze cijns die dan is
aangepast naar dertien oude schellingen en acht oude penningen. Die inschrijving blijft
bestaan tot in het cijnsregister van 1522.
Een register uit het midden van de 15de eeuw geeft van alle hoeven een beschrijving met
alle percelen die er bij hoorden. De Udenhoutse bezittingen van de hoeve op Hooghout
liggen allemaal aan elkaar en beslaan zes mudzaad land. Een mudzaad is achttien lopense
land, of anderhalve bunder. De hoeve is ongeveer negen bunder groot. De hoeve bezit ook
nog enkele percelen die verder weg lagen, vier beemden in Helvoirt, bij elkaar acht bunder
groot, een bunder beemd in Haaren op Belveren en zes bunder heide bij Giersbergen. Later
in de 15de eeuw komt daar nog een perceel heide bij op de grens van de gemeint van
Drunen en Helvoirt met een oppervlak van vier bunder en veertig roeden.
Pachters
De Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch heeft heel goed voor zijn archief
gezorgd. Dat betekent dat we wat meer informatie hebben over de pachters van de
Udenhoutse hoeven. Dit zijn de pachters die de hoeve op Hooghout hebben gepacht vanaf
het midden van de 15de eeuw tot het begin van de 17de eeuw: 1. Willem Eliaes; 2. Dirck die
Heeldt; 3. Jan van Vucht; 4. Adriaen Jan Ghijbensoon; 5. Gherit Jan van Sonne; 6. Henrick
Adriaen Jans Schommackers (Schoenmaker); 7. Adriaen Laureijns Colen; 8. Laureijns
Wouter Colen. Al deze pachters zijn inwoners van Udenhout.
Er is een pachtcontract van 27 januari 1463 waarbij de hoeve wordt verpacht aan Willem
Engbert Elyaessoen vanden Hezeacker. Dat zal de genoemde Willem Eliaes zijn. Een van
zijn borgen is Dirck de zoon van Jan die Heelt. De pachter moet onder andere 2 zesteren
raapzaad leveren. In 1519 zijn Dirck die Heelt en zijn vrouw Heijlwich pachters van de hoeve.
Zij hebben die al vele jaren gepacht en zijn nu eigenlijk te oud geworden om al het land te
bewerken. Hun schoonzoon Jan Henricks van Vucht, getrouwd met hun dochter Elisabeth,
wordt aangenomen om mee te helpen de hoeve in gebruik te houden. Jan en Elisabeth
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krijgen de helft van de hoeve in pacht.
De familie Watrin
Het bezit van de Tafel van de Heilige Geest op het Hooghout wordt – net als hun hoeve aan
de Biezenmortelsestraat – in 1763 verkocht. De hoeve is dan in twee gedeelten gesplitst.
Beide hoeven worden verkocht aan Johanna du Chesne, coopvrouw en borgeresse in de
stad Den Bosch en weduwe van Jean Watrin. Zij zijn de ouders van de toenmalige kapelaan
van Udenhout, de latere pastoor, Jacobus Watrin. De oostelijke hoeve is toen verhuurd aan
Jan van Beurden. De hoeve wordt als volgt omschreven: de helft van een hoeve en
landerijen met de potinge, houtwassen en gerechtigheden, bestaande uit een woonhuis, de
helft van een schuur en bakhuis, schop en varkenskooi, hof, boomgaard, de helft oostwaarts
in de aangelegen teullanden, in het geheel 68 lopense. De westelijke hoeve bestaat ook uit
een woonhuis, de helft van een schuur en bakhuis, schop en varkenskooi, hof, boomgaard
en de helft westwaarts in de aangelegen teullanden, in het geheel 68 lopense. Dit gedeelte
wordt bewoond door Cornelis van de Pas.
Een van de oudste boerderijen van Biezenmortel
In 1832 zijn beide hoeven eigendom van Gerardus van Erp, bierbrouwer en wonende aan
het Hinthamereinde in Den Bosch, gehuwd met Isabella Helena Joanna Maria Watrin, de
achterkleindochter van Johanna du Chesne en Jean Watrin. In 1836 worden beide
boerderijen door hun zoon Johannes Antonius van Erp publiek verkocht. Uit de akte blijkt dat
de ‘brandschuur’ die bij de boerderijen staat voor gezamenlijk gebruik is. Adriaan Jan
Verhoeven, landbouwer te Udenhout, koopt beide hoeven voor ƒ5.550. Zijn dochter Anna
Maria, getrouwd met Johannes Timmermans, erft ze. Beide hoeven komen later in bezit van
Martinus Verhoeven, een neefje van Anna Maria Timmermans – Verhoeven. Martinus was
pastoor in Overloon en De Mortel. Na zijn overlijden in 1927 wordt de boerderij
Hooghoutseweg 17/19 voor ruim 20.000 gulden publiek verkocht aan het echtpaar Janus en
Mina Schapendonk – Witlox. De boerderij is dan verpacht aan Wilhelmus Heijmans. Nadat
het pachtcontract in 1929 afliep, verhuist het gezin Schapendonk van boerderij “de Krommen
dijk” aan de Groenstraat naar de boerderij op ‘t Hooghout.
Boerderij Hooghoutseweg 17-19 is één van de oudste boerderijen in Biezenmortel. Het pand
stamt mogelijk uit de achttiende eeuw. De boerderij is gesplitst in twee woongedeelten,
bewoond door twee gezinnen Schapendonk.
Ook de andere boerderij kwam na de dood van pastoor Verhoeven te koop. Die werd sinds
1901 gepacht door Kiske en Mie Van der Loo - van den Bosch. Zoon Sjef van der Loo kon
de boerderij voor ruim 18.000 gulden aankopen. Hij verkocht de boerderij later door aan zijn
broer Bart en diens vrouw Adriana de Laat. Hun zoon Jos van der Loo was samen met zijn
vrouw Sien Van der Loo – Leermakers de laatste van de familie Van der Loo die op het
Hooghout boerden. In 2016 is de boerderij verkocht.
Sjef van der Loo bouwde, toen hij in 1931 trouwde met Adriana den Otter, naast de
ouderlijke boerderij een nieuwe, tegenwoordig Hooghoutseweg 13. De eerste steen vermeldt
de datum 5 april 1931. Na het overlijden in 2001 van de enig overgebleven zoon Kees is de
boerderij verkocht.

98
Hoofdstuk 26

Op ‘t Hooghout

De hoeve van Jan Stempel
Vroegste vermelding
1312
Vroegst bekende eigenaar
Jan Stempel
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve ligt op het Hooghout, naast de hoeve van de Tafel van de Heilige Geest van 'sHertogenbosch.
In 1312 wordt Jan Stempel al genoemd in een schepenbankakte van 's-Hertogenbosch als
eigenaar van grond in Udenhout. Hij is dan poorter, inwoner, van 's-Hertogenbosch.
In het cijnsboek van de hertog van Brabant uit 1340 staat dat de weduwe van Johannis
Stempel een cijns betaalt van achttien oude schellingen. In het cijnsboek uit 1380 betaalt
Wilhelmus, zoon van Dolf, zoon van Johannis Stempel, de helft van die pacht. De overige
erfgenamen van Johannes Stempel betalen de andere helft.
Op 16 maart 1383 verkoopt Willem Moelner, zoon van Rudolf, zoon van Johannis Stempel,
aan Henrick Arnts vanden Vendijke de helft van de hoeve die vroeger van Jan Stempel was.
De andere helft is dan van Jacob Avenzoen. Jacob kreeg drievierde van een hoeve in 1368
van Henrick, zoon van wijlen Arnt Stempel. Jacob had die hoeve, of zijn deel er in, al eerder
verpacht aan Willem vanden Stake. In het cijnsboek van 1380 betaalt Willem de helft van de
cijns uit de oude hoeve van Jan Stempel.
Willem, de zoon van de bovengenoemde Willem vanden Stake, verkoopt zijn helft in 1407
aan Gerit Aerts vanden Vendijc, waarschijnlijk de broer van Henrick, die in 1383 de andere
helft verkreeg. De hele hoeve van Jan Stempel is nu in Udenhoutse handen.
Het cijnsboek van de hertog uit 1448 geeft een versnipperd beeld van de oude cijns van
achttien oude schellingen. Jan, de zoon van Henricus vander Vendike, betaalt negen oude
schellingen uit de helft van de hoeve die in 1383 in bezit van zijn vader kwam.
De ander helft is verdeeld tussen Henricus Witloc en Johannes, zoon van Gerard Arnold van
der Vendike. Zij betalen elk drie posten van respectievelijk 13,5 oude penning, 27 oude
penningen en 17,5 en 18 oude penningen. Samen net iets meer dan negen oude
schellingen.
Henrick Aert Vendijck doet in de periode tussen 1428 en 1436 afstand van zijn halve hoeve
op het Hooghout aan zijn kinderen. Uiteindelijk komt dat deel helemaal in bezit van zijn zoon
Jan zoals het cijnsregister van 1448 al liet zien.
Voor 1522 wordt een deel van deze hoeve verkocht aan de kartuizers van Vught aangezien
die in dat jaar 13,5 oude penning en zes nieuwe penningen betalen uit een perceel dat
eerder deel uitmaakte van de manso Johannes Stempels. De meeste percelen uit deze
hoeve betalen in de 16de en 17de eeuw een cijns aan het Brands vrouwengasthuis in 'sHertogenbosch. Het is daarom waarschijnlijk dat deze cijns al beloofd is voor de hoeve is
opgesplitst in 1383.
De nakomelingen van Gerit en Henrick Vendijck blijven tot diep in de 16de eeuw eigenaar
van het grootste deel van de oude hoeve van Jan Stempel.
Drie woningen
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Op het grondgebied van de hoeve van Jan Stempel staan tegenwoordig drie woningen. Het
betreft Hooghoutseweg 9, 11 en 11a.
Hooghoutseweg 9
De boerderij Hooghoutseweg 9 komt voor in een akte uit 1782 als drie erfgenamen van
Embert Huijbert Emme hun drievierde part onbedeeld in een stede bestaande uit een
woonhuis, stal en schuur aan elkaar, het schop met de hof en aangelegen akkerland en
weiland groot 9 lopense te Udenhout op het Hooghout verkopen aan Maria Jan Emmen die
het resterende vierde part al bezit. De koopsom voor dat vierde part bedroeg 150 gulden.
Twee jaar later verkoopt Maria Jan Emmen het geheel aan Gijsbert van den Hooven. Het
schop zal dan zijn beste tijd hebben gehad want er wordt gesproken over de afbraak van een
schop. In 1811 komt de boerderij weer voor in de oude akten. De kinderen van Gijsbert van
den Hoven maken dan afspraken over de nalatenschap van hun vader. Dat was nodig want
doordat hun vader drie keer trouwde was het een complexe verdeling geworden. De
kinderen kwamen overeen dat de twee dochters uit Gijsberts huwelijk met Lucia Blankers de
kinderen uit de andere twee huwelijken zouden uitkopen voor 100 gulden per persoon, in
totaal dan 400 gulden. Dochter Wilhelmina was getrouwd met Johannes van Iersel en
Petronella met Cornelis Timmers. Die twee zwagers verdeelden vervolgens onderling het
verkregen onroerend goed. Cornelis Timmers kreeg daarbij een huis, stal, schuur, schop en
bakhuis met 3 lopense en nog een perceel teulland van 4 lopense.
Bij de invoering van het kadaster in 1832 is de weduwe Timmers – van den Hooven nog
steeds eigenaar. Het eigendom gaat later over naar haar kinderen Gijsbert, Jan en Johanna.
De ongehuwde Gijsbert woont er jarenlang samen met zijn broer Jan en diens vrouw. De
familie Timmers verkoopt de boerderij in de tweede helft van de negentiende eeuw aan de in
Haaren geboren Jacobus van Vugt. Adriaan, de zoon van Jacobus van Vugt en Arnolda
Heerkens, laat in 1921 een nieuwe boerderij bouwen. In 1924 vraagt hij vergunning aan om
er een bakhuis bij te mogen bouwen. Nadien wordt de boerderij nog bewoond door hun zoon
Jan van Vugt en zijn vrouw Ida Vermeer.
Tegenwoordig is de woning Hooghoutseweg 9 verdeeld in twee woongedeelten. Het geheel
is eigendom van Jack en Mariëlle Broeders, de kleinzoon van Jacobus van Vugt en Ida
Vermeer. In het verbouwde stalgedeelte heeft nog lang de weduwe Van Vugt – Vermeer
gewoond.
Hooghoutseweg 11
Hooghoutseweg 11 is de voormalige boerderij van de familie Mallens. De huidige boerderij is
in de jaren vijftig gebouwd door Jos Mallens en zijn vrouw Door de Laat. De boerderij was
afkomstig uit de familie De Laat. Dorus de Laat boerde er met zijn vrouw Jana van Rooij.
Daarvoor diens ouders Adriaan de Laat en Antonia van de Ven. Het is de grootvader van
Dorus, Daniel, die de boerderij in de tweede helft van de negentiende eeuw aankocht. Daniel
was geboren in Moergestel en trouwde in 1839 met de Udenhoutse Joanna Thomas
Brekelmans. Daniel kocht de hoeve van Hendrik Heijmans c.s., die het in 1836 voor 515
gulden kocht op een publieke veiling in opdracht van de Bossche bierbrouwerszoon
Johannes Antonius van Erp. Het wordt dan omschreven als een burgerhuis met aangelegen
erf groot 1.41.93 ha. Van Erp had het niet lang tevoren, in 1832, gekocht van de kinderen en
erfgenamen van Peter Leermans en Francijna Jorissen. Peter Leermans kocht het op zijn
beurt in 1802 samen met zijn zuster Geertruij, weduwe van Peter Couwenberg, uit de
nalatenschap van hun ouders Joost Leermans en Helena Wouter van Broekhoven. Het wordt
dan omschreven als een huis, schop, hof en verdere aangelegen erf, akkerland en weiland
samen groot 4½ lopense. Joost had de boerderij in 1760 toebedeeld gekregen uit de erfenis
van zijn schoonvader Wouter Willem van Broekhoven.
Hooghoutseweg 11 was nog niet lang geleden in gebruik als agrarisch bedrijf van de familie
Johan Mallens. Thans woont er zijn weduwe Helma. De voormalige bedrijfsgebouwen zijn
gesloopt in ruil voor de bouw van een extra woning voor zoon Thomas.
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Bakermat van Huize Assisië en Prisma

De Gasthuishoeven
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Wouter van Haren
Vroegst bekende pachter
Lijsbeth Woijten (1391)
Beschrijving van de hoeve
In het cijnsregister van 1340 staat een post van twaalf oude schellingen die Wolterus de
Haren betaalt. Deze cijns betaalt hij voor een hoeve op Hooghout. Zijn zoon Jan van Haren,
edelman, later zijn weduwe en kinderen, staan als betalers van dit bedrag in het cijnsregister
uit 1380. In 1391 verdeelt Luijtgaerd, de weduwe van Jan van Haren, het bezit onder haar
zonen. De hoeve in Udenhout komt dan aan Henricus Jan van Haren. Bij deze hoeve hoort
nog vier bunder beemd. Deze beemd ligt aan de andere kant van de Groenstraat in de buurt
van de Brandsesteeg.
Een erfpacht van vier mud rogge, die in 1381 uit onder andere deze hoeve is beloofd, kan
niet worden betaald. Dat betekent dat de eigenaar van die erfpacht, dus de persoon die de
vier mud elk jaar ontvangt, een proces aanspant. Hij wil dat de pacht alsnog betaald wordt.
Dat lukt de eigenaar, Henrick van Haren, niet en daarmee verliest hij de hoeve op Hooghout
aan Bruisten Jan van Oesterwijck. Dit proces speelde zich af in 1406. De pachter in dat jaar
was Elisabeth Wouten.
Een jaar later verkoopt Henrick van Haren de hoeve en ook zijn familieleden kunnen deze
hoeve niet in de familie houden. De hoeve is in die akte met alle buren beschreven. Aan de
oostzijde ligt het goed van Hennes gheheijten Vendijcs, en aan de westzijde de gemeint, de
noordzijde grenst aan het goed van Aert Hoernkens en het zuiden weer aan de gemeint van
Haaren.
Een akte uit 1433 laat ons weten dat de pachter dan Peter Collaert heet.
Via Bruisten Bruisten Jan van Oesterwijck komt de hoeve in handen van Gerit Jan van
Leijenberch, die met Katherijn, de dochter van Bruisten, was getrouwd. Deze Gerit van
Leijenberch is het die de hoeve en de vier bunder beemd in 1447 verkoopt aan Gijsbrecht
van den Broeck. Ook de andere erfgenamen van Bruisten Bruisten van Oisterwijck zien af
van deze hoeve ten behoeve van Gijsbrecht van den Broeck.
In 1449 verwerven Gijsbert van den Broeck en Joannes Hendrick Vendijcs de helft van een
hoeve van Katharina, weduwe van Jan Hoernkens, en haar zoon Gerit. Deze hoeve lag
tegen de hoeve op Hooghout die Gijsbert van den Broeck al bezat. De andere helft was bezit
van Jan Jan Roelof vanden Venne. In 1450 verdelen de drie eigenaren de landerijen van
deze hoeve, die niet alleen percelen op Hooghout bevat maar ook de helft van een
hooibeemd in den Brand, een wei bij de Groenstraat en een wei aan Roelkensdijk.
Gijsbert van den Broeck krijgt in die verdeling twee percelen, namelijk een huis met erf en
achttien lopense land daarbij gelegen en nog een perceel land van achttien lopense. De
percelen die Gijsbert vanden Broeck met die verdeling in handen krijgt, voegt hij toe aan de
hoeve op Hooghout. De hoeve krijgt daardoor enkele vreemde uitstulpingen aan de
noordgrens.
Er is nog een vermelding die hier thuis hoort. Dirck Gerlach die Rover doet op 26 april 1450
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afstand van de hoeve Hoochout in Udenhout en doet dat ten gunste van Ghijsbert Goijarts
vanden Broeck. Dat zou betekenen dat er nog een hoeve op Hooghout lag die is
samengevoegd, maar waar de geschiedenis verder geen sporen van heeft achtergelaten.
Deze hoeve komt niet voor bij de beschrijving van de buren in andere akten. Het kan zijn dat
deze Dirck die Rover ergens nog recht op de Hooghoutse hoeve kon doen gelden en daar
van afzag waardoor Gijsbert vanden Broeck de handen vrij kreeg om met de hoeve te doen
wat hij wilde.
Het is Agnes van den Broeck, een dochter van Gijsbert van den Broeck en Beatrix van den
Heuvel, die in 1497 een gasthuis voor vrouwen sticht waar de hoeve op het Hooghout
inkomsten voor moet leveren.
Het Agnes van den Broeckgasthuis
Agnes van den Broeck is een dochter van Gijsbert van den Broeck en Beatrix van den
Heuvel. In navolging van haar vader sticht zij een gasthuis. In haar testament uit 1497
bepaalde zij dat er een huis moest worden gekocht waarin negen vrouwen gehuisvest
konden worden. Het gasthuis werd ondergebracht in een huis in de Beurdsestraat in Den
Bosch, nabij de St.-Barbarakapel. De vrouwen moesten wel bloedverwant zijn van haar
vader of haar moeder. Waren die er onvoldoende dan mochten ook arme vrouwen in het
gasthuis worden opgenomen. Het Agnes van den Broeckgasthuis had ook inkomsten nodig
om het onderhoud van de vrouwen te kunnen bekostigen. Daarvoor diende o.a. een hoeve in
Udenhout aan het Hooghout die haar vader in 1447 kocht. Als deze hoeve genoemd wordt in
de belendingen van aanpalende percelen dan heet het steevast St. Anna gasthuis. Mogelijk
is dat veroorzaakt doordat de moeder van Agnes, Beatrix van den Heuvel, de uitvoering van
het testament van haar dochter als eerste op zich nam en na haar overlijden andere
familieleden. Daarom is er ook wel sprake geweest van een Beatrix van den Heuvelgasthuis,
dat ook St.-Annagasthuis werd genoemd.
De Gasthuishoeve in Udenhout blijft vele eeuwen in bezit van het Agnes vanden
Broeckgasthuis. Het beheer wordt gevoerd vanuit 's-Hertogenbosch. In de loop der eeuwen
zijn er vele Udenhoutse families pachter geweest op deze hoeve. Er zijn op enig moment
twee boerderijen op de hoeve komen te staan, de oude en de nieuwe hoeve, ook wel de
Oostelijke en de Westelijke Gasthuishoeve genoemd. Omstreeks 1680 worden de landerijen
verdeeld tussen deze twee boerderijen met hun pachters.
In 1854 neemt het College van Heeren Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen
Arme van ’s-Hertogenbosch het besluit een groot aantal landerijen onder Udenhout en
Helvoirt te gelde te maken. De Bossche notaris Bijvoet organiseert een openbare veiling. De
oostelijke hoeve wordt toen gepacht door Wouter Brekelmans en de naastgelegen westelijke
door zijn broer Johannes, beiden zonen van Jan Brekelmans en Anna Maria Teurlings, die
voorheen de nieuwe hoeve pachtten. De oostelijke hoeve is ruim 18 bunder groot, terwijl de
westelijke ruim 19 bunder telt. Iedere hoeve bestaat uit een woning met stal en een losse
schuur en schop. Het bakhuis is voor gezamenlijk gebruik. Op de veiling probeert Johannes
Brekelmans, die dan de westelijke hoeve pacht, de andere hoeve te verwerven. Hij biedt
ƒ7.825,-. Echter, nog voor de finale verkoop, op 1 september 1854, komt de Bossche
koopman P.F. van Beugen bij de notaris om de koop met honderd slagen te verhogen tot
ƒ8.325,-. Daarmee worden de andere gegadigden afgetroefd en nemen de verkopers
genoegen met de prijs. Van Beugen kan ook de andere hoeve verwerven en houdt
zodoende het complex in stand. Van Beugen weet het complex in 1873 te vergroten met de
boerderij van de Udenhoutse grutter Jan Vermeer en zijn vrouw Arnolda Bergmans. Die lag
ten noorden van de spoorlijn op ’t Winkel, thans Capucijnenstraat 93.
Het is de dochter van Van Beugen die in het begin van de twintigste eeuw de broeders
Penitenten uit Boekel de mogelijkheid biedt Huize Assisië op het terrein te stichten.
De twee hoeven, die oorspronkelijk de Gasthuishoeven vormden, zijn al lang afgebroken. Ze
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stonden bezien vanaf de Spoorlijn achter het hoofdgebouw van Huize Assisië (tegenwoordig
Prisma), in de omgeving waar nu ook nog de boerderij is. Die boerderij is omstreeks 1915
gebouwd en zal ter vervanging van de zogenaamde Westelijke Gasthuishoeve gediend
hebben. Het was een grote boerderij. In 1928 bestond de veestapel gemiddeld uit 35
melkkoeien, 20 stuks jongvee, 1 stier, 4 paarden, 60 varkens, ongeveer 400 kippen en enige
konijnen. De Oostelijke hoeve was al eerder, in 1901 gesloopt.
Landpark Assisië
Het terrein van het oude Agnes van den Broeckgasthuis, later Huize Assisië en
tegenwoordig Landpark Assisië van de stichting Prisma, is in gebruik als zorginstelling voor
mensen met een verstandelijke beperking. In 1902 werd begonnen met de bouw van het
administratiegebouw en het eerste paviljoen voor de verpleging van mannelijke verstandelijk
gehandicapten. De aannemer was Wilhelmus Franciscus Weijers uit Tilburg, een broer van
Wilhelmus Marinus, de grondlegger van de Udenhoutse steenfabriek. In het najaar van 1903
werden ook de fundamenten voor een tweede paviljoen gelegd. In december 1903 kwamen
de eerste zes broeders Penitenten naar Biezenmortel om de komst van de eerste bewoners
voor te bereiden. Op 12 januari 1904 kwamen de eerste eenentwintig bewoners aan die
voorheen gehuisvest waren in Huize Padua in Boekel. Nog steeds wonen en werken hier
ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking.
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Hoofdstuk 28

Buurtschap Brabants hoek

Brabants hoeve
Vroegste vermelding
1340 in het cijnsregister van de hertog.
Vroegst bekende eigenaar
Henricus Brabant
Beschrijving van de hoeve
In het hertogelijk cijnsregister van 1340 staat Henricus Brabant vermeld met twee cijnzen die
hij moet betalen, een van tien oude schellingen en een van drie nieuwe penningen. In
hetzelfde register, dat tot omstreeks 1380 in gebruik was, staat zijn weduwe, Katerina,
genoemd als de volgende cijnsbetaler en na haar dood zijn hun kinderen cijnsplichtig. Het
daaropvolgende register, dat in 1380 start, toont aan dat de cijnzen dan gesplitst zijn.
Johannes Roelof vande Venne betaalde vijf oude schellingen en drie obolen net als Roelof
van Oeckel. Brabantshoeve was gesplitst in twee gelijke delen.
Op 22 juli 1374 schrijft de Bossche schepenbank een akte waarin staat dat Roelof zoon van
wijlen Wouter van Oeckel had ontvangen van Henrick Brabant de westelijke helft van
Brabants hoeve. Roelof betaalt daarvoor een erfpacht van drie mud rogge. De andere helft
was in handen van Gielis Wijtmans van Hukelom.
Het cijnsregister van 1448 noemt twee cijnsbetalers, namelijk Joannes zoon van Engbrecht
Roeloef van Oeckel en de kinderen van Wouter Huben in twee delen.
De vermeldingen in de cijnsregisters zijn niet altijd ondubbelzinnig. Het cijnsboek uit 1522
noemt als cijnsbetalers Heijlwich de weduwe van Joannes Theodorus Roeters. Deze
Heijlwich is de dochter van Jan Roelof van de Venne. Theodorus Roeters, waarschijnlijk de
vader van de hiervoor genoemde Joannes Theodorus Roeters, betaalt de cijns die kwam van
Roelof van Oeckel. Daarmee zou de hele Brabants hoeve weer in één hand gekomen zijn.
De kinderen van Jan Roeters erven Brabants hoeve en verdelen die wederom.
Dochter Christina Jan Roeters trouwt met Adriaan Herman Luers en hun dochter Anna met
Gerard Appels. Zij betalen in de 17de eeuw een deel van de cijnzen. Zoon Henricus Jan
Roeters krijgt twee dochters waarvan er een, Heijlwich, trouwt met Nicolaes Adriaen
Scheijven. Zij betalen hun deel in de cijnzen tot in de 17de eeuw.
In de loop der tijd wordt het areaal van deze hoeve uitgebreid door nieuwe uitgiften uit de
gemeint naast of in de buurt van Brabants Hoeve.
In de eerste helft van de achttiende eeuw is de hoeve in bezit van de familie Van Aelst. Peter
Jan van Aelst is eigenaar met zijn eerste vrouw Gertrudis Teunis Diessen en later met zijn
tweede vrouw Helena Jan Jonkers. Peter van Aelst is in 1744 overleden.
Na diverse erfdelingen binnen de familie en onderlinge verkopen wordt uiteindelijk Adriaan
Jan Brekelmans, gehuwd met Geertruid Peter van Aelst, eigenaar van Brabants Hoeve. De
hoeve blijft enkele generaties in bezit van de familie Brekelmans. In het begin van de
negentiende eeuw worden Antonie Brekelmans, diens ongehuwde zuster Margo en Daniel
Arnoldus van Zon, getrouwd met Geertruid Brekelmans, als eigenaren van de
Brabantshoeve genoemd. Peter, de zoon van Antonie Brekelmans, verkoopt in 1879 de
boerderij buiten de familie. Peter Brekelmans wordt in 1875 weduwnaar van Adriana Bertens
en blijft met vier kleine kinderen achter. In 1879 trekt hij in bij het gezin van zijn zuster Maria
en zwager Hendrik Smeijers in Berkel. Hij zet in januari 1879 de bouwhoeve publiek te koop.
De finale verkoop is op donderdag 23 januari 1879 in de herberg van W. Witlox in Udenhout.
Koper is Peter Bertens.
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Brabantshoek
Peter (Peer) Bertens begint direct na de aankoop van de Brabants Hoeve met de bouw van
een nieuwe boerderij. Naast de deur bevindt zich thans nog de gevelsteen met de tekst “L.
Bertens/4.10.1879”. Peters jongste zoon Lambertus (Bart) zal dus in 1879 de eerste steen
hebben gelegd. Bart Bertens staat als markante inwoner van Biezenmortel later bekend in
het dorp als “Bart van Peere”. In de loop der tijd is de boerderij zo verbouwd, dat het in de
praktijk een huis met twee woningen is. De boerderij is samen met de langsdeelschuur sinds
2001 een rijksmonument. In de boerderij is de oude schouw met bedsteewand en
tegeltableaus bewaard gebleven.
Piekenhoek
Aan het begin van de twintigste eeuw zijn aan Brabantshoek tussen de oude boerderij en de
Heusdensebaan verschillende arbeiderswoningen gebouwd. Het buurtschap van
arbeiderswoningen werd aangeduid met de naam Piekenhoek. In 1901 is de eerste
tweewoning gebouwd, toen eigendom van vader Jan Hoezen en zijn twee zonen Marinus en
Piet. Vader Jan en zoon Piet waren arbeider op de steenfabriek. De huisjes werden keer op
keer verkocht, onder andere in 1902, 1904 en 1907. Families, die in de buurtschap hebben
gewoond, zijn onder andere de gezinnen van Adriaan Remie, Willem Roozen en Slenders. In
1956 woonden in de buurtschap de families Cornelis Schapendonk, Petrus Beerendonk,
Antonius van der Steen en Johannes Huismans. Uiteindelijk zijn de huisjes gekocht door
Janus van Iersel uit Biezenmortel, die van het ene blok van twee woningen een ruime tweeonder-een kap liet bouwen. Het andere blok werd doorverkocht aan Mart Nelissen en André
van der Lee, die er een nieuwe tweekapper op bouwden.
Op dit moment wordt de hoeve bewoond door de familie Van Rooij – Pijnenburg. In het later
aangebouwde woongedeelte wonen de ouders Pijnenburg. In de gerestaureerde Vlaamse
schuur is het administratiekantoor De Laatgroep Administraties BV van de huidige eigenaar
gevestigd.
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Hoofdstuk 29

De Perweijshoeve nabij ‘t Winkel

Te Berschot
Zie ook hoofdstuk 5.
Vroegste vermelding
1335
Vroegst bekende eigenaar
Willem van den Bosch, heer van Erp, ridder.
Vroegst bekende pachter
Wouter Vriese (1351)
Beschrijving van de hoeve
In het testament van Willem van den Bosch en zijn vrouw Elisabeth van Boxtel uit 1335 staat
de hoeve Te Berschot tweemaal genoemd als onderpand. Zijn schulden en die van wijlen
zijn vader Gherlacus moeten worden voldaan uit onder andere zijn goederen geheten Te
Berschot in Udenhout. Verder ontvangt vrouwe Sophia de Wijflit vijf pond uit zijn goederen
Te Berschot. Aangezien het testament niet specifiek regelt wie de hoeve erft, komt de hoeve
in bezit van Dirk van Hoerne, zijn ‘algemeen’ erfgenaam en executeur-testamentair.
Een akte van 21 april 1351 noemt Walterus Vriese als pachter van het goed genaamd Ten
Beerschot.
Omdat de heren van Perweijs, Cranendonck en Herlaer eigenaren van de goederen zijn,
vinden we in hun archieven de sporen terug van deze hoeven. Daar hoort een hele lijst van
pachters bij die begint in 1417.
In 1417 is Peter Vannijs de pachter van de hoeve net als in 1438. Vervolgens zijn de
pachters met onderbrekingen te achterhalen. In 1451 Jan Melis, in 1457 Jan Gerrit Wuijnen
en in 1474 Jan Bey die tot en met 1500 pachter is. Daarna volgt Peter Adriaen Steertsoen
(Sterts), in 1530 Joost van Eersel en in 1561 ten slotte Jan Joosten van Eersel die in ieder
geval tot en met 1570 pachter blijft.
Deze namen geven bij nader onderzoek een familierelatie bloot. Jan Melis kan synoniem zijn
aan Jan Melis Walravens, getrouwd met Gertruid Laurens Jan Vannijs, mogelijk familie van
de vroegst bekende pachter Peter Vannijs. Peter Adriaen Steertsoen of Sterts is een zoon
van Adriaen Nicolaas Sterts en Margareta Peter Jan Vannijs. Ook hier een relatie met de
familie Vannijs. Hun dochter Henrica Sterts trouwt met Jan Joost (de jonge) van Iersel.
Pachters van de “tweede” hoeve
1417 – Peter Vannijs (ook 1432, 1438)
1451 – Jan Melis
1457 – Jan Gerrit Wijnen
1474 – Jan Bey (ook 1482, 1490, 1496, 1500)
1501 – Peter Adriaen Steertsoen (ook 1502, 1522)
1530 – Joost van Eersel (ook 1540, 1543, 1552)
1561 – Jan Joosten van Eersel bij die windmolen (ook 1564, 1570)
De rentmeesterrekeningen geven in enkele gevallen een aardig inzicht in de gebouwen die
bij de hoeve horen. De oudste rekening is van 1417-1418 waar de Udenhoutse hoeven in
worden genoemd. Er is steeds sprake van 3 hoeven in Udenhout, terwijl er maar twee
daadwerkelijk op Udenhouts grondgebied liggen. In dat jaar pachten Peter van den Scoer en
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Peter Vannijn hun respectievelijke hoeve voor een bedrag van 110,5 gulden per jaar. Beide
hoeven krijgen geld voor reparaties. Peter Vannijs krijgt een vergoeding voor een dekker die
twee dagen bij hem gewerkt heeft en voor een timmerman die een venster repareert. In
1432-1433 komt de dakdekker opnieuw langs en is het nodig om de schuur te repareren.
De rekening van 1457 maakt melding van een omgevallen schuur op de hoeve waar Gerrit
Wijnen is gestorven. Om die schuur weer op te bouwen is er hout gekocht in den houttuijn in
Den Bosch, latten en stro voor het dak. Dirck der Beijder zet de schuur weer overeind en
werkt daar 8 dagen aan. Het stro kopen ze onder andere bij enkele Udenhouters, namelijk
Jan Meus, Jacob Hessels en Meus Stevens. De dakdekker en enen opperknecht werken 10
dagen aan het opnieuw dekken van de schuur.
Uit 1736 is een plattegrond van de hoeve bewaard gebleven. In de begeleidende teksten
staat daar een beschrijving van de percelen die bij de hoeve hoorden. Vandermeer of
Vermeer is de pachter van de hoeve aan het Winkel. In totaal beslaat de hoeve ruim 38
morgen land. Deze hoeve gebruikt een deel van een perceel van de eerste hoeve aan de
Houtsestraat en heeft een perceel onder Loon op Zand.
In 1805 verkoopt Martinus van den Heuvel als rentmeester van de domeingoederen van de
Bataafse Republiek het grootste deel van de Perweijshoeve aan het Winkel aan Peter
Hendrik Heijmans voor 10.790 gulden. Dat is voor die tijd een fenomenaal bedrag. Vanaf dat
moment blijft de hoeve in Udenhoutse handen. Peter Heijmans koopt ook andere
nabijgelegen percelen zoals de Grote Weide, de Paardweide, de Grote Kamp, de Vlashof, de
Braamwei, een schaarbos en een gerooid mastbos.
Twee delen van de hoeve komen in andere handen. Hubertus Sassen koopt het perceel
genaamd de Bogtjes, met jong aangeplante bomen en struiken, en de weduwe van Andries
van den Bosch koopt zeven morgen land met opgaande bomen en schaarbos.
De naam De Pals is ook verbonden met de Perweijshoeve
Zoals al gemeld waren in 1736 de Perweijshoeven eigendom van de Heer van Merode, de
Markies van Bergen op Zoom. Vanaf 1777 is Karel van Paltz Prince de Sulzbach Keurvorst
van Beieren door erfenis in bezit gekomen van Bergen op Zoom en dus ook van de
Perweijshoeven in Udenhout. Dat heeft blijkbaar indruk gemaakt in het dorp. Die keurvorst is
wellicht nooit in Udenhout geweest, maar de pachters moesten hun huur betalen aan die
verre Hertog van Beieren, overgrootvader van Sissi, Elisabeth van Beieren, die door haar
huwelijk met Franz Jozef Keizerin van Oostenrijk en Hongarije werd. De indruk, die dat op
het dorp heeft gemaakt, is nog herkenbaar in namen. De hoeve ‘tot Loen’ kennen we als de
Prinsenvelden. En nabij de hoeve bij de molen ligt een weg met de naam de Pals, het is de
weg die van de haakse bocht in de Hooghoutseweg richting de Heusdensebaan loopt
De steenfabriek Udenhout is gebouwd op de locatie van de Perweijshoeve
De oprichters van de Steenfabriek Udenhout, de Tilburger Willem Weijers en de Udenhouter
Bartje de Rooij, kunnen van de familie Heijmans op 1 mei 1889 een groot deel van de
Perweijshoeve te Berschot kopen, voldoende bedrijfsterrein op een prachtige locatie naast
de spoorlijn en in het gebied waar de beste leem te vinden was. De fabrieksterreinen van
ruim 7 ha worden bebouwd over een oppervlakte van 1,2 ha. Het overige deel is praktisch
geheel verhard en bestemd als tasveld voor het plaatsen van de gebakken stenen.
De Hoef
Het landgoed Te Berschot bestreek nagenoeg het gehele gebied van de huidige straat
Brabantshoek tot aan de Kreitenhei en strekkende van de Haarensebaan tot de
Heusdensebaan, of om preciezer te zijn iets daarvoor, tot de Geitesteeg, het verlengde van
de Winkelsesteeg. Tot het gebied behoorden de latere buurtschappen rondom de
steenfabriek.
Bij het begin van het kadaster in 1832 is de weduwe Peter Heijmans eigenaar. Daarna
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worden als eigenaar genoemd Cornelis Peter Heijmans, Cornelis Heijmans de oude en
Cornelis Heijmans de jonge. Laatstgenoemde bouwt op de locatie van Haarensebaan 5 in
1885 een woning, die dan in bezit komt van Hendrik Heijmans. Nadat de familie Heijmans
hun uitgestrekte landerijen tussen de Kreitenmolenstraat en de Heusdensebaan verkopen
aan Lambertus van Rooij en Wilhelmus Weijers om er een steenfabriek te beginnen, wordt
ook de woning Haarensebaan 5, genaamd De Hoef, mee verkocht, die in eigendom komt
van de Steenfabriek Udenhout en in 1932 van Gerard van Es uit Rotterdam, lid van de Raad
van Commissarissen van de Udenhoutse steenfabriek. Hij verkoopt de woning in 1935 aan
Hannes Bertens en Martinus van de Pas, waarna de woning in handen komt van Martinus
van de Pas. In 1946 gaat het bezit over op dochter Wilhelmina van de Pas, gehuwd met
Cornelis (Nelis) Dankers, en in 1982 op Addy Dankers, gehuwd met Jac Jansen, die hun
woning in 2017 hebben verkocht.
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Hoofdstuk 30

De locatie van het Verzonken Kasteel

De Mortel
Vroegste vermelding
1395
Vroegst bekende eigenaar
Berthout van Heusden
Vroegst bekende pachters
Wouter Eghen of Oghen en Aert die Writer (1395)
Beschrijving van de hoeve
De Mortel ligt “midden” in Udenhout. Het gebied ligt los van de bestaande infrastructuur en is
op de kadasterkaart van 1832 nog herkenbaar in de vorm van enkele grote blokken. Die
blokken waren aanvankelijk waarschijnlijk twee hoeven, maar het werden er later door
verdeling vier. Van de oudste geschiedenis is helaas niet veel meer te achterhalen. De
bronnen beginnen pas over de Mortel te schrijven aan het eind van 14de eeuw. Bertout van
Heusden bezat twee hoeven in de Mortel. Van zijn voorgeslacht weten we verder eigenlijk
niets. Mogelijk is hij een zoon van Jan Papensoen. Die wordt genoemd als buur van de
hoeve van Arnoldus van Bruheze bij de Kreitenmolen in 1405 (zie hoofdstuk 56). In
dergelijke akten stonden regelmatig heel oude buren genoemd.
Bertout van Heusden overlijdt vóór 1395. In dat jaar zijn de bezittingen verdeeld onder de
erfgenamen. Een akte uit 1396 geeft een inkijkje in de wederwaardigheden van de hoeven in
de Mortel.
Bij leven gaf Berthout van Heusden enkele van zijn goederen als bruidsschat mee aan zijn
zoon Jan Voegt, toen die trouwde met Aleijdis, de dochter van Willem van Strien. Daarvoor
had Bertout toestemming gekregen van zijn zoon Mercelis van Tuijl. Die was per slot van
rekening ook erfgenaam. Bij die goederen hoorde de hoeve in Udenhout in den mortel.
Bij de erfdeling van de bezittingen van Berthout van Hoesden komt de hoeve Te(n) Mortel in
bezit van Jan, de zoon van de hiervoor genoemde Mercelis van Tuijl. Als Jan overlijdt gaat
de hoeve over naar zijn twee tantes Jutta en Margriet, dochters van Bertout. Jutta leeft van
die twee het langst en zij is uiteindelijk de enige eigenaar van de hoeve Te Mortel. Na haar
overlijden komt deze hoeve in handen van Aert van Enode. Hij is de zoon van Jan van
Houweningen, waarschijnlijk een broer van Bertout van Heusden.
In een akte van 1395 draagt Berthout Jan Voegt al zijn rechten in het goed Te Mortel over
aan Aert van Enode. Bertout Voegt behoudt wel de andere hoeve in de Mortel.
Aert van Enode en zijn kinderen Wouter, Luijtgaerd en Lijsbet doen dit goed weer van de
hand, want in 1420 verdelen Dirck en Rijckaert de Borchgreve de nalatenschap van hun
vader Rijckaert. Dan komt Rijckaert Rijckaert de Borchgreve in bezit van de hoeve Te Mortel.
Dirck de Borchgreve is getrouwd met de eigenaresse van het leengoed van Boxtel aan de
Gommelsestraat, Margriet, de dochter van Aert Ghijsbrecht Houtappels. (zie hoofdstuk 47)
In 1525 verkoopt Peter de Borchgreve tgoet ten mortel aan Goijaart Jan Sterck. Bij een
erfdeling in 1585 blijkt dat een deel van de hoeve is vervreemd. Het restant van deze hoeve
verkopen zijn erfgenamen in 1663 aan de Bosschenaar Goijaart van Casteren. Pas in 1777
komt de hoeve met alle landerijen in Udenhoutse handen als Cornelis Coolen er 6300 gulden
voor betaalt aan Jan Louis van Cattenburch.
De andere hoeve in de Mortel wordt op 20 april 1412 door Jan Roelof Kuijsten en zijn broer
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Berthold aan de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk en de kerkfabriek van Oisterwijk
geschonken uit de nalatenschap van Berthout Jan Voegt. Die had dat in zijn testament laten
opnemen. Daarmee komt die hoeve in handen van de Udenhoutse gemeenschap.
De afzonderlijke percelen van de beide beschreven hoeven, van Rijckaert de Borchgreve en
Berthout Jan Voegt, liggen niet aaneengesloten. De percelen zijn verdeeld, waarschijnlijk om
beide hoeven een goede verdeling van akkerland, weiland en heide of bospercelen te laten
bezitten. Het is zichtbaar in de plattegrond dat binnen de twee blokken of hoeven ook nog
andere percelen liggen die geen deel uitmaken van de beschreven hoeven. Dat zijn
waarschijnlijk percelen die voor 1585 zijn verkocht uit het hoeve Te Mortel.
De hoeve van de Heilige Geest en kerkfabriek van Oisterwijk is eeuwenlang verpacht. De
opbrengst van die hoeven kon de armentafel gebruiken om arme inwoners van de parochie
te ondersteunen door middel van uitdelingen in natura en soms in geld. Beide hoeven komen
vaak voor als onderpand voor betalingen aan inwoners van Udenhout en Oisterwijk. Die
inwoners beloofden een erfelijke cijns of pacht uit hun bezit na hun overlijden en kregen
daarvoor een uitkering van de Tafel van de Heilige Geest. Meestal deden ze dat tegen het
eind van hun leven zodat ze verzekerd waren van een inkomen en ondersteuning tot aan
hun dood.
De Oisterwijkse Arme
Al sinds 1412 waren de eerste twee boerderijen van de Kleine Mortel eigendom van de Tafel
van de Heilige Geest van Oisterwijk, ofwel de Oisterwijkse Arme. Het zijn de vlak naast
elkaar gelegen boerderijen van De Bakker (later Pijnenburg) en Van de Wouw. Beide
boerderijen in de Mortel zijn enkele jaren geleden samen met bijbehorende grond gekocht
door de bewoners en nu dus in particuliere handen.
Op de derde boerderij heeft de familie Van Wagenberg verschillende generaties gewoond.
De familie pachtte die boerderij van de familie Van Iersel, de tak van burgemeester Van
Iersel en zijn zoon Gouden Willem. Burgemeester Sjef van Iersel verhuurde de boerderij voor
625 gulden per jaar aan Adriaan van Wagenberg. Adriaan was gehuwd met Adriana
Brekelmans die in 1853 overleed. Hij hertrouwde in 1856 met Cornelia van der Schoot, de
inwonende dienstbode van burgemeester Van Iersel. Na het overlijden van Willem van Iersel
in 1924, werd de boerderij publiek verkocht. Het Oisterwijkse Armbestuur wist de boerderij te
verwerven, zodat daarmee alle drie de boerderijen in de zogenaamde Kleine Mortel in zijn
bezit waren. De boerderij is op 26 oktober 1944 bij de bevrijding afgebrand. Na de oorlog
werd een nieuwe boerderij gebouwd, een zogenaamde wederopbouwboerderij. In de jaren
negentig van de vorige eeuw verwierf de gemeente Tilburg de boerderij in de Mortel voor
een nieuwe uitbreidingswijk.
De Nachtegaal
Mortel 4, waar nu dierenarts Boïnk woont, staat bij het begin van het kadaster in 1832 nog
geen woning. Er is voor het eerst een boerderij gebouwd in 1868. In 1910 is de boerderij
eigendom van Wilhelmina Martens, de weduwe van Johannes Bertens. In dat jaar blijkt de
boerderij een naam te dragen: de Nachtegaal. Bij de boedelscheiding in 1912 gaat de
boerderij over op Willem Martens, die zeven jaar later de boerderij verkoopt aan Hannes van
de Ven. In 1954 gaat de boerderij over op zijn dochter Net, gehuwd met Willeke Denissen.
Zij verkopen in 1976 hun boerderij aan de familie Van de Voort van de houtzagerij.
De legende van het Verzonken Kasteel
In Udenhout wordt een legende verteld die zich afspeelt op het grondgebied van de hoeve
De Mortel: De legende van het Verzonken Kasteel. Het verhaal speelt zich af in de tweede
helft van de achttiende eeuw, als de bende van de Bokkenrijders en ook andere
roversbenden ook in Midden-Brabant verderf zaaien, plunderen, brandschattingen opleggen
en die ook niet schuwen om geweld te gebruiken en zelfs niet schuwen om te doden. Er
heerst onder de mensen armoede en angst. In zo’n situatie worden de spannende verhalen
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over de bendes en wat er arme mensen uit de omliggende dorpen allemaal is overkomen
steeds meer aangedikt, steeds spannender verteld. De legende van het Verzonken Kasteel
is een zo’n verhaal. Het wordt op meerdere plaatsen in Brabant en Limburg, zowel in
Nederland als in België verteld. Ook in Udenhout. Een roversbende viert op een ijzige
besneeuwde kerstnacht feest in het kasteel in de Mortel. Een monnik klopt aan op zoek naar
eten en onderdak. De monnik wordt binnengelaten en gedwongen mee te feesten. Maar de
monnik kan ontsnappen en vervloekt de bende. Het kasteel verzinkt daarop in het moeras.
De volgende morgen na de plechtige vroegmis vinden kerkgangers de bevroren pelgrim. Er
heeft in de Mortel geen kasteel gestaan. Er lag wel een wouwer, ook vijver genaamd, die
was aangelegd in het riviertje de Roomleij. Als je een stromend riviertje in twee takken
verdeelt en daarna weer samenvoegt krijg je in een van die twee takken nagenoeg stilstaand
water, goed om vissen te kweken en om palingputten aan te leggen. Dat gebeurde vroeger
vaker. Het was een bron van inkomsten. Zo’n wouwer was er ook in de Mortel en die had
exact de vorm van een gracht. Die gracht staat duidelijk getekend op vele kaarten van het
kadaster. De gracht is pas gedicht in het begin van de eenentwintigste eeuw. Wilhelmina
Elisabeth Johanna, baronesse van Franckenberg en Proschlitz, bewoonster van kasteel de
Strijdhoef, die leefde van 1794 tot 1863, dochter van de tweede burgemeester van
Udenhout, schreef in haar dagboek dat zij als kind speelde op de ruïne in de Mortel, die 'het
Verzonken Kasteel' werd genoemd. Dat soort vervallen huizen, ruïnes werden medio
negentiende eeuw opgeruimd. Een gracht in de rivier, de moerassige omgeving van de
Mortel, de puinhopen van een oude woning, het onheil van bendes in een tijd van armoede
en angst. Dat zijn prachtige ingrediënten voor een spannend verhaal.
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Hoofdstuk 31

De hoeve van de Bossche Tafel van de Heilige Geest op ’t Voorste
Winkel

De Vossehoeve
Zie ook hoofdstuk 25 voor uitleg van de Bossche Tafel van de Heilige Geest.
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Arnold van Bruheze
Vroegst bekende pachter
Jacob Dircx Jacobs (Hessels) (voor hem Jacob Truden)
Beschrijving van de hoeve
In zijn testament van 9 februari 1403 vermaakt Goijaert Jan Sceijvel zijn hoeve in Udenhout
aan de Tafel van de Heilige Geest in 's-Hertogenbosch. Deze hoeve heeft de boerderij en
gebouwen staan aan het Winkel. De hoeve wordt aan de zuidoostelijke zijde begrensd door
de Perweijshoeve Te Berschot en aan de andere kant door percelen van de erfgenamen van
Rijcout van Borchgreve en de hoeven van de Armen van Oisterwijk.
In het cijnsregister van 1380 staat dat Godefridus, de zoon van Joannes Sceijvel, de cijns
betaalt, die eerder zijn vader betaalde, en die op zijn beurt heeft de cijns overgenomen van
een goed van Arnoldus van Bruheze. Deze Arnoldus staat in het cijnsregister van 1340 met
drie posten genoemd, een van 12 oude schellingen en een van 13,5 oude schellingen. De
derde cijns bedraagt 7 nieuwe schellingen. In 1380 zijn deze posten verdeeld tussen Jutte
van Aker en Joannes Sceyvel. Jutte betaalde 12 oude schellingen en 9 oude penningen en
3,5 nieuwe schelling. Joannes Sceyvel betaalde dezelfde bedragen. Blijkbaar was het bezit
van Arnold van Bruheze precies in tweeën verdeeld. We mogen aannemen dat deze
cijnsposten betrekking hebben op de hoeve in het Winkel. Daarmee is deze hoeve in ieder
geval in 1340 al aanwezig.
Joannes Sceyvel bezit de hoeve op het Winkel al in 1366. Dat staat in een akte waarin hij
samen met Johannes de Herzel een hoeve in Berlicum verkrijgt van de Clarissen waarvoor
zij een erfcijns moeten betalen. Als onderpand geeft hij zijn hoeve in Udenhout op. Hij had
die hoeve gekregen als huwelijksgift van zijn schoonvader Peter van Bruheze. Joannes
Sceyvel was getrouwd met zijn dochter Bela.
In 1448 betaalt de Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch een cijns aan de hertog
van twaalf oude schellingen en negen penningen die eerder door godefridi filii johannes
sceyvels werd betaald uit het goed van quondam (wijlen) arnoldi de bruhezee. De 3,5 nieuwe
schelling betalen zij eveneens.
In een opgave uit 1466 staan de percelen van de hoeve aan het Winkel beschreven. Daaruit
blijkt dat er nog enkele – elders gelegen – percelen horen bij deze hoeve naast het blok dat
aan het Winkel ligt. Er ligt een hooibeemd van vier bunder in Helvoirt, nog een beemd
hooiland in den Brand in Udenhout van twee bunder en drie bunder heide in Loon op Zand.
Later in de 15de eeuw komen er nog een perceel hooiland van drie morgen in Den Ham bij
's-Hertogenbosch, negen lopense weiveld aan de Gommelsestraat en een heiveld in Helvoirt
van twee bunder bij.
Er zijn meerdere pachters bekend van deze hoeve. In het register uit 1466 staat een rijtje
pachters opgesomd, namelijk Jacob Dircs soen, Aert Goijaerts, Ghijsbrecht Peter Claes,
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Anthonis Ghijsberts, Peter Joosten en als laatste Ariaen Jan Joosten. Er staan geen
jaartallen bij deze namen. Er zijn wel een paar pachtcontracten bekend waarvan de oudste
dateert uit 1446. Dat contract was een verlenging van een vorig contract met dezelfde
pachter, namelijk Jacop Dirx Jacops. Zijn voorganger heette Jacop Truden. Het
pachtcontract uit 1446 had een looptijd van zeven jaar. De pachter leverde zijn pachtsom in
natura. De pacht bestond uit verschillende leveranties zoals vlas, kapoenen, ganzen, eieren
en vijftien mud rogge. Hij moest ook jaarlijks twaalf vrachten turf leveren bij het Heilige
Geesthuis in 's-Hertogenbosch uit de moervelden die bij de hoeve hoorden. In 1470 en 1476
blijft hij de pachter. Hij sloot in beide jaren een nieuw pachtcontract af met een looptijd van
zes jaar. In 1482 is er een nieuwe pachter: Ghijsbert Jan Hessels. Dat is opvallend
aangezien zijn naam niet in de opsomming staat in het register dat hiervoor is weergegeven.
In 1753 is er een beschrijving van de hoeve. Er staan twee boerderijen en er lijkt maar
sprake van één schuur, een schop en een varkenskooi. Oudere Udenhouters vertellen dat in
hun jeugd de twee boerderijen Winkelsestraat 1 en 3 nog altijd één schuur samen deelden.
Deze hoeve is bij de invoering van het kadaster in 1832 nog steeds in bezit van de Tafel van
de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch.
Twee boerderijen
Winkelsestraat 1 en 3 hebben samen nog altijd de rustieke historische uitstraling van de
oude hoeve van de Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch. Samen vormen zij die hoeve.
Winkelsestraat 3 draagt de naam Vossehoeve, geen naam die we terugvinden in de oude
aktes, maar die wellicht in de volksmond al wel oud kan zijn en ook prominent op de zijgevel
van de boerderij staat. Op dezelfde zijgevel staat in een afwijkende kleur steen ook het
bouwjaar van de boerderij vermeld: 1841. Het is een langgevelboerderij met rieten dak en
wolf- en schildeind.
In 1856 doet de Tafel van de Heilige Geest van Den Bosch de hoeve van de hand. De
Udenhouter Josephus (Sjef) van Iersel, de ongehuwde zoon van Heijliger van Iersel, wordt
eigenaar, in 1867 zijn neef Tossanen (=Heijliger) van Oirschot (een zoon van zijn zus Maria,
die was gehuwd met Antonius van Oorschot uit Eindhoven), in 1895 diens neef Willem van
Iersel, Gouden Willem. Na zijn dood in 1924 worden beide boerderijen verkocht. Koper is
Janus Pauluszoon Broeders, de huurder op de Vossehoeve.
Op 4 december 1827 wordt de hoeve verhuurd aan de landbouwer Peter Leermans, toen
weduwnaar van Francijna Jorissen. Hij overlijdt in 1831. Dochter Catharina (1822-1870) huwt
Franciscus Baeten, die de nieuwe huurder van de Vossehoeve wordt. Hun dochter
Wilhelmina huwt Janus Broeders, die opvolgt op de boerderij. Deze Janus Broeders wordt in
1924 eigenaar van de beide boerderijen, Winkelsestraat 1 en 3. Dochter Lien Broeders
trouwt met Frans van de Ven en gaat op Winkelsestraat 1 wonen, op de boerderij opgevolgd
door zijn zoon Wim van de Ven. Dochter Kee Broeders trouwt met Jan Vermeer en gaat op
Winkelsestraat 3 wonen. In de jaren 60 neemt Ad Vermeer de boerderij van zijn vader over.
Zijn echtgenote Corrie van der Meijden begint er in 1975 een kaasmakerij.
Pastoorspaadje
Ten noorden van de spoorlijn Tilburg - Den Bosch loopt een fietspad van de Stationsstraat
tot aan 't Voorste Winkel. Het pad wordt soms Pestoorspèdje of Prinsenpèdje genoemd. Op
onbewaakte overwegen gebeurden veel ongelukken. Dramatisch waren de ongevallen met
schoolkinderen. Na zo'n vreselijk ongeluk op de spoorwegovergang bij de Vossehoeve op 11
mei 1959 kwam pastoor Prinsen in actie. Samen met burgemeester Verhoeven is hij in
Utrecht met de NS gaan praten over de aanleg van een fietspad vanaf de Vossehoeve naar
de Stationsstraat. Een deel van de benodigde grond was eigendom van de Spoorwegen.
Ook Ad Vermeer en Wim van de Ven hebben stroken grond verkocht aan de gemeente om
het plan van een fietspad uit te voeren. De onbewaakte overweg bij de Vossehoeve is
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inmiddels opgeruimd.
Kerkepad
Nog tot de bouw van de wijk Achthoeven liep er een kerkepad vanaf 't Voorste Winkel, via de
Mortel, dwars door de akkers. Het kerkepad kwam uit in de Kreitenmolenstraat iets schuin
tegenover Huize Sint-Felix, ter hoogte van de huidige straat Felixhof.
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Hoofdstuk 32

Op ’t Voorste Winkel

De hoeve van Wolphaert van Ghiessen
Vroegste vermelding
1382
Vroegst bekende eigenaar
Wolphaert van Ghiessen
Vroegst bekende pachter
Henrick Witlocx (1494)
Beschrijving van de hoeve
Een akte uit 1382 vermeldt Wolphard van Ghiessen als buurman. Een akte van 1422 noemt
Wolphaert van Ghiessen als buur van de hoeve van Goijert Hoijer (hoofdstuk 46, als
achterbuurman gezien vanaf Goijart Hoijer op ‘t Endeke).
In 1454 schenkt Jan Gielis van Herlaer de hoeve op het Winkel aan zijn schoondochter
Lerya Claes Scilder, weduwe van Jan Wolfart, de zoon van Jan. Zij was ondertussen
hertrouwd met Leunis Peter van Lancvelt. Hun dochter Luijtgaerd trouwde met Henrick
Lucas van Erp.
Er zijn vooralsnog geen bronnen opgedoken die de overgang van deze hoeve van Jan Gielis
van Herlaer naar Dirck Gerlach die Rover bewijzen. Het heeft er echter alle schijn van dat
het in alle genoemde documenten om dezelfde hoeve gaat en ook dat de overdracht heeft
plaatsgevonden in 1454. Want in datzelfde jaar 1454 belooft Dirk Gerlach die Rover een
lijfpacht te betalen aan Lerye Nicolaas Schilders, weduwe van Jan Wolfart, de zoon van Jan
Gielis van Herlaer. In 1458 wordt Dirck Gerlach die Rover genoemd als buur van de hoeve
van Goijert Hoijer.
Overigens was Dirck die Rover al een bekende in Udenhout. In 1450 verkocht hij een hoeve
op het Hooghout aan Gijsbert van den Broeck.
Dirck die Rover (of sRoevers) heeft twee dochters, Joanna en Katharina. Joanna trouwt met
Henricus van der Keelen en Katharina trouwt met Jan Aert van Erpe. In 1485 wordt de hoeve
van Van der Keelen genoemd als buurman van een hoeve van Jan Aerts van Erpe. De twee
zwagers zijn dan dus buren. In 1494 is nog duidelijker sprake van twee hoeven op het
Winkel. Naast die van Katharina sRoevers, weduwe van Jan Aert van Erpe, ligt de hoeve
van Henricus van der Keelen, man van Joanna sRoevers. De conclusie dat de beide hoeven
afkomstig zijn van Dirck de Rover en dat de beide hoeven oorspronkelijk één hoeve waren
ligt voor de hand. Het feit dat de percelen allemaal aan elkaar grenzen en soms ingeweven
zijn, versterkt dat vermoeden.
De hoeve van Joanna de Rover en Henrick van der Keelen
In 1486 verkoopt Dirck de Rover zijn hoeve (of waarschijnlijk de helft van zijn hoeve) op het
Winkel aan Marten van der Keelen, doctor in de medicijnen en deken van Sint-Denis in Luik.
Blijkbaar als onderpand om geld te lenen, want hij kan de schuld binnen negen jaar aflossen
door het betalen van 700 rijnsgulden.
In 1494 is Henrick Witlocx de pachter op de hoeve van Henrick van der Keelen. Willem
Willem van Os, ridder, trouwt met Catharina, de dochter van Henrick van der Keelen en
Joanna Dirk SRoevers. Hij verkoopt de hoeve op het Winkel aan Embrecht Goossens
Emberts. In 1560 verdelen zijn kinderen de erfenis en komt de hoeve aanvankelijk in
gezamenlijk bezit van Jan Embert Goossens en zijn zwager Jan Joost van Iersel. Later
verdelen zij onderling hun erfdeel.
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Daarmee is deze hoeve in Udenhoutse handen gekomen.
Winkelsestraat 5
Op de plaats van de oude hoeve van Van der Keelen vinden we nu Winkelsestraat 5. De
boerderij is bij het begin van het kadaster in 1832 eigendom van de kinderen van Johannes
van Broekhoven en gaat door erfenis over op Hubertus van Broekhoven en daarna op
Johannes van Broekhoven "landbouwer te Udenhout". In 1886 wordt de boerderij door
erfenis eigendom van Petrus Verhoeven, die eerder was getrouwd met Francisca van
Broekhoven, maar op het moment van de erfenis inmiddels is hertrouwd met Adriana
Mathijssen. Petrus Verhoeven had bij zijn eerste vrouw één dochter, Johanna Nicolasina, die
later trouwde met de Biezenmortelse landbouwer en wethouder Peer Heijmans. Na het vroeg
overlijden van hun ouders vinden de minderjarige neef Nico en nichten Adriana en Johanna
een nieuw thuis bij hun oom Peer op 't Voorste Winkel. Nico wordt priester, missionaris en
bisschop van Manado in Indonesië. In Oisterwijk is naar hem de Monseigneur
Verhoevenlaan vernoemd. Adriana Verhoeven – Mathijssen overlijdt in 1928 en rond die tijd
wordt de boerderij toebedeeld aan schoonzoon Peer Heijmans die toen nog landbouwer was
op zijn boerderij op de Winkelsehoek. Peer en zijn vrouw Jans hadden toen net hun enige
dochter verloren. Ze verkopen de boerderij Winkelsestraat 5 kort daarna door aan Adriana,
de nicht van Jans Heijmans – Verhoeven, die samen in die boerderij waren opgegroeid.
Adriana Verhoeven trouwt Antonius Beerens. Na hen komt de boerderij in eigendom van de
familie Jan Beerens – Simons.
Anno 2017 is de boerderij in eigendom van Martinus van Iersel en Maria van der Hoven.
De hoeve van Katharina de Rover en Jan van Erpe
Op 24 april 1478 draagt Gerlach Dircx die Rover een hoeve in Udenhout over aan Jan Aerts
van Erpe en Kathelijn Dirx die Rover. De vader van Gerlach en Kathelijn had die hoeve als
huwelijksgift gegeven aan zijn dochter.
In 1506 droeg Katharina Dirck sRoevers, weduwe van Joannes Arnoldus van Erp, deze
hoeve op aan het Groot Ziekengasthuis van 's-Hertogenbosch.
Groot Ziekengasthuis
Het Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch komt al vanaf 1274 in de geschreven bronnen
voor. Het lag aanvankelijk buiten de stadsmuren, maar in de 15de eeuw is er een nieuw
complex gebouwd binnen de stadsmuren. In 1990 verloor het zijn naam en na een fusie
hernoemd als Bosch Medicentrum. Die naam bleef niet lang bestaan want na een nieuwe
fusie in 2011 ontstond de huidige naam: Jeroen Bosch Ziekenhuis. De nieuwbouw van dat
ziekenhuis is verplaatst naar de rand van de stad.
Het archief van het gasthuis bevat enkele beschrijvingen van de percelen waaruit die hoeve
bestond. En is een beschrijving van omstreeks 1635 die de hoeve zelf beschrijft als aende
straet opten voirschreven stuck lants een schoon huijs met een steenen camer ende
overwelffde kelder opte camere. Er is ook nog een scaepscoij en een scop, backhuijs ende
schuer. Rondom het huis staan verschillende ooft boomen die nog werden aangevuld om te
hebben eenen bogart.
In 1747 worden de gebouwen van de hoeve als volgt beschreven: Huijs en koeijstal,
schaapskooij, schuer, schop, varkenskot en backhuijs met eenen boomgaard.
De hoeve kent verschillende pachters. Het valt op dat de pachters meestal van vader op
zoon doorgaan met het bewerken van de hoeve. Op 16 juni 1546 verpacht de rector van het
Groot Gasthuis in 's-Hertogenbosch de hoeve in Udenhout aan Adriaan Gerrits van den
Woude, Willem zijn broer en Gerrit hun vader. Ze krijgen een contract voor 8 jaar en moeten
daarvoor een pacht betalen die voor een deel uit geld bestaat, 18 gulden, en deels uit
opbrengsten te weten rogge, boter, pluimvee en vlas. Vijftien jaar later is het de zoon van de
eerste pachter, Marten, die de hoeve pacht samen met Lenaert Hanrick Oppers, Wouter
Schalcx en Jacob Lenaert Arts. Zij betalen jaarlijks 20 gulden en dezelfde levering van
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opbrengsten. Deze Marten Adriaen van den Woude heeft de hoeve heel lang in pacht gehad.
In 1591 krijgt hij kwijtschelding van een meerjarige pachtschuld vanwege plunderingen die
schade aan gewassen en gebouwen hebben veroorzaakt. Bij dezelfde gelegenheid krijgt hij
een nieuw jaarcontract aangeboden voor 10 gulden, boekweit, rogge en gerst. De
Tachtigjarige Oorlog laat ook zijn sporen na in Udenhout.
De regenten van het Groot Ziekengasthuis waren uiteraard belast met het onderhoud van de
pachthoeven. Daartoe hielden ze regelmatig inspecties op de hoeven om te kijken wat er
gerepareerd moest worden. Tegen de tijd dat de pacht vernieuwd moest worden, brachten
ze een hoeve weer op orde. Zo krijgen we een beeld van de gebouwen waaruit de hoeve in
Udenhout bestond en lezen we dat de hoeve in Udenhout, in ieder geval in het begin van de
18de eeuw, bestond uit meerdere gebouwen. In 1747 mag een muurvenstertje in de stenen
kamer vernieuwd worden. Er zijn dan ook reparaties nodig aan de schuur en een
bijgebouwtje voor de kalveren moet afgebroken worden. Een jaar later zijn de schouw en de
put aan de beurt. Weer een jaar later zijn het de deuren van de schaapskooi en de deur van
de paardenstal die vervangen moeten worden. Het moet dus een behoorlijke hoeve zijn
geweest met tenminste drie gebouwen waarvan een deel in steen was opgetrokken.
In de jaren twintig van de 18de eeuw zijn er enkele jaren met misoogsten, in 1723 en 1724.
De pachters in de Meierij vragen om vermindering van hun leveranties vanwege de
tegenvallende opbrengsten. Zo ook de pachter van de hoeve van het Groot Gasthuis in
Udenhout. Peter van Rijswijck vraagt en krijgt reductie, in twee afzonderlijke besluiten aan
het eind van 1725.
Ook het hout op de voorhoofden en andere percelen van de hoeve is onderwerp van
aandacht voor de regenten. Zij manen de pachter regelmatig om dat hout te hakken en te
verkopen en door deugdelijk nieuwe aanplant te vervangen. Op 12 maart 1750 verkoopt het
Groot Ziekengasthuis de Udenhoutse hoeve aan de toenmalige pachter: Gijsbert Peter van
Rijswijk.
Winkelsestraat 7 en 9
Winkelsestraat 7 is bij het begin van het kadaster in 1832 eigendom van Heijliger van Iersel,
grondeigenaar te Udenhout. Door erfenis komt de boerderij in handen van een kleinkind van
Heijliger, te weten Henriette Margaretha Johanna Maria van Oorschot, huisvrouw van Reinier
Aloysius Arnoldus van Claarenbeek, burgemeester van Ravenstein. Zijn portret heeft
jarenlang op Huize St.-Felix in Udenhout gehangen in de ontvangstkamer. Ook het portret
van Arnolda van Iersel (1789-1864), de tante van zijn vrouw, hing daar. Zij waren weldoeners
voor Huize St.-Felix. Bij het opheffen van het klooster zijn beide schilderijen in bruikleen
gegeven aan ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel.
In 1935 volgt namens de familie Van Claarenbeek een veiling van de boerderij
Winkelsestraat 7, samen met de naastgelegen boerderij op 9.
De boerderij Winkelsestraat 7 was 11 hectare groot en tot 1941 voor 600 gulden per jaar
verhuurd aan de familie Pijnenburg. De nieuwe eigenaar wordt Cornelis Brekelmans, toen
wonende aan de Biezenmortelsestraat, tegenwoordig nummer 47. In 1957 wordt de boerderij
geërfd door zijn zoon Kees Brekelmans. Tegenwoordig woont er zijn zoon Frans.
Winkelsestraat 9 bleef na de veiling van 1935 eigendom van Henriette en Ludovica van
Clarenbeek en daarna van de kinderen van Ludovica van Claarenbeek en haar zwager
notaris Van den Bogaard uit Ravenstein. Zij verkopen de woning in 1966 aan de huurder
Willeke de Groot. In 1972 wordt zoon Lambertus (Albert) de Groot eigenaar.
Alle paadjes en bochtjes zijn nog als toen
Als je de huidige kaart in de omgeving van de oude hoeve van Dirk de Rover bekijkt en langs
die van omstreeks 1400 legt, merk je dat er op 't Voorste Winkel nauwelijks iets is veranderd.
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Alle paadjes met alle bijbehorende bochtjes liggen er nog zoals toen. Alle begrenzingen van
akkers en weilanden zijn nog zoals toen.
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Hoofdstuk 33

Op ‘t Winkel

De hoeve van het Gijsbrecht van den
Broeckgasthuis
Vroegste vermelding
1324
Vroegst bekende eigenaar
Arnoldus Hixpoer
Vroegst bekende pachter
Bastiaan Jan van Engelant (1708)
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve was mogelijk oorspronkelijk in handen van Arnoldus Hixpoer die getrouwd was
met Elisabeth. In een akte van 9 februari 1324 worden haar zonen Theodorus Wanghen en
Gerardus Hixpoer genoemd. In het hertogelijk cijnsregister van 1340 staat een post van 12
nieuwe penningen die Theodoricus, zoon van Arnoldus Hixpoers, betaalt. Of dat het bedrag
is dat hij betaalde voor deze hoeve is niet waarschijnlijk. De naamsvermeldingen van de
opeenvolgende eigenaren in de akten en de cijnsbetalers geeft wel een sterke indicatie dat
het om dezelfde personen gaat die hoeve op het Winkel ook bezaten. In het register van
1380 wordt deze cijns betaald door Gerard Wanghen. In datzelfde register wordt deze cijns
later betaald door Johannes Hendrik Priems en Joannes Roelof vande Ven. Deze verdeling
blijft in de latere registers bestaan.
In 1382 vindt de verdeling plaats van de goederen van Arnt Appel die Hoessche. Jan Roelof
vanden Venne, getrouwd met Margriet, dochter van deze Arnt Appel, komt daarbij in het
bezit van een huis, schuur, hof, land en beemden tussen mr. Wolphard van Ghiessen en een
straat, en van een andere straat tot aan de gemeint van Haaren. Deze Wolphard van
Ghiessen is de vroegst bekende eigenaar van de hoeve die later in handen komt van het
Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch, gelegen aan het Winkel. Daarmee komt deze
vermelding ook in aanmerking voor de oorsprong van de hoeve van Gijsbert vanden Broeck
op het Winkel. Jan Willem vanden Stake, getrouwd met Maria, dochter van Arnt, verkrijgt bij
deze deling twee bunder beemd bij het Harens Broeck. In 1392 verkoopt Jan Roelof vanden
Venne al die verkregen goederen aan zijn zwager Jan. Die op zijn beurt draagt dat bezit
weer op aan zijn schoonzus Margriet, de vrouw van Jan vanden Venne.
In 1464 is de hoeve eigendom van Gijsbert van den Broeck. Hij verwerft dit in 1454 uit de
erfenis van zijn eerste vrouw Hillegonda, de dochter van Willem Stijnen.
Gijsbert, zoon van Goijaart van den Broeck, trouwt in tweede huwelijk met Beatrix, dochter
van Amelis van den Heuvel. Gijsbert van den Broeck is niet onbemiddeld en zijn
huwelijkspartners evenmin. Gijsbert verwerft gedurende zijn leven een aantal bezittingen in
Udenhout. Waarom hij Udenhout koos als plaats om in te investeren is niet bekend. In dit
onderzoek is niet gekeken of hij ook elders in Brabant landgoederen heeft gekocht. Gijsbert
van den Broeck was een poorter van 's-Hertogenbosch en was daar onder meer schepen
van de stad in het midden van de 15de eeuw.

Gijsbrecht van den Broeckgasthuis
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Gijsbrecht van den Broeck besluit samen met zijn vrouw Beatrix van den Hoevel een
gasthuis te stichten voor zeven mannen en hun verzorgster in een huis in 's-Hertogenbosch.
De stichting vond plaats op 19 juli 1464 bij testament. Het gasthuis was bestemd om voor
zeven arme mannen van 50 jaar en ouder, bij voorkeur familie van de stichter, zijn eerste
echtgenote Hillegond of Steven van den Broeck. De hoeve op het Winkel was eigendom van
Gijsbert van den Broeck en hij legde vast dat de inkomsten uit onder andere deze hoeve aan
het door hem gestichte gasthuis zouden toekomen.
Gijsbrecht van den Broeck verwerft in de loop der tijd enkele landgoederen in Udenhout. In
1447 komt hij voor het eerst in actie wanneer hij de oude hoeve van Jan van Haren op het
Hooghout koopt. Later dat jaar koopt hij van Jan Priem en zijn erfgenamen den Mertacker. In
1448 koopt hij van Aleijt, de weduwe van Jacob Hessel Snabben, een hoeve op de hoek van
de huidige Waalwijkseweg en de huidige Molenhoefstraat. Weer een jaar later koopt hij
samen met Jan Vendijck een boerderij en landerijen op het Winkel van de erfgenamen van
Jan Hoernken. Bij die overdracht horen ook nog een hooibeemd in den Brand, een wei bij de
Groenstraat en een wei bij Roelkensdijk. In datzelfde jaar verkopen dezelfde erfgenamen de
helft in een beemd van 4 bunder in het Gommelaar aan Gijsbert en Jan. In 1450 is het
opnieuw raak als Dirck Gerlachs de Rover de hoeve Hoochout aan Gijsbert van den Broeck
overdoet. In 1454 verkrijgt hij uit de nalatenschap van zijn eerste vrouw de helft van een
hoeve in Udenhout op het Winkel.
In 1454 wordt het gemeenschappelijk bezit tussen Gijsbert van den Broeck, Jan Roelof van
de Ven en Jan Hendrik Vendijck verdeeld. Het deel dat Gijsbert daarbij toekomt, draagt hij in
datzelfde jaar over aan Lambert Christiaan van Doerne. Het blijkt te gaan om twee hoeven in
twee akten. In de eerste akte is sprake van een huis met erf en landerijen van 18 lopense
grootte en nog een perceel land van 18 lopense. In een tweede akte gaat het om een hoeve
aan het Winkel, met daarbij een perceel akkerland en heide van 5 bunder uit een hoeve op
het Hooghout en een ruime bunder weiland bij de Groenstraat. Al deze percelen samen
komen sterk overeen met de hoeve die bij de stichting van het Gasthuis in 1464 bij het bezit
van het Gasthuis horen.
Op 9 mei 1708 doet het Gasthuis de hoeve van de hand en verkoopt die en alle landerijen
aan de Bossche burger Johan de Vien. Bij de invoering van het kadaster in 1832 is de hoeve
in handen van de Udenhouter Heiliger van Iersel.
Locatie hoek Winkelsestraat en Gommelsestraat
Winkelsestraat 9b
Op nummer 9b staat nu een woning van de familie Dielissen die omstreeks 1985 is
gebouwd. In 1832 stond op die plaats een boerderij van grootgrondbezitter Heiliger van
Iersel. Hij had meerdere boerderijen op het Voorste Winkel in eigendom. Heiliger had de
boerderij in 1823 kunnen kopen van de erfgenamen van H.J. Kleinefeld uit Ravenstein die in
Biezenmortel nog twee boerderijen bezat: de Slijkhoef aan de Biezenmortelsestraat 20 en de
boerderij Biezenmortelsestraat 21. Heiliger kocht onder meer eene hoeve genaamd ’t Winkel
gelegen in den Udenhout, gequoteerd nummer 206 bestaande uit een huis, schuur, schop,
varkenskot, aangelag, groes en teelland beplant met schaarhout en 60 eikebomen. De
botermolen, drie paardekribben en de sobketel waren bij de koop uitgezonderd want die
behoorden toe aan de huurder Adriaan van den Boer, de opa van frater Andreas van den
Boer.
Winkelsestraat 11
Op de hoek van de Winkelsestraat en de Gommelsestraat, op nummer 11, woont nu de
familie Van Rooij.
Omstreeks 1800 staat er ter plaatse een café. In 1799 huwt Aart van Zon met Geertruij Vugts
en zij erven van de schoonouders de locatie aan de Winkelsestraat. Aart is boer en
herbergier. Het pand was in elk geval ook al in 1780 een herberg, met Adriaan Vugts als
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herbergier, want op 4 juni van dat jaar vond er een moord plaats. Jan van Ros vermoordde
de Tilburger Henricus Verschuure, die tussenbeide kwam in een ruzie tussen Van Ros en de
Haarense Willem van Roessel.
Zoon Daniel van Zon verkoopt de boerderij aan Huibert van Broekhoven, die het in 1872
verkoopt aan burgemeester Josephus (Sjef) van Iersel. Na de dood van zijn zoon Willem van
Iersel in 1924 komt de boerderij uiteindelijk in 1930 in bezit van Joannes Brekelmans en
Petrus Brekelmans, die het in 1934 verkopen aan Wilhelmus van Rooij. Sindsdien is de
boerderij, die in 1959 is herbouwd, in bezit van de familie Van Rooij.
Gommelsestraat 1
Op het grondgebied van de hoeve van het Gijsbert van den Broeckgasthuis aan de
Gommelsestraat op nummer 1 stond tot voor kort nog een oude boerderij. Het is de boerderij
van de familie De Jong.
In 1832 is de hoeve eigendom van Lambert Peter Verhoeven. Door het huwelijk van Anna
Verhoeven met Martinus van de Pas komt de boerderij in bezit van de familie Van de Pas.
Eerst Martinus van de Pas, dan zijn zoon Cornelis van de Pas en vervolgens diens zoon
Martinus van de Pas. Na eerst de boerderij een tijd gepacht te hebben, kan Jaon de Jong in
1951 de boerderij voor 4.500 gulden kopen van de familie Van de Pas. Omstreeks 1965
bouwt de familie De Jong naast de oude boerderij een nieuwe woning. De oude boerderij
bleef nog een tijd staan om te dienen als veestalling en opslag. Enkele jaren geleden is de
oude boerderij gesloopt.
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Hoofdstuk 34

Winkelsestraat

Ten Heijst
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Leden van de familie Van Heijst: Paulus van Heijst en Elisabeth van Heijst.
Beschrijving van de hoeve
De hoeve Ten Heijst of het goed theijst zoals het in de bronnen ook voorkomt besloeg het
hele gebied tussen de Gommelsestraat en de hoeve van Hessel Snabbe (hoofdstuk 48) en
tussen het Winkel en de Biezenmortelsestraat. Dat was een groot en uitgestrekt gebied. In
de loop der tijd is dat verkaveld geraakt in meerdere hoeven, vooral aan de oostkant. De
westzijde langs de Gommelsestraat bleef broekland of weiland en maakte onderdeel uit van
verschillende hoeven verspreid over het Winkel.
Omdat het geen eenheid was is het moeilijk in de bronnen terug te vinden. De naamgeving
van het goed is ook niet eenvoudig te verklaren. "Heijst" kan met het woord heester te maken
hebben. Enkele leden van de familie Van Heijst hebben delen van het goed Ten Heijst in
bezit gehad.
In het cijnsregister van de hertog uit 1340 staan verschillende posten van mensen die de
naam Van Heijst dragen. Het gaat om de persoon van Paulus van Heijst. Het is onduidelijk of
het hier om twee personen gaat. Paulus van Heijst betaalde 3,5 nieuwe schellingen cijns aan
de hertog. Verderop in het register betaalde Metta Petri acht oude schellingen uit de bonis de
Pauli de Heist (het goed van Paulus van Heist). Daarbij staat aangetekend dat dochter
Elisabeth deze cijns vervolgens betaalt. Het is niet duidelijk of Elisabeth de dochter is van
Mette, van Paulus van Heijst of dat Paulus van Heijst en Mette Peters getrouwd zijn geweest
en dat daar een dochter Elisabeth uit is voortgekomen. Elisabeth betaalt vervolgens, nog
steeds in datzelfde register van 1340, zeven oude schellingen en negen penningen. Ergens
zijn er drie penningen van de cijns afgegaan. Deze vermeldingen geven op geen enkele
manier duidelijkheid over de plaats van de bezittingen van deze personen met de
familienaam Van Heijst. Het is bekend dat deze familie ook in Tilburg bezittingen had. Het
hertogelijk cijnsregister van de cijnskring Oisterwijk bevatte ook de cijnzen die uit grond in
Tilburg moest worden betaald.
In de 14de eeuw zijn er een paar akten die het goed Te(n) Heijst noemen. Op 10 december
1359 geeft Aart Vos een erfpacht uit goederen in het goed te Heijst in Udenhout. Vijf jaar
later verkoopt Jacob Hessel Snabben een erfpacht uit een perceel land naast de hoeve tot
Heijst. In 1383 verkoopt Jan Roelofs vanden Venne eenachtste deel dat eigendom was
geweest van Everard van Lyt en zijn vrouw Yda, dochter van Gielis van Heijst, in die hoeve
van Heijst. Jammer genoeg geven al deze vermeldingen onvoldoende plaatsaanduidingen
om te bepalen waar die hoeve van Heijst nu precies gelegen heeft.
Het hertogelijk cijnsregister van 1380 laat een meer versnipperd beeld zien. Er zijn meer Van
Heijsten in het cijnsregister te vinden. De cijnspost van Godefridus, zoon van Paulus van
Heijst, is dezelfde 3,5 nieuwe schellingen van zijn vader in het register van 1340. De tweede
is die van Willem zoon van Willem Tornatoris die de cijns van Elisabeth van Heijst betaalt:
zeven oude schellingen en negen penningen. Genoemde Willem Willem Tornatoris is
dezelfde persoon als Willem Writer. Writer betekende in het Middelnederlands draaier
(houtbewerker). Tornatoris is de Latijnse vertaling van draaier. Willeke de Draaier dus.
Deze Willem Writer komt in een aantal bronnen voor als buurman én voormalig bezitter van
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de hoeve of het goed Ten Heijst. Dat kan kloppen als hij een deel van de erven van de
familie van Heijst in bezit heeft gekregen omstreeks 1380.
Een nieuwe vermelding is die van Willem Glaviman die 7,5 oude schellingen betaalt voor het
goed van wijlen Paulus van Heijst.
Er is een nieuwe cijns bijgekomen van Hessel Snabbe die twaalf nieuwe schellingen betaalt
voor een bunder de manso in Heyst.
Er is ineens sprake van Heylwigis van Heijst, die is overleden, maar waarvoor anderen
verschillende cijnzen betalen: Nicolaas Jan Sterts betaalt zeven oude schellingen vier
penningen en een oort uit de erfenis van wijlen Heilwich van Heijst, Joannes Betten betaalt
drie oude schellingen acht penningen en een half oort uit de erfenis van wijlen Heilwich van
Heijst en hetzelfde bedrag betalen de kinderen van Egidius van Heijst uit de erfenis van hun
vader.
Als we naar de bedragen kijken valt op dat de laatste twee van drie oude schellingen acht
penningen en een half oort samen hetzelfde bedrag opleveren als wat Nicolaas Sterts
betaalde. Daar zou sprake kunnen zijn van een deling van goederen. Op dit moment zijn er
geen documenten bekend die dat ondersteunen.
De hiervoor genoemde Johannes Bettensoen bezit de tgoet te heijst in 1384 als hij een
erfpacht daaruit belooft aan Henrick Goossen van Boerden. Hij had die hoeve verkregen van
Nicolaas Sterts. In 1388 doet hij de hoeve te Heijst van de hand en verkoopt die aan Gerit
Peter Vannij. De hoeve is gelegen op het Winkel naast een perceel van Willem Writer. De
exacte betekenis van deze akten is niet helder. Over het bezit van Egidius (Gielis) van Heijst
komen we verder weinig te weten. Net zo min als over dat van Nicolaus Sterts.
Het cijnsregister van 1448 werpt enig licht op de materie. Daar zijn drie cijnsposten die
verwijzen naar de cijns van Egidius van Heijst en alle noemen ze hun deel theijsterbroeck. Er
is nog een vierde post die spreekt van het heyst broeck. Dit toponiem komt nog eeuwen later
terug in de akten en daardoor valt het te plaatsen naast de Gommelsestraat. Het zijn twee
percelen die naast elkaar liggen. Het ene is in bezit gekomen van de hoeve van het
Grootziekengasthuis (zie hoofdstuk 32) en de andere van de hoeve van de Tafel van de
Heilige Geest in 's-Hertogenbosch op het Winkel (hoofdstuk 31).
Op 13 december 1425 verkoopt Jacob Willem Daniels vander Hautert aan Jacob Hessels
Jacobssoen en Jan Henrix Vendijc die hoeve van Heijst in Udenhout. Die hoeve was eerder
van Willem Writer en daarna van Willem Daniels van der Hautert (ook genaamd Willem
Glavijman). Deze hoeve ligt bij het Winkel. Beide nieuwe eigenaren gaan de hoeve verdelen
waarbij Jacob een iets groter deel krijgt dan Jan.
In het westen grenst deze hoeve aan bezit van Jan Vendijcs, Gerit Vendijcs en Jan Tielman
die Vette en aan de oostzijde aan bezit van een van de kopers: Jacob Hessels.
Tien jaar later verkoopt Jan Hendrick Vendijc zijn deel aan de zoon van Jacob, Peter Jacob
Hessels, en Peter Peter vande Kijnder. In 1451 geeft Peter dit hele stuk in de hoeve van
Heijst aan zijn vader Jacob Hessel Jacobssoen.
Na het overlijden van Jacob Hessel Jacobssoen raakt het landgoed versnipperd. Het zijn de
kinderen van Bartholomeeus Peter Metten de Wagenmaker en Peter Henrick van Vucht die
het grootste deel van de goederen uit het goed Ten Heijst in bezit krijgen. De steeds
verdergaande verdeling van de landerijen leidt tot een serie boerderijen aan de
Winkelsestraat, oostelijk van de Gommelsestraat tot aan Vorselaar toe.
Het heijsterboeck blijft versnipperd bezit van verschillende eigenaren die aan het Winkel een
boerderij hebben, maar ook van de eigenaren van Brabants hoeve en weer later ook uit de
rest van Udenhout.
Niet alle raadsels van het goed te heijst zijn daarmee opgelost. Aan de zijde van de
Biezenmortelsestraat ligt een strook die in handen is van Jacob Hessel Jacobssoen en
mogelijk ook al van zijn voorvaderen. Het kan ook afgedeeld zijn van het goed te heijst in
een vroeg stadium. Dat is op basis van de nu bekende documenten niet af te leiden.
Van ’t Winkel tot de Biezenmortelsestraat
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Tegenwoordig staan op het grondgebied van de hoeve Ten Heijst verschillende woningen.
Het gaat om Winkelsestraat 13, 15, 17 en 19, Gommelsestraat 10, 12, 16, 18, 20 en 22 en
Biezenmortelsestraat 2, 4 en 8. De huispercelen van de hedendaagse woningen aan de
Gommelsestraat waren bij de invoering van het kadaster nog onbebouwd. Aan de
Winkelsestraat en de Biezenmortelsestraat stonden al wel enkele woningen. Waarschijnlijk
zullen die aan de Winkelsestraat de oudste zijn. De gronden van de hoeve zullen
oorspronkelijk dus vanaf de Winkelsestraat beteeld zijn. In 1832 stonden ter plaatse aan de
Winkelsestraat zes boerenhoeven en een dubbele arbeiderswoning. Nog steeds staat aan
de noordzijde van de Winkelsestraat op nummer 15 een kleine landarbeiderswoning. Van de
boerenhoeven zijn er tegenwoordig nog vier over. De boerderij van Bertens ligt tegenwoordig
aan de Gommelsestraat. Twee boerderijen, beide gelegen tussen de Winkelsestraat 15 en
17, zijn in de negentiende eeuw verdwenen.
Gommelsestraat 10
De boerderij Gommelsestraat 10 is in de negentiende eeuw in bezit van de familie Vermeer.
Petronella Maas, weduwe van Laurens Vermeer is eigenares in 1873. Tevoren waren haar
schoonouders, de Udenhoutse bierbrouwer Jan Laurens Vermeer en zijn vrouw Elisabeth
van Strijdhoven, eigenaar. De hoeve is in de achttiende eeuw eigendom van Jan Embert van
Strijdhoven en Elisabeth Peter Witlox. Hun kinderen delen in 1777 de nalatenschap van hun
ouders.
Gommelsestraat 10 is de boerderij van Jan van Martientjes, Jan Bertens en zijn vrouw
Jenneke Wagenberg. Zijn vader Martien kocht de boerderij omstreeks 1897. Omstreeks
1909 is de boerderij herbouwd. Na Jan volgde zoon Jos Bertens en zijn vrouw Riet Hamers.
Tegenwoordig woont er hun zoon Wil Bertens.
Winkelsestraat 13
De boerderij Winkelsestraat 13 is alweer enkele generaties in bezit van de familie De Jong.
Jaon de Jong koopt de hoeve in 1931 op een openbare veiling van de familie Van der Lee.
Het gaat dan om een bouwmanshuis met schuur, schop, stal, bakhuis en ruim 9 hectare
grond. De koopsom bedroeg toen 15.010,- gulden.
In 1832 waren Cornelis Martens en zijn vrouw Hendrina Heijmans eigenaar van deze hoeve.
Schoonvader Gerard Heijmans had de boerderij in 1801 gekocht van Arnoldus Heerkens.
Die heeft de boerderij niet lang in eigendom gehad. Hij had die enkele jaren eerder, in 1797,
van de familie Verhoeven gekocht. Oudst bekende eigenaar is het echtpaar Cornelis Peter
Vermeer en Maria Adriaan Priems. Hun dochter Maria trouwde met Adriaan Verhoeven.
Winkelsestraat 15
Ter plaatse van de gerestaureerde oude landarbeiderswoning van de familie Donders stond
in 1832 een dubbele woning die toen eigendom was van Arnoldus van de Ven. Die woningen
waren afkomstig uit de familie van zijn vrouw Willemijn Francis van der Gouw.
Winkelsestraat 17
De boerderij Winkelsestraat 17 is al generaties lang in bezit van dezelfde familie,
tegenwoordig bewoond door Toon Verstijnen en daarvoor door zijn ouders Willem Verstijnen
Petruszoon en Sjaan van Hal.
Het nu nog bestaande woonhuis dateert uit 1905. Peter Versteijnen, zoon van Christaan
Versteijnen en Maria Verhoeven, bouwde het. De boerderij is afkomstig uit de familie
Verhoeven. In 1815 delen de erfgenamen van Jan Michiel Coolen en Adriana Vromans de
nalatenschap. Schoonzoon Peter Gerard Verhoeven, getrouwd met Anna Maria Koolen,
kreeg de boerderij toen toebedeeld.
Winkelsestraat 19
Ook de naastgelegen boerderij, Winkelsestraat 19 van de familie Vermeer, is al generaties
lang in bezit van dezelfde familie. De oude boerderij is omstreeks 1957 afgebrand en
vervangen door een nieuwe die in de jaren zeventig van de vorige eeuw de naam
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Miekeshoeve kreeg, naar Mieke Bertens – Elias, de grootmoeder van de toenmalige
eigenaresse. De oudst bekende eigenaar is het echtpaar Adriaan Vermelis en Jenneke Peter
van Iersel, waarvan de kinderen in 1793 ondermeer dit huis, schuur, schop en bakhuis met 2
lopense aangelegen erf op ’t Winkel uit hun ouders nalatenschap verdelen. Hun
kleinkinderen Adriaan en Johanna Vermelis verkopen de boerderij in 1818 aan Hubertus Jan
Simons. Opvolgende eigenaren zijn de echtparen Bertens – Simons, Bertens – Elias,
Bertens – Denissen en Vermeer – Bertens.
Biezenmortelsestraat 4
In 1832 stonden op het oude goed Ten Heijst aan de Biezenmortelsestraat twee boerderijen.
De eerste stond iets ten westen van de woning van Christ Heijmans, Biezenmortelsestraat 4.
De boerderij komt voor in een akte uit 1817 als Hendrina van den Nostrum, weduwe van Jan
van der Schoor, een boumanshuizing publiek verkoopt, genummerd 262, met aangelegen
hof, groes en teullanden. De koper is Cornelis Nicolaas van de Pas, die het weet te
verwerven voor 1.620 gulden. De boerderij blijft lang in bezit van de familie Van de Pas. In
1918 wordt de boerderij gehuurd door de weduwe van Antonius Schapendonk. De
erfgenamen van Laurens Elissen en zijn vrouw Johanna van de Pas verkopen dan in de
herberg van Frans de Weijer op ’t Gommelen een vruchtbare boerderij zeer gunstig aan
elkaar gelegen nabij het Gommelen aan den Keiweg Udenhout – Helvoirt groot 7.81.57
hectare. Ook 49 canada’s, 2 wilgen en 22 eiken bij de boerderij worden dan publiek verkocht.
Rond 1915 wordt de boerderij gehuurd door de familie Schapendonk. Tussen 1920 en 1950
is de woning afgebrand en afgebroken. De bijbehorende schuur is daarna nog een tijd blijven
staan. Die is dan eigendom van wethouder en locoburgemeester Peer Heijmans.
Tussen Biezenmortelsestraat 4 en 6 stond tot halverwege de negentiende eeuw een huis dat
eigendom was van de Udenhoutse familie Van Beurden. Het perceel waar de woning stond,
is later gevoegd bij de boerderij Biezenmortelsestraat 8.
Biezenmortelsestraat 8
De boerderij, thans bekend als hoeve De Mertel, is in 1748 eigendom van Thomas van
Rijswijk, die in zijn eerste huwelijk getrouwd is met Petronella Peter Colen. Hij kan de
boerderij van zijn schoonfamilie verwerven. In 1748 verkoopt hij de boerderij, bestaande uit
een huis, schuur, schop en aangelegen erf, aan zijn zwager Franciscus Peter Colen. Kort
daarna overlijdt Petronella Colen en hertrouwt Thomas met Adriana de Jongh. Uit dit tweede
huwelijk stamt zoon Andries van Rijswijk, wiens nazaten de boerderij tegenwoordig
bewonen. In de tussenliggende periode verdwijnt de hoeve echter uit de familie. In 1815 zijn
de rentenier Jan Hendrik van Iersel en zijn vrouw Petronella Nicolaas van de Pas eigenaar
van de hoeve. Het echtpaar heeft geen kinderen en ze verkopen dat jaar in onverdeeld
eigendom verschillende boerderijen aan Adriaan en Hendrina van Iersel, broer en zus van
Jan Hendrik, en aan Cornelis Nicolaas van de Pas, broer van Petronella. Enkele jaren later,
Hendrina is dan inmiddels overleden, wordt de onverdeeldheid tussen de families Van Iersel
en van de Pas opgeheven. Cornelis Nicolaas van de Pas krijgt de boerderij aan de
Biezenmortelsestraat toebedeeld. De familie Van de Pas blijft eigenaar tot 1886. De familie
Van Laarhoven wordt dan de nieuwe eigenaar. Via Adriana van Laarhoven, die trouwt met
Cornelis Hamers, komt de boerderij in bezit van de familie Hamers. Ze laten de boerderij na
een brand in 1913 herbouwen. Cornelis Hamers en Adriana van Laarhoven hadden één
dochter, Maria (Mieke), geboren in 1892. Toen de weduwe Hamers – van Laarhoven op 7
januari 1936 overleed, bleef Mieke alleen achter op de boerderij. Ze verhuisde kort daarna
naar een verpleeginrichting in Etten. Curator Jan van Rijswijk (zijn grootmoeder Anna Maria
Hamers was een zuster van Cornelis Hamers) kan de boerderij van Mieke Hamers pachten.
Via een omweg woonde daarmee na bijna tweehonderd jaar weer een nazaat van de
eigenaar uit 1748 op de boerderij. De familie Van Rijswijk kan de boerderij later in eigendom
verwerven.
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Hoofdstuk 35

In de Winkelsehoek

De hoeve van Jan van Oeckel
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Nycholaus van Berkel
Beschrijving van de hoeve
Jan, zoon van Wouter van Oeckel, staat in het cijnsregister van 1380 genoemd voor een
post van 15,5 oude schelling. Daarnaast betaalt hij ook nog negentien nieuwe schellingen
voor heide bij Giersbergen. Hij is een zoon van Wouter van Oeckel en Margriet Godschalck
Roesmont. De vader van Margriet verdeelde in 1315 twee hoeven, waarvan er één in bezit
kwam van de Tafel van de Heilige Geest in 's-Hertogenbosch (zie hoofdstuk 51). De hoeve
van Jan van Oeckel grensde aan deze twee hoeven van Godschalck Roesmont
.
In 1422 of 1423 draagt Aert Willem vander Staeck een stuk land over aan Peter Collaert, zijn
schoonzoon. Hij verklaart daarbij dat dit stuk land afkomstig is uit een goed dat eerder van
Aert Jan van Oekel was en dat hij gekocht had van de diens erfgenamen.
Jan Jan van Oeckel verkoopt in 1422 de helft van een erfpacht van vijf lopense rogge aan
Jan Michiel Leeuwen uit een hoeve die deels van hem was. Die hoeve was afkomstig van
zijn vader Jan Wouter van Oeckel die hem op zijn beurt in erfpacht had verkregen van
Gherijt van Berkel. De andere helft van deze erfpacht was in bezit van Jacop Hessel Jacops
zoen.
In 1433 draagt Aert zoon van Aert Jan van Oeckel zijn deel in een goed met timmeringen,
gelegen in Udenhout, over aan Aert Willem vanden Stake. Daarmee is de hoeve aan het
Winkel helemaal uit handen van de familie Van Oeckel geraakt.
De vermelding van Gherijt van Berkel in 1422 legt een relatie met de waarschijnlijk oudste
vermelding van deze hoeve in het cijnsregister van 1340. In dat register betaalt Nycholaus
de Berkel dezelfde 15,5 oude schellingen die Jan Wouters van Oeckel in 1380 voor zijn
rekening neemt. In beide registers van 1340 en 1380 komt dit bedrag maar één keer voor.
Verder pleit nog voor deze gang van zaken dat bij de vermelding in het cijnsregister van
1340 staat dat Nycholaus de Berkel de cijns betaalde voor de hereditate Mette Petri.
Bovendien betaalt hij ook de 19 nieuwe schellingen voor heide bij Ghiersberge. De
inschrijving van Jan van Oeckel in 1380 heeft eveneens de toevoeging de hereditate Mette
Petri. Hoewel er (nog) geen bronnen zijn die aantonen dat deze hoeve van Nicolaes van
Berkel in bezit is gekomen van Jan Wouter van Oeckel zijn de bewijzen wel heel sterk.
In 1381 verkoopt Gerit van Berkel een pacht van 5 mud rogge aan Jacob vanden Hoevel.
Die pacht moet betaald worden uit een hoeve van Jan Wouters van Oeckel. Dat is de tweede
verwijzing naar de verkoop van de hoeve aan het Winkel door Gerit, zoon van Nicolaas van
Berkel, aan Jan Wouters van Oeckel. De vijf mud rogge moest Jan zeer waarschijnlijk
betalen als erfpacht aan Gerit van Berkel. Gerit verkoopt deze erfpacht nu door aan Jacob
vanden Hoevel.
Het feit dat de erfpacht van vijf mud (of lopense) rogge in 1422 al in tweeën was gedeeld
wijst er op dat de oorspronkelijke hoeve op dat moment al gesplitst is. Het cijnsregister van
1448 laat dan ook een verdeling zien van de post van 15,5 oude schelling in drie posten. Een
daarvan betaalt Bartholomeus de zoon van Peter Metten die Wagenmaker, namelijk vier
oude schellingen en 3,5 penning. Zijn deel kwam uit het bezit van Elisabeth, de weduwe, en
de kinderen van Peter Henrick Collaert, en daarvoor van de eerdergenoemde Jan Michiel
Leeuwen.
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De andere twee posten betaalt Katharina de weduwe van Aert Willem vander Staeck,
namelijk acht oude schellingen en drie penningen en drie oude schellingen. Zij betaalt het
deel van haar man en het deel dat eerder betaald werd door Jacob Hessels.
Samen bedragen deze drie posten vijftien schellingen en 6,5 penning. Dat is bijna exact de
cijnspost van 1380.
In 1505 is er sprake van wanbetaling van 1,5 mud rogge uit de vijf mud rogge van 1381. De
helft van de hoeve, die nu als één hoeve wordt beschouwd, is dan in handen van Willem
Appels. Hij is getrouwd met Elisabeth vanden Loe, kleindochter van Aert Willem vanden
Staeck. Willem is zijn verplichtingen niet nagekomen en zijn hoeve wordt nu verkocht. In
eerste instantie aan Luijtgart, de natuurlijke dochter van Willem Scilder. Zij verkoopt deze
hoeve later dat jaar door aan Jan Gijsbrecht Lambrechts van Gorcum die daarmee de
nieuwe eigenaar wordt. Hij komt dan in bezit van het zuidelijk deel van de oude hoeve aan
het Winkel.
Uiteindelijk leidt het er toe dat de hoeve van Jan Wouter van Oeckel in tweeën is gesplitst.
Het noordelijk deel van deze hoeve komt in het midden van 16de eeuw in bezit van de
erfgenamen van Embrecht Goessen Emberts vanden Borch.
Het cijnsregister van 1522 geeft een genuanceerder beeld van de bezitsverhoudingen. Er
zijn meer cijnsbetalers dan in 1448 door verdere verdeling van de landerijen tussen
erfgenamen.
De scheiding zien we tot op heden terug in het landschap. De steeg die onder
Winkelsestraat 27 naar het oosten loopt, is de scheiding tussen de noordelijke helft en de
zuidelijke helft van de oude hoeve van Nycholaus van Berkel uit 1340.
Winkelsehoek
Op de landerijen van de hoeve van Jan Wouters van Oeckel staan thans twee woningen.
Beide zijn nog niet zo oud.
Winkelsestraat 27
De woning Winkelsestraat 27 van de familie Heijmans is omstreeks 1990 gebouwd ter
vervanging van een oude boerderij.
De boerderij komen we tegen in een erfdeling uit 1800 als de kinderen van Hendrik Peter
Heijmans en Catalijn van Laarhoven de erfenis van hun ouders delen. Zoon Cornelis krijgt
het huis, schuur en schop op het Winkel. Cornelis blijft net als zijn broer Martinus ongehuwd.
Als die laatste in 1848 overlijdt wordt de omvangrijke erfenis gedeeld tussen de neven en
nichten. De boerderij Winkelsestraat 27 wordt geërfd door neef Jan, die echter enkele
maanden na zijn oom kwam te overlijden. Zijn weduwe Adriana van den Bijgaart en de twee
minderjarige kinderen Peter en Adriaan volgen hem op. Thans wonen er Frank en Petra
Heijmans. Frank is een achterkleinzoon van Peter.
Winkelsestraat 29
Ook de naastgelegen boerderij zal afkomstig zijn uit de familie Heijmans. Deze boerderij
komt voor in een erfdeling uit 1790. Cornelis van de Pas en zijn zwager Jan Hendrik van
Iersel, getrouwd met Petronella van de Pas, delen dan de erfenis van ouders Nicolaas van
de Pas en Maria Peter Heijmans. In de erfenis zijn twee boerderijen te verdelen: de hier
besproken van nummer 29 en die op nummer 33. Cornelis van de Pas krijgt de boerderij op
nummer 29 toebedeeld. De boerderij is het stamhuis van de Biezenmortelse familie Van de
Pas.
Ook op het adres Winkelsestraat 29, waar jarenlang de familie Van de Pas – Mathijssen
boerde, wordt tegenwoordig geen vee meer gehouden. De ongehuwde broers Frans en
Harrie waren de laatsten die er een landbouwbedrijf exploiteerden. Na de verhuizing van
Harrie werd de oude boerderij in 2012 gesloopt en vervangen door een nieuw gebouwde
langgevelboerderij zonder agrarische bestemming.
Tegenwoordig woont er een nicht van Frans en Harrie, de familie Mathijssen – van de Pas.
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Hoofdstuk 36

In de Winkelsehoek

De hoeve van Arnold Hoernkens
Vroegste vermelding
1406
Vroegst bekende eigenaar
Arnold Hoernkens
Beschrijving van de hoeve
Over deze hoeve zijn weinig akten terug te vinden. In de opwinningsakte uit 1406, waarin
Bruisten Bruisten Jan in bezit komt van de hoeve van Henrik van Haaren (hoofdstuk 27),
staat als buurman aan de noordzijde de hoeve van Aert gheheijten Hoernkens genoemd. Tot
op heden is dat de vroegste vermelding van deze hoeve in de Winkelsehoek. In 1424 wordt
Aert Hoernkens opnieuw als buurman genoemd van de hoeve van Jan van Haren.
Als Peter Henric Collart in 1433 een erfpacht belooft aan Walter Henric Ghiboijs, doet hij dat
uit een onderpand op het Winkel, dat grenst aan Jannijs Hoernkes.
In 1449 verwerven Gijsbert van den Broeck en Joannes Hendrick Vendijcs een halve hoeve
van Gerit Hoernken. Hij had die hoeve van zijn moeder Katharina, weduwe van Jan
Hoernken, dezelfde dag verkregen. Deze hoeve ligt op het Winkel aan de oostkant. In de
akte staan de belendingen beschreven. Aan de oostgrens ligt het goed van Jan Henrick en
Jan Gerard Vendijck (de oude hoeve van Jan Stempel, hoofdstuk 26) en daar tegenover aan
de westzijde ligt een straat en een goed van Gijsbert vanden Broeck. Aan de noordzijde ligt
het goed van de kinderen van wijlen Aert vanden Staeck en Bartel de Wagenmaker
(hoofdstuk 35). In het zuiden grenst deze hoeve aan bezit van Gijsbert vanden Broeck.
Bij deze hoeve horen nog enkele andere percelen die verspreid lagen in Udenhout en
Biezenmortel, namelijk de helft van een hooibeemd in den Brand, een wei bij de Groenstraat
(nu Biezenmortelsestraat) en een wei aan Roelkensdijk.
De andere helft van de hoeve is in het bezit van Willem Lambrecht van Beerze en Peter
Hendrik Keelbreker, getrouwd met Aleijt Lambrecht van Beerze. Zij verkopen hun helft in
1437 aan Jan Jan Roelof vanden Venne.
Het cijnsregister van 1448 vermeldt de cijnsposten die zowel Jan Jan Roelof vanden Venne
als Katharina, weduwe van Joannes Arnold Hornken, moeten betalen: beide hetzelfde
bedrag van elf oude penningen en een oort voor hun bezit van een weiveld op die riedonc,
ten noorden van de Biezenmortelsestraat. Deze vermelding laat zien dat de hoeve op het
Winkel inderdaad is gesplitst in twee gelijke delen.
De nieuwe bezitsverhouding van de twee helften leidt er toe dat de drie nieuwe eigenaren de
hele hoeve gingen verdelen. Het is goed mogelijk dat de perceelverdeling onvoordelig was
waardoor het moeilijk was om de landbouwgrond optimaal te benutten en te bewerken.
Mogelijkerwijs lagen de percelen die Gijsbert vanden Broeck in deze hoeve bezat niet bij zijn
hoeve op Hooghout en wilde hij ze daar toevoegen. Hoe het ook zij, in 1450 volgde een
verdeling van deze hoeve onder de drie nieuwe eigenaren.
Gijsbert van den Broeck en Jan Jan Roelofs vanden Venne krijgen de meeste percelen van
deze hoeve in handen. Gijsbert vanden Broeck voegt ze toe aan zijn hoeve op het Hooghout,
later de Gasthuishoeven, bakermat van Huize Assisië. Jan Jan Roelofs vanden Venne en
daarna zijn erfgenamen blijven nog een tijdlang eigenaar van zijn percelen op het Winkel.
Geleidelijk komen de onderdelen in handen van andere eigenaren.
In 1539 verdelen de kinderen van Henrick Jan Henrick Witlocx de nalatenschap van hun
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ouders en dan blijkt dat zij het grootste deel van deze percelen in bezit hebben.
Hoewel de bronnen spreken van een hertogcijns die uit deze hoeve betaald moest worden,
is er in het cijnsregister van de hertog nog geen spoor van deze hoeve teruggevonden.
Jammer, want zo is het moeilijk vroegere vermeldingen van deze hoeve terug te vinden.
Er is nog wel een akte uit 1382 waarin Aert Hoernken die de helft van 1 bunder beemd
verwerft van Ghijsbrecht Henrick Smyetssoen van Karichoven. Deze vermelding heeft zeer
waarschijnlijk betrekking op de eerder genoemde hooibeemd die in de akte van 1449 wordt
genoemd. Het is daarom goed mogelijk dat deze hoeve in 1340 al bestond, maar er zijn tot
op dit moment geen documenten die dat met zekerheid kunnen aantonen.
“In den hoek”
Op de locatie van de hoeve van Arnold Hoernken staan momenteel twee boerderijen:
Winkelsestraat 31 en 33.
Winkelsestraat 31
De boerderij van nummer 31 is in de achttiende eeuw in bezit van Aart Peijnenburg en zijn
vrouw Maria Jan Brekelmans. Aart is op 18 augustus 1722 in Udenhout begraven. Als de
weduwe in 1725 hertrouwt met Jan van der Sterre staat ze het vruchtgebruik (de tocht) af
aan haar kinderen Elisabeth en Jan. Laatstgenoemde Jan Peijnenburg verkoopt in 1794 zijn
gedeelte aan zijn zwager Arnoldus van Zon, de man van Elisabeth. Het gaat dan om een
huis, schuur, schop, paardenstal en aangelegen erf van acht lopense. Bij de koop zijn ook
nog verschillende percelen grond begrepen, waaronder enkele percelen “nieuw erf”. Dat zijn
percelen grond die voorheen tot de Haarense gemeint behoorden en die al in 1698 door het
Haarense dorpsbestuur verkocht waren. Het waren destijds tien blokken van één bunder
groot. Die percelen lagen op het Winkel grofweg tussen de boerderijen van Alex Bertens aan
de Winkelsestraat 8 en W. de Groot aan de Gommelsestraat 8. In 1807 vond opnieuw een
verkoop van grond plaats uit die gemeint. Deze gronden waren alle gelegen aan de
Winkelsestraat en werden aangekocht door de eigenaren van de nabij gelegen hoeven aan
de overzijde van de weg. Pas na deze periode werd aan die kant van de Winkelsestraat
gebouwd. Tegenover Winkelsestraat 29 en 31 werden twee bakhuizen gebouwd en later ook
enkele burger-/arbeidershuizen.
Arnoldus van Zon verkoopt de boerderij op een publieke verkoping in 1815. De eerste koop
is dan een huis, stal, schuur, schop buitenstalling, bakhuis met hof, groes en teulland
gelegen op het Winkel. Het totaal bestaat uit 12 kopen. Verschillende kopen hebben een
veldnaam gekregen zoals de al eerder genoemde Nieuw Erven, de Negen Lopense, Den
Doesburg, het Hofakkerke, Den Engel, de Meuwisse en het Klein Veldeke. Kopers van het
geheel zijn de gebroeders Cornelis en Martinus Heijmans. Via hun nicht Hendrina Heijmans,
die trouwt met Cornelis Martens, komt het in die familie terecht. Deze tak van de familie
Martens sterft in de twintigste eeuw uit. Piet van den Tillaard en zijn zus Cato Kuijpers – van
den Tillard (volgens de geboorteakte met een andere schrijfwijze van de achternaam)
kunnen in 1913 de boerderij verwerven. Cato trouwde in 1917 met Frans Kuijpers en ging op
Scheurenhoeve wonen. Piet trouwde in 1919 Leentje van de Ven, weduwe van Christiaan
Denissen, en kon later het deel van zijn zus overnemen. Door het huwelijk van zijn
(stief)dochter Pietje met Peer Bertens komt de boerderij in de familie Bertens terecht.
De oude boerderij aan de Winkelsestraat 31 is in april 2017 gesloopt en vervangen door een
nieuwe boerderijwoning, bewoond door de familie Patrick Bertens – Mutsaars
Winkelsestraat 33
De andere boerderij, Winkelsestraat 33 komt voor in een akte uit 1786 als de erfgenamen
van Goijaard Adriaan de Jong verschillende onroerende goederen verkopen aan Cornelis
Nicolaas van de Pas ten behoeve van zijn moeder Maria Peter Heijmans, de weduwe van
Nicolaas van de Pas. Het gaat dan om een huis, schuur, schop met aangelegen erf, weiland
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en akkerland op het Winkel, genaamd “In den hoek”. Bij de koop waren ook enkele losse
percelen grond begrepen zoals den Langen Acker en het ackerke. De koopsom voor het
geheel was 610 gulden. Op dezelfde dag verkopen de erven De Jong ook nog een perceel
nieuw erf van zes lopense voor de som van 580 gulden aan de weduwe Van de Pas.
Enkele jaren later wordt de boerderij betrokken in de erfdeling tussen Cornelis van de Pas en
zijn zwager Jan Hendrik van Iersel als man van Petronella van de Pas, beiden kinderen van
Nicolaas van de Pas en Maria Peter Heijmans. Jan Hendrik van Iersel krijgt de boerderij
Winkelsestraat 33 toebedeeld. Het huwelijk blijft kinderloos en de rentenier Jan Hendrik van
Iersel verkoopt in 1815 onroerend goed aan zijn zwager Van de Pas en aan zijn broer en zus
Adriaan en Hendrina van Iersel. Die maken vervolgens in 1822 een onderverdeling waarbij
Cornelis van de Pas de boerderij Winkelsestraat 33 krijgt toebedeeld. Later komt de boerderij
terecht bij zijn kleinkinderen: de ongehuwde broer en zus Cornelis en Cornelia van de Pas.
Vervolgens is Arnoldus Verhoeven uit Tilburg eigenaar, opgevolgd door zijn dochter Cornelia
die trouwt met Antonius Kolen, afkomstig van de Tongerlose Hoef in Tilburg.
De boerderij Winkelsestraat 33 wordt thans bewoond door Jan en Annie van Roessel –
Kolen. De boerderij is in gebruik als boomkwekerij. De bedrijfsgebouwen zijn behalve voor
de boomkwekerij ook in gebruik voor caravanstalling en als stalling voor Trikeverhuur, het
bedrijf van zoon Anton.
Brand
Daags voor Pinksteren 1888 voltrok zich een ramp op ’t Winkel. Op die dag waren kinderen
achter de boerderij in de Winkelsehoek, waar nu de familie Van Roessel – Kolen woont,
bezig met vuur te spelen vlakbij de musterdmijt. De mijt vatte vlam. De vonken vlogen door
de lucht. De boerderij stond spoedig in lichterlaaie en ook de drie boerderijen waar nu de
families Bertens, Mathijssen – van de Pas en Heijmans wonen, brandden tot de grond toe af.
De Udenhoutse brandweer rukte, voor die tijd, snel uit. Helaas bleef de oude brandspuit op
twee wielen, die met mankracht getrokken moest worden, halverwege in de modder steken.
Een behulpzame boer spande toen zijn paard voor de brandspuit en verder ging de karavaan
richting ’t Winkel maar de brandweer kon niet verhinderen dat in totaal vier boerderijen
afbrandden. De schade werd geschat op 30.000 gulden.
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Hoofdstuk 37

Op de T-splitsing van Kuil en Kuilpad

De Kuil
Vroegste vermelding
1454
Vroegst bekende eigenaar
Willem Wijtman Willem Grieten
Beschrijving van de hoeven
De Kuil, in tegenstelling tot wat het woord tegenwoordig betekent, is een hoger gelegen
gebied dat naar het oosten toe langzaam afloopt. Langs de Kuil zijn dan ook enkele hele
oude hoeven te vinden en er liggen grote akkers. Verderop naar het oosten zijn de landerijen
voornamelijk beemden en weiland, zoals in het ontginningsblok van Diederik vanden Venne
uit 1306. De boerderijen in de Kuil concentreren zich op het knooppunt van paden: De kuil en
het Kuilpad.
Daar zijn drie hoeven te identificeren.
De hoeve van Jan die Bont
Op de plattegrond Kuil 1
Een akte uit 1528 noemt Jan die Bont en zijn vrouw Katelijn als eigenaren van een hoeve
inden cuijl die in 1528 eigendom is van Jan die Mulder en zijn vrouw Jenneke. In deze akte
wordt een erfpacht afgelost, vandaar dat hij hier nog genoemd is.
Peter Peter Vannis trouwt met Aleidis Jan de Bont en mogelijk komt daar zijn bezit in de Kuil
vandaan. De kinderen van Peter Vannis delen de hoeve in vijf gelijke delen. Zijn zonen
Cornelis, Peter en Jan verkopen in 1501 en 1503 hun eenvijfde deel in die hoeve aan Jan
Jan de Molder, hun zwager. Uiteindelijk verkoopt Jacob Jan de Molder, getrouwd met
Kathelijn Peter Vannis, in 1514 zijn eenvijfde deel van de hoeve aan zijn broer Jan. Jan Jan
de Molder bezit nu de hele hoeve.
Na het overlijden van Jan Jan de Molder komt de hoeve in bezit van zijn vier kinderen. Zoon
Jan verkoopt in 1556 zijn eenvierde deel aan zijn twee zwagers Jan Damen en Willem Gijb
Zegers en zijn neef Jan Adriaan Hessels, zoon van Adriana Jan Jan de Molder
Hoeve Wouter Loer
Op de plattegrond Kuil 2
Wouter Wouter Loer belooft in 1495 zijn buurman een mud rogge, elk jaar te betalen als hij
terugkomt van waarschijnlijk een bedevaart naar Rome. Wouter gaat die pacht betalen uit
een huis en hof in den cuul met een oppervlak van een mudzaad, dat is circa 2 bunder. Deze
hoeve ligt naast de kinderen van Peter Vannis en aan de andere kant een weg.
Bijna tien jaar later verklaart Marten, zoon van wijlen Daniel Piers, dat Wouter Wouter Loer
hem heeft betaald voor een huis, schuur en andere timmeringen (gebouwen) met landerijen
in den cuijl tussen twee gemeijn stege aldaer ter broeckwairt lopende. Een mooie
situatieschets die nog steeds herkenbaar is: daar liggen nu in de punt Kuil 25A en 25B.
Aangezien Wouter Loer ook de derde hoeve in de Kuil bezat gaat daar het verhaal over de
beide hoeven verder.
Hoeve Daniel Daniel Piers
Op de plattegrond Kuil 3
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Op 2 april 1454 verkoopt Willem de zoon van Wijtman Willem Grieten zijn hoeve in de Kuil
aan Daniel Daniel Piers. De kern vormt het huis met de bijbehorende grond, die vier bunder
groot is. Daarbij zijn in de koop nog diverse andere percelen begrepen, die daarna ook weer
deels van de hand worden gedaan. Mogelijk dat een akte uit 1400 hier nog aan vooraf gaat.
In die akte geeft Aert Herman Loyr eenzevende deel van een hoeve in erfpacht aan Wijtman
zoon van wijlen Willem Grieten van Tilborch, vader van de hiervoor genoemde Willem.
Marten, de zoon van Daniel Daniel Piers, verkoopt in 1485 de hoeve na het overlijden van
zijn vader aan Wouter Wouter Loers. Volgens de beschrijving van de buren lijkt het er opdat
de hiervoor beschreven tweede hoeve in de Kuil hier al bijhoort: het zijn Peter Vannij en Aert
van Eersel. Het oppervlak van deze hoeve is dan 2,5 mudzaad, dat is circa vijf à zes bunder.
Het is in 1520 als de kinderen van Nicolaas Gerard Elias de Meijer hun erfenis gaan
verdelen. Hun moeder was Elisabeth, dochter van Wouter Wouter Loer. Nicolaas de Meijer
was twee keer getrouwd en de kinderen uit zijn huwelijk met Elisabeth Loer krijgen de hoeve
in de Kuil. In 1548 verdelen de twee schoonzonen van Nicolaas de Meijer de buit. Jan Jan
van den Pasch krijgt de hoeve in de Kuil die dan 3,5 mudzaad oppervlakte bedraagt. Dat is
dan de een mudzaad van de kleine hoeve van Wouter Loer en de 2,5 mudzaad van de grote
hoeve van Wouter Loer in een. Jan Goijaert Willem Smolders krijgt een hoeve die in de
Berkhoek te situeren is. (hoofdstuk 59)
In de 17de eeuw raken de hoeven wat meer versnipperd.
Buurtschap de Kuil
Het buurtschap de Kuil op de T-splitsing met de Kuilpad ademt nog de sfeer van toen, de
kleine paadjes, de boerderijen dicht op elkaar.
Kuil 25
Boerderij Kuil 25 is bij de start van het kadaster eigendom van Adriaan Jan Verhoeven.
Enige tijd is de boerderij eigendom van Jan Verhoeven, gehuwd met Jans Willems, een zus
van de drie broers Willems die buur waren op Kuil 27. Jan overlijdt jong, in 1901, waarna
Jans met haar zoon Kobus naar de Groenstraat verhuist; Kobus (Sjaak) wordt later pastoor
te Sterksel. De boerderij komt dan in bezit van Adrianus Verhoeven, gehuwd met Elisabeth
(Betje) Bertens. Adrianus is opgegroeid op de boerderij aan de Loonse Molenstraat, of liever
gezegd vooraan links in de Groote Steeg, waar Harrie Vermeer woonde en die later is
afgebroken. Adrianus heeft een broer Willem, die vrijgezel is, die woont in de
Kreitenmolenstraat in de middelste van drie woningen onder één kap naast de
schoenmakers de gebroeders Van de Wouw. Maar Willem is bijna altijd op de Kuil 25 te
vinden.
Adrianus Verhoeven en Elisabeth Bertens krijgen twee kinderen, Maria Wilhelmina die in
1913 trouwt met Antonius Vermeer uit Haaren en ook in Haaren gaat wonen, en Johannes,
in het dorp bekend als Jan van Betjes. Van hem gaat de boerderij over op zijn zoon Jos
Verhoeven. Jos verkoopt in 1965 zijn boerderij aan de gemeente Udenhout en verplaatst zijn
bedrijf naar de Flevopolder. De gemeente verkoopt de boerderij door aan Harrie Klijn, zoon
van Lenard Klijn die boerde aan de Slimstraat maar de boerderij verkocht aan de gemeente
ter ontsluiting van de te bouwen wijk Drieshof. Harrie Klijn krijgt bij de aankoop van de
gemeente toestemming om de voormalige bedrijfsruimte, waar Jos Verhoeven kippen
mestte, om te bouwen tot een woonruimte voor zijn ouders Lenard Klijn en Bertha van der
Meijden, Kuil 25A. In 1984 vertrekken Harrie Klijn en echtgenote naar Bladel en verkopen de
woningen die sindsdien vele eigenaars hebben gekend. Thans woont op nummer 25 de
familie De Boer en op 25A heeft Wim, zoon van Piet (van Kees) van Strijdhoven, een
boomkwekerij.
Als Jos Verhoeven na zijn huwelijk op de boerderij komt, trekt vader Jan van Betjes met de
nog thuiswonende kinderen naar de overkant van de straat. Oudste dochter Lies trouwt als
laatste met Jan Beijer en zij blijven op de boerderij, waar Lies nog altijd woont.
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Filosoof Cornelis Verhoeven is geboren op de boerderij Kuil 25 als zoon van genoemde Jan
van Betjes.
Kuil 27
De boerderij Kuil 27 is bij de start van het kadaster in 1832 eigendom van Cornelis Heijliger
Verhoeven en daarna van Peter Verhoeven. In 1919 wordt de boerderij verkocht aan Hannes
Willems, die daarvoor samen met twee broers de boerderij al huurde. Willems verkoopt tien
jaar later de boerderij aan Petrus van Strijdhoven. Van hem gaat de boerderij over op zijn
zoon Jan van Strijdhoven, getrouwd met Miet van der Velden. Aanvankelijk woont broer
Kees van Strijdhoven bij Jan in, maar bij zijn trouwen liet hij Kuil 23 bouwen.
Op Kuil 27 volgt zoon Piet zijn ouders op. Bij de overname door Piet is de boerderij gesplitst
in twee woningen, Kuil 27 en Kuil 27A, zodat Jan en Miet van Strijdhoven kunnen blijven
wonen. Nu woont op Kuil 27 Mark van Strijdhoven, die op Kuil 27.01 zijn bedrijf Beter Groen
heeft, en op Kuil 27A Hans van Strijdhoven, die daar zijn bedrijf Boomkwekerij De Kuil heeft.
Mark en Hans zijn zonen van Piet (van Jan) van Strijdhoven.
Kuil 40
Boerderij Kuil 40, aan de overkant van de straat, is in 1832 eigendom van Adriaan,
Johannes, Jozijna en Lucia Vermeer. Het blijft in de familie Vermeer tot in 1935 Jan Vermeer
de boerderij verkoopt aan Nölleke (Arnoldus Cornelis) Stokkermans. De hoeve gaat over op
zijn zoon Nilliske Stokkermans. In 1973 wordt de boerderij verkocht aan Jan Pallandt, die
een bedrijf in rioolvoorzieningen heeft. De woning is nu eigendom van zijn kinderen.
Kuilpad 10
Net als Kuil 40 is bij het begin van het kadaster ook de woning Kuilpad 10 eigendom van de
familie Vermeer, van Jan Adriaan Vermeer. De woning blijft lange tijd in de familie,
achtereenvolgens van Peter Vermeer, de broers Cornelis, Jacobus, Petrus en Johannes
Vermeer, Jan Vermeer samen met zijn broer Petrus, pastoor te Hapert. De woning is midden
twintigste eeuw eigendom van gemeentesecretaris Pieter Vermeer en zijn zus Wilhelmina,
getrouwd met Josephus Sweens, burgemeester van achtereenvolgens Gilze-Rijen, Dongen
en Helmond. Zij verkopen in 1965 de woning aan kunstenaar Ben Mulder. Sinds 1984 zijn Ad
Dekkers en Mimi van Uden eigenaar.
In de tijd dat Lies Beijer – Verhoeven over de Kuilpad naar school liep, woonde op Kuilpad
10 broer en zus Jaoneske en Jenneke (van) Beerendonk. Soms klopte Jenneke ’s morgens
bij het naar school gaan tegen het raam. Dan renden de kinderen om er als eerste te zijn. De
eerste kreeg een fles mee om bij de Spar in de Groenstraat te laten vullen met Samos
muskaatwijn. Dat leverde ’s avonds een dropje op, een sepke.
Later woonden er Willem Vos en Janske Oerlemans die er hun gouden bruiloft mochten
vieren.
Korte Dreef
Bij een van de kadasterinschrijvingen wordt de woning gelegen aan de Kuilpad omschreven
als gelegen aan de Korte Dreef. Gezien vanaf de Slimstraat was de destijds eerste weg
rechts de Kuilpad ofwel de Korte Dreef. En verderop lag de Lange Dreef, helemaal
doorlopend tot aan de Schoorstraat.
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Hoofdstuk 38

Kuil richting Schoorstraat

Het goed van Diederik vanden Venne
Vroegste vermelding
1306
Vroegst bekende eigenaar
Diederik vanden Venne
Beschrijving van de bezittingen
In 1306 krijgt Diederik vanden Venne uit Berkel 24 bunder land van de Abdij van Tongerlo in
erfpacht. Hij moest daarvoor jaarlijks 14 pond zwarte tournooisen en 12 kapoenen betalen op
Maria Lichtmis. Dat goed kwam later in handen van waarschijnlijk zijn nazaat Herman
Venman en diens erfgenamen. De Tongerlose cijnsregisters van 1362 en van 1385 laten
zien dat de Hermannij Venman en zijn erfgenamen en cijnsopvolgers dezelfde 14 ponden en
12 kapoenen moesten betalen.
In een Bossche schepenakte uit 1369 verdelen enkele personen het broek van Herman
Venmans: Nycolaus zoon van wijlen Mathias de Baerle, Arnoldus de Molnere en Wolterus
vanden Laer voor Wolterus Petri vanden Laer. Deze verdeling van het broek leidt pas in
1430 tot aanpassing van de registratie in de Tongerlose cijnsregisters. In het register dat in
dat jaar nieuw wordt aangelegd staat dat de helft van de cijns wordt betaald door Nycholaus
de Baerle, namelijk zeven ponden en zes kapoenen. De andere helft is dan al onder vele
andere cijnsbetalers verdeeld. De pastoor van Tilburg betaalt twee ponden, zes schellingen,
acht penningen en twee kapoenen. Voor het overige zijn er dan nog vijf andere cijnsbetalers
die allemaal een cijns betalen die eerder werd betaald door Katherine Multoris (de Molder).
Zij betalen gezamenlijk vier ponden, bijna 5,5 schelling en vier kapoenen. Dat alles opgeteld
komt bijna aan het bedrag dat in 1306 is afgesproken, ook de twaalf kapoenen. Er missen
bijna acht schellingen.
In de bronnen zijn al deze personen terug te vinden als eigenaren van grond in en rond de
Kuil. Dat betekent dat het goed van Diederik vanden Venne daar gezocht moet worden. Het
is lastig te bepalen waar de percelen precies gelegen hebben. Daarvoor is meer onderzoek
mogelijk. Maar op basis van wat de bronnen nu prijs geven ligt het gebied tussen het Kuilpad
en de sloot/beek die langs boomkwekerij Udenhout loopt. Het gebied strekt zich uit vanaf
Kuil 48 (poezen en honden hotel) tot aan de Schoorstraat en het tracé van het verlengde van
de Korenbloem. De percelen in dat hele gebied betaalden cijns aan Tongerlo. De
oppervlakte van die rechthoek is ongeveer 24 bunder.
De abdij van Tongerlo legde de paden aan die het gebied toegankelijk moesten maken. In de
bronnen is herhaaldelijk sprake van de weg die de abt heeft aangelegd. Die weg is wat we
nu de Kuil (in de bronnen ook een enkele keer Kuijlschestraet genoemd) noemen en
waarschijnlijk ook het Kuilpad (cuijelsche stege in 1498). Dat laatste pad kan ook door de
eigenaren van de percelen in het gebied zijn aangelegd om ze goed bereikbaar te maken.
De beemden, weilanden en broekvelden in dit gebied komen in bezit van de hoevenaars die
hun boerderij en akkerlanden rondom de Kuil hebben.
Kuil 48
Van oudsher was het goed van Diederik vanden Venne geen boerderij, maar grond die hij
beschikbaar had en die hij wellicht verhuurde.
Ook bij de start van het kadaster in 1832 stond er nog geen woning.
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In 1885 is Willem Burgmans eigenaar en hij bouwt op de huidige locatie Kuil 48 een boerderij,
die in 1886 bij het kadaster ingeschreven staat. Willem Burgmans is de echtgenote van
Maria Beunis en via zijn vrouw is hij eigenaar van Houtsestraat 2 (zie hoofdstuk 5). Willem is
voorts eigenaar van de woning Slimstraat 45. Hij heeft dus drie woningen. Zijn dochter Maria
Burgmans is getrouwd met de uit Berkel afkomstige Pieter Piggen. Zij erven in 1889 alle drie
genoemde woningen.
Pieter Piggen en Maria Burgmans hebben vier kinderen. De ongehuwde broer Sjef en zus
Jans komen wonen in de Slimstraat 45. Houtsestraat 2 wordt eigendom van Marinus, die
priester is. De boerderij aan de Kuil 48 wordt voor zoon Willem Martinus Piggen.
Willem Piggen trouwt Antonia Vermeer. Ze krijgen zes kinderen, waarvan er een op jonge
leeftijd overlijdt. Hun ongehuwde kinderen Pieter en Marie komen te wonen in de woning van
hun ome Sjef en tante Jans aan de Slimstraat 45. Dochter Jet huwt Jos van Gils en gaat
boeren aan de Houtsestraat 2. Zoon Harrie blijft boeren op de Kuil 48. Hij huwt Mien Bertens.
De boerderij Kuil 48 blijft daarna nog een generatie in de familie Piggen en wordt vervolgens
verkocht. Nu is er hondenpension ’t Kuiltje gevestigd.
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Hoofdstuk 39

Vooraan de Slimstraat

Ten Plas
Vroegste vermelding
1405
Vroegst bekende eigenaar
Goessen vanden Hezeacker
Beschrijving van de hoeve
Het kruispunt van Slimstraat, Kreitenmolenstraat, Groenstraat en Schoorstraat vormt nu de
kern, het centrum van Udenhout. Het gebied rondom dit kruispunt is eeuwenlang aangeduid
met de naam Kruisstraat, cruijsstraet in de bronnen. In dit centrum van Udenhout liggen op
een steenworp afstand van elkaar het voormalige gemeentehuis, de kerk en in vroeger tijden
ook de school voor de Udenhoutse jeugd.
Het is vreemd om je voor te stellen dat in het midden van de middeleeuwen hier nauwelijks
bewoning aanwezig was.
Voorzover nu na te gaan is, was dat kruispunt helemaal zonder gebouwen. Het is mogelijk
dat er een of twee boerderijen van de Kleine Strijdhoeve hebben gestaan, maar dat is
helemaal niet zeker. Een van de eerste gebouwen die hier verscheen was de kapel die in
1474 is gebouwd (zie hoofdstuk 40). Het is waarschijnlijk dat er toen ook een boerderij stond
op de plaats waar nu bakkerij Van Iersel is gevestigd. Dat was een boerderij, een hoeve die
in de bronnen soms de naam Inden Plasch meekrijgt. Aan de overkant van Ten Plas, aan de
noordkant van de Slimstraat, was het natter dan aan de zuidelijke kant. Daar liepen ook
enkele stroompjes waarvan er een op de kadasterkaart van 1832 naar de Slimstraat loopt en
daar verdwijnt. Het is ergens op die plek waar de plas lag, die in de bronnen enkele keren als
plaats wordt genoemd. De percelen ten noorden van de Slimstraat waren ook bijna allemaal
weilanden en beemden. Ze behoorden bij de boerderijen die ten zuiden van Slimstraat lagen.
In 1454 staat Hilla Huibert Steenwech een hoeve in Udenhout af aan haar zoon Jan, uit haar
huwelijk met Wouter Hacken, en Gooswijn, uit haar huwelijk met Engbrecht vanden
Hezeacker. Jan Wouter Hacken doet meteen afstand van zijn helft aan Lambert Corstiaen
van Doernen, maar zijn halfbroer Gooswijn vernadert die helft en komt zo in het bezit van de
hele hoeve. Gooswijn was getrouwd met een dochter van deze Lambert van Doernen.
Op 24 mei 1460 verkoopt Wouter de zoon van wijlen Engbert vanden Hezeacker aan zijn
zoon Engbrecht een huis en landerijen aan die Cruijsstraet. Dit huis lag tussen bezit van Jan
Stert en Huibert Steenwech. Hierbij hoorde een wei die aan de andere kant van de straat lag.
In deze akte staat een hele lijst namen van personen van wie Wouter dit huis had verkregen.
Deze hoeve met wei aan de overkant van de straat blijft lang herkenbaar in de bronnen.
Later blijkt dat deze hoeve aan de Slimstraat lag, ter hoogt van nr. 21. Buurman Huibert
Steenwech zou de vader of broer kunnen zijn van Hilla Huibert Steenwech die hiervoor
genoemd is. De nieuwe eigenaar Engbrecht vanden Hezeacker verkoopt het bezit meteen
door aan Lambert Lambert Leijnen.
De kinderen van Lambrecht Leijnen verkopen dit goed na het overlijden van hun vader in
1495. De nieuwe eigenaar wordt buurman Lambrecht Engbrechts vanden Hezeacker.
Adriaen Goijaert van Vucht komt in 1505 in het bezit van een hoeve die vroeger van
Goessen Steenwech was. In een opwinningsproces trekt hij aan het langste eind. De pacht
van zeven mud rogge die te lang niet was betaald is op 24 maart 1419 door Nicolaas
Steenwech beloofd aan Jan Heijme.
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Er zijn nog vroegere aanwijzingen. Goessen Steenwech geeft in 1405 een jaargeld aan zijn
schoonzoon Jan Aert Heijme die met zijn dochter Sophie was getrouwd, onder andere uit
een hoeve in Udenhout. Deze hoeve was afkomstig van Mechtelt Coptiten. In 1418 doen
Gooswijn en Henrick, zonen van wijlen Goessen Steenwech afstand van hun deel in deze
hoeve aan hun broer Nicolaes en hun zwager Jan Arnt Heijme. Een jaar later verkoopt Jan
Heijm zijn helft aan Nicolaes Steenwech die dan de hele hoeve in bezit heeft. De nieuwe
eigenaar verpacht de hoeve in 1422 aan Aleijt, de weduwe van Willem Cantor. Zij was al
pachter van de hoeve. Deze hoeve had ook percelen liggen in Loon op Zand.
Adriaen van Vucht verkoopt een deel van die hoeve in 1518 aan Henrick de zoon van Peter
Wouters. Deze Henrick heeft later de naam Van Heze achter zijn naam staan in de bronnen.
Dit huis met de gronden ligt aan drie kanten tussen bezit van Lambrecht vanden Heesacker
en ligt aan de Groenstraat/Slimstraat. Het hele complex beslaat circa achttien lopense. Twee
jaar later verkoopt dezelfde Adriaen van Vucht nog vijf lopense land in dezelfde strook aan
de kinderen van Gerit Hoenen.
Als Henrick Peter Wouter van Heze is overleden verdelen zijn kinderen in 1535 de erfenis.
Dan blijkt pas hoe omvangrijk het bezit was, het strekt zich uit van de Kreitenmolenstraat tot
iets voorbij de Tuinstraat en vanaf de Slimstraat tot bijna aan de huidige Zeshoevenstraat.
Op dat moment stonden er twee boerderijen op. In 1537 is er voor het eerst sprake van een
huis op de plaats waar nu café-restaurant Het Centrum staat. In 1538 staat nauwkeuriger
omschreven: een huis, schuur, schaapskooi en erf.
Eén van de twee boerderijen stond op de plaats naast de oude schuurkerk in de Slimstraat,
nu nr. 21. De andere boerderij stond op nr. 27 (bakker Van Iersel). Bij de erfdeling in 1535
komt de eerste boerderij met achterliggende landerijen in bezit van Lambert Henrick van
Hees en de tweede, Ten Plas, in handen van Adriaen de Meijer.
In 1551 belast Arnold Adriaen Smeijersoon zijn deel in die hoeve ten plass in Udenhout die
eerder van zijn vader Adriaen de Meijer was.
Nog oudere vermeldingen?
Het cijnsregister van de hertog geeft nog wat oudere informatie. Het is nog niet helemaal
duidelijk of dat betrekking heeft op deze hoeve en hoe groot die hoeve dan was. Mechtildis
Coptiten staat in het cijnsregister van 1380 genoemd als zij een cijns betaalt van negen oude
schellingen. Deze cijns was afkomstig van waarschijnlijk haar vader en daarvoor van
Arnoldis Aykini. In 1340 staat deze post van negen oude schellingen op naam van Aykinus
zoon van Johannis Aykini. Bij de cijns horen ook nog 12 nieuwe penningen. Bij deze laatste
post staat Coptijt habet (= Coptiten heeft het nu). De Arnoldus Aykini zou de zoon kunnen
zijn van de Aykinus die in 1340 genoemd is. In het register van 1380 staat voor de hele post
van negen oude schellingen en twaalf nieuwe penningen dat Coptijt die nu betaalt en later
Mech(teldis)
In het cijnsregister van 1448 is deze post gesplitst in tweeën. De ene helft betaalt Herman
Wouter Loer voor Aleijdis de weduwe en haar kinderen bij Johannes Canters. De andere
helft komt voor rekening van Johannes Nicolaas Sterts en later zijn weduwe Elisabeth. Beide
vermeldingen in 1448 bevatten de verwijzing naar de vroegere betalers: Johannes Heijme,
daarvoor Goeswini Steenwech en daarvoor Mechteldis Coptiten. Dat komt letterlijk overeen
met de vermelding in de opwinningsakte van 1505. Helaas laten de bronnen ons vooralsnog
in de steek om dit verder te onderbouwen.
Hetzelfde goed?
De eerste twee stroken in de Zeshoeven strekken zich volledig uit vanaf de Slimstraat tot
aan de Berkhoek. Het lijkt er op dat deze stroken in het begin in één hand zijn geweest. In dit
geval maakt dat de situatie er niet bepaald eenvoudiger op. Aan de kant van de Berkhoek
(zie hoofdstuk 59) is een deel van de eerste strook in 1482 in bezit van Jan Jan Vannis. Hij
verkreeg dat goed van Elisabeth en Dirck, kinderen van Claes Sterts.
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In een akte uit 1483 geeft Willem Jan Sterts in erfpacht aan Jan Jans Vannijs een huis, erf
schuur en landerijen in Udenhout naast Willem vanden Hezeacker en de Kruisstraat. De
aanduiding Kruisstraat lijkt er op te wijzen dat dit goed op de hoek van de Kreitenmolenstraat
– Slimstraat lag. Dat zou kunnen betekenen dat Jan Jan Vannijs toen eigenaar was van een
groot deel van de eerste strook direct aan de Kreitenmolenstraat gelegen. Het komt overeen
met de vermelding van de hiervoor genoemde akte uit 1460 waarin een goed van Jan Stert
als buurman wordt genoemd van de hoeve van Wouter Engbrecht vanden Hezeacker. Die
hoeve gaat overigens in 1460 al over naar Lambrecht Leijnen. Maar de hoeve genoemd in
1483 is 26 lopense groot en dat komt overeen met de hoeve die Jan Jan Vannis in 1482
verkrijgt.
Als Adriaen Goijaert van Vucht in 1505 de hoeve aan de Slimstraat in een opwinningsproces
in bezit krijgt, bezit hij waarschijnlijk de hele tweede strook naast het bezit van Jan Jan
Vannis. Hij is namelijk in 1503 in bezit gekomen van de tweede hoeve aan de Berkhoek.
Versnipperd
Het hele gebied van de oude hoeve langs de Slimstraat tot aan de Tuinstraat en langs de
Kreitenmolenstraat tot aan de Zeshoevenstraat heeft zich in de loop der eeuwen uitstekend
geleend voor vergaande versnippering. Het lag immers aan twee hoofdstraten van het dorp.
De originele boerderij Ten Plas lag aan de Slimstraat ter hoogte van de Van Heeswijkstraat
en stond haaks op de Slimstraat. Bij het begin van het kadaster is landbouwer Adriaan
Mallens eigenaar van de boerderij. Op een gegeven moment komt de boerderij in eigendom
van de dagloner Johannes van de Ven, terwijl Adriaan Mallens de boerderij blijft exploiteren.
Weer later staat Cornelis van de Ven als eigenaar genoteerd, die er een hoefsmederij heeft.
De boerderij blijft in de familie Van de Ven tot in 1919. Dan wordt de boerderij geërfd door
zes personen, vijf kinderen Van de Ven en slager Lambertus Schellekens, ieder voor
eenzesde deel. De vijf kinderen Van de Ven zijn Engelbertus, Christina, Marinus, Adrianus
en Maria, waarbij van Engelbertus staat genoteerd dat hij kastelein en slager is. De zes
erfgenamen verkopen nog in hetzelfde jaar hun boerderij aan de gemeente Udenhout, die
daarmee een brede Van Heeswijkstraat kan aanleggen alsmede aan die straat woningbouw
kan realiseren.
Rechts aan de boerderij vastgebouwd staat de woning van stoelendraaier Adriaan Leijten.
Van hem gaat de woning over op zijn zoon Franciscus Leijten, ook stoelendraaier van
beroep. Hij bouwt in 1862 een huis rechts van zijn eigen woning en in 1866 verkoopt hij dat
huis aan timmerman Michiel Melis. In 1871 wordt Michiel van Vught, kuiper, eigenaar. Hij
begint er een café. Het is de plaats waar nu een chinees restaurant is gevestigd.
De eigen woning verkoopt Franciscus Leijten in 1891 aan de buurman, hoefsmid Cornelis
van de Ven. Ook deze woning is in 1919 verkocht aan de gemeente om het nieuwbouwplan
Van Heeswijkstraat te kunnen realiseren. Vooraan op de hoek van de Van Heeswijkstraat
kwam een winkel/woonhuis, waar vroeger Huub Boom een manufacturenhandel had en waar
nu een bakker is gevestigd.
Iets verderop in de Slimstraat, voorbij stoeldraaier Franciscus Leijten en voorbij het café van
Michiel van Vught staat bij het begin van het kadaster in 1832 een grote boerderij. Daar boert
de landbouwer Huijbert Maas. In 1835 verkoopt hij zijn boerderij aan kuiper en burgemeester
Antony Robben. Die laat de boerderij slopen, bouwt er eerst een twee-onder-een-kapwoning
op en later nog een drie-onder-een-kapwoning. Een mooi voorbeeld hoe gronden langs de
hoofdwegen van het dorp worden gebruikt om meer woningen te bouwen en zo de
dorpsgroei mogelijk te maken.
De Plas zelf – die de naam heeft gegeven aan de eerst besproken hoeve –, een waterplas,
moeten we zoeken aan de andere kant van de Slimstraat, bij het voormalige kermisterrein
waar nu zorgcentrum De Eikelaar staat. Er liep een stroompje vanaf de Kuil naar die locatie
aan de Slimstraat en dat stroompje hield daar op. Het stroomde van het hogere zuiden naar
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het lagere noorden, maar het water kon niet weg. En als het lange tijd veel had geregend,
liep dat stroompje over en vormde zich een plas.
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Hoofdstuk 40

Vroegste vermelding in 1480

De Cruysstraetse kapel
Vroegste vermelding
1480
Ontstaan van de kapel
Wat de aanleiding is geweest om in Udenhout een kapel te stichten blijft onduidelijk.
De geschiedenis van de kapel begint in 1480. Dat staat op het titelblad van een register uit
1648 met daarin een opsomming van de opbrengsten van de kapel. Dat register is
opgemaakt vanwege de protestantisering van het toenmalige generaliteitsgebied Brabant.
Dat was het deel van het oude hertogdom Brabant dat in handen kwam van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. De katholieke kerk werd verboden en de kerkelijke goederen
kwamen in handen van het nieuwe centrale gezag in Den Haag. Om daar goed zicht op te
krijgen was het nodig om een inventarisatie te maken. In het kader van die inventarisatie is
dat register opgesteld.
De toenmalige pastoor van Oisterwijk stelde dat register op en hij begint als volgt: Fructus
Capellae in Udenhout vulgo die Cruijstrate nominatur que fundata est anno domini 1479
mensis aprilis die septima (de vruchten (inkomsten) van de kapel in Udenhout, gewoonlijk
genoemd de Kruisstraat, die gesticht is in het jaar des Heren 1479 in de maand april op de
zevende dag).
Nu was het in die tijd gebruikelijk het jaartal pas te wijzigen op Eerste Paasdag. In 1480 viel
Eerste Paasdag later dan 7 april en dus schreef de pastoor de datum 7 april 1479, terwijl het
7 april 1480 was. Een jaar eerder viel Pasen op 11 april. Toen zou 7 april zijn aangeduid als
7 april 1478.
De vondst van dit register geeft in ieder geval zekerheid over de datum van stichting.
Waarschijnlijk is het de datum van inwijding, maar mogelijk moest de kapel daarna nog
gebouwd worden. Het register geeft geen aanwijzing over de reden waarom deze kapel is
gesticht, noch wie daarvoor het initiatief heeft genomen.
De plaats waar de kapel is gebouwd kan wel een indicatie geven. Het is mogelijk dat de
driehoek tussen Schoorstraat, Slimstraat en het voetpad dat van de Schoorstraat naar de
Slimstraat liep in een vroegere periode deel heeft uitgemaakt van het leengoed de Strijdhoef.
Al speculerend is het mogelijk dat de komst van de Kreitenmolen ergens in het begin van de
14de eeuw het wenselijk maakte om de Schoorstraat aan te laten sluiten op het tracé van de
huidige Kreitenmolenstraat. Dat zou de merkwaardige knik kunnen verklaren die de
Schoorstraat maakt ter hoogte van de huidige kasteeldreef. Die driehoek is in handen
gekomen van andere eigenaren, maar mogelijk deels nog in bezit van de leenmannen van
de Strijdhoeven. De plaats van de kapel, die in of kort na 1474 is gebouwd, ligt centraal in
het dorp, bij het kruispunt van de vier belangrijkste wegen en is ideaal gesitueerd.
De persoon van Jan Happaert, in die periode leenman van de Strijdhoeven, is verbonden
aan deze kapel. Het is goed mogelijk dat hij het initiatief heeft genomen om de kapel te
stichten en te bouwen om die vervolgens aan de gemeenschap in gebruik te geven.
De kapel stond in de parochie van Oisterwijk en de pastoor van die parochie moest zijn
goedkeuring geven aan de bediening van de nieuwe kapel. Per slot van rekening ging het
hem inkomsten schelen aangezien de inwoners van Udenhout en Berkel niet meer naar de
kerk van Oisterwijk hoefden te komen maar ook in Udenhout ter kerke konden gaan. Op 3
maart 1479, ongetwijfeld na een periode van onderhandelingen, gaf de pastoor van
Oisterwijk, Wilhelmus Moelliaert, toestemming aan heer Floris Ghijsbrechts, priester, en Jan
Meussoen, Willem die Zegher en Lambrecht Leijnen, inwoners van Udenhout die woonden in
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de buurt van de Kruisstraat en dus van de kapel, om één mis in de week te houden in de
nieuwe Capellen daer getimmert. De bisschop van Luik, het bisdom waar de parochie van
Oisterwijk toe behoorde, gaf daar ook zijn toestemming aan. Bovendien mochten zij nog
twee of drie missen daar houden als ze daarvoor de middelen konden vinden. De missen
mochten ze houden op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, niet op andere dagen. Als
er in Udenhout of Berkel bruijten oft oude liken sijn, dus een bruiloft of begrafenis, dan
mochten zij op die dag geen mis houden, maar wel de dag daarna. Daarmee stelde de
pastoor zijn eigen inkomsten veilig. Trouwerijen en begrafenissen moesten plaats blijven
vinden in de parochiekerk van Oisterwijk en de bijbehorende betaling daarvan vloeide in de
kas van de pastoor.
Floris Ghijsbrechts was blijkbaar de priester die de kapel in Udenhout bediende. De drie
andere genoemde personen waren waarschijnlijk de eerste kapelmeesters. Hun namen
komen we later nog tegen in die functie.
Op 6 oktober 1483 komt er een nieuwe leenman voor de Strijdhoeven, Lodewijck Jan
Happaert, zoon van de eerder genoemde Jan Happaert. Dat betekent dat Jan Happaert
ergens in 1483 is overleden. Dat blijkt ook uit enkele akten die voor de schepenbank van
Oisterwijk zijn gepasseerd op 9 juni 1483. In een akte wordt er een wekelijkse mis
gefundeerd in de Udenhoutse kapel ten behoeve van de overleden Jan Happaert, mede voor
zijn kinderen en voor zijn ouders ten ewyghen dagen. Daarvoor schenken de erfgenamen
een bedrag van 70 peters. Op dezelfde dag beloven ook Jan Meeus en Floris de priester
beiden nog een wekelijkse mis met de bijbehorende schenking van respectievelijk 20 peters
en 12 lopense rogge jaarlijks. De mis die Floris schenkt is voor de zielenrust van Jan
Happaert en zijn ouders.
Deze bijzondere aandacht voor Jan Happaert doet vermoeden dat hij op een of andere
manier heeft geholpen om de kapel gesticht te krijgen. Het is mogelijk, maar minder
waarschijnlijk, dat het aanvankelijk een soort privékapel is geweest die na zijn overlijden een
publieke functie heeft gekregen.
Afspraken met de pastoor van Oisterwijk
In 1488 is er opnieuw onderhandeld over de Udenhoutse kapel. Wat er aan de hand is
geweest, dat weten we niet. De nieuwe Oisterwijkse pastoor Ludovicus de Merbeke
onderhandelde met de rector van de kapel dominus Florentius Gyselbert als capellanus
capelle beate Marie virginus en ingezetenen van Udenhout, te weten Lambert Leynen (van
de Plas) en Antonius Meeus.
Op 6 juni 1488 kwam er een nieuwe overeenkomst die de volgende bepalingen bevatte:
• De kapelaan (of rector) van de kapel mocht geen preek houden;
• Hij moest alle ontvangen giften afdragen aan de pastoor van Oisterwijk;
• Hij mocht geen water wijden;
• Hij mocht niet meer dan twee missen per week lezen;
• Hij mocht die missen niet lezen op de heilige dagen, noch op dagen dat er in Oisterwijk een
huwelijksmis of een uitvaart was;
• In de kapel mocht maar één altaar zijn, dat niet veranderd mocht worden, evenmin als de
torenklok;
• Al het onderhoud kwam ten laste van de ingezetenen, die ook misboek, kelk, e.d. moesten
onderhouden en zonodig vervangen;
• De ingezetenen moesten de abt van Leuven 40 Peetersgulden betalen, evenals een
jaarcijns van 1 mud tarwe, terwijl de pastoor van Oisterwijk jaarlijks een last turf zou
ontvangen.
Vergeleken met de eerdere overeenkomst uit 1479 stonden er meer specifieke uitspraken in.
Waarschijnlijk was dat nodig door de manier waarop de kapel van Udenhout de jaren
daarvoor was gebruikt.
De kapel verwierf in de loop der tijd geen noemenswaardig bezit in de vorm van landerijen.
De kapelmeesters kochten in 1513 wel de verplichting af om jaarlijks een last turf te leveren
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aan de pastoor.
De kapel was toegewijd aan de Maagd Maria. Op het altaar werd een beneficie van twee
missen per week gevestigd ter ere van de H.H. Lambertus, Nicolaas en O.L.Vrouw. Hoewel
de overeenkomst van 1488 sprak van beate Marie virginus vermeldde een Oisterwijkse
schepenbrief van 1518 duidelijk dat het ging op de capellen van Sinte Lambrecht. Het altaar
raakte bekend als het Lambertusaltaar.
In handen van de staat
De Lambertuskapel bleef dienst doen voor de katholieken in Udenhout tot de vrede van
Munster in 1648 een einde maakte aan de 80-jarige oorlog tegen Spanje. Alle katholieke
bezittingen kwamen in handen van de (protestantse) staat. Het noordelijk deel van het
hertogdom Brabant werd Generaliteitsland van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. De Staten-Generaal van de Republiek pakte de protestantisering van de
Meierij voortvarend aan. De nieuwe machthebbers vaardigden nieuwe regels uit waarbij het
aan de katholieken in de gehele Meierij verboden werd hun religie in het openbaar uit te
oefenen. In dat jaar moesten daarom alle priesters uit de Meierij vertrekken.
De Udenhoutse kapel ging over in handen van leden van de Nederduitsch Gereformeerde
kerk. In de eerste jaren bediende dominee Petrus Cuyk uit Loon op Zand de kapel. Maar de
katholieke Udenhouters waren wel hun kapel kwijt. Ze moesten op zoek naar een nieuwe
geschikte plaats. Hoewel de kapel tot aan de sloop in 1866 in protestantse handen bleef, zijn
er vanaf 1708 wel Udenhoutse katholieken in en rond het gebouw begraven.
Het onderhouden van de kapel aan de Kruisstraat bleef voor kosten van de Udenhoutse
ingezetenen. Inwoners van dit dorp zorgden voor deze middelen door inkomsten te
schenken aan de kapel. Dat ging meestal in de vorm van een erfelijke pacht. In diverse akten
in het archief van de Oisterwijkse schepenbank zien we dat meestal welgestelde
particulieren schenkingen doen. Van alle schenkingen is een register aangelegd dat in ieder
geval al in 1518 bestond want dan staat het beschreven in de eerdergenoemde schepenakte
van Oisterwijk. Op dat moment staan er 13 inkomstenbronnen genoemd. Die schenkingen
waren hard nodig omdat de priester die aan de kapel verbonden was, inkomsten moest
hebben om van te leven. Het materieel onderhoud bestond uit onder andere nieuwe ramen
na een fikse hagelbui, het vervangen van het riet op het dak, het schilderen van het
houtwerk, de misgewaden en andere attributen die de kapel meer uitstraling zouden geven.
Het is jammer dat van dat alles niets meer bewaard is gebleven.
Dat ondanks deze duidelijke afspraak de Udenhouters toch een beroep probeerden te doen
op de abt van Sint-Geertruij blijkt uit een akte van 1614. In die tijd, de 80-jarige oorlog is al
56 jaar aan de gang, bleek groot onderhoud nodig. De abt van Sint-Geertruij liet zich echter
niet vermurwen en stelde duidelijk dat de Udenhoutse gelovigen het herstel van hun kapel
zelf moesten bekostigen uit de eigen middelen van de kapel. Als dat niet genoeg mocht zijn,
dan kon de eigen gemeenschap bijspringen of konden ze daarvoor collecteren.
De kapel uit 1474 bleef staan tot 1789. In dat jaar werd er een nieuwe protestantse kapel
gebouwd die tot aan de sloop in 1866 vlak bij het kruispunt in het dorp stond.
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Hoofdstuk 41

Groenstraat aan de Aschotsesteeg

Het Helmonds Broek
Vroegste vermelding
1312
Vroegst bekende eigenaar
Nicholaus de Herlaer
Vroegst bekende pachters
Wouter Berthouts, Peter vanden Schoer, Henrick Stevens en Ghijsbrecht Aert Leijten (1427)
Beschrijving van het leengoed
Het Helmonds Broek ligt aan de huidige Groenstraat. Het betreft een strook land ten westen
van de Aschotsesteeg. De strook vertoont grote overeenkomst in breedte met het leengoed
Harens Broek (zie hoofdstuk 43) maar loopt niet zo ver door. Het leengoed eindigt tegen een
van de stroompjes die het gebied doorkruisen. De naam ontleent het goed aan de heren van
Helmond die het enkele eeuwen als leen in bezit hadden en hebben geëxploiteerd.
In het oudste leenboek staat Nicholaus de Herlaer als leenman genoemd van terram infra
udenhout. Het gaat dan om vierentwintig bunder, zeventien bunder en nog eens vier bunder.
Bij elkaar opgeteld is dat 45 bunder, bijna vier hoeven.
In het volgende leenboek van 1350 staat geen vermelding van een vergelijkbaar oppervlak.
Pas in 1374 komt het leengoed terug, dan in het bezit van Jan van Berlaer, heer van
Helmond, en later zijn dochter juffrouw Katelijn van Helmont en haar man Jan van
Cortenbach. Of deze strook het volledige leen is geweest valt te betwijfelden. Zoals we
zagen was er in 1312 sprake van 45 bunder land. In 1374 is sprake van drie hoeven en in
1440 van vier hoeven. Maar bij de opsomming van de bezittingen in datzelfde jaar 1440, de
zogenaamde denombrementen waarbij de leenheren hun daadwerkelijke bezit beschrijven,
is slechts sprake van elf bunder broekland (dat is het Helmonds Broek) en nog vier lopense
broekland elders gelegen. De elf bunder zijn dan als volgt gesitueerd gelegen metter eenre
zijden neven erffenisse der kynderen Jan Vannis ende neven een gemeyn stege gaende tot
eenen broeck geheiten dat Aschot aen dander streckende metten eenen eynde aen de
gemein strate ende metten anderen eijnde aen erffenisse Gielijs van Gestel.
Wat hier nu precies aan de hand is, dat zullen we mogelijk nooit meer te weten komen.
De Leegrijt
Mogelijk is het gebied tussen het Helmonds broek en de Strijdhoeven ooit onderdeel
geweest van het leengoed. Veel percelen in dat gebied krijgen in de bronnen de naam Legrijt
met allerlei spellingsvarianten. De oudste vermelding van eigendom in dit gebied dateert van
1397. In die akte verkoopt Ghijsbrecht, de natuurlijke zoon van Franck Willems van Ghestel,
een pacht van een mud rogge aan Jan, de broer van wijlen Willem van Ghestel. Als
onderpand benoemt hij drie stukken land die liggen tussen de Heer van Helmond (dat is het
Helmonds broek) en Claes Touts en Herman Witten aan de andere zijde. Herman Wiiten of
Wijten komt ook in andere, latere, akten voor die dit gebied betreffen. In 1420 vermeldt een
akte voor het eerst het toponiem als Godevaert van der Scueren en Jan die Ridder,
respectievelijk getrouwd met Mechtelt en Aleijt, dochters van Herman Wijten een beemd
genaamd die legrijt verdelen.
In het cijnsregister van 1448 komt dit toponiem plotseling veelvuldig voor. Het lijkt erop dat
deze strook, die twee keer de breedte van het Helmonds broek heeft, tussen 1380 en 1448
in handen is gekomen van diverse eigenaren van Udenhoutse hoeven.
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Het toponiem Leghrijt of Leegrijt komt regelmatig terug bij percelen in die strook. Een van de
stegen die daar het achterland in lopen heet in de bronnen ook de Legrijtse steeg. Het
woorddeel leg komt voor als leeg in de betekenis van laag en rijt of reit is een veel
voorkomende naam voor een beek(je). Legrijt betekent zoiets als “laag water”. In Udenhout
en Tilburg komt het toponiem rijt (rei(j)t) op enkele plaatsen voor.
Pachters
Op dit leengoed heeft voor zover bekend nooit een huis gestaan. Het werd verhuurd aan
Udenhoutse boeren of pachters die extra broekland en weiland goed konden gebruiken.
In het archief van de Bossche schepenbank zijn enkele van die pachtcontracten terug te
vinden. De oudste vermelding is uit 1427 als Gerit Selen, rentmeester van jonkvrouw
Kathelijn van Helmond een beemd in Udenhout verpacht aan Wouter Berthouts, Peter
vanden Schoer, Henrick Stevens en Ghijsbrecht Aert Leijten. Zij pachten deze beemd voor
een periode van zes jaar. In deze akte staat heel gedetailleerd beschreven wat de
verpachter wil met de grond. Hij verplicht de pachters om 300 berkenpoet en 200
willegenpoeten te planten in het eerste jaar. Alle stekken die afsterven moeten ze vervangen
door nieuwe. De pachters moeten de sloten uitgraven en de beemden omheind opleveren na
de pachtperiode. Voor de omheining mogen ze de rijswas en de cnoetwilligen kappen.
Na afloop van die pachtperiode in 1433 verpacht Rutger van Erpe, de nieuwe rentmeester
van de heer van Helmond, alle erven in Udenhout die aan de heerlijkheid Helmond
toebehoren, aan dezelfde Peter vanden Schoer en Ghijsbrecht Aert Leijten. Van de andere
twee pachters zijn de zonen de nieuwe pachter, namelijk Meeus Henrick Stevens en Herman
Wouter Berthouts, en er is een vijfde pachter bijgekomen: Ghijsbrecht Jan Pijers. Zij pachten
opnieuw voor een periode van zes jaar. De pachters moeten de sloten en omheiningen
onderhouden en alleen van de omheiningen mogen ze hout kappen en gebruiken.
In 1437 pachten Jan Jans “die Cuper” van Eersel en Meeus Stevens vander Amervoert voor
zes jaar het tpalis de helmont tegen betaling van jaarlijks 33 philipsschilden. Hier wordt het
leengoed voor het eerst in de bronnen als Helmonds Broek vermeld. Zij moeten elk jaar 25
wilgenpoten planten. Het valt op dat de pachters van 1433 een pachtperiode van zes jaar
hadden afgesproken maar blijkbaar is het na vier jaar al tijd voor heel nieuwe pachters. Het
pachtcontract van 1450 bevat een opmerkelijke toevoeging. De pachters, opnieuw Jan Jans
die Cuper van Eersel, maar nu met Henrick Wouters vanden Loe, moeten de eerste twee
bunder beemd aan de straat binnen drie jaar tot bouwland omploegen en er akkerland van
maken. De pacht wordt afgesloten voor een periode van acht jaar en ze betalen elk jaar 40
philipsschilden. De laatste drie jaar mogen ze het nieuwe bouwland niet meer inzaaien.
Dit leengoed blijft gedurende enkele eeuwen in het bezit van de heren van Helmond, tot het
in 1644 wordt verkocht aan jonker Wouter Govert de Jeger die het op zijn beurt in 1651
verkoopt aan drie broers Vermeer, Peter, Jan en Goijaert. Op 9 maart 1652 houden Peter,
Jan en Goyart, zonen van wijlen Peter Adraenssen Wouters, een stuck erve, bestaende in
ackerlanden, weijden, beemden, heye ende houtwasschen, groot 77 loopensaet ende 39
roeden, genoemt het helmontsbroeck in Udenhout. In de daarop volgende jaren raakt het
verder versnipperd door erfdelingen.
Ponderosa
Op de locatie van het Helmonds Broek, op de hoek met de Aschotsesteeg, vinden we nu de
woning Groenstraat 75. De woning draagt de naam Ponderosa, vernoemd naar de ranch van
de tv-serie Bonanza. De woning kreeg die naam in de jaren zestig toen de familie Kerkhofs
er woonde, daar paarden hield en blijkbaar liefhebber was van de Amerikaanse westernserie
Bonanza.
De familie Boom
De Udenhoutse familie Boom vindt op het Helmonds Broek hun stamhuis. Jan Gijsbertus
Boom, geboren in 1714 te Loon op Zand en gehuwd met Hendriena Willem van Broekhoven,
komt in 1743 met een borgbrief naar Udenhout. Hun zesde kind, Petrus, geboren te
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Udenhout in 1754, trouwt met Maria Elisabeth Ansems en gaat in Moergestel wonen. Daar
wordt in 1779 Jan geboren. Jan Peter Boom trouwt in 1814 de Udenhoutse Anna Maria
Vissers. Een jaar eerder heeft hij de woning aan de Groenstraat gekocht. De woning wordt
omschreven als een huijzinge, nummer 231, scheidende op de brandmuur gemeen met
Antonij de Bont, met stal en verder huijzinge en aangelegen hof en landerijen groot twee
lopense en ten oosten grenzende aan de Aschotsesteeg.
In 1816 is Jan Boom eigenaar van het Helmonds Broek, met name van enkele woningen op
de hoek van de Groenstraat en de Aschotsesteeg. In 1816 verkoopt Jan Boom een gedeelte
van zijn bezit aan Willem Leijten. In 1832 is op de kadasterkaart zichtbaar dat op die hoek
drie woningen staan. Het huidige pand Groenstraat 75 (de Ponderosa) en ten westen
daarvan een dubbele woning. Het westelijk deel van de dubbele woning wordt verkocht aan
Willem Leijten.
Het bezit van Willem Leijten gaat in 1863 over op zijn zoon Adriaan, die in 1913 de
dubbelwoning verkoopt aan Jan Boom, een kleinzoon van eerstgenoemde Jan Boom, en
dan zijn alle drie de woningen weer in één hand.
Eerstgenoemde Jan Boom is metselaar. Nadat Jan in 1828, 49 jaar oud, is overleden, volgt
in 1928 een publieke verkoping van landbouwwerktuigen en inboedel op verzoek van zijn
weduwe en van de schoenmaker Jan van Broekhoven. In 1832 staat het huis Groenstraat 75
op naam van zijn weduwe Anna Vissers, dan opgetekend als metselaarster.
Petrus Boom (1815), zoon van Jan Boom en Anna Vissers, wordt klompenmaker en
schoenmaker, huwt met Petronella de Ridder, die na het overlijden van Petrus in 1860, 45
jaar oud, hertrouwt met Jan van Rooij. Ze bewonen de woning Groenstraat 75 met de
schuur. Hun jongere zoon Jan Johannes Boom (1825) wordt leerlooier en schoenmaker,
huwt Cornelia Verhoeven. Zij krijgen zeven kinderen waarvan er vier in het bakkersvak
terecht komen. Hij bouwt in zijn huis in 1893 een bakoven voor brood en beschuit voor zijn
kinderen. De zeven kinderen zijn: Jan (1864) zet de schoenmakerij voort samen met zijn zus
Anna Maria (1862). Petronella (1866) huwt met herbergier Frans van Erdewijk. Janus (1869)
wordt schoenmaker, schoenwinkelier en caféhouder van het Centrum in Udenhout, huwt met
de bakkersdochter Van Rooij en verhuist later naar Amsterdam. Tinus (1871) wordt bakker
en huwt met smidsdochter Heesters en begint een bakkerij in de Slimstraat. Pieter (1874)
wordt bakker en huwt Maria Smeijers en begint een bakkerij in de Groenstraat waar later Jo
Haen en zijn zoon Wim hun bakkerij hebben. De jongste, Maria Cornelia (1877), huwt met
bakker Graard van de Ven in Helvoirt.
Pieter Boom erft de woning aan de Groenstraat 75. Die bestaat op zeker moment uit twee
gedeelten. In 1932 laat Pieter voor de verhuur een dubbelwoning bouwen, vast tegen
Groenstraat 75 aan, tegenwoordig Groenstraat 71 (familie Vriens) en Groenstraat 73 (Truus
Timmermans – Schoones). De hiervoor genoemde dubbele woning van Leijten en Boom was
toen al gesloopt. Ter vervanging zal hiervoor iets meer richting het westen de dubbele
woning Groenstraat 67/69 zijn gebouwd.
Van Pieter Boom gaan de woningen over op zijn dochter Cor, getrouwd met Jo Haen. De
woningen zijn na het overlijden van Jo Haen verkocht. Groenstraat 75, de Ponderosa, werd
verkocht aan de familie Kerkhofs, die in 1963 het pand, dat toen uit twee woongedeelten
bestond, verbouwen tot één woning. De achter het pand gelegen schuur is daarna nog als
afzonderlijke woning bestempeld. Die weegt uit op de Aschotsesteeg en heeft het adres
Groenstraat 79.
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Hoofdstuk 42

De hoeve Toyts aan de Groenstraat

Het Convent van de Catharinenberg
Vroegste vermelding
1306
Vroegst bekende eigenaar
Abdij van Tongerlo
Beschrijving van de hoeve
In 1232/1233 verkrijgt de abdij van Tongerlo van Hendrik I, hertog van Brabant sago plenario
in silva de Odenhout. Deze zin wordt in het algemeen vertaald en begrepen als dat de abdij
het gebruik krijgt van het bos van Udenhout. Op 5 maart bevestigt paus Gregorius IX de
rechten van de abdij van Tongerlo waaronder het usuagium nemoris de Odenhout. Het is
niet mogelijk vast te stellen om welke gebied het hier ging. Betrof dit recht het hele gebied
dat we nu Udenhout noemen of slechts een deel daarvan?
Als na 1300 de Abdij van Tongerlo het Udenhoutse bezit in erfpacht gaat uitgeven wordt
duidelijk dat het in ieder geval niet om heel Udenhout gaat. Het is waarschijnlijk dat de hertog
in 1232 een deel van zijn bezit in Udenhout aan de Abdij van Tongerlo schenkt om in
productie te nemen. Zeer waarschijnlijk betreft het een strook grond naast leengoederen die
de hertog ook uitgaf. Wanneer die leengoederen in leen zijn uitgegeven is onbekend, maar
aangezien ze in het oudste leenregister van 1312 voorkomen zal dat in de loop van 13de
eeuw zijn geweest. Het Aschot, de strook grond naast de Aschotsesteeg, komt het meest in
aanmerking als het deel van het bos van Udenhout dat in 1232 aan Tongerlo toekwam. Het
ligt tussen de leengoederen Helmonds Broek en Harens Broek. Tongerlo ontvangt uit de
hele strook cijnzen. Sommige delen zijn onderdeel van de Tongerlose hoeven aan de
Waalwijkseweg, Houtsestraat en Loonse Molenstraat. Verder is die strook in bezit van
verschillende eigenaren, niet alleen uit Udenhout maar ook uit Berkel (onder andere de Oude
Schouw) en Tilburg.
In 1306 gaat de abt van Tongerlo zijn Udenhoutse goederen en rechten uitbaten. Henric
Toyte van Berkel mag twaalf bunder land in Asschout in Udenhout in bewerking gaan
nemen. Hij betaalt daarvoor jaarlijks aan de abdij tien pond zwarte tournooisen. Hij belooft dit
land te ontginnen en er gebouwen op te plaatsen tot een waarde van 20 pond. Als zijn
erfgenamen dit perceel willen overnemen dan moeten zij daarvoor eenmalig 20 schellingen
zwarte tournooisen betalen, een zogenaamde gewincijns.
In het Tongerlose cijnsboek van 1362 staat een Trude Toyts genoemd die een cijns van 30
schellingen moet betalen aan Tongerlo. Een familierelatie tussen de genoemde Henric Toyte
van Berkel en deze Trude Toyts is jammer genoeg niet met zekerheid te geven. De te
betalen cijns is verschillend, waardoor ook daar geen definitieve link te leggen is.
Toch zit er wel een opvallende overeenkomst in. De hoeve die in de 16e eeuw toebehoort
aan het klooster Catharinenberg in Oisterwijk ligt in de strook land die overduidelijk in 1306
bedoeld wordt met Asschout. De Aschotsesteeg is tot op heden nog een bestaande naam in
Udenhout, die diep doorloopt in den Brand.
De hoeve van Gertrudis (Trude) Toyts ligt op de kop van Asschout, aan de Groenstraat en bij
de Aschotse steeg. De opeenvolgende cijnsregisters van Tongerlo laten dat zien.
In 1362 betaalt Trude Toits 30 schellingen cijns aan de Abdij van Tongerlo. Het register dat
daarop volgt begint in 1385. Daar betaalt Trude nog steeds, maar na twee cijnsbetalingen
gaat de cijns over naar Jutta, de vrouw van Bertold Bacx, en hun kinderen. De genoemde
Bertold Bacx is dezelfde als Berthout Bac Groet Wouters. Die is getrouwd met Jutta, de
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dochter van Herman Vrieze. Vanaf 1435 staan de kinderen van Wouter, de zoon van
Berthout en Jutta, als cijnsbetaler te boek.
In het Tongerlose cijnsboek van 1513 staan de belendingen van dit perceel gegeven: het
goed van de vrouw van Helmond aan de ene kant (Helmonds Broek) en het goed van de
erfgenamen van Johannes van Haren (Harens Broek) aan de andere kant. Het strekt zich uit
van de straat (de Groenstraat) tot aan percelen van Bertout Wouters.
Kort daarna is de hoeve in handen gekomen van het klooster Catharinenberg in Oisterwijk.
Een register uit 1533 met daarin de betalingen van de 10de penning bevat de volgende
inschrijving: Tclooster van oisterwijck / Toeijts / Xxxvi ½ st: Een vermelding uit 1554 luidt: De
hoeve toijts houdt tclooster van oosterwijck erffel: vii ½ mudde rogge. Deze vermelding
behelst niet de cijns, maar de betaling van de 10de en 20ste penning, een belasting.
Waarschijnlijk is in de 16de eeuw een strook van deze hoeve afgescheiden. In 1540 belooft
Claes Willem Zegers dat hij de belastingen zal betalen van een beemd en akkerland en
weiland in de Groenstraat tussen de kinderen Jan van Haren (Harens Broek) en het convent
van Oisterwijk (Catharinenberg). Dat land behoorde eerder aan het klooster Catharinenberg
en was ook in bezit van zijn ouders geweest. Die hebben het dan waarschijnlijk gekocht van
het klooster. In 1561 staat er een huis op deze strook land als Adriaen Jan Kuijsten het
verkoopt aan Adriaen Jan Bertens.
Het klooster Catharinenberg krijgt het moeilijk na de vrede van Munster in 1648 als de
protestantse Republiek der Verenigde Nederlanden het definitief voor het zeggen krijgt.
Steeds meer van de bezittingen van katholieke kloosters en andere instellingen komen in
handen van protestanten. Het klooster Catharinenberg ondergaat hetzelfde lot. Er komen
geen nieuwe novicen meer bij, de religieuze bevolking sterft in de loop der tijd uit. Als de
laatste non overlijdt, komen alle bezittingen van het klooster definitief in handen van de staat.
Die besluit in 1728 om afscheid te nemen van vele hoeven in haar bezit. Zo ook de hoeve in
Udenhout.
Wijnand Gijsbert van Iersel is op dat moment de pachter van de hoeve en zijn zoon Govert
koopt de hoeve bij de openbare verkoop. Zijn vader en zijn zwager Jan Marten Hessels
staan borg voor deze verkoop.
Daarmee komt de hoeve in Udenhoutse handen.
De Catharinenberg in Oisterwijk
Volgens een bron uit het archief van de Ontvangers der belastingen en rentmeesters (BHIC),
inv.nr. 212. (staten van bezittingen van St.-Catharinadaal, later Catharinaberg, van de derde
regel van St.-Franciscus te Oisterwijk, 1633) is het klooster gebouwd in 1451, in 1574
afgebrand en daarna opnieuw opgebouwd. De opgave van de inkomsten bevat onder andere
de volgende inschrijving: Item een hoeve gelegen in Udenhout waer wt wij jaerlix sijn
geldende boven andere cijnzen inden iersten aen Jan Somers xiii loepen … rogs
Item noch aenden heijligen geest tot Oisterwijck een mud roggen.
Versnipperd
De gehele noordwestzijde van de Groenstraat strekkende van de Aschotsesteeg tot aan
boerderij de Velden is versnipperd en huis aan huis bebouwd.
De oorspronkelijke boerderij op de oude hoeve stond mogelijk op het huidige adres
Groenstraat 93. In 1832 is Peter van Roessel eigenaar van de boerderij op dat adres. Hij
verkoopt het in 1835 aan Cornelis van Riel, Adrianus van Riel en verdere erfgenamen. In
1917 is de hoeve betrokken bij een soort herverkaveling. Daarna zien we de familie Moonen
als eigenaar van de boerderij. Dochter Goverdina (Dina of Dientje) Moonen huwt Josephus
(Sjef) van den Aker en samen zetten zij het boerenbedrijf voort tot 1969.
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Hoofdstuk 43

Boerderij De Velden aan de Groenstraat

Het Harens Broek
Vroegste vermelding
1312
Vroegst bekende eigenaar
Arnoldus Bollart
Beschrijving van het leengoed
Het leengoed Harens Broek heeft een bijzondere vorm: het is een lange smalle strook land
die vanaf de Groenstraat helemaal doorloopt naar de Oude Bosschebaan. In het cijnsboek
van de hertog uit 1312 staat dat Arnoldus Bollart twee hoeven bezit. In totaal beslaat dit
leengoed dan ook 24 bunder.
Bij de inschrijving van Arnoldus Bollart als leenman van de hertog staat vermeld dat hij het
leengoed heeft verkregen van Rasonis dicti Mulaert. De familienaam Mulaert is al bekend uit
de 13de eeuw en de genoemde Raes Mulaert is waarschijnlijk dezelfde als Raas van
Gavere, ook genaamd Mulaert, die is geboren circa 1260 en is overleden na 24 oktober
1295. De relatie tussen Arnold Bollart en Raes Mulaert is onduidelijk. In 1325 is er een
vermelding van een Gheraerde van Boelaer die baljuw is van de heer van Gaveren. Mogelijk
dat hier het verband tussen beide families verklaard wordt. Zowel Raes Mulaert als Arnold
Bollart zullen mensen zijn die op de een of andere manier aan de hertog van Brabant
gelieerd zijn. De leengoederen in Udenhout kwamen bijna uitsluitend in handen van
personen uit de kringen rondom de hertog van Brabant. Van 1294-1312 was dat Jan de
tweede van Brabant. Zijn opvolger heette ook Jan en was de hertog tot in 1355.
Nog voor 1350 komt dit leengoed in handen van Jhan van Zonne. Die doet het omstreeks
1362 van de hand aan Gielis Wouter van Goirle. Op 9 augustus 1415 doen Lijsbeth en
Avezaath, dochters van wijlen Wouter Gielis van Goerle, afstand van hun leengoed aan Jan
Willems van Haren. Daarna blijft dit leengoed geruime tijd in bezit van de familie Van Haren.
In de tweede helft van de 16de eeuw vererft dit leengoed en komt in handen van de familie
De Jeg(h)er. Deze familie bezat goederen in Haaren. Deze lange connectie met de plaats
Haaren zal het leengoed de naam hebben gegeven die het in de bronnen heeft: het Harens
Broek.
Bij de beschrijving van het leengoed in 1440 staat de hoeve als volgt beschreven: “twee
hoven soe in landen soe in beemden gelegen inde prochie van Oisterwijck ter stadt geheiten
in Udenhout tusschen derffenisse der kynderen wilen Wouter Berthouts in d’een zijde ende
derffenisse Aleyten weduwe wijlen Reyners Nollekens ende hieren kynderen in dander zijde
streckende vande gemeyne straten geheiten die Gruen strate totten sande toe”.
De kinderen van Wouter Berthouts hebben delen van Aschot in bezit en Aleyt, de weduwe
van Reynier Nollekens, bezat de hoeve ten oosten van het Harens Broek. De hoeve strekte
zich van oudsher dus uit vanaf de Groenstraat tot aan het zand van de Loonse en Drunense
duinen. In totaal besloegen de twee hoeven volgens de opgave 23,5 bunder.
In 1832, bij de invoering van het kadaster is het Harens Broek in bezit van Johannes de
Hoyos, rentenier van beroep en wonend in Luik.
De Hareman
Het landgoed Harens Broek is in oude aktes een vaak genoemde buur, zoals beempt int
Aschit aent harensche broeck (1599), den Tilborgschen beempt aende lege rijt aent haren
broeck (1597) of weijvelt de groote Reijt aent harensche broeck (1570). Maar een aantal
keren wordt in deze zelfde periode, eind 16e eeuw, het landgoed aangeduid als de Hareman,
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zoals beempt int Asschit aenden Hareman (1576) of de cleijn Hesseldonck aenden Hareman
(1556).
De Velden
Anno 2017 zijn de namen Harens Broek en Hareman van de landkaart verdwenen, het is
geen naam van een boerderij, ook niet van een weiland of beemd. Nu kennen we het oude
landgoed onder de naam De Velden. Het betreft de boerderij aan de Groenstraat 113, waar
de naam De Velden ook op de boerderij staat.
In 1832 bij de start van het kadaster is de hoeve eigendom van Johannes de Hoyos,
rentenier te Luik. Rond 1864 vindt de erfdeling plaats en wordt de hoeve eigendom van Henri
Joseph Robinet, werkzaam bij de Nationale Bank te Hasselt. De boerderij blijft vele decennia
in handen van deze familie, na Henri was Emmanuel Robinet de Villeval uit Hasselt eigenaar
en rond 1925 komt de boerderij in handen van Desiré Arthur Marie Emmanuel Robinet de
Villeval.
Rond 1900 wordt de boerderij bewoond door de familie Schapendonk, die in 1917 verhuist
naar een boerderij op de Oude Molen, thans Kreitenmolenstraat 224 (zie hoofdstuk 59).
In de laatste decennia van de 19e eeuw verkopen veel kapitaalbezitters hun boerderijbezittingen om in plaats daarvan te beleggen in fabrieken, die na de Industriële Revolutie
opkomen en een grote behoefte aan vermogen hebben. Voor de beleggers is de belegging
in fabrieken veel minder omslachtig dan het beheren van een bezit als een boerderij, bossen
en weilanden op afstand. Ook in Udenhout zie je in die periode dat boerderijen eigendom
worden van hun bewoner of van een lokale heerboer. Het Harens Broek of De Velden is een
van de laatste landgoederen die nog in bezit is van een eigenaar-belegger op afstand, in dit
geval in Hasselt. Desiré Robinet de Villeval verkoopt haar Udenhouts bezit aan Anna Maria
Heijnen, de weduwe van Matheus van Arensbergen uit Vught, die het in 1955 verkoopt aan
Martinus Simons. Het kadaster schrijft erbij dat Martinus "de kassier van de boeren" is (en
dat was hij tot 1944). Daarna is de boerderij overgegaan op Kees Simons.
De oude hoeve was een markante krukhuisboerderij en er zijn vele foto’s van bewaard
gebleven alsook schilderijen. Die boerderij is omstreeks 1956 gesloopt om plaats te maken
voor een nieuwe. De familie Simons heeft hun melkveebedrijf verplaatst naar Heusden. De
ouders zijn op de boerderij Groenstraat 113 blijven wonen.
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Hoofdstuk 44

Balenshuis

Nollekens hoeve
Vroegste vermelding
1380
Vroegst bekende eigenaar
Reijner Palart
Vroegst bekende pachter
Tielman die Vette (1422)
Beschrijving van de hoeve
In 1381 wordt de nalatenschap van Reijner Palart en zijn vrouw Metta, dochter van Bruijsten
van Oisterwijck, verdeeld onder de erfgenamen. Zoon Bruijsten krijgt de helft van een hoeve
bij de Kreitenmolen (hoofdstuk 57). De dochters van Reijnier en Metta, Mechtildis, getrouwd
met Jan Aert Nollekens, en Catharina, getrouwd met Aert Screijmaker, krijgen een hoeve die
ligt tussen een goed van Gielis van Goerle en een erf van Peter Vannijs. Gielis van Goerle is
in die periode de leenman van het Harens Broek. Dat maakt de plaats van deze hoeve
eenvoudig te bepalen: rechts van het Harens Broek aan de Groenstraat. De hoeve loopt
door tot aan de Brandsesteeg. Daarnaast ligt een goed van Peter Vannijs. Nollekens hoeve
is lange tijd in het bezit van één persoon gebleven en daarna in twee delen verdeeld. Aan de
kant van het Harens Broek worden ook percelen verkocht. Al in 1380 verkopen de kinderen
van Reijnier Palaert vier bunder beemd tussen hun eigen hoeve en het Harens Broek aan
Herman van den Ham.
In 1410 komt de hoeve in bezit van Reijnier Nollekens, zoon van Jan Nollekens en Mechtelt.
Hij was getrouwd met Aleidis Gooswijn Moedel vande Steenwech. De kinderen van Reijner
Arnold Kreij Screijmaker verkopen dan hun helft, die ze van hun vader hebben geërfd, aan
Aleid, de vrouw van Reijner Nollekens.
Deze hoeve moet een cijns betalen aan het cijnsboek van Malois, verbonden aan de hoeve
van Jan Volkaert. De hoeve kennen we beter als de Vorselaar (hoofdstuk 49). De cijns
bedraagt negen oude groten, drie (nieuwe) groten en twaalf penningen. Uit deze hoeve
wordt geen cijns betaald aan de hertog. Dat is jammer, want daardoor is een vroegere
eigenaar minder eenvoudig te vinden. Het is opvallend dat uit deze hoeve geen cijns aan de
hertog van Brabant wordt betaald en dat het ook geen leengoed is. De overige goederen aan
die kant van de Groenstraat zijn leengoed of cijnsplichtig.
Achterstallige betaling van cijnzen en pachten leidt in het vervolg van de 15de en begin 16de
eeuw tot een aantal opwinningsprocessen waarbij telkens eenderde van deze hoeve in het
geding is. Een akte uit 1502 spreekt voor het eerst van een hoeve die men heijt nollekens
hoeve. in die akte is een inventaris gemaakt van de beesten op die hoeve. Het gaat om de
helft van alle beesten. Het is gebruikelijk dat een pachter aan het begin van zijn pachtperiode
zijn beesten meenam naar de boerderij en aan het eind de helft weer mee mocht nemen. In
dit geval bestaat de helft van de veestapel uit twee trekossen, twee stieren van drie jaar, vier
kleine stieren van twee jaar, vier koeien, een varken, twee kalveren en een merrie. De hoeve
is op dat moment van Claes van Waelhoeven.
In 1503 is er een pachtcontract opgesteld in herberg die Ploech in Oisterwijk tussen jonker
Claes van Waelhoven en Jan Meeus zijnen laet. Het pachtcontract loopt vier jaar. Naast de
gebruikelijke afspraken over levering van de pacht en betalingen staat er ook in dat joncker
Claes die huijsinge [zal] repareren die vervallen is.
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In 1507 is Antonis Berchmans de nieuwe eigenaar van Nollekenshoeve. Hij overlijdt kort
daarna want in 1510 is Jan Berchmans de eigenaar. Hij verpacht de hoeve in 1512 aan
Adriaen Willem Gerits en in 1515 aan Ghijsbrecht Melis Art Meliss. Die blijft pachter tot 1525
waarna Wouter Thonis vande Loe de nieuwe pachter wordt.
Later in de 16de eeuw komt Nollekenshoeve in handen van de familie Van Balen. Jacob van
Balen verwerft de hoeve in 1588 van Peter van Balen. In 1645 wordt de hoeve verdeeld
tussen Peter Emons en de erfgenamen van Jacob van Balen. Het deel van Peter Emons
komt later in handen van de familie Van Broeckhoven. Op 21 april 1682 koopt Adriaen
Laurens Coolen de helft van Nollekenshoeve van Gaspar de Voogt, echtgenoot van vrouwe
Izabelle Rogier van Broekhoven. Daarmee komt dit deel van de hoeve in Udenhoutse
handen.
Ruim een eeuw later, in 1792, verkopen de erfgenamen van Franciscus van Balen in een
publieke verkoping de andere helft van de hoeve aan een hele rits Udenhouters. Namens de
familie handelen twee zussen, Maria Catharina van Baalen en Isabelle van Baalen gehuwd
met baron van Schenck de Nijdigger, de zaak af. Nollekenshoeve bestaat dan niet meer.
De oorspronkelijke boerderij van Nollekenshoeve zal direct aan de Groenstraat hebben
gestaan ter plaatse van de woningen Groenstraat 121 tot en met 127. In de achttiende eeuw
is het complex eigendom van de Bossche wijnkoper Francis van Balen. Hij stamt uit een oud
Bosch geslacht waarvan de leden vaak deel uitmaakten van de Bossche schepenbank. Zijn
familie bezit een hoeve in de Groenstraat. Naast de hoeve is een heerehuijzinge gebouwd
waar de eigenaren kunnen vertoeven. Francis is op zeker moment permanent in Udenhout
komen wonen en tot zijn dood in de Groenstraat blijven wonen; hij wordt op 28 juli 1792 in
Udenhout begraven. Na zijn dood wordt de boerderij met de heerehuijzinge verkocht aan
twee Udenhouters. Miggiel Pijnenburg koopt de boerderij en Jan Hendrik van Iersel de
heerehuijzinge. De advertentie vermeldt dan: eene groote hoeve bestaande in een
boerehuis, schuur, brandhuis, bakhuis en hof met teullanden wey- en hey-velden mitsgaders
houtbosschen. Nog een heere huizinge voorzien van zes zoo boven als benedenkamers en
vertrekken met een apart zomerkeuken en twee hoven staande en gelegen in het beste van
Udenhout in de Groenstraat, groot ruim 130 lopense.
In 1771 verhuurt François van Balen de hoeve aan Peter Adriaan de Jong uit Riel. Het gaat
dan om een steede bestaande uit een huijsinge, schuur, schop, hof, 34 a 35 lopense
akkerland, 40 lopense weiland of groes en een perceel hooiland in Cromvoirt. Van Balen
reserveert voor zichzelf de grote door hem aangelegde hof, de boomgaard en een
appelboom op de dries bij de schuur. Ook reserveert hij de nieuw aangelegde keuken, het
turfhuis en het klein hofje met de plaats. De huurder mag geen erwten of staakbonen of iets
anders telen dat het uitzicht van Van Balen kan beletten. De huurder heeft geen doorgang
over land dat de verhuurder voor zichzelf reserveert. Daarentegen heeft Van Balen wel vrije
doorgang over het erf van de verhuurde hoeve. De jaarlijkse pachtsom voor de boerderij is
50 gulden, vijf mud rogge, 3½ mud boekweit, 100 pond boter, 350 stenen dakstro. Daarnaast
moet de huurder jaarlijks ten behoeve van de verhuurder zes vrachten met kar en paard naar
Den Bosch verzorgen en acht karren mest voor in de hof van de verhuurder leveren.
Balenshuis
Groenstraat 115
De boerderij op nummer 115 is al zes generaties in bezit van dezelfde familie. Ze is volgens
een gevelsteen in 1875 gebouwd. Het is een zogenaamde rentenierswoning, die Cornelis
Burgmans voor zichzelf laat bouwen op grond afkomstig van zijn vrouw Wilhelmina
Raaijmakers. Later wordt zijn zoon Johannes Burgmans eigenaar van de boerderij. Volgens
de familieoverlevering heeft hij aan het begin van de twintigste eeuw in Haaren een schuur
gekocht met de bedoeling die achter zijn boerderij in de Groenstraat opnieuw op te bouwen.
Het zou gaan om een schuur die enkele jaren gediend had als noodkerk in Haaren, nadat de
Haarense kerk in 1911 was afgebrand.
Doordat dochter Kee Burgmans in 1903 trouwt met Janus Teurlings komt de boerderij in
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bezit van de familie Teurlings. Piet Teurlings en zijn vrouw Anna van de Ven boerden
jarenlang op de boerderij Groenstraat 115. Later verhuist Piet naar de naastgelegen
boerderij op nummer 117.
Boerderij Groenstraat 115 draagt de naam Beversakker. Die naam komt voor in een
advertentie uit 1924 waarin de openbare verkoop wordt aangekondigd van veel onroerende
zaken uit de boedel van wijlen (Gouden) Willem van Iersel. Het perceel met die naam ligt
vlak achter de boerderij.
Groenstraat 117 en 119
Kort voorbij het bordje einde-bebouwde-kom in de Groenstraat en vlak voor het buurtschap
Endeke loopt er een pad richting den Brand, en op enige afstand van de straat staat een
woning met op het dak in een andere kleur dakpan de naam Balenshuis. De naam verwijst
naar de eigenaren van de 16e en 17e eeuw.
In 1832 is de spinster Maria Schapendonk eigenaar. In 1835 koopt Adriaan Antonie van
Iersel de hoeve. Adriaan is ongehuwd. Zijn neef Willem, zoon van zijn zuster Johanna Maria,
erft de boerderij. In 1874 wordt de nalatenschap gedeeld van Willem van Iersel en verkrijgt
Adrianus van Iersel, kapelaan te Tilburg en later pastoor te Diessen, de boerderij. Bij de
verkoop van de hoeve in 1903 blijkt er een drie-onder-een-kapwoning te staan. In 1922 is
bakker Pieter van Dam eigenaar, die in 1930 het pand verkoopt, voor eenderde deel aan Jan
Brekelmans (Groenstraat 119) en voor tweederde deel aan Petrus Willem van Kempen
(Groenstraat 117). Op 11 juli 1930 breekt er brand uit in het pand dat volgens de krant wordt
bewoond door drie gezinnen: Vermeer, Dielen en Brekelmans. In 1932 is Thijs Witlox
eigenaar, die later naar Australië emigreert. Daarna woont er Sjaak Leijten, die in 1969 de
boerderij verkoopt aan de familie Teurlings. Lange tijd wonen er Piet en Anna Teurlings –
van de Ven. Via hun zoon Gerard komt de boerderij in bezit van kleindochter Anja en haar
man Frank Leijten. Anja heeft op de boerderij een gastouderopvang met de naam
Balenshuis.
Naast het pand stond op het adres Groenstraat 119 een boerderij, waar sinds 1930 eerst Jan
Brekelmans, dan vanaf 1963 Grardje Brekelmans en laatst Jan Brekelmans boerde. Het
bedrijf is verplaatst naar elders en de bedrijfsgebouwen inclusief de oude boerderij zijn
gesloopt en vervangen door een modern vormgegeven nieuwe woning. Groenstraat 119 is
eigendom van Adrianus Jooren en Karin van Gemert.
Groenstraat 121-127
Ter plaatse van de woningen Groenstraat 121-127 stond de oorspronkelijke heerehuijzinge
en de aangebouwde boerenhoeve van Nollekenshoeve. Die was in 1832 eigendom van de
ongehuwde Adriaan Antonie van Iersel. Zijn neef Willem van Iersel, de vader van
burgemeester Josephus van Iersel, erft het pand. In 1875 wordt de boerderij eigendom van
Willems zoon Johannes, kapelaan te Eindhoven, later deken te Eindhoven. Zijn broer
Adrianus, kapelaan te Tilburg en later pastoor te Diessen, is op datzelfde moment eigenaar
van de naastgelegen woningen 117 en 119, gebouwd op de landerijen van Nollekenshoeve.
In 1904 is Groenstraat 121 verkocht aan Adriaan van Laarhoven, die de woning in 1925 op
zijn beurt doorverkocht aan Lambertus Vriens. In 1967 wordt zoon Gerardus Vriens
eigenaar. Maar dan is de oorspronkelijke oude heerehuijzinge met het aangebouwde
boerehuijs al lang verdwenen en staan er de twee dubbele woningen, die er nu nog steeds
staan.
Groenstraat 129
Ook boerderij Groenstraat 129, bouwjaar 1869, van de familie Van den Bijgaart hoort
oorspronkelijk ook bij het complex van Nollekenshoeve. In 1832 staat er de boerderij van
Joannes Cornelis Burgmans. Zijn kleindochter Cornelia trouwt met Adriaan Martens. Hun
zoon Willeke Martens alias Willeke Petere bewoont later de boerderij. Hij overlijdt in 1955 en
daarmee sterft zijn tak uit, want hij heeft geen kinderen en slechts één broer die pastoor is in
Balgoij. De boerderij Groenstraat 129 komt uiteindelijk terecht bij de familie van zijn nicht
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Anna Cornelia Burgmans (1882-1943) die trouwt met Jan van den Bijgaart (1876-1955).
Tegenwoordig is de boerderij nog steeds in bezit van de familie Van den Bijgaart.
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Hoofdstuk 45

Op ‘t Endeke

Het Convent van Orthen
Vroegste vermelding
1486
Vroegst bekende eigenaar
Jan van Gorcum
Beschrijving van de hoeve
Deze hoeve lag aan de zuidzijde van de Groenstraat naast het goed van Goijaert Hoijer
(hoofdstuk 46). De boerderij lag in een smalle strook land tussen de hoeve van Goijaert
Hoijer en bezit van de zusters van Oisterwijk. Deze hoeve bestond uit meerdere percelen die
niet allemaal bij en aan elkaar lagen.
In 1486 wordt Jan van Gorcum genoemd als buurman van den Langhenacker in de Mortel.
Dat perceel hoorde bij zijn hoeve aan de Groenstraat. In 1520 belooft Andries, zoon van
wijlen Jan van Gorcum, een erfpacht uit eenderde deel van een huis met toebehoren groot
3,5 mudzaad (circa 7 bunder) in Udenhout. In 1521 doet hij dat nogmaals maar nu alleen uit
het huis met erf in de Groenstraat van tien lopense land. In 1527 beloven drie zonen van
wijlen Jan van Gorcum genaamd Cornelis, Andries en Peter een pacht uit een stede waar
Jan hun vader en Agnes hun moeder op woonden optie gruenstraet. Een akte uit 1540
vertelt wat meer over de gebouwen. In die akte belooft Peter Jan van Gorcum een erfpacht
uit eenderde deel van een huis, hof, schuur, schaapskooi en een-derde deel van de akkers,
weiden en beemden die daar bij horen.
Zes jaar later verkoopt Andries Jan van Gorcum zijn eenderde deel in die hoeve aan Jan de
zoon van wijlen Claes Molengraefs. Tegelijkertijd verkoopt Peter van Gorcum zijn eenderde
deel aan Claes de zoon van wijlen Jan die Jeger. Twee jaar daarna verkoopt Jan Claes
Molegraefs een erfcijns aan Andries Jan van Gorcum uit eenderde deel van een stede die
vijf mudzaad groot is optie gruenstraat. Uit de omschrijving blijkt dat het om dezelfde hoeve
gaat die in 1520 nog 3,5 mudzaad besloeg.
Adriaen, de zoon van Jan Claes van Boextel en Marij Cornelis van Gorcum, en de overige
erfgenamen van Cornelis Jan van Gorcum verkopen een huis en landerijen aan de
Groenstraat aan Jan Claes Aben in 1581. Dat zijn de bezittingen die Elisabeth Cornelis Jan
van Gorcum heeft nagelaten na haar overlijden. Deze Cornelis Jan van Gorcum bezat het
resterende eenderde deel, dat hiervoor niet in de bronnen voorkwam, behalve in 1527 toen
de drie broers gezamenlijk een pacht verkochten. Aansluitend verkoopt Jan Claes Aben drie
percelen uit deze koop afzonderlijk aan de genoemde Adriaen, Jan Jan van Zon en Jan
Peter van Riel, zwagers en getrouwd met dochters van Cornelis van Gorcum. Jan Claes
Aben houdt het huis met de schuur en negen lopense land in bezit en nog een heiveld
genaamd ‘t Busken.
In 1590 delen Jan Claes van Boxtel en Jan Adriaen Brekelmans, man van Peterken Claes
van Boxtel, het bezit van hun overleden (schoon)vader. Deze goederen bevatten enkele
percelen in de Mortel en een huis aan de Groenstraat, in de richting van de
Kreitenmolenstraat. Of dit het deel is dat Andries van Gorcum in 1546 had verkocht is niet
duidelijk.
Judoca, de dochter van Nicolaas Jan de Jegher en Adriana Cornelis Jan van Gorcum, trouwt
met Joannes Claes Aben. Hun dochter Nicolasina verkoopt in 1649 dat verenigde bezit aan
Cornelis Jan Adriaen Brekelmans. In 1650 oefent Jan Peter Denis Adriaens zijn recht van
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naderschap uit en neemt de hoeve over van Cornelis Brekelmans. Zijn moeder heet Maria
Peter Cornelis van Gorchom en is waarschijnlijk dochter van Peter Cornelis van Gorchum die
in 1546 zijn eenderde deel verkoopt aan Claes Jan die Jeger.
Daarna komt de hoeve in handen van het convent van Orthen in 's-Hertogenbosch. Er is nog
geen akte gevonden waar dat moment staat opgetekend.
Aan het klooster van Orthen, dat al enkele eeuwen geleden verdwenen is, herinnert nu nog
een doodlopend zijstraatje van de Hinthamerstraat: de Zusters van Orthenpoort. Eertijds
stond hier de poort die toegang gaf tot het convent van de Zusters van Orthen, dat zijn
ontstaan dankt aan ridder Johan van Orten, die zijn goederen bij testament van 1409 daartoe
bestemd had. Met behulp daarvan hebben de “Broeders des gemeenen Levens" te Zwolle
omstreeks 1424 dat klooster opgericht. Kort daarna vestigden zich de zusters in dit convent.
De zusters van Orthen waren geen eigenlijke nonnen. Zij legden geen kloostergeloften af,
maar beleefden een gemeenzaam leven naar de wijze van de “Broeders des gemeenen
Levens” en naar de statuten van het Kapittel van Windesheim. De zusters van Orthen
vonden hun bestaan in het weven van linnen. Het vrouwenconvent werd bevolkt door talrijke
zusters en in het midden van de vijftiende eeuw zouden er wel 700 zusters aanwezig
geweest zijn. De verenigde conventen besloegen een groot terrein, dat zich van de
Hinthamerstraat uitstrekte tot de stadswal. Dit klooster werd - evenals alle andere kerkelijke
goederen – in 1629 na de val van 's-Hertogenbosch door de Staat genaast. De zusters
mochten in het klooster blijven wonen totdat zij uitgestorven waren.
De hoeve komt vervolgens in handen van de Republiek der Verenigde Nederlanden zoals
met meer kloosterhoeven gebeurde. Uit die archieven is een pachter bekend. In 1691 pacht
Wouter Matheus Joosten (van Iersel) deze hoeve. Hij verplicht zich om jaarlijks 25 heesters
te planten. Hij betaalt een reeks cijnzen uit die hoeve die overeenkomt met de cijnzen die in
de verkoopakte van 1649 staan opgesomd: twee stuivers twee oort aan domeinen van
Brabant, 9,5 lopen rogge aan Jan Somers, een lopen rogge aan het altaar van St.-Lambertus
in Oisterwijk, een gulden vijf stuivers aan de nonnen in het Groot Gasthuis in 'sHertogenbosch en twee gulden twee stuivers aan de predikheren in 's-Hertogenbosch. In
1649 bedraagt de laatste cijns twee gulden vijf stuivers. De overeenkomst tussen beide
lijsten met cijnzen maakt het zeker dat in beide gevallen om dezelfde hoeve gaat.
In 1699 verzoekt Wouter Mateeus Joosten om reparaties uit te voeren aan zijn bakoven en
varkenskooi en nog wat kleine dingen. Het jaar daarop zijn die reparaties daadwerkelijk
uitgevoerd en krijgt hij de gemaakte kosten terug van de staat.
Samen met drie andere hoeven gaat deze hoeve in de verkoop in 1711. Het is Jacob van
Casteren die de hoeve koopt. Zijn dochter Catharina trouwt met Dirk Willem van
Cattenburgh. Hun zoon Johan Louis verkoopt die de hoeve in 1760 aan Jan Jan Raijmakers.
De hoeve bestaat dan uit een huis, schuur schop met bakhuis en 5 morgen land. Adriaen
Peter Cruijsen is de pachter op dat moment.
Buurtschap 't Endeke
Groenstraat 94 is de eerste van drie boerderijen ten zuiden van de Groenstraat in het
buurtschap ‘t Endeke.
In 1832 is de boerderij eigendom van het echtpaar Willem Burgmans en Wilhelmina
Raaijmakers. De hoeve is afkomstig van de familie Raaijmakers en zal bijna anderhalve
eeuw eigendom blijven van de familie Burgmans. Kleinzoon Willem Burgmans koopt ook de
naastgelegen boerderij Groenstraat 96, zodat de vijf kinderen van Willem Burgmans bij de
erfdeling van 1950 twee boerderijen te verdelen hebben. De vijf kinderen zijn: Adrianus
Burgmans, Gerardus Burgmans, Johannes Burgmans, schoonzoon Willem Bertens en
schoonzoon Johannes Simons. In 1953 wordt het bezit gesplitst. Adrianus Burgmans
verkrijgt Groenstraat 94 (in 1973 verkocht aan Antonius van Nieuwburg, marktkoopman) en
Johannes Burgmans verkrijgt Groenstraat 96. Op boerderij Groenstraat 94 vinden we
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vandaag "Bed en Breakfast Udenhout", gerund door Marleen van Gerven – van Doren.
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Hoofdstuk 46

Op 't Endeke

De hoeve van Goijaert Hoijer
Vroegste vermelding
1413 (1340)
Vroegst bekende eigenaar
Godefridus Hoijer (Ludekini veren Lienen de Busco)
Vroegst bekende pachter
Henrick Tijt (1422)
Beschrijving van de hoeve
Op 30 april 1413 verhuurt Goijart die Hoijer aan zijn schoonzoon Aert Dicbier onder andere
een hoeve in Udenhout. Negen jaar later, Goijaert Hoijer is dan overleden, geeft dezelfde
Aert Dicbier in erfpacht aan Jan Henrick Vendijck en Aert Henrick Storyman de hoeve die
afkomstig was van wijlen Goijaert Hoijer. De hoeve ligt tussen goederen van Jan Priem en
Jan Gielis (van Herlaer) aan de ene kant en goederen van Jan die Borchgreven. De hoeve
strekt zich uit van een straat (de Groenstraat) tot aan een steeg (de Winkelse steeg). Verder
behoren tot deze hoeve nog drie bunder beemd bij Marienbeempt (naast de Brandsesteeg),
anderhalve bunder in de Reit, een halve bunder aan die weteringe en twaalf bunder hei in
die Eijnscher. Een maand later draagt Jan Henrick Vendijck zijn deel over aan Aert Henrick
Storyman zodat die dan de hele hoeve in erfpacht heeft. Deze hoeve is in totaal 13,5 bunder
groot. De pachter op dat moment heet Henrick Tijt.
Henrick Steven Heijnen verkoopt in 1458 een hoeve van zeventien bunder aan de
Groenstraat, gelegen tussen Dirck Gerlach die Rover en een hoeve van de Tafel van de
Heilige Geest en de kerk van Oisterwijk. Zijn broer Meeus vernadert deze hoeve en verkoopt
die vervolgens door aan Willem Gijsbert van Dorhout. De nieuwe eigenaar verkoopt de
hoeve een jaar later door aan Ywan de Moll, ridder. Hij was heer van Deurne. Zijn
schoonzoon Wessel van den Boetzelaar verkoopt in 1479 eikenhout en 19 eiken bomen van
zijn hoeve in Udenhout. In datzelfde jaar laat de schout van 's-Hertogenbosch beslag leggen
op deze hoeve. De pachter van dat moment, Henrick Stevens, belooft de hoeve te blijven
gebruiken zolang de inbeslagname duurt. Blijkbaar klaart de lucht weer op, want in 1483
verpacht de rentmeester van Wessel van den Boetzelaar de hoeve voor zes jaar aan Henrick
Stevens vander Amervoert en diens zoon Peter.
De hoeve komt in 1510 in handen van Raes Raessen. Zijn nakomelingen verkopen de ene
helft van de hoeve in 1670 aan de Tafel van de Heilige Geest van ‘s-Hertogenbosch en de
andere helft aan Jan Gerard de Cort de jonge.
Godefridus de Hoijer verschijnt al in een Bossche schepenakte in 1392 als buurman van een
beemd in het gomelaer. In het cijnsregister van de hertog uit 1380 betaalt hij 17 oude
schellingen en zes nieuwe penningen. Die cijns werd eerder betaald door de kinderen van
Ludekini veren Lienen de Busco. Dezelfde twee cijnzen betaalde Ludeken ook al in het
cijnsregister van 1340. Het ontbreken van verdere bronnen maakt het vooralsnog niet
mogelijk te bewijzen dat deze Ludekini de eerdere eigenaar was van deze hoeve, maar het
is wel aannemelijk.
In het register van 1448 betalen de kinderen van Arnoldus Storimans 16 oude schellingen en
drie oude penningen en de cijns van 6 nieuwe penningen. Margriet de weduwe van Jan
Hendrik Priems betaalt de ontbrekende 9 oude penningen. In 1522 zijn dat respectievelijk
jonkvrouw Sophia, de weduwe van meester Rasonis Pauli voor de post van 16 oude
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schellingen en drie oude penningen en heer Henrick vanden Broeck voor de 9 oude
penningen.
Buurtschap 't Endeke
Groenstraat 96
In 1832 is Hendrik Heijmans eigenaar van de boerderij Groenstraat 96. In 1893 is Johanna
van den Oever, weduwe van Franciscus Heijmans eigenaar. Daarna versnippert de boerderij
een beetje en later blijken bijvoorbeeld Augustinus van Erp en Johannes van Iersel eigenaar
van percelen. De boerderij komt in eigendom van buurman Willem Burgmans. Bij de
erfdeling van 1950 komen de beide boerderijen Groenstraat 94 en Groenstraat 96 in handen
van zijn vijf kinderen: Adrianus Burgmans, Gerardus Burgmans, Johannes Burgmans,
schoonzoon Willem Bertens en schoonzoon Johannes Simons. In 1953 wordt het erfgoed
gesplitst. Adrianus Burgmans verkrijgt Groenstraat 94 (in 1973 verkocht) en Johannes
Burgmans verkrijgt Groenstraat 96. Hij verkoopt die later aan Hans Smits die er een
levensmiddelenzaak – de SRV-wagen – heeft.
Groenstraat 98
Groenstraat 98 is in de 19e eeuw net als de boerderij van Nollekenshoeve eigendom van de
ongehuwde Adriaan Antonie van Iersel. Ook deze boerderij komt in handen van Willem
Willem van Iersel en na de erfdeling van zijn nalatenschap in 1875 van zijn zoon Johannes
van Iersel, deken van Eindhoven. Later komt de boerderij in handen van Harrie Brekelmans
en Cor van Iersel – Brekelmans en sinds 1962 van alleen Cor van Iersel – Brekelmans. Die
heeft in 1972 de hoeve verkocht aan Harrie van de Plas. Boerderij Groenstraat 98 is nu
eigendom van Marij van de Plas – Verkooijen, de weduwe van Piet van de Plas. De oude
boerderij is in de Tweede Wereldoorlog afgebrand waarna er een noodwoning werd
gebouwd. In 1954 is ten westen van de noodwoning een nieuwe boerderij gebouwd.
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Hoofdstuk 47

Leengoed van Boxtel

De Gomelaar
Vroegste vermelding
1427
Vroegst bekende eigenaressen
Margriet Arnout Houtappel
Beschrijving van het leengoed
Dit leengoed van de heren van Boxtel ligt tussen de Gommelsestraat en de
Giersbergsesteeg (ten onrechte nu genaamd Gijsbergse Steeg) en strekt zich uit van de
Biezenmortelsestraat tot aan de huidige Zandleij. Dit leengoed besloeg 36 bunder land. Het
was voornamelijk heide, later deels ontgonnen tot weilanden.
Het leenhof van Boxtel gaat in ieder geval terug tot 1293 volgens de archieven. Deze strook
land komt ergens voor 1427 in bezit van de heren van Boxtel, wanneer en op welke wijze is
niet bekend. Zij gaven het vervolgens uit als leengoed. Het archief van het huis Stapelen in
Boxtel, waar de heren van Boxtel woonden, bevat een leenboek dat de periode 1416-1503
bestrijkt. Hoewel de heer van Boxtel formeel de eigenaar van het perceel was, gaf hij het op
zijn beurt uit in leen aan mensen die hij aan zich wilde binden of die iets van hem tegoed
hadden. Zij konden het perceel ontginnen en in gebruik nemen. In het leenboek staat als
eerste leenman genoemd Margriet dochter van wijlen Arnout Houtappel en Hillegonda
Willem van Oesterzele. Zij is getrouwd met Dirck Rijckaert Borchgreef. Op Sint-Michielsdag
in 1427 reist zij af naar Boxtel, als voogd van haar nog jonge zoon Rijckart. Blijkbaar was zijn
vader al overleden. Zij heeft in Boxtel bij haar leenheer, Willem van Boxtel, hulde ende ede
van trouwen gedaan. Als leenman moest je trouw zweren aan de leenheer voordat je de
goederen in gebruik mocht nemen. Bij dit leengoed, naast het omvangrijke perceel in
Udenhout op het Gommelen, hoorde ook nog 21 lopense land in Enschot bij de kerk.
Na het overlijden van Rijckaert wordt zijn broer Dirck de nieuwe leenman. Hij legt de eed af
op 24 maart 1485. Dirck, waarschijnlijk de zoon van de eerder genoemde Rijckaert, verkrijgt
het leen op 28 mei 1491 en legt op die dag de eed af. De familie Borchgreef of De
Borchgreve houdt dit leen nog ruim een eeuw in bezit. In 1608 krijgt jonker Jan van
Straesborch, echtgenoot van Catharina Dirck de Borchgreve, toestemming om de 36 bunder
in Udenhout te verkopen. Het is dan niet langer een leengoed, maar een zogenaamd
allodiaal goed. Jan van Straesborch is volledig eigenaar van het Udenhoutse bezit. Kort
daarna zal hij het gebied in delen hebben verkocht.
In al die eeuwen heeft er nooit een huis op dit leengoed gestaan.
Café ’t Gommelen
Tegenwoordig staan er op het leengoed van Boxtel vier panden; twee aan de
Gommelsestraat en twee aan de Biezenmortelsestraat.
Biezenmortelsestraat 1
Café ’t Gommelen, Biezenmortelsestraat 1, is onbetwist het oudste en ook het pand met de
meeste historie.
Bij de invoering van het kadaster in 1832 is er al sprake van een café. Johannes Jan
Lommers, van beroep kroeghouder, woont in het pand. Hij had het in 1808 voor 1200 gulden
gekocht van de familie De Jongh. Later is het pand eigendom van Jan Baptist de Rooij. Ook
dan wordt er café gehouden, want naast timmerman en molenmaker geeft hij het beroep van
tapper op. De Rooij bouwt in 1843 een nieuw huis en schuur, maar dit gaat twee jaar later,
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op 8 juli 1845, geheel in vlammen op. Het is landelijk nieuws want de Leydsche Courant
meldt in een bericht dat het geheel voor ƒ2.500 verzekerd was. Zoon Antonius, die ook
timmerman was, verkrijgt café ’t Gommelen. Omstreeks 1866 bouwt hij op het naastgelegen
perceel een dubbel woonhuis, tegenwoordig Biezenmortelsestraat 3. Hij overlijdt ongehuwd
in 1888. Zijn broer Bart erft het café en de huizen op ’t Gommelen. Bart is een ondernemend
type. Bart begint in de aannemerij, richt een boterfabriek op, maar krijgt vooral bekendheid
als oprichter van de Udenhoutse steenfabriek. Ook café de Schol, oorspronkelijk een
stationskoffiehuis, is door Bart de Rooij gebouwd.
Tegenwoordig is café ’t Gommelen eigendom van de nazaten van Francis de Weijer en zijn
vrouw Adriana van Riel. Francis werd in 1919, mede namens zijn kinderen, eigenaar. Hun
zoon Kiske (Johannes Cornelis) de Weijer en zijn vrouw Johanna Maria Verhoeven zetten
het café voort. Naast het café heeft Kiske ook een klompenmakerij. Hij is opgevolgd door
Kiskes dochter Ciska en haar man Pietje Scheffers. Later hebben dochter Marian Scheffers
en haar man Peter van Raak het café overgenomen. Sinds enige jaren wordt het café al
weer door de volgende generatie uitgebaat namelijk door Nicole van Raak en haar man
Ruud van Dun.
Het pand van café ’t Gommelen, Biezenmortelsestraat 1 wordt in drie aparte gedeelten
bewoond. Nicole en Ruud van Dun – van Raak, Marian en Peter van Raak – Scheffers en
Rinus, de broer van Marian.
Het andere pand aan de Biezenmortelsestraat, op nummer 3, is van jongere datum. Het is
eind jaren zeventig opnieuw opgetrokken door de familie Felen – van de Valk ter vervanging
van een ouder pand dat door de timmerman Antonius de Rooij was gebouwd. Bij de verkoop
in 1919 is dit huis los van het café verkocht. De nieuwe eigenaar is bakker Van Rooij uit
Udenhout. Die verkoopt de dubbele woning kort daarna door aan Cornelis Schapendonk en
zijn schoonmoeder Johanna Stokkermans, weduwe van Johannes de Wit, die bij Cornelis
komt inwonen. In 1943 wordt smid Willeke van der Loo eigenaar. In 1972 is het huis verkocht
aan Jan Felen, smid op Huize Assisië. Hij laat omstreeks 1978 het oude huis slopen en een
nieuwe woning bouwen.
Gommelsestraat 26 en 28
Gommelsestraat 26 en 28 zijn twee andere panden op het leengoed van Boxtel. Nummer 26
is een in de jaren dertig gebouwde burgerwoning. Op dit moment wonen er C. Schoormans
en G. van Helden.
Nummer 28 is een naoorlogse boerderij. Op deze plaats is in de jaren dertig een boerderijtje
gebouwd, bewoond door de familie Smits – van Berkel. De uit Drunen afkomstige Jaoneke
Smits is losse arbeider en heeft er een bescheiden boerenbedrijfje. Hij houdt als
bijverdienste ook bijen en is lid van de plaatselijke bijenhoudersbond. In de oorlog wonen er
Willem en Han Berkelmans – Hamers. Het boerderijtje wordt bij de bevrijding op 27 oktober
1944 door de Engelsen in brand geschoten en daardoor volledig verwoest. Na enige tijd
ingewoond te hebben bij de ouders van Willem in Biezenmortel dient een kippenkooi tot
tijdelijke woning tot de noodwoning gereed is. Omstreeks 1957 is begonnen met de bouw
van een zogenaamde wederopbouwboerderij.
Gommelsestraat 28 wordt ook door twee gezinnen bewoond: de familie Van Strien –
Berkelmans en hun zoon John met zijn gezin.
De gronden van de Gomelaer bestaan thans grotendeels uit weidepercelen met een enkel
daartussen gelegen bosperceel.
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Hoofdstuk 48

Biezenmortelsestraat

De hoeve van Hesselonius Quab
Vroegste vermelding
1351
Vroegst bekende eigenaar
Hesselonius Quab (Snabbe)
Beschrijving van de hoeve
In 1351 belooft Henricus Coert, de zoon van wijlen Tilkinus van Bosschehoven, een erfpacht
van negen mud en twee zesteren rogge te betalen aan Willelmus van Langelaer. Hij gaat die
pacht betalen uit onderpanden in Udenhout die liggen tussen Gerardus Coptiten en
Hesselonius Quab.
Dat is de vroegste verwijzing naar de hoeve die ligt in de spie tussen de goederen van
Vorselaar (hoofdstuk 49) en het goed Ten Heijst (hoofdstuk 34). Het gebied is in bezit van
Hessel Snabbe (of Quab) en zijn nageslacht.
In 1409 geeft Jan Hessel Jacobssoen de oostelijke helft van de oude hofstad in erfpacht aan
zijn vader Hessel. Deze hoeve loopt van die gruenstraet tot die winckel. Hierbij hoort nog een
stuk land genaamd die gheer. Dat toponiem betekent: een perceel land in de vorm van een
spie of spits toelopend. Die veldnaam is nog eeuwenlang in gebruik gebleven.
In de loop van de 15de eeuw komen deze landerijen in bezit van verschillende eigenaren. Er
vindt ook vermenging plaats met hoeven die ontstaan uit het goed Ten Heijst door huwelijken
over en weer. Bij verdeling van de nalatenschap ontstaat geleidelijk aan een lappendeken
aan eigenaren (zie ook hoofdstuk 34).
Peter Henrick van Vucht krijgt een deel van de goederen in bezit. Hij trouwt met Ida, de
dochter van Jacob Hessels, die op zijn beurt een nazaat was van de eerder genoemde
Hessel Snabbe. Henrick Peter van Vucht, getrouwd met Heijlwich Jan Hessels, belooft in
1509 samen met zijn schoonzoon Wouter Peter Faessen een erfpacht te betalen aan Aert
Elias de Meijer uit den groeten acker die deel uitmaakte van het bezit van Hessel Snabbe. In
1511 doet hij hetzelfde met zijn zoon Jan uit huis, tuin en het land dat daarbij ligt optie
gruenstraet. Na het overlijden van zijn vrouw draagt hij zijn bezit in 1528 over aan hun
kinderen. Hij bezit ook landerijen aan de overkant van de Groenstraat.
In 1550 verdelen de erfgenamen van Jan Henrick van Vucht de goederen. In de jaren daarna
komen het meeste van deze percelen in het bezit van zijn zoon Joost Jan van Vucht. Zijn
weduwe Jenneken hertrouwt en haar tweede man verkoopt in 1557 de hoeve in
Biezenmortel aan Wouter Peter Goijaerts.
Deze Wouter Peter Goijaerts was op dat moment getrouwd met Johanna Wouter vanden
Heesacker. Zijn kinderen gaan de naam van hun moeder gebruiken en noemen zich ook
Vanden Heesacker. Hun nazaten zijn in de 17de eeuw eigenaren van delen van deze hoeve.
Bij de hoeve zullen ook percelen aan de overzijde van de Biezenmortelsestraat hebben
behoord. In 1704 bezit Willem Michiel van den Heesacker er een huis met schuur. Via
Willemijn van den Heesakker, die huwt met Jan Jan Verhoeven, komt het in 1785 in bezit
van de familie Verhoeven. De boerderij stond waar in 1966 de woning van de familie
Scheffers is gebouwd.
Biezenmortelsestraat 12
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Tegenwoordig staan op de landerijen van de hoeve van Hessel Snabbe twee woningen,
Biezenmortelsestraat 10 en 12. Nummer 10 is in de jaren zestig als loonwerkbedrijf gebouwd
door Wim Mallens op een stuk grond van zijn tante Hanneke Timmermans – Mallens, die
met haar man Willem Timmermans het naastgelegen boerderijtje Biezenmortelsestraat 12
bewoonde. Tegenwoordig is het eigendom van Marie Christien van Hulten. Haar vader kan
het in 1968 kopen van Willem Timmermans, toen die in dat jaar met zijn vrouw als eerste
bewoners het nieuwe bejaardenhuis in Udenhout betrekt.
Willem Timmermans heeft het boerderijtje begin jaren dertig gekocht van Janus van Iersel en
Johanna Boers. Zijn oudoom Adriaan van Iersel Janszoon heeft het boerderijtje in 1879
kunnen kopen van Gerdina de Lepper – van Rijswijk. Kort na de aankoop laat hij het slopen
en bouwt ter plaatse een nieuwe. De boerderij is afkomstig uit de familie Van Rijswijk.
Thomas van Rijswijk, de vader van Gerdina, koopt de boerderij van Jan van Broekhoven,
schoenmaker in Udenhout. Het wordt dan omschreven als een bouwmanshuizing en stal
genummerd 267 met aangelegen hof, groes en teulland, samen groot 6 lopense. Jan van
Broekhoven heeft de boerderij in 1802 geërfd van zijn ouders Jan Frans van Broekhoven en
Jenneke Hendrik van de Pas. Het is afkomstig van de familie Van de Pas. Hendrik Peter van
de Pas liet de boerderij na aan zijn twee kinderen. Zoon Pieter verkocht zijn helft in 1761 aan
zijn zus Jenneke. Hij bedong er toen wel bij dat als hij ooit een verblijf voor hem alleen nodig
zou hebben hij bij zijn zus Jenneke in zou kunnen wonen. In 1716 is de boerderij eigendom
van de familie Peijnenborch, zo blijkt uit een akte. In dat jaar verdelen de erfgenamen van
Aert Gerrit Peijnenborch en Margriet Gijsbert van Iersel verschillende goederen. De
boerderij, bestaande uit een huis, schop, hof en boomgaard met aangelegen erf te Udenhout
in den Biesmortel, grenzende aan één zijde aan een erfsteeg (nu de oprit naar
Biezenmortelsestraat 14), wordt toebedeeld aan Adriaan Hamers, minderjarige zoon van
wijlen Elisabeth Peijnenborch.
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Hoofdstuk 49

De bakermat van Biezenmortel

De Vorselaar
Vroegste vermelding
1312
Vroegst bekende eigenaar
Jan Volkaert
Vroegst bekende pachter
Jan Jan Joirdens (1659)
Beschrijving van het landgoed
De familie Volkaert (ook geschreven als Folcart en Volcart) was al in de 13de eeuw actief in
onze contreien. Waltero dicto Folcart de Antwerpia kocht in 1285 goederen in Helvoirt in de
Gijzel. Tien jaar later draagt dezelfde Wouter, samen met zijn zonen Jan en Laurens Volcart,
verschillende bezittingen over aan de hertog van Brabant. Wouter Volkaert komt in meerdere
oorkonden voor als getuige van de hertog. Zijn zoon Laurens Volkaert was schout en
rentmeester van de hertog in 's-Hertogenbosch in 1301. Hij bezat goederen in Esch en
Vught. Hij overleed in de wereldberoemde Guldensporenslag op het Vlaamse platteland bij
Kortrijk in 1302, strijdend voor de Franse adel.
Joannes, de zoon van wijlen Jan Volkaert, is in het Latijnsboek, dat begint in 1312, de
leenman van de hertog van Brabant voor een cijns van 30 oude groten (dat is een munt) en
twee hoeven land in Udenhout. Deze Jan Volkaert woonde in Malle (Oost- en Westmalle
tussen Turnhout en Antwerpen) en bezat de halve heerlijkheid van Oostmalle.
Het feit dat Jan Volkaert ook een cijnsboek bezat en daarmee het recht bezat om een cijns te
heffen maakte zijn bezit tot een zogenaamde grondheerlijkheid. De cijnzen werden betaald
uit percelen land die aan de noordkant van de Groenstraat en Biezenmortelsestraat lagen.
Vooral in het gedeelte tussen het leengoed Harens broek en de Gommelsestraat lagen nogal
wat landerijen die cijnsplichtig waren aan Jan Volkaert. De cijns stond bekend onder naam
van de eigenaar, de Volkaertcijns. Toen de cijns in andere handen raakte, veranderde ook
de naam in de bronnen waardoor het niet altijd eenduidig is vast te stellen welke percelen bij
dit cijnsboek hoorden.
Uit 1440 is een opgave van de cijnsbetalers bekend met de oppervlakte van de meeste
percelen waar ze cijns over moesten betalen. In totaal ging het om tenminste 55 bunder met
een totaalopbrengst van ruim 325 oude groten. Niet van alle cijnsbetalers is duidelijk uit
hoeveel land ze hun cijns betaalden; de oppervlakte kan nog aanmerkelijk groter zijn.
Bijvoorbeeld Nollekenshoeve aan de Groenstraat was cijnsplichtig maar er stond geen
oppervlakte aan bunders bij vermeld. Die hoeve besloeg zo'n 22 bunder. Daar betaalde de
beide eigenaren in 1440 dan 112 oude groten cijns voor.
Jan Volkaert was 30 oude groten voor dit cijnsboek schuldig aan de hertog. Het heffen van
die cijnzen vormde voor hem daarom een welkome inkomstenbron.
De twee hoeven liggen ten zuiden van de huidige Biezenmortelsestraat en op hun
grondgebied ligt nu de kern van Biezenmortel. Het mag duidelijk zijn dat de leenman niet op
zijn goederen in Udenhout woonde. Beide hoeven werden beleend aan anderen. Van die
leenmannen zijn er een aantal bekend. In de bronnen is sprake van drie leenmannen voor
drie hoeven. Het ging om twee hoeven waarvan er een gedeeld was in tweeën. Die laatste
was de hoeve die we nu nog kennen als Vorselaar.
Beide hoeven worden afzonderlijk hieronder besproken.
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De bezitsverhoudingen maken het onderstaande verhaal complex. Het leengoed in zijn
geheel, zoals vermeld in de leenboeken van de hertog van Brabant, kende één leenman.
Maar vanwege het feit dat het een grondheerlijkheid was, hadden de hoeven ook weer eigen
leenmannen die leenhulde brachten aan de leenman van de hertog. Door dit getrapte
leenmanschap zijn de vermeldingen niet altijd helder te plaatsen. Daar komt nog bij dat het
cijnsboek een eigen leven ging leiden, dat wil zeggen niet noodzakelijkerwijs in handen was
van dezelfde hertogelijk leenman als de beide hoeven. Om het verhaal leesbaar te houden,
is het beperkt tot de beide hoeven, dus de leenmannen van de hertogelijke leenman.
Bezitters van de Vorselaar
Hieronder volgt een overzicht van de bekende bezitters van het leengoed Vorselaar met het
cijnsboek:
1312 Johannes zoon wijlen Jan Volkaert;
1350 Jehan Maloijs (van Malle Oost/Oostmalle);
na 1374 Jan Maloijs, natuurlijk zoon van Jehan Maloijs;
2 december 1424 verhef door Lijsbet van Maloijs;
2 december 1462 verhef door Vranck van Oistvorst. Hij was een zoon van Lijsbeth van
Maloes en Jan van Oistvorst, schout van Herentals;
19 juli 1503 Henrick Leyens (Leijns), ten behoeve van Juffrouw Digne van Oeijenbrugge,
weduwe van Vranck van Oistvorst;
1 december 1535 Francoes van den Wouw Gielissoen, na de dood van Vranck van
Oistvorst, zijn oudoom;
5 november 1536 Philips van der Straten, heer Henrick Leijns, priester, en juffrouw
Berbele van de Sande, ook bij dood van Vranck van Oistvorst, hun neef. Op 5 november
1539 valt het leengoed geheel toe aan Henrick Leijns;
6 november 1539 Godevart Henrick Theeus (van Postele) bij koop van Henrick Leijns;
17 december 1554 Joost Claes van den Wouwe bij dode van Vranck van Oistvorst en
Jan van den Zijpe, zijn neef;
20 oktober 1580 Joachim van Postele na de dood van zijn vader Godevaert Henrick
Matheeus van Postele;
1 juli 1613 Laureijs Cooman c.s., na de dood van Adriaen van den Bloke;
27 april 1619 Mr. Christiaen Voechts bij koop van Laureijs Coomans c.s.;
17 september 1650 Arnoult Voochts, heer van "Vormeseel" en schepen van de stad
Antwerpen (waarschijnlijk is Voormezele tussen Ieper en Lille bedoeld);
12 april 1661: Daniël Gijsbert van Zutphen;
6 oktober 1682: Melchior Doncquers;
25 juli 1689: Maria Angelina Donquers mede voor haar minderjarige broers en zusters;
14 juli 1742: Adriana Elisabeth Donquers;
1752: Balthazar Holtacker.
In 1764 worden hoeve en cijnsboek afzonderlijk verkocht.
De hoeve Vorselaar (Capucijnenstraat 1b/3)
Deze hoeve had twee leenmannen. De reden daarvoor is niet bekend. Het is wel duidelijk
dat in de loop der tijd deze twee lenen zijn samengevoegd en in één hand terecht zijn
gekomen. Zo ontvangt Jan Vernoet in 1467 na het overlijden van zijn broer een hoeve land,
zijnde twee volle lenen, in Udenhout opten Winckel. In de denombrementen van 1440 zijn
die lenen nog afzonderlijk in handen van de broers Gerard en Marten Berwouts.
De akte uit 1352, die bij de hoeve hierna staat vermeld, doet vermoeden dat voor de broers
Berwout, Gerit Coptiten de leenman is geweest van deze hoeve. Zijn dochter Mechtelt was
de moeder van Gerit Jan Berwouts. Mogelijk was Marten ook een zoon uit het huwelijk van
Mechtelt met Joannes Berwout.
Met de komst van de hiervoor genoemde Jan Vernoet begint de verwarring. Volgens een
drietal artikelen, die er over het leengoed Vorselaar zijn gepubliceerd, volgen er nog een
paar andere “leenmannen”. Maar in 1504 draagt Belia van Bruechem, de weduwe van Jan
Berwouts, de hoeve Vorselaar over aan Hubertus de Loen, prior van het kartuizerklooster in
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Vught. Het klooster krijgt het vruchtgebruik en betaalt daarvoor aan Belia een lijfpacht van
zeven mud rogge en een lijfrente van 50 rijnsguldens. De prior van dit klooster verklaart in
1536 dat hij deze hoeve in leen houdt van de erfgenamen van Frank van Oostvorst.
De prior van de Kartuizers in Antwerpen treedt in 1659 op namens de prior van de
overkoepelende kartuizerorde en verkoopt de hoeve aan Daniel Gijsbert van Zutphen. De
hoeve wordt in 1659 bij de verkoop omschreven als een huis, hof, schuur, schop, met zeer
schone en plesante potagien en 52 lopense aaneengelegen akkerland, alles zeer goed
beplant met heggen. Daarbij horen diverse landerijen in Udenhout en twee stukken hei in
Helvoirt. Melchior Donckers, de schoonzoon van Daniel van Zutphen, volgt hem op als
eigenaar.
Het is al 1809 als hoeve de Vorselaar in Udenhoutse handen komt: Cornelia Adriaan Vugts,
weduwe van Willem Cornelis Martens, koopt de hoeve van de weduwe van Jacob Kien voor
de kapitale som van 7.000 gulden. De verkoop aan de weduwe Martens vindt onder de
volgende bijzondere condities plaats:
• De koopster moet gedogen dat op de hoeve jaarlijks op de eerste mei een cijns in
ontvangst wordt genomen door de heer Carel Storm van 's Gravensande of diens
gemachtigde;
• De verkopers reserveren de 426 eikenbomen, die staan aan de laan, om ze de eerste
vier komende jaren te mogen verkopen of kappen. Met de laan of dreef is de
huidige Capucijnenstraat bedoeld.
De familie Martens vernieuwt rond 1857 de oude woning van de Vorselaar. Na de dood van
Cornelia’s zoon Willem en diens weduwe Adriana Maria van lersel wordt de Vorselaar
verdeeld tussen Willems dochter Wilhelmina, die de oude Vorselaar en ruim 6 1/2 hectare
grond krijgt, en haar broers Martien en Gerardus Martens, die ruim 7 hectare erfden. De
gebroeders Martens bouwen in een boomgaard, die bij hun erfdeel hoorde, in 1867 een
nieuwe boerderij, tegenwoordig Capucijnenstraat 5. Martinus Martens verkoopt de boerderij
in 1899 aan Francis van de Pas. De boerderij is herbouwd nadat die op 7 juni 1919 was
afgebrand. Het bericht, dat op 10 juni in de krant verscheen, vermeldde dat de brand was
ontstaan omdat de kinderen met lucifers hadden gespeeld bij de stromijt. Tegenwoordig
woont in de boerderij Capucijnenstraat 5 Roland van de Pas, achterkleinzoon van Francis.
De oude hoeve van de Vorselaar wordt na de voornoemde erfdeling bewoond door
Wilhelmina Martens, haar echtgenoot Martinus Robben en hun acht kinderen. Het gezin
Robben blijft de Vorselaar tot 1891 bewonen. Vanaf dat jaar wordt de hoeve verhuurd aan
Hendrikus Verhoeven. Hendrikus Verhoeven en zijn dochter Johanna Nicolasina sterven
beiden in november 1918 aan de Spaanse griep. In 1918 vraagt Johannes Robben,
wonende te Udenhout, een vergunning aan om een nieuwe stal te mogen bouwen aan het
bestaande woonhuis aan de huidige Capucijnenstraat 3. Tegelijkertijd wordt ook het
woonhuis van binnen aangepast. Omstreeks 1937 wordt de boerderij openbaar geveild.
Franciscus Martinus van de Pas, die met zijn ouders op de naastgelegen boerderij woont,
koopt de boerderij. Hij sneuvelt echter op 14 mei 1940 in Middelburg aan het begin van de
oorlog. Marietje van de Pas, de zus van Frans, krijgt de boerderij van de oude Vorselaar
toebedeeld. Ze trouwt met Frans van Esch. Haar broer Piet blijft op de ouderlijke boerderij,
Capucijnenstraat 5, wonen.
De oorspronkelijke boerderij van de Vorselaar is tegenwoordig gesplitst in twee
wooneenheden (Capucijnenstraat 1b en 3). Frans en Marietje van Esch - van de Pas waren
de laatsten die ter plaatse een landbouwbedrijf exploiteerden. Daarna was in het
stalgedeelte nog een tijdje de kruidenierswinkel van Wim en Anja van Kempen gevestigd.
Toen de winkel ophield te bestaan is het pand omgebouwd tot een woonhuis. Tegenwoordig
woont de familie Van Rossum in het voormalige stalgedeelte. Het oorspronkelijke
woongedeelte wordt bewoond door de familie Stein.
De gronden die vanouds tot de Vorselaar behoorden zijn na de bouw van het
kapucijnenklooster in 1919 langs de Dreef (de Capucijnenstraat) bebouwd met woningen,
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een school, een onderwijzerswoning, een café, een kruidenierswinkel en een bakkerij. Vanaf
de jaren negentig breidt Biezenmortel zich verder uit op de eeuwenoude akkergronden in
nieuwbouwwijk de Slijkhoef, die voorheen behoorden tot het adellijk huis van de Vorselaar.
De herinnering aan de hoeve en leengoed de Vorselaar leeft in Biezenmortel in ieder geval
voort in een straatnaam, de naam van gemeenschapshuis de Vorselaar en in de naam op de
poort van de oude hoeve aan de Capucijnenstraat 3.
De hoeve van de Vorselaar liep door tot aan de Winkelsestraat. Daar stond in 1832 ook een
boerderij, tegenwoordig Winkelsestraat 25. Het is dan eigendom van Cornelia Vugts,
weduwe van Willem Martens, die ook de hoeve van de Vorselaar nabij de
Biezenmortelsestraat in eigendom heeft. De boerderij aan de Winkelsestraat vererft later
naar haar dochter Helena, getrouwd met Nicolaas van de Pas. Zij bouwt aan het
oorspronkelijke woongedeelte van de boerderij een extra woongedeelte, mogelijk als een
soort mantelzorgwoning voor zichzelf en haar ongehuwde dochter Anna Cornelia. Haar zoon
Cornelis van de Pas met zijn vrouw Francijna Elissen en hun gezin bewonen het
oorspronkelijke woongedeelte. Zij vertrekken later naar Udenhout, waar ze de herenboerderij
Slimstraat 25, naast het fraterhuis, bewonen. De boerderij aan de Winkelsestraat wordt
verhuurd, ondermeer aan de families Beerens en Raaijmakers. De boerderij wordt later
geërfd door Maria van de Pas, de ongehuwde dochter van het echtpaar Van de Pas –
Elissen. Zij overlijdt in 1933. De boerderij blijft tot circa 1968 in het bezit van de familie Van
de Pas en is daarna verkocht aan de familie Van Roessel. De boerderij is afgesplitst van de
naastgelegen schuur en grond. Schuur en grond blijven in het bezit van de familie Van
Roessel. De boerderij is verkocht aan de familie Heerkens. In 2017 wordt de boerderij
bewoond door de familie Brekelmans.
De hoeve naast Vorselaar (Biezenmortelsestraat 14)
Deze hoeve lag tussen de hoeve van Vorselaar en een steeg die het scheidde van de oude
hoeve van Jan Hessel Snabbe (hoofdstuk 48). De vroegste leenmannen van deze hoeve zijn
fragmentarisch bekend.
Op 25 april 1352 belooft Henricus Coert, zoon van wijlen Tilkinus van Bosschehoven, aan
Wilhelmus de Langhelaer een erfpacht uit een hoeve in Udenhout tussen Gerard Coptiten en
Hesselonius Quab (=Snabbe). De positionering van deze hoeve lijkt heel sterk op die latere
belending met Marten en Jan Berwout en Hessel Snabbe. Het is daarom goed mogelijk dat
Henricus Coert een leenman was van een leengoed van Vorselaar voordat Willem van
Langhelaer dat was.
Op 8 april 1396 geeft Willem, de zoon van wijlen Willem van Langhelaer, in erfpacht aan
Wijtman Gerit Cort Wijtmans, een hoeve in Udenhout tussen Marten en Jan Berwout en
Hessel Snabbe, van de gemeint tot aan een straat. In deze akte geeft de leenman de hoeve
uit handen maar ontvangt daarvoor wel een erfelijke pacht die elk jaar betaald of geleverd
diende te worden. In dit geval is Wijtman de nieuwe eigenaar zolang hij zijn pacht betaalt.
Kan hij dat om wat voor reden niet meer doen en neemt de leenman daar geen genoegen
mee, dan gaat de hoeve terug naar degene die de erfpacht ontvangt.
In 1440 staat juffrouw Van de Langelaer te boek als leenman van een hoeve lands. Willem
van Langelaer is de leenman in haar naam. Gezien de akte uit 1396 is het de vraag in
hoeverre de vermelding uit 1440 de juiste situatie weergeeft. In 1396 draagt Willem de hoeve
over tegen betaling van een erfpacht. Blijft hij dan wel de leenman en later zijn moeder en
zoon? De bronnen geven vooralsnog geen uitsluitsel. Feit blijft wel dat de hoeve naast
Vorselaar in 1396 door een “Udenhouter” wordt beteuld.
In 1443 geeft Lijsbeth, de weduwe van Marcelis Wijtman, Gerit Cort Wijtmans de tocht in een
hoeve naast Marten en Jan Berwouts aan de ene kant en Hessel Snabbe aan de andere
kant, en strekkende van de gemeint tot aan een straat, aan haar kinderen. De vader van
Marcelis had deze hoeve in erfpacht gekregen van Willem zoon van wijlen Willem van
Langhelaer, zoon van Wouter vande Wall (Wael). Vier van de vijf kinderen, Wouter, Wijtman,
Marcelis en Matheus Gerit Back als man van Yda, dragen hun viervijfde deel over aan
Wouter Jan Wouter vanden Loo, de echtgenoot van hun zuster Heijlwich.
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Die blijft heel lang in bezit van deze hoeve en na hem zijn kinderen. In 1503 verkoopt Willem,
de zoon van Wouter Jan Wouter vanden Loe en Heijlwich Marcelis Wijtmans, deze hoeve
aan Jan de zoon van wijlen Jan Hessels.
De hoeve blijft de hele 16e eeuw in bezit van de familie Hessels. In 1554 en 1566 verdelen
ze de hoeve onderling, maar houden het geheel wel intact.
Op 27 mei 1598 is deze hoeve nog intact als de kinderen van wijlen Jan Corstiaen en zijn
vrouw Jenneke Jan Hessels, hun deel in deze hoeve overdragen aan hun broer Jan. De
hoeve wordt dan als volgt omschreven: een huis, hof, schuur, schop, grond en andere erven,
zowel akkerland als weiland en heide, 2,5 mudzaad groot, gelegen in Udenhout tussen de
erven van de Kartuizers van Vught oost en de erfgenamen van Steven Hessels west,
strekkende van de Groenstraat (nu Biezenmortelsestraat) tot de gemeente genaamd de
Winckel.
De boerderij Biezenmortelsestraat 14 is in 1864 ingedeeld in een hoge klasse van het
kadaster. Het moet dus een kwalitatief goed huis zijn geweest. Het was toen ook pas enkele
jaren oud. Het is omstreeks 1860 gebouwd. In het kadaster staan de erfgenamen van
Jacobus Verhoeven en Maria Heijmans als eigenaren genoemd. In 1873 is de boerderij
eigendom van Christiaan Verstijnen, de betovergrootvader van de huidige eigenaar. Zijn
eerste vrouw was Wilhelmina Verhoeven, die overlijdt bij de geboorte van hun derde kind. Zij
is een dochter van het echtpaar Verhoeven – Heijmans. Dit echtpaar heeft een groot deel
van hun bezittingen verworven uit erfenissen. Zo vond op 29 januari 1829 de erfdeling plaats
van hun oom Geert Heijmans en zijn vrouw Adriana Bertens en deelde het echtpaar mee in
de erfenis van hun suikeroompjes Martinus en Cornelis Heijmans. Uit de erfenis van de
laatstgenoemde Cornelis Heijmans is de boerderij aan de Biezenmortelsestraat afkomstig.
Eerdere eigenaren van de boerderij Biezenmortelsestraat 14 waren Joannes Hendrik van de
Plas, Hendrik Jan van Doelen en Adrianus Hamers die het in 1789 uit de boedel van zijn
schoonvader Jan Geert Eekels verkreeg.
Door het huwelijk van Marie Verstijnen met Janus Burgmans uit Haaren komt de boerderij in
bezit van de familie Burgmans. Ze trouwen in bij de ongehuwde oom en tante van Marie,
Adrianus en Adriana Verstijnen. Speciaal voor hen wordt omstreeks 1930 een nieuw
woongedeelte aan de boerderij gebouwd. De enige dochter van Janus en Marie Burgmans,
Annie, trouwt met Wim van Hulten, afkomstig uit Waalwijk. Nu woont er zoon Arnoud met zijn
gezin. Onder de naam Hultenhof wordt ter plaatse door Arnoud en Laura van Hulten een
melkveehouderij geëxploiteerd.
De hoeve loopt door tot aan de Winkelsestraat. Daar staan in 1832 drie huizen. Het eerste,
tegenwoordig Winkelsestraat 21, op de hoek van de Winkelsestraat en een steeg die langs
Biezenmortelsestraat 14 richting het Winkel loopt, is het stamhuis van de Udenhoutse familie
Van der Loo. Het kwam in die familie terecht door het huwelijk in 1832 van de in 1807 in
Helvoirt geboren Peter van der Loo met Elisabeth van den Biggelaar. Peter was van beroep
klompenmaker, smid, slager en rietdekker en had daarnaast nog een landbouwbedrijf. Het
huidige pand dateert uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het huis dat er daarvoor stond
had een gevelsteen. Het is een terra cotta steen met daarin een datum en initialen: E C V D
B L en 13 juni 1830. Thans woont er nog steeds een nazaat van het echtpaar Van der Loo –
van den Biggelaar. De boerderij is afkomstig uit de familie Van den Biggelaar. Cornelis van
den Biggelaar van beroep smid heeft het huis in 1817 bij de verdeling van de nalatenschap
van zijn schoonouders Hendrik Boudewijns en Elisabeth Smeijers verworven. Het wordt dan
omschreven als een burgershuis gequoteerd nummer 194, bestaande uit een huis met hof
en eenvierde lopense land daar aangelegen, staande en liggende ter plaatse genaamd het
Winkel. Het huis wordt ook genoemd in de schepenregisters uit 1779. Er is dan sprake van
een huijs, klein huijsje en bakhuijs met omtrent ses loopense erve en akkerland daaraan. In
de akte verkopen de kinderen van Willemijn van Beurden – van Loon, weduwe van Laurens
Hendrik van Beurden, dit onroerend goed aan Hendrik Boudewijns voor de som van 700
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gulden. In de akte is ook nog vermeld dat het leenroerig was aan het leenhof van Vosselaar
thans gehoorende aan mevrouw de weduwe Van Hanswijk. Tevoren is het enkele generaties
in bezit van de familie Van Beurden. Het verpondingsboek van 1704 vermeldt Hendrik
Thomas van Beurden als eigenaar.
De andere twee woningen achter de hoeve naast de Vosselaar stonden ter plaatse van
Winkelsestraat 23 en 23a. Die twee woningen met een schuur waren oorspronkelijk
eigendom van de familie Heijmans. Ze zijn omstreeks 1848 gesloopt, waarna het erf een
tijdlang onbebouwd bleef. In 1876 wordt er een nieuwe boerderij gebouwd. Dat blijkt uit een
gevelsteen met de letters V D L en het jaartal 1876. Het is gebouwd door Cornelis van der
Loo, bijgenaamd Kiske de Smid, een zoon van het hiervoor genoemde echtpaar Van der Loo
– van den Biggelaar. Omstreeks 1970 en later nog rond 2003 en 2006 zijn er nog drie
nieuwe woningen gebouwd tussen de Winkelsestraat 23 en de Capucijnenstraat. Twee
daarvan worden bewoond door Van der Loo’s, eveneens nazaten van het echtpaar Van der
Loo – van den Biggelaar.
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Hoofdstuk 50

De hoeve van het Convent van Sint-Gertrudis van ‘s-Hertogenbosch

De Slijkhoef
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Gerit Coptiten
Vroegst bekende pachter
Joost Jan van de Pasch (1691)
Beschrijving van de hoeve
De geschiedenis van deze hoeve laat zich moeilijk reconstrueren. Pas in de 17de eeuw is
een deel (waarschijnlijk de helft) van deze hoeve terug te vinden als de hoeve van het
convent van Sint-Gertrudis in 's-Hertogenbosch. Voor die tijd is het niet helemaal zeker wie
de eigenaren waren.
Op basis van de vermelding van de buren van de naastgelegen hoeven komt er zicht op de
ligging en omvang van de hoeve. Er zijn een paar aanwijzingen wie de eigenaren van deze
hoeve zijn geweest. In belending van de hoeve van Roelof Godschalk Roesmont in 1403 aan
de Groenstraat (nu Biezenmortelsestraat) staan als buren genoemd: Jan Danijel van
Vladeracken en Gerit Berwouts. Deze twee namen staan bij elkaar in het cijnsregister van
1380. Daar zijn het Elisabeth, de weduwe van Gerard Berwout, en Johannes, de zoon van
Danielis, die beiden de helft van een cijns betalen die daarvoor door Elisabeth dochter van
Gerard Coptiten werd betaald. Johannes Daniel van Vladeracken is getrouwd met Christina,
dochter van Gerard Coptiten. Gerard Berwout is de zoon van Mechtildis Gerard Coptiten.
Elisabeth Gerard Coptiten betaalde vijf cijnsposten met in totaal acht oude schellingen, twee
nieuwe schellingen en twee nieuwe penningen. In het cijnsregister van 1340 staat dezelfde
Elisabeth vermeld met dezelfde cijnsposten. Hieruit blijkt dat de hoeve niet als eenheid is
begonnen. Blijkbaar is het een samengaan van verschillende aan elkaar gelegen percelen.
De acht schellingen betekent dat de hele hoeve acht bunder besloeg. Volgens het
cijnsregister van 1340 komt de helft daarvan voort uit bezit van Gerit Hughen, die vier oude
schellingen betaalde voor vier bunder land.
Gezien de familierelaties ligt het voor de hand dat Gerard Coptiten de hoeve voor zijn
kinderen in eigendom bezat. Een akte van 25 april 1352 spreekt over wijlen Gerard Coptiten.
Of deze cijnsposten betrekking hebben op hetzelfde goed dat in 1691 hoeve van SintGertrudis wordt genoemd is niet zeker. Er zijn wel meerdere bronnen die aantonen dat het in
ieder geval om een hoeve in Udenhout gaat.
Enkele akten uit het Bosch protocol ondersteunen de hiervoor beschreven gang van zaken.
Uit deze akten blijkt dat de hiervoor genoemde Gerard Coptiten vijf kinderen had die allemaal
delen van dit bezit kregen na zijn overlijden. In de bronnen is steeds sprake van twee keer
een halve hoeve. Dat maakt het extra moeilijk de plaatsbepaling goed te krijgen. De
erfgenamen verhandelen hun deel steeds waardoor er uiteindelijk in 1448 twee delen of
helften overblijven.
In een akte van 9 april 1442 geven Gerit Jan Berwout en Ghijsbrecht Hendrick vanden
Broeck als man van Katherijn Jan Berwout een huis, erf, schuur en landerijen in Udenhout in
erfpacht aan Roelof Claes vander Schueren. Deze hoeve grenst aan Jan Martens Beerwout
(Vorselaar) en Beel Maurissen aan beide zijden en strekt zich uit van die Udenhoutse straet
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tot aan Ruthger van Geldrop. In 1448 draagt Roelof van der Schueren deze hoeve over aan
zijn zoon Jan.
In het cijnsregister van 1448, bijna 70 jaar na het vorige register aangelegd, betalen
Johannes zoon van Roelof Nicolaas van der Schueren en Rutger, zoon van Rutger van
Geldrop, ieder de cijns van vier oude schellingen en dertien nieuwe penningen. Dat is samen
hetzelfde bedrag dat Elisabeth Gerard Coptiten in 1340 betaalde.
Het cijnsregister van 1522 noemt als cijnsbetalers kinderen van Joannes zoon van Wouter,
de natuurlijke zoon van Wouter de Hezeacker, voor het deel van Joannes van der Schueren
en Mechtildis de weduwe van Gerard de Geldrop voor Geertruid de weduwe van Rutger de
Geldrop.
De tweedeling van de hoeve is goed terug te zien in latere bronnen en op de plattegrond.
Het was geen verdeling in twee stroken maar verschillende percelen die naast en door
elkaar lagen binnen het gebied van de oude hoeve.
De hoeven ten zuiden van de Biezenmortelsestraat hadden bijna zonder uitzondering ook
percelen ten noorden van de straat. Dat waren vaak broekvelden of heivelden waarvan
sommige op den duur ontgonnen werden om ze productiever te maken. Dat geldt ook voor
deze hoeve van het convent van Sint-Gertrudis.
Wouter vanden Hezeacker belooft in 1542 een cijns te betalen uit de helft van een huis,
schuur met landerijen dat ligt naast bezit van de kartuizers van Vught en aan de gruenstraet.
Zijn schoonzoon Geraerdt Jan vanden Pasch, weduwnaar van Anna Wouter vanden
Heesacker, draagt in 1597 een huis, schuur, schop, varkenskooi en landerijen inden
biesmortel over aan zijn kinderen. Deze hoeve ligt naast bezit van de kartuizers van Vught
(Vorselaar). De kinderen verkopen deze hoeve aansluitend door aan Wouter Wouter Peter
van Beurden. Wouter van Beurden verkoopt het op zijn beurt dezelfde dag door aan het
convent van Sint-Gertrudis in 's-Hertogenbosch. Overigens zijn dan al delen van deze hoeve
in bezit van het klooster. Dat is af te lezen aan de eigenaren van de aangrenzende percelen
in deze akte. Waarschijnlijk heeft de familie van Geldrop ook hun bezit of een deel daarvan
verkocht of geschonken aan het Sint-Gertrudisklooster.
Het convent van Sint-Gertrudis in ’s-Hertogenbosch was een vrouwenklooster dat
omstreeks 1449 is opgericht in Den Bosch. Enkele jaren later, in 1453 telde het klooster al
dertig religieuzen. De oprichters waren Peter de Gorter, Alijt Troijaerts en Tielman de Gorter.
Bij die stichting werden ook goederen aan het klooster geschonken om de inkomsten veilig
te stellen. Gezien de vermeldingen in het cijnsregister van de hertog is het niet waarschijnlijk
dat de hoeve in Udenhout daar toen al deel van uitmaakte. Het laat zich aanzien dat die
hoeve pas in de loop van de 16de eeuw in bezit is gekomen van het Sint-Gertrudis klooster.
Dit klooster stond in het centrum van Den Bosch tussen de Orthenstraat en de huidige
Pastoor de Kroonstraat. Bij het klooster hoorde een kapel, een simpel zaalkerkje met
nonnengalerij. In de kapel werd een beeldje van O.L. Vrouw van Sint-Geertrui vereerd. Het
beeldje, dat rond 1500 is vervaardigd, bevindt zich thans in het depot van de Bouwloods van
de Sint-Jan. Het beeldje werd vereerd vanwege een aantal eraan toegeschreven wonderen.
Het beeldje wilde niet branden toen het tot drie keer toe in het vuur was gegooid. Daarna
hoorde een zuster gedurende drie achtereenvolgende nachten stemmen in haar cel die op
wonderbaarlijke wijze was verlicht. Het Mariabeeldje zou ook voorkomen hebben dat een
zuster stierf aan de pest.
Omstreeks 1629, na de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik zijn de
meeste geestelijke goederen in handen gekomen van de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Zij gaan die bezittingen dan verpachten. In 1691 wordt de hoeve verpacht aan
Joost Jan van de Pasch. Het is zijn zwager Peter Jan Verhoeven die in 1704 de pachter is.
Hun vrouwen waren dochters van Joannes Adriaen Jan Marten van den Abeelen die de
hoeve ernaast in eigendom had. In 1711 is Adriaen Peter Verhoeven de pachter. Hij betaalt
een pachtsom van 195 gulden en vier stuivers.
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Op enig moment besluit de Republiek om de hoeven van de hand te doen. Dat gebeurt op
verschillende tijdstippen. In 1711 verkoopt de Republiek drie hoeven in Udenhout aan Maria
Minten. Zij betaalt daarvoor een erfpacht van 136 gulden per jaar. Op dat moment is Adriaen
Peter Verhoeven de pachter van deze hoeve. Na het overlijden Maria Minten komt de hoeve
in 1721 in handen van Arnold de Vien die er 1750 gulden voor betaalt. Arnoldus de Vien
maakt in 1748 in Den Bosch zijn testament. Hij was ook eigenaar van de Kleine Strijdhoef,
Schoorstraat 2. Het testament wordt op 6 oktober 1749, na zijn dood, geopend op verzoek
van Jacoba van Heeswijk, huisvrouw van Johannes van Keulen. Ze is waarschijnlijk zijn
nicht. Zij overlijdt kinderloos op 11 september 1762 in Den Bosch. Haar weduwnaar doet in
oktober 1762 aangifte voor de collaterale successie, de belasting op nalatenschappen buiten
de rechte lijn. Ze blijkt dan eigenaar van twee boerderijen in Udenhout, de Uijlenborch (zie
hoofdstuk 59) en de Slijkhoef in Biezenmortel, en voorts van het Giersbergs Broek (zie
hoofdstuk 17). De Slijkhoef wordt omschreven als een huijs, schuur, schop, bakhuijs,
varkenskooij en aangelegen erve. Het geheel wordt getaxeerd op 800 gulden. Percelen die
erbij horen hebben namen als de Steegacker, Winkelacker, Slekakker en den Blauwbeemt.
De boerderij vererft later aan Anna Catharina van Keulen, dochter van genoemde Johannes
van Keulen en zijn tweede echtgenote Anna Dorothea Lambermont. Zij trouwt met Hendricus
Josephus Kleinefeldt uit Ravenstein. Kleinefeldt was schout van Ravenstein in de Franse
periode. Hij woonde daar in een groot herenhuis aan de Marktstraat 15. Koning Lodewijk
Napoleon overnachtte daar in 1809 toen hij Ravenstein bezocht. In 1823 verkopen de
weduwe Klijnefeld en hun kinderen in een openbare veiling hun goederen in Udenhout. Ook
dan verwijzen de toponiemen weer naar de gesteldheid van de bodem: de eerste en de
tweede Slijkscheweide en het Slijkakkerke. Cornelis Nicolaas van de Pas uit Biezenmortel
weet de Slijkhoef voor ƒ6.490 te verwerven. Cornelis van de Pas had in Biezenmortel
meerdere boerderijen in eigendom. De Slijkhoeve werd door hem verhuurd. Van 1846 tot
1854 werd die gehuurd door Peter van den Boer en zijn vrouw Maria Bergmans. Hun zoon
Jan zal later bekendheid krijgen als frater Andreas. De boerderij blijft enkele generaties in
bezit van de familie Van de Pas, via zoon Nicolaas komt de boerderij in handen van Petrus
van de Pas, landbouwer te Berkel. In die tijd wordt de boerderij verhuurd aan Wouter
Brekelmans. Latere huurders zijn de families Van de Ven en Van den Bersselaar.
Helena Maria, de dochter van Petrus van de Pas en Francijna Bertens, trouwt met Embert
Veroude. Hun dochter Francisca trouwt met Petrus Rombouts uit Den Hout. Zij overlijdt in
1973. Dochter Helena Rombouts, gehuwd met Adrianus Janssen, zal de boerderij hebben
geërfd en verkoopt die omstreeks 1973 aan pachter Piet Huijben. De boerderij is dan precies
150 jaar in bezit van de familie Van de Pas geweest.
Een straatnaam herinnert aan de oude hoeve
Op dit moment wordt de woning op de locatie van de oude Slijkhoef bewoond door mevrouw
C. Huijben – Vermulst. De oude boerderij was van het Kempische langgeveltype uit de 18e
eeuw. De boerderij had een rieten wolfsdak met overstek. Op de korte zijgevel aan de
zuidkant is op een oude foto de contour te zien van voorheen aangebouwd bakhuis. De
boerderij werd oorspronkelijk geflankeerd door een grote Vlaamse schuur aan de oostkant
en een schop aan de westkant. Omstreeks 1984 werd de oude hoeve gesloopt en vervangen
door de huidige woning. De landerijen van de Slijkhoeve zijn in gebruik als boomkwekerij die
geëxploiteerd wordt door schoonzoon Peter Verhulst.
De oude hoeve de Slijkhoef leeft tegenwoordig nog voort in een straatnaam in Biezenmortel.
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Hoofdstuk 51

Biezenmortelsestraat

De hoeve van Godschalck Roesmont
Zie ook hoofdstuk 25 voor toelichting op de Bossche Tafel van de H.Geest.

Vroegste vermelding
1315
Vroegst bekende eigenaar
Rodolfus Roesmont (ook Rosemont), Bosch poorter
Vroegst bekende pachters
In 1315 zijn er twee pachters bekend: Ghenekinusis en Johannes van Winterven
Beschrijving van de hoeve
Op 15 maart 1315 verkoopt Marcelis zoon van wijlen Arnoldus genaamd Van Keulen,
wonende in 's-Hertogenbosch, twee hoeven aan Godescalcus Roesmont. Deze twee hoeven
had Marcelis opgewonnen van de broer van Godescalcus, genaamd Rodolfus. Marcelis trad
op als procurator (vertegenwoordiger) van de Tafel van de Heilige Geest van 'sHertogenbosch.
Godschalck Roesmont koopt de twee hoeven in dit opwinningsproces. Hij besluit vervolgens
om één van deze hoeven te schenken aan de Tafel van de Heilige Geest in 'sHertogenbosch. Een loting, die op 10 september volgt, bepaalt wie welke hoeve krijgt.
Godschalck Roesmont houdt de hoeve waar Ghenekinus de pachter is. Het huis van die
hoeve ligt in een broek dat liep tot aan een waterloop. Deze hoeve ligt ten noorden van de
Biezenmortelse straat, naast Roelkensdijk. Daarbij hoort nog twee bunder moer uit een
perceel van vier bunder moer aan de kant van Runsvoirt. Dit moer lag ook ten noorden van
de Biezenmortelsestraat, meer in de richting van Helvoirt, tegen de Gijzelsestraat aan.
De Tafel van de Heilige Geest krijgt de hoeve waar Johannes van Winterven pachter is.
Daarbij nog het deel van het broek tussen de waterloop (de Zandleij) in de richting van
Giersbergen en de andere twee bunder moer bij het goed van Wouter van Haren. Het broek
kan de hoevenaar bereiken via Roelkensdijk. Er worden afspraken gemaakt om de brug over
de waterloop gezamenlijk te onderhouden. Over die brug moet de pachter van de hoeve van
de Bossche Tafel van de Heilige Geest zijn broekland bereiken.
De hoeve ten zuiden van de Biezenmortelsestraat was gesplitst. Hoewel zijn boerderij aan
de andere kant van de straat stond had Godschalck Roesmont de helft van de landerijen ten
zuiden van de straat bij de loting verkregen. Daar lagen de betere landbouwgronden. Voor
een levensvatbare hoeve waren die noodzakelijk.
Het cijnsregister van de hertog uit 1340 laat zien dat de Bossche Tafel van de Heilige Geest
voor deze hoeve drie cijnzen betaalt: 17,5 oude schellingen, drie nieuwe penningen en zes
schellingen voor heide. In de volgende cijnsregisters uit 1380, 1448 en 1522 blijven deze drie
cijnsposten ten laste van de Bossche Armentafel staan.
De hoeve van de Bossche Tafel van de Heilige Geest
Er zijn diverse pachters bekend van deze hoeve aan de Biezenmortelsestraat. In 1448 is het
Henrick Goijaerts die Wise die de hoeve pacht en 20 jaar later zijn het zijn weduwe Kathelijn
en hun zoon Henrick. Na Kathelijn en Henrick die Wise kennen we nog Jan Verhoeffven,
Peter Henricx en Jenneken, weduwe van Thomas Janssen, die als pachter in de bronnen
voorkomen.
Van omstreeks 1466 is er een beschrijving bewaard gebleven van de percelen die bij deze
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hoeve hoorden. De percelen achter de boerderij zuidelijk van de Biezenmortelsestraat waren
vooral de akkerlanden. Daarnaast was er die coijen weije, vier bunder, gelegen aan de
noordzijde van de straat. Dan was er nog de helft van vier bunder beemd in den Eijnscher,
een bunder beemd in Helvoirt en vier bunder hei bij Giersbergen. Aan de
Biezenmortelsestraat tegen de grens met Helvoirt lag nog de helft van vier bunder heide, bij
Runsvoort.
De hoeve blijft eeuwenlang in het bezit van de Tafel van de Heilige Geest van ‘sHertogenbosch tot aan de verkoop in 1763 aan de Bossche notaris en procureur Cornelis
Weijgaers. De hoeve staat dan als volgt omschreven: een hoeve en landerijen met sijn
potingen houtwassen en gereghtigheden in den Biesenmortel bestaande in een woonhuijs,
schuur, schop, varkenskooij, bakhuijs, leedig huijs, hof, boomgaart en aangelegen erfenissen
en teulland alle aan elkandere. De koopsom is 5.410 gulden.
Jan Herme, de zoon van Cornelis Weijgaers, verkoopt de hoeve in 1795 aan Jan Peter
Willems. Zijn moeder was Anna Maria van Son, dochter van Jan Daniel van Son en Eijke
Arnold Cornelis Franse. De weduwe van Jan Daniel van Son werd in 1763 genoemd als
pachter toen de rentmeester van het godshuis de hoeve aan Cornelis Weijgaers verkocht.
De familie Van Son pachtte de hoeve verschillende generaties en wist deze uiteindelijk in
eigendom te verkrijgen. Later is de boerderij eigendom van zoon Cornelis Willems en
Willemijn Brekelmans. Hun twee ongehuwde dochters Johanna en Adriana zijn later
eigenaar en na hen Cornelis Smolders en zijn vrouw Maria Cornelia van Zon. Ze komen in
1887 vanuit Helvoirt naar Biezenmortel. Zoon Willem en zijn vrouw Johanna Maria Denissen
volgen hen op.
De oorspronkelijke hoeve is een boerderij van het type hallehuis, een langgestrekt,
driebeukig gebouw met de deel in het midden en de stallen aan weerszijden. De voordeur zit
dan in de korte gevel. Typisch voor het hallehuis is het ankerbalkgebint. De boerderijen
waren ooit allemaal met stro of riet gedekt en hadden lemen vakwerkwanden. Verstening
van de muren en opkomst van de dakpan is een ontwikkeling van de laatste paar eeuwen,
toen de welvaart op het platteland steeg. In het voorste gedeelte bevond zich het
woongedeelte, daarachter is dan de deel met de stallen, dat van het voorhuis wordt
afgescheiden door een brandmuur. In 1912, het jaar dat Willem trouwt, wordt een kleine
aanbouw gerealiseerd, bedoeld als woonruimte voor de weduwe Smolders – van Zon. Na de
oorlog is het stalgedeelte aan vervanging toe. Het oude woongedeelte blijft behouden totdat
dit in de jaren veertig/vijftig ook vervangen wordt waardoor de nu bestaande boerderij
ontstond. Sjef, de zoon van Willem, en zijn vrouw Henrica Vermelis komen later op de
boerderij te wonen. Tegenwoordig wordt de boerderij bewoond door de familie Van de Plas –
Smolders die er een boomkwekerij exploiteert.
Op een afsplitsing van de landerijen van de oude hoeve is in 1925 door Willem Smolders
een nieuwe boerderij gebouwd, Biezenmortelsestraat 26. De boerderij komt later in bezit van
dochter Anneke Smolders, die trouwt met Jan van den Bijgaart.
Op het perceel heide aan de Biezenmortelsestraat tegen de grens met Helvoirt bij Runsvoert
dat vanouds bij deze hoeve hoorde staat tegenwoordig het pand Biezenmortelsestraat 65,
bewoond door de familie Oerlemans. Het staat ook bekend als het voormalige molenhuis.
Het is in 1885 gebouwd door molenaar Christ Hendriks en Johanna van Iersel toen zij hun
standaardmolen lieten verplaatsen van de Oude Bosschebaan (Zandkant) naar de hoek
Biezenmortelsestraat en de Runsvoort. Ook de door het echtpaar Van Iersel – Brekelmans
gebouwde boerderij, Biezenmortelsestraat 61/63, is op dit perceel gebouwd.
De hoeve van Godschalck Roesmont
Het cijnsregister van de hertog uit 1340 laat zien dat Godschalck Roesmont meerdere
cijnzen betaalt waaronder 17,5 oude schellingen, zes nieuwe schellingen voor een heide en
drie nieuwe schellingen voor grond bij Helvoert. Dezelfde bedragen betaalt de Bossche
armentafel ook. Het lijkt er sterk op dat dit de cijnzen zijn die beiden betalen voor de twee
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hoeven die in 1315 zijn verdeeld.
In het volgende cijnsregister van 1380 is Godschalck Roesmont overleden en de cijnzen die
hij betaalde zijn verdeeld. De cijns van 17,5 oude schelling is niet meer te vinden. In het
cijnsregister staat wel dat de weduwe van Roelof Roesmont een cijns betaalt van twaalf
nieuwe schellingen en een penning die Goetscalci Roesmont eerder betaalde. Ludolfus
Ludolf van Boemel betaalt hetzelfde bedrag ook namens Godschalck. Mogelijk is de
hertogcijns omgezet naar nieuwe munten.
Op 14 januari 1388 krijgt Ludeken van Boemel de helft van een hoeve in bezit bij een
erfdeling. De andere helft is van Mechteld, de weduwe van Roelof Roesmont. Dat
ondersteunt de vermelding van de cijnsposten in het register van 1380. In 1403 verkrijgt
Ludolf Ludolf van Boemel de andere helft van de erfgenamen van Roelof Roesmont.
Daarmee is de hele hoeve weer in één hand gekomen.
In het cijnsregister van 1448 betaalt Arnold Boest, echtgenoot van Agnes, de dochter van
Ludolph Buck alias van Boemel, een cijns van 13,5 nieuwe schelling en nog een cijns van
twaalf nieuwe schellingen en een penning.
Boerderijen aan de Biezenmortelsestraat
Het huis van de hoeve van Godschalck Roesmont stond aan de noordzijde van de
Biezenmortelsestraat, ten westen van de Roeltjesdijk. Daar staan momenteel drie woningen,
Biezenmortelsestraat 45, 47 en 49. Nummer 47 en 49 zijn oude boerderijen waarvan de
historie ver teruggaat. Die op nummer 47 is generaties lang in bezit geweest van de familie
Van Iersel. In 1732 komt de boerderij voor in een akte van erfdeling tussen de kinderen van
Willem van Iersel en Adriaantje Peter Coolen. Het gaat dan om een huis, schuur, schop,
varkenskooi, bakhuis en aangelegen hof en weiland, 7 lopense, te Udenhout in den
Biesmortel. De nazaten van dit echtpaar wonen nog steeds in de directe omgeving van deze
boerderij. In 1810 komt die via het huwelijk van Adriaantje van Iersel met Johannes van
Laarhoven in bezit van de familie Van Laarhoven. Omstreeks 1920 kon Cornelis Brekelmans
de boerderij kopen van zijn ongehuwde oom en tante janus en Johanna Maria Vugts,
kinderen van Gerardus Vugts en Maria van Laarhoven.
De boerderij op de hoek van de Biezenmortelsestraat en de Roeltjesdijk was ook lang in
bezit van een (andere) familie Van Iersel. De boerderij maakt deel uit van de nalatenschap
van Cornelis van Iersel en zijn vrouw Maria van Broekhoven die in 1775 gedeeld wordt. De
erfgenamen van zoon Geert verkopen de boerderij in 1817 op een publieke verkoop. Er is
dan sprake van een bouwmanshuis met een stal, schuur en schop en nog een afzonderlijk
burgerhuisje met aangelegen hof. Het schop stond bij het burgerhuis maar dat mocht door
de koper van het bouwmanshuis verplaatst worden naar zijn eigen erf. Het bouwmanshuis
stond aan de straat en daarachter stond de burgerwoning, die waarschijnlijk een uitrit had op
de Roeltjesdijk. De burgerwoning blijft bij de verkoop in de familie, zoon Adriaan koopt die
voor 410 gulden. Op een kadastrale kaart uit 1872 is te zien dat het burgerhuis later
verplaatst is naar wat verderop aan de Roeltjesdijk. Het bouwmanshuis werd voor 500
gulden gekocht door de broers Joost en Adriaan van Iersel, van de andere familie Van Iersel
die eeuwenlang de boerderij op nummer 47 in bezit had. Later woonden er de gebroeders
Bertens, zonen van Hendrik Bertens en Petronella van Iersel. Eén van de drie broers, Joost,
alias Joost van Heine, was medeoprichter van de Rabobank. Zij verkochten de boerderij in
1928 aan de familie Brekelmans – Mutsaards uit Berkel toen ze op latere leeftijd naar het
dorp verhuisden.
De drie woningen aan de Biezenmortelsestraat, waar oorspronkelijk de oude huisplaats van
de hoeve van Godschalck Roesmont was gelegen, worden tegenwoordig alle drie bewoond
door een familie Brekelmans: Op nummer 45 de weduwe Toos Brekelmans – van de Sande,
op nummer 47 haar zoon Kees. Op nummer 49 woont Peter Brekelmans.
De woning aan Roeltjesdijk
De woning aan Roeltjesdijk, ter plaatse van het huidige adres Biezenmortelsestraat 51, is
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gebouwd in 1848. Eigenaar is dan Jacobus Peters. In 1884 verkopen Anna Maria van
Laarhoven, de weduwe van Jacobus Peters, en haar dochter Catharina de woning. Koper is
Adriaan Witlox, waarna in 1896 zijn zoon Martinus Witlox eigenaar wordt. In 1920 volgt de
verkoop van de woning aan Engelbertus (Bart) van Leijden. Zijn weduwe verkoopt de woning
in 1955 aan Johannes (Jo) Nicolaas Maas. Tegenwoordig woont in het ene gedeelte zijn
weduwe Cor Maas – Schellen en in het andere gedeelte zijn zoon Wim.
Hoewel de woning is gelegen aan Roeltjesdijk, ligt deze niet op de grond van de oude hoeve
Roeltjesdijk, maar op de grond van de oude hoeve van Godschalck Roesmont.
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Hoofdstuk 52

Biezenmortelsestraat

Roelkensdijk
Vroegste vermelding
1370
Vroegst bekende eigenaar
Johannes van den Dike
Beschrijving van de hoeve
Roelkensdijk bestaat als zandpad al vele eeuwen. Bij de verdeling van twee hoeven in 1315
tussen Godescalcus Roesmont en de Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch is er
al sprake van een weg die toegang moet bieden tot de wei- en broekvelden die horen bij de
hoeve van de Tafel van de Heilige Geest ten noorden van de Biezenmortelsestraat. De weg
wordt daar niet met naam genoemd, maar op het betreffende charter waar deze akte op
staat is later geschreven dit is het bescheet van ruelkens dijck om te gaen na de lege weije
toe van de hoeve van den biesmortel. Aan de westzijde van Roelkensdijk lag de hoeve die
Godschalck Roesmont in 1315 verkreeg en nog enkele percelen van de hoeve van de Tafel
van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch.
Aan de oostzijde lag ook een hoeve. Deze is niet precies te plaatsen. In de verschillende
akten, die de hoeve betreffen, wordt door de beschrijving van de buren ook niet helemaal
duidelijk hoe het nu precies zit. Een akte uit 1370 spreekt over een stuk land in Udenhout,
voor de goederen van wijlen Rodolphus de Zulikem, in de richting van Giersbergen, tussen
Gerardus Hughen en Roelkensdijk. Dat perceel is dan in bezit van Heijlwigis van den Dike,
weduwe van Johannes van den Dike en haar kinderen Heijlwigis, Henricus en Godefridus. Zij
verkopen dat stuk land aan Gerardus Hughen. Het perceel is belast met een hertogcijns. In
het hertogelijk cijnsregister is niet terug te vinden om welke cijnspost het gaat.
In 1403 wordt de weg roelkens dike genoemd in een akte waarin Jan Pas, echtgenoot van
Margriet Hendrik van Oekel, zijn recht op Roelkensdijk overdraagt aan Ludolf van Boemel.
Roelkensdijk hoort bij een hoeve van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch en een hoeve
van Ludolf van Boemel, die hij verkreeg van Godschalk Roesmont.
Wat later in de 15de eeuw is er sprake van een huis, erf en landerijen aan ruelskensdijck,
waar steeds als buurmannen worden genoemd: de Tafel van de Heilige Geest van 'sHertogenbosch, Aert Boest en Gerit van Kuijc aan de ene zijde en een straat aan de andere
zijde.
Op 13 juni 1437 verkoopt jonkvrouw Aleijt, weduwe van Henrick Heijm, aan Jacop Bull, zoon
van wijlen Jan Luer, een huis, erf en landerijen bij Roelkensdijk, met nog landerijen in
Helvoirt. In 1444 doen Henrick en jonkvrouwe Johanna, kinderen van wijlen Henrick Heijm,
afstand van een huis, erf en landerijen aan Roelkensdijk, ten behoeve van Steven Wouters
vanden Loe. Hierbij ook landerijen in Helvoirt. Drie jaar later draagt Steven Wouters vanden
Loe dat bezit in erfpacht op aan Huijch Willem Storyman. Bij deze hoeve horen ook nog
bouw- en weiland en anderhalve bunder hei in Helvoirt, en twee bunder weiland aan de
wetering in Udenhout. Dat weiland kwam van Gerit van Kuijc.
In 1457 komen deze bezittingen in handen van Jacob Hessel Jacobs na een
opwinningsproces. Hij draagt deze hoeve over aan zijn zoon Peter op 2 augustus 1457.
Steven Wouters vanden Loe was getrouwd met een dochter van Jacob Hessel Jacobs en
was dus de zwager van Peter Jacob Hessels.
Het is 1483 als de erfgenamen van Peter Jacob Hessels de helft van een huis, erf en
landerijen gaan verdelen. Nu staan er andere buren genoemd: de Tafel van de Heilige Geest
van 's-Hertogenbosch en de straat, van ruelkensdijck tot Gerit Wouter sBonten en Aert van
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Kuijck. Het blijkt dat de hei in Helvoirt daar ook aan Roelkensdijk ligt. Dat deel gaat naar
Claes, Peter en Elisabeth, kinderen van wijlen Peter Jacob Hessels. Twee jaar later dragen
Claes, Jacob en Jan, met hun zwager Gerit Henricx van Os, echtgenoot van hun zuster
Margriet, kinderen van Peter Jacob Hessels dit huis en erf op aan Peter Peter Jacobs, hun
broer, en hun zuster Elisabeth. Nu wordt een nieuwe buurman genoemd. In plaats van Gerit
Wouter sBonten en Aert van Kuijck is nu Daniel Daniel Pels de buurman. De overige
belendenaren blijven hetzelfde. De nieuwe eigenaar verkoopt in 1488 het erfdeel dat hij van
zijn vader heeft gekregen aan zijn zwager Henrick Henrick vanden Nuwenhuse, echtgenoot
van Elisabeth.
Het hertogelijk cijnsregisters, dat in 1448 begint, levert enkele namen op die in de hiervoor
genoemde akten voorkomen. Hubertus Willem Storijman als cijnsbetaler na Stephano
Wouter vanden Loe betaalt 7 oude schellingen en een obool. De cijnsposten van Henricus
Heijm zijn in tweeën verdeeld en worden betaald door Johannes, de zoon van Jacob Luers
(3,5 oude schelling en een oort) en door de weduwe en kinderen van Arnold Heijm (drie
oude schelling en vijf denariën).
Het daaropvolgende register van 1522 noemt nieuwe cijnsbetalers, namelijk Elisabeth Peter
Hessels en later de erfgenamen (zeven oude schelling en een obool), het kartuizerklooster in
Vught (drie oude schellingen en vijf penningen) en tot slot Willem Hendrik vande Staeck,
Gertrudis Jan Loers en Maria de weduwe van Adriaan Sterts (3,5 oude schelling).
Het hele bezit was nu in handen van inwoners van Udenhout en/of Helvoirt.
De exacte ligging van de oorspronkelijke hoeve blijft onduidelijk. Bij de invoering van het
kadaster in 1832 staat op de landerijen van deze hoeve maar één huis met schuur en erf.
Tegenwoordig is op die plaats het bedrijf van de firma Van Iersel gevestigd,
Biezenmortelsestraat 57. Omstreeks 1700 is de boerderij in bezit van Peter Jan Berkelmans.
Hij had tenminste twee dochters: Helena en Laurenske. Helena trouwde met Cornelis
Adriaan van de Pas en vestigde zich in eerste instantie in het gehucht Giersbergen onder
Drunen. Ze overleed in het kraambed en werd in 1715 in Drunen begraven. Haar weduwnaar
verhuisde daarna naar Udenhout. Laurenske, een zus van Helena Berkelmans trouwde met
Peter Adriaan Peter van de Pas, een broer van Cornelis.
De hoeve van Peter Berkelmans raakt later versnipperd tussen de nazaten van deze twee
gezinnen Van de Pas – Berkelmans. De hoeve aan de Biezenmortelsestraat komt in handen
van Peter, zoon van Cornelis van de Pas en Helena Berkelmans. Hij trouwt met Catharina
Cornelis Stoeldraaijers. Hij maakt op 19 april 1775 “enigszins ziekelijk’ zijn testament. Het
was net op tijd want op 24 april 1775 wordt hij al begraven. Hij had geen kinderen. Hij
benoemt, onder de last tot uitkering van enkele legaten aan andere familieleden, tot zijn enig
erfgenaam zijn neef Cornelis Francis van de Pas. Cornelis trouwt met Cornelia Dekkers.
Maar ook dit echtpaar blijft kinderloos. Cornelis Francis van de Pas overlijdt in 1818. In zijn
testament benoemt hij de kinderen van zijn zuster Antonetta van de Pas, getrouwd met
Nicolaas Verhoeven, tot erfgenaam. Die woonden aan de overzijde van de straat, waar nu
hun nazaat Gerrit Verhoeven woont. Cornelia Dekkers, de weduwe van Cornelis van de Pas,
behield tot haar dood het vruchtgebruik van de boerderij. Na haar overlijden in 1833
besluiten de neven en nichten de boerderij publiek te verkopen. De kopers van een huis, hof,
schuur met aangelegen boomgaard zijn de gebroeders Van Iersel: Adriaan en Joost,
landbouwers te Berkel. Later gaat het eigendom over naar hun broer Jan onder voorbehoud
van het levenslange vruchtgebruik voor de ongehuwde broers Adriaan en Joost. De boerderij
is nog steeds in bezit van de familie Van Iersel. Janus van Iersel startte er met zijn
loonwerkbedrijf dat uitgroeide tot Van Iersel Groencompost. Later woont er zijn zoon Bart en
Lucie van Iersel - van de Pas met hun gezin. Bijzonder is dat Lucie in rechtstreekse lijn
afstamt van de hiervoor genoemde Peter Berkelmans die omstreeks 1700 ter plaatse
woonde.
Sportpark Roeltjesdijk
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Tegenwoordig staan tussen de Roeltjesdijk en de oude boerderij van de firma Van Iersel,
meerdere woningen. Biezenmortelsestraat 53 is een bungalow uit de jaren zestig van de
familie Van Iersel – Priems. Biezenmortelsestraat 55 is gebouwd door Janus van Iersel
Martinuszn. Tegenwoordig woont er Edwin van Iersel met zijn gezin. Achter de huizen op
nummer 53 en 55 aan de Roeltjesdijk liggen op gronden van de familie Van Iersel de
voetbalvelden van VCB en de tennisvelden van TVB. Het sportpark staat bekend onder de
naam Roeltjesdijk.
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Hoofdstuk 53

Bakermat van kasteel De Strijdhoef

De Strijdhoeven
Vroegste vermelding
1350.
Vroegst bekende eigenaar
Ghisebrecht Ghisebrecht tays sone en joncvrouwen kathelinen draecs zijns wijfs.
Vroegst bekende pachters
Jan Peter de Ridder en zijn oom Willem de Ridder (1421)
Beschrijving van het landgoed
In het zogenaamde Stootboek, het leenboek dat is genoemd naar de griffier Jan Stoot die
het omstreeks 1350 aanlegde, staat voor het eerst De Strijdhoef vermeld. De Strijdhoef
wordt niet met naam genoemd, maar op basis van de latere bronnen staat vast, dat het om
hetzelfde leengoed gaat. Op pagina 13 van het Stootboek staat dat Ghisebrecht Ghisebrecht
tays sone en joncvrouwen kathelinen draecs sijns wijfs te leen houden 4 hoeven onder land,
bosch ende beemde in Udenhout bi oesterwic. Het daaropvolgende leenboek, genaamd
Spechtboek, opgesteld door Nicolaas Specht in 1374, vermeldt op pagina 51 Rolof taye
Ghijsbrechts zoen die onder andere in leen heeft 4 hoven lants ende beempts in Udenhout
gelegen bi oesterwijc.
Een akte, die de schepenen van ‘s-Hertogenbosch schreven in 1380, vermeldt voor het eerst
de naam De Strijdhoef. Op 18 augustus van dat jaar verkocht Rutgher vanden Stadeacker
aan Henrick Wijse een beemd in Udenhout bij Clappenscoer tussen Mette Palaerts en een
erfenis genaamd Strijthoeven.
De ligging van het leengoed binnen Udenhout is niet in de oudste bronnen terug te vinden.
Op geen enkele manier is er een locatie genoteerd. Omdat het leengoed zo lang intact is
gebleven weten we wel exact waar het lag en wat de begrenzingen waren. Latere bronnen
geven meer details prijs over de ligging. In het 15e-eeuwse leenregister van Strick stonden
wel de belendingen genoemd, vier hoeven lants en beempts gheheyten die Strythoeven,
comende mitten twee seyden aen des heeren straten ende mitten andere syde aan d'erve
Jans van Haren. De beide straten zijn de Schoorstraat en de Groenstraat. Het erf van Jan
van Haren lag aan de oostzijde, aan de Groenstraat. De noordelijke begrenzing staat niet
genoemd, maar uitgaande van de strekking langs de Groenstraat ontstaat toch een aardig
beeld van de oorspronkelijke grootte van De Strijdhoef binnen het huidige Udenhout.
Vier hoeven
Zoals blijkt uit de inschrijving in het leenregister, is het leengoed De Strijdhoeven vier hoeven
groot, zo’n 48 bunder. Een hoeve beslaat een hoeveelheid grond waar een gezin van kon
leven, het is een oppervlaktemaat. Het is dan ook niet vreemd, dat het leengoed de
Strijdhoeven later vier hoeven kent, die elk hun eigen naam hebben. De Strijdhoef is later
ook verdeeld in een Grote Strijdhoeve en een Kleine Strijdhoeve. Waarom deze verdeling
plaats heeft gevonden, is niet duidelijk.
De Grote Strijdhoeve bestaat uit twee hoeven, de afterste hoeven, genaamd: des ridders
hoeve en des heerden hoeve. De Kleine Strijdhoeve bestaat eveneens uit twee hoeven, de
vorste hoeven, genaamd de scerpenbroecs hoeve en de loijaerts hoeve. De positie voorste
(vorste) en achterste (afterste) hoeven is bekeken vanuit de Groenstraat. Ook nu nog ligt de
Kleine Strijdhoeve vooraan op de hoek met de Groenstraat (locatie Schoorstraat 2) en de
Grote Strijdhoeve ligt verderop aan de Schoorstraat (locatie kasteel De Strijdhoef). De
vroegst bekende pachtcontracten uit het begin van de 15de eeuw spreken al over deze
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tweedeling, zonder daarbij de woorden “Grote” en “Kleine” te noemen. Over de vier
oorspronkelijke hoeven is weinig specifieks bekend. Er zijn een paar akten die iets meer prijs
geven over de gebouwen die de pachters tot hun beschikking hadden. Het blijft echter
beperkt tot wat algemeenheden. De exacte ligging van de vier boerderijen is onduidelijk. Het
is logisch te veronderstellen dat ze in de buurt van de wegen lagen. Mogelijk in groepjes van
twee. De meeste boerderijen liggen dicht bij aan- en afvoerwegen. In het geval van de
Strijdhoeven zullen de twee achterste hoeven een uitweg gehad hebben naar de
Schoorstraat en de twee voorste hoeven naar de Groenstraat.
De familie Taye, die de Strijdhoeven in de veertiende eeuw in leen hielden van de hertog,
woont in en rond Brussel. Zij verkeren in de kringen rond de hertog van Brabant. In de 16e
eeuw komen de Strijdhoeven in handen van Bossche poorters. Daarmee krijgen ze een
andere functie. Het worden plaatsen die interessant waren om te wonen voor de stedelingen
die de drukte en de stank van de stad wilden ontvluchten. In sommige gevallen was er
letterlijk sprake van een vlucht, bijvoorbeeld voor besmettelijke ziekten of geweld en onrust in
de stad.
Het lijkt erop, dat de vier hoeven in de loop der eeuwen plaats maakten voor twee hoeven.
Dat wil zeggen, er waren nog maar twee pachters, een voor de Grote – en een voor de
Kleine Strijdhoeve. Dat zou kunnen betekenen dat de andere twee hoeven de functie kregen
van woonhuis waar de eigenaren konden wonen als ze in Udenhout aanwezig waren.
Wanneer Jacob Bax het leengoed in 1577 overneemt van Dirk Arntz zijn er twee pachters
voor de vier hoeven, namelijk Willem Peter Wouters en Peter Willemssoen. In een deling uit
1619 staat de Grote Strijdhoeve beschreven als huysingen, landerijen, een bogart en een
vijver. In 1685, bij een verbouwing en vervanging van daken, is er sprake van een hooch
huijs naest den hoff. In 1719, bij de verkoop in dat jaar, staat de Grote Strijdhoeve
omschreven als een schone en welgelegen hoeve lands, bestaande in eene steene
huysinge, schuer, stallinge, ommuerden hof, speelhuys, visvyver etcetera. Hier is duidelijk,
dat de Grote Strijdhoeve meer is dan een veredelde boerenwoning. In een deel van die
woning nam pastoor Elias Robben zijn intrek in maart 1723, in de agterste woning, den hoff
ent somerhuijs met de veswouwen.
De eigenaren
Ghiselbert Tays
De oudst bekende leenman van de Strijdhoeven is Ghisebrecht Ghisebrecht Tays sone. Zijn
naam staat geschreven in het hiervoor aangehaalde Stootboeck, waarin de lenen van de
hertog van Brabant omstreeks 1350 zijn opgetekend. Bij de inschrijving staat joncvrouwen
Kathelinen Draecs sijns wijfs vermeld. Of Kathelinen daarmee de vrouw is van Ghijsbrecht
Ghijsbrecht Taye of dat Ghijsbrecht Taye de zoon is van Ghijsbrechts Taye en zijn vrouw
Kathelinen Draecs, dat valt niet zo maar te concluderen. In het eerste geval zou het er op
kunnen wijzen dat het leengoed de Strijdhoeven afkomstig was uit de familie Draeck en via
vererving in de familie Taye terecht is gekomen. De familie Taye werd volgens sommige
bronnen beloond voor haar diensten tijdens de kruistochten. Daarmee kwam ze in een goed
blaadje bij de hertog van Brabant die de familie links en rechts leengoederen gaf. De
genoemde Ghijsbrecht bezat meerdere leengoederen in het hertogdom. Bovendien leverde
de familie diverse schepenen aan de schepenbank van Brussel en daarmee zat ze hoog in
de bestuurlijke boom.
Het leenboek dat is aangelegd in 1374 laat zien dat Roelof Taye de leenman is die de
Strijdhoef in bezit heeft: Roelof Taye Ghijsbrechts zoen houdt in leen 4 hoven lants ende
beempts in Udenhout gelegen bi oesterwijc. Roelof Taye is rond 1350 geboren als zoon van
Ghijsbrecht Taye en Catharina Coninck. Roelof trouwt met Isabeau (Elizabeth), dochter van
Jan van de Werve. Uit dat huwelijk zijn vier kinderen bekend, allen dochters: Margaretha,
Claire (trouwt met Waleran Draeck), Maria en Catharina (beiden religieuze in de abdij Noble
de Forest in Brussel). Roelof Taye overlijdt in ieder geval voor 14 januari 1414. Zijn dochter
Margaretha trouwt met Jan Happaert. Na zijn overlijden hertrouwt zij met Joannes de
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Famillereux. Zij volgt haar vader op als leenman van de vier hoeven in Udenhout.
De familie Happaert
Het is Margaretha Taye’s zoon Jan Happaert die in 1439 (na het overlijden van zijn moeder)
de nieuwe leenman wordt. Na zijn overlijden gaat het leengoed over naar zijn zoon
Lodewijck Happaert die het op 6 oktober 1483 verheft.
Brabantse notabelen
Jan Happaert verkoopt de Strijdhoeven aan Henrick Geerartss van Deventheren die het op
21 november 1550 verheft. Na zijn dood gaan twee van de vier hoeven in 1556 over op zijn
weduwe Katharina van den Kerkhoven. De twee andere hoeven komen in bezit van Jacop
van Deventheren, broer van Henrick, die op 12 maart 1557 zijn eed als leenman uitspreekt.
Op 26 maart 1565 krijgt Diederick Aerts Diericx ze toebedeeld. Na de dood van Katharina
komen de andere twee hoeven ook in handen van Diederick Aerts de Jonghe. Hij wordt de
nieuwe leenman op 13 oktober 1565 en daarmee komt het leengoed de Strijdhoeven weer in
één hand. Diederick verkoopt het leengoed aan zijn goede vriend Jacop Jansz Bacx, die het
verheft op 17 oktober 1577. Jacop Bacx is een van de vele Bossche poorters die er buiten
de stad een huis op na houden, waar zij zich tijdens oproer of epidemieën kunnen
terugtrekken. Jacob Bax is rentmeester van de Staten van Brabant. Eind maart 1591 overlijdt
hij en de Grote Strijdhoeve gaat over op zijn kleinzoon Jacob Bacx en de Kleine Strijdhoeve
op zijn kleinzoon Jan Bacx. Beide heren verheffen hun leengoed op 25 maart 1592. De
definitieve verdeling van de boedel van Jacob Bax en zijn weduwe Anna Hack vindt pas
plaats in 1619 vanwege vele gerechtelijke procedures. Bij die verdeling raken de Grote en
Kleine Strijdhoeven in verschillende handen. Op 26 juli van dat jaar komt de Grote
Strijdhoeve in handen van Guillaume de Levin, de tweede echtgenoot van Anna Maria Berck,
weduwe van Marcelis Jacobs Bacx. Guillaume de Levin sterft op 1 juli 1629 gedurende het
beleg van ‘s-Hertogenbosch. Jonker Jan Simons Bacx verkrijgt de Kleine Strijdhoeve.
Jacob Bacx, nazaat van Marcelis Bacx, verkoopt in 1620 de Grote Strijdhoeve aan jonker
Peter van Broeckhoven, rentmeester van de Staten van Brabant in het Kwartier van ‘sHertogenbosch. Nu raken de Grote en de Kleine Strijdhoeve in twee verschillende families.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Lijst van eigenaren van De Strijdhoef
1350 Ghijsbrecht Ghijsbrechts Taye
1374 Roelof Taye, Ghijsbrechts zoon
14 januari 1414 Margriet Taye, Roelofs dochter
1439 Jan Jan Happaert na dood van zijn moeder Margareta
6 oktober 1483 Lodewijck Happaert na dood van zijn vader Jan
11 oktober 1511 Adriaen Happaert na de dood van zijn vader Lodewijck
14 december 1528 Anthonij Happaert (1/3 deel)
7 september 1529 Peter Jansz. van Balen (1/3 deel) gekocht van Anthonij Happaert
3 september 1530 Adriaen Happaert vernadert dit deel
5 maart 1534 Kathereijne, Marie en Lijsbeth Happaert
23 oktober 1536 Jan Janss. Schoenmaker gekocht van Kathelijn Happaert
7 september 1537 Jan Happaert vernadert de Strijdhoeven
21 november 1550 Henrick Geerartss. van Deventheren
12 maart 1556 Katharina vanden Kerckhove, weduwe Henrick van Deventher
13 oktober 1556 Diederick Aerts de Jonghe (de helft van de weduwe Van Deventher)
12 maart 1557 Jacob Geerartss. van Deventheren
26 maart 1565 Diederick Aerts Diericx
17 oktober 1577 Jacob Jans Bacx
25 maart 1592 Splitsing Grote – en Kleine Strijdhoeve bij de dood van Jacob Jans Bacx
De Grote Strijdhoeve
25 maart 1592 Jacob Bacx na dood van zijn grootvader Jacop verheft de Grote Strijdhoeve
28 maart 1620 Jonker Peter van Broechoven
23 november 1637 Johan Martijn van Broechoven heer van Arendonk enz.
11 april 1679 Marie Françoise, dochter van Charles Alexandre de Borges, baron van
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23
24
25
26

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zetruyt
Otto Ferdinand, Grave van Diedericksteijn, man van Anna Maria Hiacyntha van Broechoven
29 april 1687 Antony Verster
22 december 1719 Adriaen van Borssele van der Hooge, heer van Geldermalsen enz.
19 januari 1761 Seyna Anna Elisabeth van Borssele, gehuwd met Willem baron van Dopff
De Kleine Strijdhoeve
25 maart 1592 Jan Bacx na de dood van zijn grootvader Jacop verheft de Kleine
Strijdhoeve
17 oktober 1659 Sophia van Golsteijn, weduwe van den Ritmeester Jan Bacx
27 februari 1663 Paulus Bacx na overlijden van zijn moeder Sophia van Golsteijn
26 september 1674 Geertruijt Sem, wed. van Paulus Bacx
1 juli 1688 Johanna Sophia Bacx na dood van haar moeder Geertruijt Sem
20 juli 1694 Anna Johanna Bacx, weduwe van Antony Ooms
16 juni 1698 Johan de Vigne bij koop van Anna Johanna Bacx
22 oktober 1709 Arnoldus de Vien na dood van zijn vader Johan
18 juli 1750 Peternel de Vien, weduwe van Heeswijk
13 april 1753 Pero van Heeswijk
1 februari 1771 Willem Jacob Frederik, Baron van Dopff
29 augustus 1796 Seyna Anna Elisabeth van Borssele, douairière van voornoemde baron
Van Dopff
1825 Jan Carel Frederik van Franckenberg en Proschlitz

De pachters
De eigenaren van leengoederen zijn maar zelden zelf actief als boer. In bijna alle gevallen
zijn de goederen met hun hoeven en boerderijen een bron van inkomsten. Door de landerijen
te verpachten kunnen ze inkomsten verkrijgen. Voor de eigenaren blijft dan alleen de taak
om er voor te zorgen dat de gebouwen in goede staat blijven en de landerijen goed beheerd
worden. De pachters mogen in de meeste gevallen de onkosten voor het onderhoud aan
gebouwen en omheiningen inhouden van hun pachtsom. Soms krijgen ze het materiaal van
de eigenaar en moeten ze zelf de arbeid betalen, of krijgen daarvoor een gedeelte terug in
de vorm van korting op de pachtsom. Door de gebouwen en de landerijen in goede staat te
houden blijft een hoeve aantrekkelijk voor pachters en kan de verpachter er een goede prijs
voor krijgen. Pachter en eigenaar zijn in dat opzicht in zekere zin op elkaar aangewezen. In
de praktijk blijven pachters soms generaties lang op dezelfde boerderij wonen en werken.
Het oudst bekende pachtcontract is gesloten voor de schepenen van Oisterwijk op 19
oktober 1421. Op die dag verhuurt Elisabeth van de Werve, weduwe van Roelof Taye, de
achterste twee van de Strijdhoeven (des heerden hoeve en des ridders hoeve) aan Jan
Peter de Ridder en zijn oom Willem de Ridder voor 51 gouden kronen per jaar. Het
pachtcontract wordt afgesloten voor de duur van 12 jaar. De huurders of pachters beloven
die pacht elk jaar in Brussel te komen betalen op Allerheiligen (1 november) of binnen 8
dagen na Allerheiligen. Deze beide hoeven liggen aan die scoerstraete, waarmee deze
straatnaam ook op aanzienlijke ouderdom kan bogen. Op dezelfde dag huurt Aleijt Goossen
Steenwech, weduwe van Willem Jan de Cantor, met haar drie zonen, Cornelis, Daniël en
Wouter, de andere twee Strijdhoeven (scerpenbroecs hoeve en loijaerts hoeve) voor 52
gouden kronen per jaar. Ook die pacht bestrijkt 12 jaar. Deze hoeven liggen aan der
cruijsstraten. Op 15 maart 1422 draagt Aleijt deze pacht over aan Godevaert Hessels en
Steven Henric Stevens van de Amervoert. Aangezien het schepenprotocol van Oisterwijk,
waarin deze pachtcontracten teruggevonden zijn, bewaard is gebleven vanaf 1418, is de
kans klein dat we oudere pacht- of huurcontracten zullen terugvinden. Op 19 oktober 1433
verhuurt jonkvrouw Margareta Roelof Taye de twee voorste hoeven voor opnieuw 12 jaar
aan 9 mannen Stheven Henric Sthevens van den Amervoirt, Aert van Benacht, Jan Aerts
van Gorchem, Pauwels die Wolf, Gherijt Gherijt van Buerden, Jan Willen Godert van den
Avoert, Willem Wijtman Willem Grieten, Aert die Moelner en Jan Aert Langerbeens. De
pachters betalen 60 gouden schilden genaamd Klinkaard op Allerheiligen of Sint Maarten (11
november) in Brussel. Henric van Ethen, Wouter Jans van den Loe, Jan Peters die Ridder,
Herman Willems Ridders en Stheven Meeus Sthevens pachten de achterste twee hoeven
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voor 54 gouden schilden. Het valt in beide pachtcontracten op, dat de voorste hoeven meer
opbrachten dan de achterste. Dat zou er mee te maken kunnen hebben dat de kwaliteit van
de landerijen van de voorste twee hoeven beter was dan die van de achterste. Beide
bovengenoemde pachtcontracten houden geen stand. Jan Happaert verheft het leengoed in
1439. Daarmee krijgt hij de zeggenschap. Hij pakt het anders aan. Hij verpacht op 29
december 1439 in één keer het hele leengoed van 48 bunder beemd die Strijthoven voor 12
jaar aan Henrick van Buedel en Meeus Stevens vander Amelvoirt. Zij betalen hem daarvoor
113 peters per jaar op Sint Maarten. De “peter” was een middeleeuwse munt, net als de
hiervoor genoemde “gouden kroon” en “gouden schild”. Vervolgens gaan de nieuwe pachters
delen van de vier hoeven onderverhuren. Op deze manier heeft Jan Happaert maar met
twee pachters te maken en niet met een hele rits zoals zijn voorgangers. Mogelijk levert hem
dat ook meer inkomsten op. Nadat Dirck die Lu in 1440 eentwaalfde deel van deze pacht
mee was gaan dragen, verhuren de drie pachters de achterste hoeve op 10 maart 1440 aan
zes huurders. Die betalen 35 peters per jaar. Waarschijnlijk door het overlijden van Meeus
Stevens van der Amelvoirt moet het pachtcontract voor de hele Strijdhoeven in 1442
vernieuwd worden. De nieuwe pachters, Henrick Jan van Buedel en Jan Meeus Stevens
vander Amervoert, pachten de 48 bunder nu voor een periode van 9 jaar en betalen
daarvoor 100 peters op Sint Maarten. De familie Vander Amervoert blijft de hele 15de eeuw
de hoofdpachter van de Strijdhoeven, met nieuwe pachtcontracten in 1476 en 1483. In 1492
is Anthonie Jan van der Amervoert de nieuwe pachter voor zes jaar.
De familienaam Van Strijdhoven
Nog altijd woont in Udenhout de familie Van Strijdhoven.
Mogelijk is er een verband te leggen met de Udenhoutse Strijdho(e)ven. Mogelijk heeft de
stamvader één van de Udenhoutse Strijdhoeven bewoond en is zo de familienaam ontstaan.
Bewijs uit de archiefbronnen is hiervoor echter nog niet geleverd.
De familienaam wordt consequent geschreven als Van Strijdhoven. Uit de volkstelling van
1947 blijkt dat het om een relatief kleine familie gaat met 35 naamdragers in zes
verschillende gemeenten, waarvan er vijftien in Udenhout woonden.
Kasteel De Strijdhoef
Op de locatie van de oude Grote Strijdhoeven vinden we vandaag de dag kasteel De
Strijdhoef. Het kasteel is gebouwd in 1761 door Willem baron van Dopff. Er zijn enkele mooie
tekeningen bewaard gebleven die de planfase nooit zijn ontstegen, zoals een fraaie tekening
getiteld Chateau d’Udenhout “Strijhoef” waar een huis staat dat erg lijkt op het huidige
kasteel, maar dan met een torentje tegen de zijgevel. De toren heeft het waarschijnlijk uit
kostenoverweging niet gehaald.
Het kasteel en het landgoed zijn thans fiscaalrechtelijk ondergebracht in een zogenaamde
transparante natuurschoonwet BV. De aandelen van deze BV zijn civielrechtelijk in
eigendom van een stichting. Arthur Leijten is directeur van de natuurschoon BV en dat maakt
hem feitelijk tot kasteelheer.
Boeken over het kasteel
De recente geschiedenis van kasteel De Strijdhoef is vastgelegd in twee boeken: In 1982
een boek van de hand van Jan van de Voort getiteld “Leengoed en kasteel De Strijdhoef te
Udenhout, 1380-1982” en in 2011 een boek van het Schrijversteam van Heemcentrum ’t
Schoor getiteld “Over ’t Kasteel, 250 jaar kasteel De Strijdhoef Udenhout, 1761-2011”.
Schoorstraat 2
In 1826 verkoopt kasteelheer Johan Carel en Maria Susanna van Franckenberg en
Proschlitz de Kleine Strijdhoef aan de Schoorstraat 2. De Udenhoutse schoolonderwijzer
Christiaan Kuijpers koopt de Kleine Strijdhoef, die na zijn dood overgaat op zijn oudste zoon
Andries (burgemeester van Udenhout), die de grond deelde met zijn broer Gerardus
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(burgemeester van Hilvarenbeek). Andries blijft in het ouderlijk huis wonen tot 1864, het jaar
dat hij aftreedt als burgemeester. Vijf jaar eerder al had Andries Kuijpers de Kleine Strijdhoef
verkocht aan zijn broer Gerardus. Toen waren gebouwen en grond van de Kleine Strijdhoef
weer in één hand. Andries Kuijpers treedt in 1864 af als burgemeester van Udenhout en
wordt opgevolgd door Josephus (Sjef) van Iersel. De vader van Sjef van Iersel koopt in 1864
voor zijn zoon de Kleine Strijdhoef. In 1865 wordt er de enige zoon van burgemeester Van
Iersel geboren: Willem, in het dorp bekend als “Meneer Willem”. Willem van Iersel (18651924) blijft vrijgezel en heeft zijn hele leven gewoond op het adres Schoorstraat 2. Zowel van
vaders – als van moeders kant erfde Willem een enorme rijkdom, die hem al tijdens zijn
leven de bijnaam “Gouden Willem” oplevert. Hij noemt zichzelf grondeigenaar en rentenier.
Hij heeft het druk met de pachtboerderijen, het verhuren van weilanden, het beheer van
bossen, de verkoop van hout en het renderend houden van zijn vermogen. Aanvankelijk
geniet Willem volop van de weelde en hij heeft twee paardenmaneges, drie auto’s en hij
maakt buitenlandse reizen. Met het ouder worden tobt hij met de gedachte dat zijn rijkdom in
de weg zou staan voor een plekje in de hemel, zoals vele prekende paters hem voorhielden.
Het leidt tot de bouw van een missiehuis voor de paters van het Goddelijk Woord op zijn
grond aan de Udenhoutseweg in Helvoirt, het latere Joannes de Deo. Na zijn overlijden
vermaakt hij het grootste deel van zijn vermogen aan de kerk, de missie en de armen.
Willem heeft daarbij ook de basis gelegd voor de bouw van Huize Vincentius op zijn grond
aan de Schoorstraat en voor de Udenhoutse Vincentiusvereniging.
Het Vincentiuscomplex
Na het overlijden van Willem in 1924 komt er een verrassende wending in de
eigendomstoestand. Bij testament legateert Willem de herenboerderij "de Kleine Strijdhoef"
met ongeveer 7,5 ha grond aan de bisschop van Den Bosch. Via een juridische constructie is
uiteindelijk op dat terrein "Huize St.-Vincentius" gesticht, aanvankelijk een opleidingsinstituut
voor licht geestelijk gehandicapte meisjes. Anno 2017 is het Vincentiuscomplex, beheerd
door ASVZ (oorspronkelijke naam voluit: Algemene Stichting Vakantiehuizen voor
Zwakzinnigen), een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en
dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek.
’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel
Sinds 1990 is ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, gastvrij
ondergebracht op de zolderverdieping van het herenhuis "de Kleine Strijdhoef". De
benedenverdieping bleef tot 7 januari 2008 bewoond door rector Merkx (1925-2009) van
Huize Vincentius en is thans in gebruik als Theeschenkerij ‘t Rectoraat.
Mystiek
De oudste geschiedenis van de Strijdhoeven is met mystiek omgeven. We vertellen wat we
hebben gehoord, zonder enige bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van het
mysterie. De eerste vermelding van het landgoed de Strijdhoeven dateert van midden 14e
eeuw. Dat is zacht uitgedrukt vreemd. De Abdij van Tongerlo kreeg al in 1232 het recht op
houtkap in Udenhout waarmee de ontginning van Udenhout een aanvang nam. Met de jaren
kwamen er landgoederen en hoeven, vooral rond 1300. Als we eens kijken naar enkele
goederen in Udenhout en Biezenmortel, dan horen we al in 1306 van den Ascot bij de
Ascotsesteeg, in 1309 van ’t Hooghout, in 1312 van ’t Clappend Scoor verderop in de
Schoorstraat, in 1314 van de Vorselaar in Biezenmortel, etcetera. En dat enorm grote
landgoed midden in Udenhout zou er dan pas zijn geweest in 1350. Onvoorstelbaar. Dat
landgoed moet veel ouder zijn.
Er worden verhalen verteld. Er wordt verteld dat er vroeger een klooster stond en dat kasteel
De Strijdhoef zou zijn gebouwd op de fundamenten van het oude klooster. Er wordt verteld
dat de monniken ooit met geweld uit hun klooster zijn verdreven en allemaal zijn
opgehangen in het Klapbos. Dat bos ligt aan de Kuilpad, het oude pad vanaf de oude
Groenstraat (nu Slimstraat ter hoogte van de Goudsbloem) naar de Houtsestraat, heel
precies aan een pad van de Kuilpad rechtstreeks naar het kasteel, waar dus heel vroeger
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een klooster zou hebben gestaan. Ter hoogte van het Klapbos stond een doodspaal, een
herinnering aan de moordpartij.
Als er ook maar iets waar is van deze verhalen, zou daar de verklaring liggen van de
oorspronkelijke opdeling van de Strijdhoeven in de Grote Strijdhoeven en de Kleine
Strijdhoeven, waarbij de Kleine Strijdhoeven functioneel (brouwerij, smederij, paardenstal,
e.d.) ten dienste stonden van de Grote Strijdhoeven, waarbij de monniken dan moeten
hebben gewoond op de Heerdenhoeve (de heerd, de haard, misschien de boerderij) en de
Ridderhoeve. En zo krijgt de naam Ridderhoeve een bijzondere betekenis.
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Hoofdstuk 54

Schoorstraat

’t Clappend Schoor
Vroegste vermelding
1362
Beschrijving van de hoeve
Het goed Klappend Schoor (Cleppenscoer, cleppenschoer, clappenschoer en alle
spellingsvarianten) is in oorsprong waarschijnlijk een uitgebreide gebiedsaanduiding. Het
toponiem komt in 1362 voor het eerst in de bronnen voor. Het ligt aan de oostkant van de
Schoorstraat en het bestrijkt het gebied vanaf de Strijdhoeven in noordelijke richting tot aan
de duinen. Als Arnold van Broeckhoven in 1440 zijn leengoed beschrijft (hoofdstuk 12) zegt
hij dat zijn leengoed ligt ter stede geheiten dat Clappend Scoer in Udenhout. Het is zeker dat
zijn leengoed grenst aan de Loonse en Drunens Duinen aan de noordzijde.
Omdat het hele gebied ten oosten van de Schoorstraat en ten noorden van de Strijdhoeven
in de bronnen wordt aangeduid met Cleppenscoer is het moeilijk om de verschillende hoeven
die in dat gebied lagen precies te lokaliseren. Het is ook niet na te gaan of de bezittingen
daar in de vorm van hoeven zijn uitgegeven. De cijnsregisters van de hertog geven hier ook
geen uitsluitsel over.
In de 17de eeuw en later wordt met het toponiem Klappend Schoor het gebied bedoeld dat
meteen boven de Strijdhoeven ligt. Het beslaat in totaal twaalf bunder en uit die gronden
wordt een cijns betaald aan de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk. Het is de vraag of
op die twaalf bunder ooit een huis of boerderij heeft gestaan.
In dit gebied zijn verschillende blokken te identificeren. Zoals gezegd is nog niet duidelijk
gebleken dat die ook als zodanig zijn uitgegeven door de hertog of anderen.
Vanaf de hoeve van Ghiselbert Lijsscap (hoofdstuk 12) bekeken, die in het noorden grenst
aan de Drunense duinen, volgt er eerst een strook die mogelijkerwijs toebehoort heeft aan
de hoeve van Henrick Matheus (de Duinhoeve, hoofdstuk 13) maar later deel uitmaakte van
de hoeve aan de overkant van de Schoorstraat die in de 15de eeuw in handen is van Jacob
de Breede (hoofdstuk 11). Die strook heeft een begrenzing in het zuiden met een steeg, de
latere Buntsteeg.
Het is onmogelijk op basis van de bronnen die op dit moment bekend zijn een
samenhangend verhaal te schrijven over dit gebied. Wat hieronder staat is een summiere
opsomming van de gegevens die tot een hoeve te herleiden zijn met aansluitend de
herkenbare hoeven die uit de 17de eeuw wel aantoonbaar zijn.
Hoeve Jan van Loen
Vanaf de Bunststeeg zuidwaarts ligt een hoeve die voor 1369 in bezit is van Jan van Loen.
Op 14 februari 1369 krijgt Ghijsbrecht Jan van Loen uit de nalatenschap van zijn vader een
pacht van 3 mud rogge die Wouter Oghe had beloofd te betalen. Rutger vanden Stadeacker
krijgt de goederen van wijlen Jan van Loen. Twee jaar later, op 22 mei 1371, geeft Rutger de
helft van een hoeve in erfpacht aan Erijt Erijt Prouser. Die helft ligt tussen het goed van
Henrick Matheussoen (eigenaar van de Duinhoeve) en Wouter Oghe. Erijt moet op die
gronden binnen twee jaar gebouwen plaatsen om daarmee de halve hoeve te verbeteren.
Acht jaar daarna krijgt Erijt de Proijser uit handen van Henrick Bac, zoon van Ghijb van Loen,
al de rechten die Henrick en zijn vrouw Hadewich bezitten in het goed clappenscoer in
Udenhout. Mogelijk betreft dit de andere helft van die hoeve.
Daarna is deze hoeve niet meer in de bronnen terug te vinden.
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Hoeve Wouter Oghe
Op 24 februari 1367 geven Jan, zoon van wijlen Jan van Loen, en Jan en Ghijsbert zijn
zonen in erfpacht aan Wouter genaamd Oghe een akker bij Cleppenschoer naast Niclaes
van Berckel en Metken Palaerts samen met het huis op die akker voor drie mud erfpacht.
Het is niet duidelijk of deze akker deel uitmaakt van de hoeve van Jan van Loen of er naast
ligt.
Op 4 december 1371 of 1372 draagt Wouter Oghe de akker met huis, die hij in 1367
verkregen had, over aan Engbertus van den Hezeacker. Deze akker ligt dan nog steeds
tussen een erf van de kinderen van wijlen Nicolaas van Berkel en Metta genaamd Palaerts.
In 1380 draagt Ghijsbert Jan Jan van Loen op aan Jan Bruijsten van Andel een pacht van
drie mud rogge uit een akker op het Cleppescoer tussen Claes van Berkel en Mette Palaerts
en het huis daarop.
Wouter Oghe is daarna van het toneel verdwenen. De kinderen van Engbrecht vanden
Heesacker houden deze akker in bezit. Nog voor 1400 is Engbrecht overleden. Zijn dochter
Aleijd en haar man Thomas Stevens vanden Amervoert geven hun eenvierde deel van de
hoeve in 1400 in erfpacht uit aan Ghijsbert Quap. Twintig jaar later verkoopt Claes, de zoon
van Wouter Engbrecht vanden Hezeacker, zijn deel in de hoeve aan zijn zwager Wijtman
Peter Huben.
De kinderen van wijlen Ghijsbrecht Quaps, genaamd Engbrecht, Aert en Aleidis gehuwd met
Hubrecht Wijtman Huben, verkopen in 1423 aan Willem Willems (waarschijnlijk die Zegher,
maar dit deel is niet meer leesbaar) hun deel in een goed dat geweest is van Engbrecht
vanden Hezeacker in het clappende schoer.
Hierna wordt het erg onduidelijk. Zowel de familie Quap als Willem Willem Zegers blijken
delen van deze erven in bezit te hebben zonder dat duidelijk is welke delen dat dan zijn.
Op 3 april 1489 komt Wouter van Doernen door een opwinningsproces over de cijns uit 1367
in bezit van de akker en het huis daarop. Bij de omschrijving gaat het om een huis, schuur,
schop, slagmolen met drie mudzaad land aan die schoerse straet. Die slagmolen staat al op
7 mei van dat jaar in Cromvoirt. In die akte staat vermeld dat de slagmolen eerder op het erf
van Willem die Zeger bij clappenschoer in Udenhout stond. Een slagmolen is een molen die
olie slaat uit zaden zoals bijvoorbeeld lijnzaad, raapzaad of koolzaad. Deze slagmolen zal
een rosmolen zijn geweest, aangedreven door een paard of ander trekdier.
Hoeve Gerard Boijter
Op de naamdag van Sint Vitus in 1362 belooft Gerit Boijter aan mr. Henrick van Berkel een
pacht van drie mud rogge uit een hoeve bij het Cleppenschoer. In 1410 verkopen de
kinderen van Gerit Boijter, Jan, Gerit en Yda, na het overlijden van hun vader aan Thomas
Stevens vanden Amervoert een hoeve op Cleppenscoer. Gerit Gerit Boijter behoudt
eenvierde deel in een beemd van 6 bunder bij het broek die Strijthove. Deze samenstelling
met de beemd naast de Strijdhoef blijft lang bestaan.
Als in 1483 er een te grote achterstand ontstaat in het betalen van de pacht uit 1362 komt
Hillegont, weduwe van Herman Coenen, in actie. Zij gaat de hoeve opwinnen om de
achterstallige pacht alsnog te krijgen. Uiteindelijk komen de hoeve en de beemd in bezit van
mr. Henrick van Kessel. In de akte staat de hoeve netjes omschreven: huis, erf, hof en
landerijen, acht bunder bij het clappenschoer tussen Aert van Broechoven en Willem die
Zeger, en de kinderen van Jan Quap, strekkende van de straat tot Jan die Meijer. Daarbij
hoort zes bunder beemd tussen het erf genaamd die strijthoeve en Willem die Zegher,
strekkende van die hesseldonck tot de straat.
Thomas Steven vanden Amervoert verkoopt deze hoeve in 1422 door aan Hubrecht Wijtman
Huben en Willem Willem die Zegher, met de helft van een beemd van zes bunder in
cleppenscoer bij de Strijdhoef. Op 9 november 1456 draagt Aleijt, weduwe van Hubrecht
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Wijtman Huben, haar rechten over aan haar kinderen Ghijsbert, Aert, Wijtman, Jan, Lijsbeth
en Mechtelt in deze hoeve bij Clappenschoer, behalve 2 bunder die Hubrecht in pacht heeft
uitgegeven aan Jan Jan die Meijer voor 2 mud rogge. De nieuwe eigenaren verkopen dit
bezit aansluitend aan Geertruijt de weduwe van Jan Jan die Meijer.
Het is 1469 als Jan, de natuurlijke zoon Jan Wijten en man van Aleijt Jan die Meijer,
opdraagt aan Henrick, Geertruid en Lijsbeth, allen kinderen van wijlen Jan die Meijer,
eenvierde deel in huis, erf, hof en 8 bunder aangelag op Clappenschoer, tussen Aert van
Broeckhoven en Peter Wijten en Willem die Zegher, strekkende van Jan Beris en Jan
vanden Loe tot de straat.
Hoeve Mette Palaert, later Van Broeckhoven
De percelen van Mette Palaert behoren al sinds de 15de eeuw aan de eigenaren van de
hoeve van Diederick van Hoculem, later de familie van Broeckhoven. Het is waarschijnlijk dat
deze strook eerder in handen was van Metken Bruisten van Oosterwijck, de vrouw van
Reijnier Palaert. Zij waren eigenaren van Nollekenshoeve (hoofdstuk 44). Haar naam komt
bijna uitsluitend voor als buur van andere percelen vanaf 1362. In 1382 belooft haar zoon
Bruijsten een pacht te betalen aan Jan Nollekens uit de hoeve clappenscoer in Udenhout.
Dat is de enige verwijzing naar het bezit van land aan de Schoorstraat. In opeenvolgende
akten worden de eigenaren van de hoeve van Van Hoculem genoemd als eigenaren van
tenminste delen van deze strook. Bij de deling tussen Wouter Jacop van Brede en zijn
zwager Reijnier vanden Hoevel in 1478 is sprake van onder andere de schoeracker met een
beemd, die schoerbeempt. Deze percelen liggen in het gebied Klappend Schoor.
Klappend Schoor
Het gebied dat nu nog steeds in de volksmond bekend staat als Klappend schoor ligt meteen
ten noorden van het leengoed Strijdhoeven (hoofdstuk 53). Het beslaat twaalf bunder en
maakte waarschijnlijk deel uit van het bezit van de eerder genoemde Jan van Loen. In 1369
komen de nagelaten goederen van Jan van Loen in handen van Rutger vanden Stadeacker.
Hij verkoopt uit dat bezit op 18 augustus 1380 een beemd bij clappenscoer, gelegen tussen
een goed van Mette Palaerts en een erf genaamd Strijthoeven aan Henrick Wijse. Henrick
was de zoon van Elias vanden Hezeacker. Deze beemd was eerder van Gerit Steenwech en
daarna van Arnt vanden Berghe.
Henrick Wise verkoopt dezelfde beemd in 1396 aan Willem Glavyman. Vijftig jaar later
verkopen Willem en Aleijt, de kinderen van wijlen Lambert Tielman Vette en Hadewijch
dochter wijlen Willem Glavyman, deze beemd door aan Willem Willem Zeghers. Bij de
verkoop van 1396 belooft de koper Willem Glavyman een erfpacht van vier mud rogge te
betalen aan Henrick Wijse voor de beemd. Op 6 mei 1450 belooft Henric Wijtman, getrouwd
met Mechtelt Henrick die Wise, de helft van diezelfde vier mud aan heer Ghijsbrecht van Ele,
deken van Tongeren. Die op zijn beurt draagt in 1457 die erfpacht, dit keer de volle vier mud
rogge, over aan de Tafel van de Heilige Geest in Oisterwijk. De beemd wordt dan in de
bronnen zwijssenbeempt opt clappende schoer genoemd. Vanwege achterstallige betaling
van deze pacht gaat de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk hun deel van de beemd
opwinnen om alsnog de pacht betaald te krijgen. Dat gebeurt in 1484 en zes bunder van de
twaalf bunder komen uiteindelijk in 1485 in handen van mr. Henrick van Kessel. De andere
zes blijven in bezit van Willem Zegers.
17de eeuw
Het middeleeuwse clappenschoer is in de 17de eeuw een lappendeken gebleven. De
boerderijen liggen ten noorden van de knik in de Schoorstraat. Van boven (noord) naar
onder zijn de volgende eigenaren te herkennen. Aan het eind van de 16de eeuw is Jan
Antonis Wolffs eigenaar van een hoeve direct onder de Buntsteeg. Zijn kinderen verdelen in
1594 het bezit in twee gelijke delen. Daaronder ligt een hoeve die in bezit is van Peter
Nicolaas Jan Joosten. Vervolgens is Willem Matheus Jan Bergmans eigenaar van een groot
deel van de landerijen, deels door zijn huwelijk met Maria van Broekhoven. De boerderij
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daaronder is op dat moment de laatste in de rij. Die is in bezit van Arnoldus Henricx,
aangekomen van zijn vrouw die een erfgenaam is van de familie van Broekhoven. Daarna
volgen percelen die bijna zonder uitzondering ook in bezit zijn van erfgenamen van de Van
Broekhovens. Tot slot de twaalf bunder die hiervoor al ter sprake zijn geweest. Die zijn dan
al in bezit van verschillende eigenaren die verspreid over Udenhout boerderijen bezitten.
De familie Bergmans
Omstreeks 1620 huwt Maria van Broekhoven met Willem Matheus Jans Bergmans. Zij zijn
de overgrootouders van Jenneke Bergmans, die van vaders kant de woning op de hoek van
de Slimstraat en de Kreitenmolenstraat erft en later trouwt met Jan Robben uit Berkel.
In de 19e eeuw bezit de familie Bergmans nog altijd goederen achteraan op de Schoorstraat.
Cornelis Aart Bergmans laat bij zijn overlijden in 1833 een omvangrijke erfenis na. De zes
kinderen hebben vier boerderijen te verdelen.
Boomkweker Harrie van Iersel vertelde eens dat de familie Bergmans van oudsher een rijke
familie was, die het vermogen had opgebouwd in de tijd dat de familie op de Schoorstraat
woonde, vermoedelijk met het houden en hoeden van schapen. Daar leende de omgeving
van het Hoog Schoor zich prima voor.
In de bocht van de Schoorstraat
Schoorstraat 22
Schoorstraat 22 is in 1832 eigendom van Cornelis Aart Bergmans. Cornelis overlijdt in 1833.
De boerderij gaat door erfenis over op Adriaan Aart Bergmans, Adriaan Cornelis Bergmans
en Petrus Bergmans. De boerderij komt in bezit van Adrianus (zoon van Petrus) van de Ven
en rond 1918 van zijn zoon Petrus van de Ven, waarbij de echtgenote van Adrianus had
geregeld dat zij levenslang op de boerderij mocht blijven wonen. Ze overlijdt in 1955. Kort
daarna is de boerderij verkocht aan Hendrikus Cornelius (Harrie) Scheepens, gehuwd met
Engelberta Adriana van de Ven. Door erfenis komt de boerderij in bezit van Karel
Scheepens, die er een bed-en-breakfast-voorziening heeft met de naam "Herberg de Brand".
Schoorstraat 24
Schoorstraat 24 is in 1832 eigendom van de weduwe van Andries van den Bosch (notaris /
leerlooier in Udenhout). Zij verkoopt de boerderij aan een weduwe Van de Pas waarna de
boerderij zo'n honderd jaar in handen van de familie Van de Pas zal blijven. Jan van de Pas
verkoopt rond 1920 de boerderij aan Petrus Keuninx. Daarna gaat de boerderij over op diens
broer Adrianus Keuninx, getrouwd met Wilhelmina de Bakker, de ouders van Jo, Wim, Tijn
en Ad Keuninx. De boerderij is in 2008 afgebrand en wordt weer opgebouwd.
Schoorstraat 26
Op Schoorstraat 26 staat op enige afstand van de straat een boerderij die in 1832 eigendom
is van de familie Slots (die meer goederen bezat op diverse plaatsen in Udenhout, zoals het
naastgelegen Schoorstraat 28 en ook Vogelenzang tegenover Huize Vincentius en de
Dobbelhoeve in de Molenhoefstraat). De boerderij wordt in 1904 eigendom van Adriaan
Vermeer, waarbij ook al zijn kinderen als mede-eigenaar staan vermeld. Bij de erfdeling van
1939 komt de boerderij in handen van zoon Henricus Vermeer. In 1965 wordt neef Jac
Vermeer, gehuwd met Mien Burgmans, eigenaar. Dochter Joset Vermeer heeft er samen
met haar man Mark Vonk nu een biologische boerderij met winkel en kookstudio met de
naam Boshoeve Sprankenhof.
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Hoofdstuk 55

Schoorstraat

Moffenhoeve
Vroegste vermelding
1269
Vroegst bekende eigenaar
Willem van Hoorne, heer van Loon op Zand
Beschrijving van de hoeve
Moffenhoeve ligt aan de Schoorstraat. Daar ligt in de knik van de straat een nagenoeg
rechthoekig blok dat de kern van de hoeve vormt. Daarnaast, voornamelijk aan de westkant
van de akkerlanden, liggen nog uitgestrekte bossen, broek- en heivelden.
In 1269 geeft hertog Jan I van Brabant de heerlijkheid Loon op Zand in leen aan Willem van
Horne. In de akte die daarvan is opgemaakt staat in ieder geval duidelijk dat bij de
heerlijkheid Loon op Zand ook akkerland, bos en beemden in Udenhout hoorden: et eciam
terras arabiles in Eudenhout cum silvis et pratis. Het is niet duidelijk of Moffenhoeve toen al
als zodanig bestond.
Aangezien Moffenhoeve vanaf de eerste vermelding als hoeve nog steeds in bezit is van de
Heren van Loon op Zand lijkt het niet meer dan logisch dat deze hoeve onderdeel uitmaakt
van de bezittingen die in de akte van 1269 worden genoemd. Het kan natuurlijk wel zo zijn
dat de hoeve in werkelijkheid later is ontstaan op het grondgebied van de heer van Loon op
Zand in Udenhout. Zoals gezegd: dat blijft onduidelijk.
Het is wel zeker dat de grond, waar deze hoeve op staat, sinds 1269 in bezit is van de heren
van Loon op Zand. Daarmee is het de op een na oudste vermelding van landerijen in
Udenhout die in gebruik waren genomen.
De hoeve in Udenhout komt voor in een akte van 8 september 1335 als Willem van Hoorne
dringend geld nodig heeft en aan Willem van Duvenvoorde een jaarrente verkoopt van 100
pond zwarte tournooisen. De onderpanden voor die som zijn bezittingen in Loon op Zand en
Tilburg en zijn hoeve in Udenhout.
Dat de hoeve oud is blijkt uit de loop van de Schoorstraat. Die straat, aangelegd ergens in de
14de eeuw, liep aanvankelijk in rechte lijn vanaf de huidige Slimstraat tot aan Moffenhoeve.
Daar buigt de straat zich om het Loonse bezit en vervolgt dan de weg verder naar de Oude
Bosschebaan. Het feit dat de straat zich om Moffenhoeve heen buigt is een heel sterke
aanwijzing dat die hoeve er lag voordat de straat werd aangelegd. In de rest van Udenhout
liggen de meeste straten vanaf de Slimstraat/Groenstraat/Biezenmortelsestraat nagenoeg
haaks op die straten en lopen dan recht het achterland in.
In de denombrementen van 1440 geeft de toenmalige heer van Loon op Zand, Pauwels van
Haestrecht, een beschrijving van zijn hoeve in Udenhout: Item hiertoe behooren een hoeve
gelegen inde prochie van Oisterwijck ter stede geheiten Udenhout metten wina? ende landen
beemden ende wildernissen metten eenre sijden langs neffen tsHeeren strate metten andere
sijden aen erfnis des abts van Tongerloe ende des godtshuijse van Postel.
In een beschrijving uit 1744 staat de hoeve omschreven als huis, schuur, schop met
aangelegen landerijen, groot 69 lopense. Nog een stuk weiland genaamd de Calverewey,
groot 2,5 lopense, nog een wei genaamd de Gaerdries, groot 2 lopense, nog een stuk wei
genaamd het heivelt, groot tesamen 60 lopense, nog Peter Hanenbeempt, nog van den
Grooten Vierbuender.
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Pachters
Moffenhoeve heeft in de loop der eeuwen vele pachters gekend. In de 17de eeuw waren het
leden van de familie van Broekhoven die de hoeve in pacht hielden van de heer van Loon op
Zand. Zij bezaten ook uitgestrekte landerijen en boerderijen die daar naast lagen. Van de
rekeningen die de rentmeester elk jaar opmaakt zijn er enkele bewaard gebleven. Zij geven
een inkijkje in de beslommeringen van de pachter. Elke jaar viel er wel wat te repareren aan
de hoeve en gebouwen. In 1654 mag Jan Geeritss van Broeckhoven van zijn pachtsom een
bedrag inhouden van vijf gulden en drie stuivers voor acht busselen latten, vijff hondert
latnagelen, ende dordalff duijsent deckbanden. Een jaar later krijgt de pachter eindelijk
toestemming om reparaties aan muren en schoorsteen uit te laten voeren. Hij had daar al
een paar keer om gevraagd. Hij kwam claegen dat de oven ende de schouwe oft
schoorsteen vande camere nieuw metselwerk nodig hadden. Daarnaast waren er diverse
reparaties aan muren noodzakelijk. De rentmeester liet de metselaar Cornelis Janssen van
Delft komen om een offerte te maken. Voor het metselwerk was ook cluijtcalck nodig en
natuurlijk stenen die Jan Dierick Raessen van Grevenbroeck steenbacker leverde. De
backoven en de muren konden nu gerepareerd worden.
Adriaen Dierix van Spaendonck was de timmerman die bijna jaarlijks op de hoeve
werkzaamheden uitvoerde. In 1656 werkte hij in totaal vijf dagen aan het woonhuis, het
torffhuijs, de verkenskoije en de hoijschuere.
De pachter leverde ook voedsel aan de heer van Loon op Zand. In de rekeningen staan met
enige regelmaat posten voor flinke hoeveelheden geleverde boter en varkensvlees. In 1657
levert Jan Geerartsen van Broechoven een vet vercken weghende hondert ende ses en
veertich pont. In 1666 levert hij hondert negentien ponden boteren waarvoor hij vijf stuivers
per pond ontvangt. Die kreeg de pachter uitbetaald. Hij levert ook sestich pont vercken vlees,
waarvoor hij twee stuivers en drie oort per pond krijgt. Dat laat hij van zijn pachtsom
inhouden.
In 1668 sloegen de weergoden toe. Jan van Broekhoven kreeg een korting op zijn pacht van
twee mud rogge en nog zestien gulden ter oirsaeck vanden hagel slach gevallen int jaer
1668.
De naam Moffenhoeve
In het archief van de heerlijkheid Loon op Zand verschijnt in het begin van de 18de eeuw de
naam Moffenhoeve als het over de Udenhoutse hoeve gaat. De verklaring van de naam is
niet eenvoudig. Waar komt die naam ineens vandaan? Het is opmerkelijk dat in de bijlagen
bij de rekeningen van de Udenhoutse hoeve in de zestiger jaren van de 17de eeuw vier keer
de pachter de bijnaam Mouffe(n) krijgt. Een verklaring in de woordenboeken komt niet verder
dan een nors, onaangenaam mens of Duitser. Het is zeker dat Jan Gerit van Broekhoeven
geen Duitser was. Of hij een onaardige norse man was, daarvan zijn verder geen bewijzen.
Jan van Gorcum stelt op 6 september 1665 een kwitantie op voor 58 pond boter die Jan
Geerissen Mouffen heeft geleverd. Hubert F. Everard, rentmeester op het kasteel van Loon
op Zand schrijft in 1666 drie kwitanties uit ten behoeve van Jan Mouffe. Het gaat dan om
leverantie van veel boter, musterds en een kalf.
Misschien moet hier een verklaring gezocht worden voor de naam Moffenhoeve.
Verkoop
De oude hoeve is in 1900 afgebrand. De familie Verheijen uit Loon op Zand verkoopt in 1930
de Moffenhoeve in twee kavels. Kavel 1 bestaat uit de boerderij, een schuur, erf, bouwland
en weiland, in totaal groot 9,65 ha. De boerderij is verhuurd aan Zegerus (Willem) de Jong
voor wie een huurcontract liep tot 1932. Het tweede kavel bestaat uit akkers en weilanden, in
totaal groot 10,88 ha en verhuurd aan Martinus Keuninx, Adrianus Dekkers en Adrianus
Mathijssen.
Kavel 1 inclusief de boerderij wordt gekocht door landbouwer Willem de Jong, de huurder.
Kavel 2 wordt gekocht door Kees (Johannes Cornelis) van de Voort, die aan de zuidkant
(richting Loonse Molenstraat) al buur was van Moffenhoeve.
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Kees van de Voort bouwt er een nieuwe boerderij op met de naam Moffenhoeve (in plaats
van de afgebrande hoeve) en verhuurt die aan de familie Van den Brand. Erfgename Cor
van de Voort (tweede dochter van Kees van de Voort) heeft in 1957 de boerderij verkocht
aan de familie Schoones, afkomstig uit Acht, die er heeft gewoond tot 2008. Nu is Peter van
den Brand eigenaar.
Ook alle bossen, akkers en weilanden tussen Moffenhoeve en de Loonsehoek behoren tot
de gronden die zijn gekocht door Kees van de Voort. Op Schoorstraat 55, de woning
achterin, woont lange tijd de familie Van Asten. Kees van Asten en Kee van Kempen moeten
in 1955 op zoek naar nieuwe woonruimte en vinden die aan de Schoorstraat 55. Het is een
klein boerderijtje, eigendom van Bart van Dongen uit Rijen, gehuwd met Truus van de Voort
(oudste dochter van Kees van de Voort). Later woont er Jan Elands.
Op schoorstraat 57 woont nog altijd de familie Moonen. Frans Moonen en Piet Moonen – van
Iersel gaan er na hun huwelijk wonen, eerst op de oude boerderij, later in een
nieuwgebouwde woning. De boerderij is afkomstig van de schoonfamilie Van Iersel. Het
gezin van Frans Moonen en Piet van Iersel telt tien kinderen. Zoon Gerard blijft later in het
ouderlijk huis wonen, dochter José betrekt een woning op Schoorstraat 57a.
Van Moffenhoeve naar Moffelhoeve
Cor van de Voort heeft in 1957 de boerderij verkocht aan de familie Schoones. Die woonden
in Acht bij Eindhoven en moesten daar plaats maken voor de Philipsfabrieken. Via nicht
Truus Schoones, die verkering had met de Udenhoutse Kees Verhoeven, kwam hen ter ore
dat in Udenhout een mooie boerderij te koop kwam. De familie Schoones toog naar
Udenhout om de boerderij te gaan bekijken. De boerderij was prachtig, maar de naam
Moffenhoeve die op de gevel stond sprak vooral moeder Schoones, zo net na de oorlog,
minder aan. Ze stelde dan ook als voorwaarde dat die naam gewijzigd zou worden alvorens
naar Udenhout te verhuizen. Aldus geschiede, volgens dochter Truus. Het zou haar zus
Mien zijn die eigenhandig de letter “N” wegmoffelde en verving door de letter “L”.

192
Hoofdstuk 56

Kreitenmolenstraat

De hoeve van Arnold van Bruheze
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Arnoldus Bruheze
Beschrijving van de hoeve
Arnold van Bruheze bezit twee hoeven in Udenhout die vlak bij elkaar lagen. De ene hoeve
komt in handen van Joannes Sceyvel en uiteindelijk in het bezit van de Tafel van de Heilige
Geest in 's-Hertogenbosch (zie hoofdstuk 31). De tweede hoeve blijft in particuliere handen
en raakt geleidelijk aan versnipperd. Deze tweede hoeve ligt bij de Kreitenmolen haaks op
de hoeve aan het Winkel.
In het cijnsregister van de hertog, dat in 1340 is aangelegd, staan drie posten van Arnoldus
Bruheze opgetekend. De eerste cijns bedraagt dertien oude schellingen, de tweede 13,5
oude schelling en de derde zeven nieuwe schellingen. De derde post heeft zeer
waarschijnlijk betrekking op een latere uitgifte die niet persé in de buurt van de andere twee
hoeven lag. In 1380, als het tweede bewaard gebleven cijnsregister begint, zijn die drie
cijnsposten verdeeld tussen Jutta van Aker en Johannes Sceyvel. Beiden betalen dan twaalf
oude schellingen en negen penningen en nog een tweede post van 3,5 nieuwe schellingen.
Voor deze hoeve volgen we de cijns die Jutta van den Aker in 1380 betaalt.
In 1405 verkopen Jacob Pauwels Heijnmanssoen (alias Van den Aker), man van Margriet
Henrick Bloijs, en Henrick Willems van Bucstel, man van Jutta Henrick Bloijs, aan hun
zwager Gielis Coptiten, die getrouwd is met Ida Henrick Bloijs, een deel van de hoeve van
Arnt van Bruheze bij de Creitenmolen tussen Jan Papensoen en de heer van Pereweijs. Die
belendingen zijn niet nauwkeurig en beschrijven eerder de hoeve die in bezit komt van de
Tafel van de Heilige Geest in 's-Hertogenbosch.
Twee jaar later geven de drie eigenaren, die in de vorige akte zijn genoemd, de gehele
hoeve in erfpacht aan Peter Stevens vanden Amervoert en zijn broer Bartholomeeus. De
hoeve ligt aan de ene kant tussen de erfgenamen Rijcout Borchgreve (de Mortel), de Heilige
Geest van 's-Hertogenbosch (eigenaar van de hoeve aan het Winkel) en de heer van
Perweijs (hoeve Te Berschot) en aan de andere kant Peter Huben, Wouter Vrieze en Peter
vanden Schoer. Hierbij hoort nog een beemd van twee bunder en de helft van zeven bunder
beemd in Leendonc in dat Harens Broec en een hei in Loon op Zand. Uit deze hoeve betalen
de nieuwe eigenaren een hertogcijns en een cijns aan Tongerlo. De beschrijving van die
buren laat zien dat de hoeve parallel ligt aan de Kreitenmolenstraat, maar er niet aan grenst.
Het cijnsregister van 1448 bevestigt deze gang van zaken en laat zien dat de hoeve is
gesplitst. De helft van de cijns, 6 oude schellingen en 4,5 penning, wordt betaald door de
weduwe en kinderen van Peter Steven vander Amelvoert. De andere helft wordt betaald door
Joannes de zoon van Bartholomeus Steven van der Amelvoert.
Uit deze hoeve betalen de eigenaren ook een cijns aan de Abdij van Tongerlo. Deze cijns
wordt zeer waarschijnlijk betaald uit het stuk beemd van twee bunder. Die cijns staat in het
oudste Tongerlose cijnsregister uit 1362. De eerste cijnsbetaler daar is Jutta vanden Aker en
voor haar Jan van Haren. Zij betaalt 20 schellingen. Dat bedrag betaalde je voor twee
bunder. Voor Jan van Haren betaalt Berta Bac de cijns. Daar is geen bron verder van
bekend. Het tweede cijnsregister van de Abdij van Tongerlo begint in 1385. Daar staat
opnieuw Jutta vanden Aker als cijnsbetaler in. Het derde cijnsregister begint in 1430 en daar
is de cijns verdeeld tussen Bartholomeeus Steven de Amersvoert en Jan de zoon van Peter
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Steven van Amersvoert.
Hierna valt de hoeve verder uiteen. De twee delen van de twee broers raken verder verdeeld
tussen hun erfgenamen. Op 23 september 1483 verdeelt Jan Meeus Stevens, weduwnaar
van Kathelijn dochter van Aert Vrancken, de boedel van zijn vrouw, maar ook zijn eigen
bezittingen. Het bezit van Bartholomeeus gaat in drieën op. Zijn zoons Jan en Antonis en
schoonzoon Cornelis van Leeuwen krijgen een deel, en de schoonzonen Bernaert Aert
Bernaerts en Jan Adriaen Boenen krijgen ook ieder een deel.
Op 6 september 1484 draagt zoon Anthonis zijn deel eerst op aan Cornelis Jan van
Leeuwen als man van Agnes Jan Bartholomeeus vander Amervoert en die geeft vervolgens
het totaal weer terug aan Anthonis. Het betreft een huis met hof van tien lopense en nog 7,5
lopense akkerland bij de Kreitenmolen.
In het cijnsregister van 1522 zien we die verdeling min of meer terug. Het deel van
Bartholomeeus is in drieën verdeeld, ook bij het betalen van de cijnzen.
Het gaat niet allemaal om gelijke delen. Anthonis betaalt drie oude schellingen en 3,5
penning en daarbij nog negen nieuwe penningen en drie oort. Anthonis en zijn zus Agnes
betaalden gezamenlijk drie oude schellingen en drie penningen en een oort en daarbij nog
tien nieuwe penningen en een oort. De weduwe en kinderen van Jan Jan Meeus vander
Amervoirt betalen een kleiner deel, twaalf oude penningen en drie oort en nog 3,5 nieuwe
penningen.
De helft van Peter Steven vander Amervoirt is in tweeën gedeeld. De beide cijnzen worden
wel door dezelfde eigenaren betaald. Dat zijn Katarina, Dymphna en Maria, kinderen van
Margareta, dochter van Peter Metten voor vijf delen. Zij betalen die cijns voor Katharina
dochter van Johannes zoon van Peter Stevens vander Amelvoirt. De ene cijns bedraagt 19
oude penningen en een halve oort en daarbij vier nieuwe penningen en een obool. De
tweede cijns bedraagt drie oude schellingen twee penningen en een oort met daarbij nog
negen nieuwe penningen.
De Tolbarrière
De hoeve van Bruheze strekte zich uit over de lengte van de Kreitenmolenstraat, aan de
noordzijde ervan, strekkende vanaf het huidige park Ter Roomley tot aan de rotonde van het
industrieterrein. De hoeve lag niet strak tegen de Kreitenmolenstraat aan. Er lag nog een
smalle strook tussen. Maar toch moeten we zeer waarschijnlijk de oude hoeve zoeken in de
nabijheid van de plek waar tot voor enkele tientallen jaren de boerderij stond van Janus
Verhoeven, later Marinus Verhoeven. Tegenwoordig vinden we er het tankstation Tango.
In 1832 is er ter plekke een brouwerij van de familie Vermeer. Bij het annex-café zou de
naam Tolbarrière horen. Ook de naam de Handwijzer hoort bij deze locatie omdat hier de
Kreitenmolenstraat zich splitste in de weg naar Oisterwijk en de weg naar Haaren.
In 1832 is de weduwe van Jan Laurens Vermeer eigenaar van het pand aan de
Kreitenmolenstraat 203. Het pand gaat over op zoon Gerardus Vermeer, bakker van beroep,
die de hoeve verkoopt aan Cornelis Heijmans en hij op zijn beurt aan Martinus Verhoeven.
Martinus Verhoeven heeft in 1890 de oude woning gesloopt, waarna de locatie veertig jaar
lang een weiland of akker zal zijn geweest. In 1930 verwerft Janus Verhoeven uit de
Haarensebaan de locatie, waar hij een luxe boerderij met Franse kap bouwt. Hij trouwt met
Jans Schapendonk. Hun zoon Marinus neemt later de boerderij over. Hij verkoopt zijn
boerderij aan de provincie Noord-Brabant.
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Hoofdstuk 57

Haarensebaan

De hoeve van Reinier Palaert
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Reinier Palaert
Vroegst bekende pachter
Dirck Hetekreijs (1385)
Beschrijving van de hoeve
Naar alle waarschijnlijkheid ligt deze hoeve tussen de Perweijshoeve Te Berschot op het
Winkel en de Kreitenmolenstraat.
In het hertogelijk cijnsregister van 1340 betaalt Reinieri Palaert junioris een cijns van 13
nieuwe schellingen uit een goed dat eerder eigendom was iemand die Bruisten heette.
Waarschijnlijk was dat zijn schoonvader Bruijsten van Oesterwijck. De aantekeningen in het
cijnsregister van 1340 en 1380 laten ons zien dat daarna de weduwe van Reinier de cijns
betaalt en in 1380 komt de kleinste helft (5 nieuwe schellingen) in handen van hun zoon
Bruisten Palaert. De akte van erfdeling uit 1381 is daarvoor het aanvullend schriftelijk bewijs.
In die akte staat dat Bruisten de helft van een hoeve bij de Kreitenmolen in bezit kreeg en dat
hij daar 13 oude(!) groten hertogcijns voor moest betalen. Daarmee weten we ook waar deze
hoeve ligt. Niet exact, want bij de kreitenmolen kan betekenen aan de kant van de hoeve van
Perwijs (hoofdstuk 29) of in de Zeshoeven. De andere helft van deze hoeve is eigendom van
Gerit Wanghe.
In 1385 doet Bruisten Palaert afstand van zijn helft van de hoeve en geeft die in erfpacht aan
Wouter Aert Brekelmans. Die draagt de hoeve op zijn beurt in 1389 over aan Jacob Wouter
Vriese vanden Leempoel. Drie jaar later doet Jacob de halve hoeve weer van de hand aan
Wouter Henrick Toijt. In het cijnsregister zijn daar geen sporen van terug te vinden.
In 1448 betaalt Margaretha de Lairscot de cijns van vijf nieuwe schellingen en in 1522 is dat
meester Hendrick Pelgrom. Het is vreemd dat de eigenaren die in de akten genoemd worden
niet in dit register terug komen. Mogelijk is de halve hoeve weer teruggekomen in het bezit
van de familie Palaert en hun aanverwanten. Wat er hierna met dit deel gebeurt en wanneer
het in Udenhoutse handen komt is niet duidelijk.
Wouter zoon van Henrick Toeijt betaalt in 1380 de grotere helft van de cijns, namelijk acht
nieuwe schellingen. De familie Toijt Vannis is een oude familie die al vroeg in Udenhout
actief is en onder verschillende namen voorkomt. Het is daarom aan te nemen dat deze
Wouter Henrick Toeijt in Udenhout of Berkel woonachtig was. Daarmee kwam dit deel van
de hoeve al voor 1380 in handen van een Udenhoutse familie. Daarna raakt deze cijnspost
deels versnipperd. In 1448 betaalt Jan Wouter Jan vanden Loe in twee cijnsposten samen
24 nieuwe penningen (= twee nieuwe schellingen). Verder betaalt Steven Bartel Stevens
(van den Amersvoert) de resterende zes nieuwe schellingen.
In 1516 verkoopt Margriet dochter van Jan Witlocks en haar drie kinderen, verwekt door
Wouter Toeijt Vannijs, diverse landerijen bij de Kreitenmolen aan Willem Jan Witlocx. Dat
moet een andere Wouter Toeijt zijn dan de persoon die in 1380 in het cijnsregister optreedt.
Het cijnsregister van 1522 noemt de vier kinderen van Willem Witlocx genaamd Johannes,
Henricus, Engela en Elisabeth als cijnsbetalers. Zij betalen dan de 18 nieuwe penningen
verdeeld in 2 cijnsposten van negen penningen en de zes nieuwe schellingen. De resterende

195
zes nieuwe penningen worden betaald door de kinderen van Margriet dochter van Peter
Metten.
Haarensebaan
De locatie van de oude hoeve is aan de noordkant van de huidige Haarensebaan, waar de
boerderij Haarensebaan 3 zeer waarschijnlijk de plaats is van de oorspronkelijke hoeve.
Haarensebaan 3 is het stamhuis van de familie Verhoeven tak Haarensebaan. Deze
stamboom Verhoeven gaat terug tot Peter Verhoeven gehuwd met Maria Brock. Zoon
Heijliger huwt in 1774 in tweede huwelijk met Adriana van Iersel. Hun zoon Adriaan huwt in
1805 met Maria Schapendonk. Zij erven de boerderij Haarensebaan 3 van schoonvader
Wilhelmus Schapendonk. Hun jongste zoon Johannes is de stamvader van de Verhoevens
in de Kuil. De op een na jongste zoon, Hendrikus, geboren in 1814, huwt met Wilhelmina de
Jong. Hun zoon Martinus, geboren in 1858, huwt Laurentia Olislagers.
Martinus Verhoeven en Laurentia Olislagers bewonen rond 1900 de ouderlijke woning aan
de Haarensebaan 3. Zij hebben een gezin van zes kinderen. Opmerkelijk is dat drie broers
vlak bij elkaar blijven wonen. Oudste zoon Hendrik huwt Jans Bertens en betrekt de boerderij
iets verderop in de bocht van de Haarensebaan. Derde zoon Janus, gehuwd met Johanna
Schapendonk, bouwt de statige boerderij met de Franse kap aan de Kreitenmolenstraat vlak
voor de Haarensebaan. De jongste zoon Jan, gehuwd met Johanna van Vleuten, blijft op de
ouderlijke boerderij wonen, samen met zijn ongehuwde zus Petronella. Twee andere
kinderen, Wilhelmina (gehuwd met Josephus Loeff) en Kees Verhoeven (gehuwd met
Johanna van Hulten) vertrekken bij hun huwelijk uit het buurtschap.
Nu, 250 jaar later, woont er nog altijd een Verhoeven, Frank, een kleinzoon van Jan
Verhoeven en een zoon van Martien Verhoeven en Annie van Roessel.
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Hoofdstuk 58

Aan de rand van de Kreitenhei

De Kreitenmolen
Vroegste vermelding
1340
Vroegst bekende eigenaar
Lodo Molendarius (Lodewijk de Molenaar)
Vroegst bekende pachters
Christina, weduwe van Jan die Jonge, en haar kinderen Jan, Jacob en Elisabeth (1348)
Beschrijving van de hoeve
In het cijnsregister van de hertog van Brabant uit 1340 staat een post waar Lodo
Molendarius filius Lode de Colle (Lodewijk de Molenaar, zoon van Lodewijk vanden Heuvel)
twee oude penningen cijns moet betalen aan de hertog. Die vermelding slaat op de
Kreitenmolen van Udenhout. Het betekent tevens dat de molen er in 1340 al stond. Dat past
helemaal in het beeld dat Udenhout rond 1300 een soort van groeispurt heeft doorgemaakt
waardoor het dorp zo sterk groeide dat het economisch rendabel was om er een molen te
plaatsen. De molen stond ter hoogte van het huidige adres Kreitenmolenstraat 205.
Lodewijk de Colle (van den Heuvel of van den Berg) had de windmolen, genoemd Creyten,
vermaakt aan de Tafel van de Heilige Geest van Oisterwijk. Deze armeninstelling verpachtte
de molen aan molenaars en ontving daarvoor een pachtsom die ze kon gebruiken om de
armen van de parochie Oisterwijk te onderhouden. In 1348 verpachtte de armentafel van
Oisterwijk de molen aan jonkvrouw Christina, weduwe van Jan die Jonge en haar kinderen
Jan, Jacob en Elisabeth. Dat is dan meteen de oudst bekende pachter van de Kreitenmolen.
In het cijnsregister van de hertog uit 1380 betaalt Rover van Oesterwijc de cijns voor de
molen in Udenhout. Wat later zijn dat zijn weduwe en zijn kinderen Johannes en Gertrudis.
De man van Gertrudis, Goessen Moedel vander Donck, verkrijgt de molen later. Hij verpacht
die in 1400 aan Willem Janss Cantor. Die belooft als nieuwe eigenaar om een (nieuw) huis
bij de molen te bouwen op de hofstad. Zijn nazaten dragen de Kreitenmolen in stukjes over
aan Wilhelmus Gerard Wijten die in 1448 de cijns van twee oude schellingen betaalt aan de
hertog. In 1471 is Willem Gerard Wijten nog steeds de molenaar als hij de molen belast met
een erfpacht van een mud rogge. Zeven jaar later is het Jan Willem Wijthen, waarschijnlijk
de zoon van Willem Gerard Wijten, die de molen verpacht aan Laureijs Laureijs Wouter
Vrancken voor de periode van drie jaar. In 1501 is Laureijs de Molder nog steeds de pachter
van de molen te creijte. Vervolgens ontstaan er betalingsmoeilijkheden en komt de
Oisterwijkse Tafel van de Heilige Geest weer in beeld die de betaling van de rente aan die
instelling opeist. Als dat niet lukt vorderen de rentmeesters van de armentafel de molen op.
Het is Sijmon Jan Wijten, waarschijnlijk de zoon van de eerder genoemde Jan Willem Wijten,
die de schulden alsnog betaalt en daarmee de molen weer in handen krijgt. Kort daarop
ontstaan er opnieuw problemen en komt de creijtenmolen met molenhuijs in handen van
Willem Jan Poijneborch. Die doet de wijntmoelen in 1508 weer van de hand aan Andries
Embrechts, priester.
De molen wisselt met enige regelmaat van eigenaar zonder dat we daar helemaal zicht op
hebben vanuit de huidige kennis van de bronnen. In het cijnsregister van 1522 staat Jacobus
zoon van Gerit Jans de molenaar als betaler van de genoemde cijns van 2 oude
schellingen.
Een dochter van Jacobus Gerit Jans, genaamd Gertrudis, trouwt met Wouter Jan Hessels.
Hij is de laatst bekende cijnsbetaler uit het register van 1522. Volgens een akte uit 1528 bezit
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hij de helft in een wijntmolen geheijten die creijtemoelen. Zijn schoonvader Jacob is in 1530
die mollenaer nutertijt van creijtenmoelen. In 1535 komt de hele Kreitenmolen in bezit van
Wouter Jan Hessels als hij de andere helft koopt van Lambert Joost Roelofs. Wouter
Hessels en zijn kinderen blijven de Kreitenmolen bemalen tot ver in de zeventiende eeuw als
de Kreitenmolen in handen komt van de molenaarsfamilie Van Beurden.
De molen
De oorspronkelijke molen ten creijte was een zogenaamde standerdmolen. Dat type molen
zie je onder andere nog in Moergestel staan. De standerdmolen was van hout gebouwd,
zoals de meeste gebouwen in die tijd, en kon rond zijn as, de standerd, draaien. Dat was
nodig om er voor te zorgen dat de molen altijd goed wind kon vangen. Het was ook om die
reden dat molens vaak aan de rand van steden en dorpen te vinden waren. De onbebouwde
en vaak ook niet beboste omgeving gaf de wind vrij spel en dat kwam het gebruik van de
molen ten goede. Het aantal draaiuren kon daardoor zo hoog mogelijk zijn. De Kreitenmolen
stond aan de rand van de Kreitenheide, net zoals de Kerkhovense molen aan de kant van
Oisterwijk. De molenaars van beide molens konden op die manier van de open heidevlakte
profiteren.
Molenaarsfamilies trouwden vaak met elkaar. Het was een echt ambacht en bovendien was
een molen een kostbaar instrument. De natuurkrachten gingen er vol tegenaan en dat
betekende dat er met enige regelmaat schade aan de molen was. Storm en onweer leidden
soms tot zwaardere beschadigingen. Reparaties kwamen dan ook met enige regelmaat voor.
De maalstenen moesten ook om de zoveel jaar worden vervangen.
De molenaarsfamilies bezaten molens soms honderden jaren. In een behoorlijk aantal
gevallen bleef de molen verdeeld, dat wil zeggen de kinderen behielden allemaal hun deel.
De molen werd wel in zijn geheel verpacht. Het kwam ook voor dat de eigenaar zelf ging
bemalen. De familie of man die de molen bemaalde kreeg dan vaak de toevoeging:
Moelneer, de Molder, Smolders, Smulders etc.
Bij de verpachting in 1348 is er al sprake van een huis bij de molen. Het is waarschijnlijk dat
het huis er van meet af aan bij heeft gestaan. In de loop der eeuwen heeft er wel uitbreiding
van de grond van de molen plaatsgevonden door aankoop van stukken uit de gemeint.
In de akten die betrekking hebben op de Kreitenmolen komt vanaf 1613 ook een rosmolen
voor. Dat was een molen die door een paard (ros) of een ezel werd rondgedraaid. Het
voordeel daarvan was dat je niet afhankelijk was van de wind. Vaak werden in een rosmolen
andere producten gemalen dan granen, bijvoorbeeld lijnzaad tot olie. Wat er in de
Udenhoutse rosmolen werd gemaakt is niet uit de bronnen af te leiden.
De naam Kreitenmolen
Etymologen verklaren krijt uit het oud-Duits, waar krijt of kreit verwant is aan het Duitse
woord kreis, dat cirkel of ronde betekent. In de Udenhoutse situatie kun je voorstellen dat de
oude gemeint tussen Udenhout en Oisterwijk (en strekkende van Berkel tot Haaren) een
kreis of kreit was en dat de naam Kreitenhei er eerder was dan de naam Kreitenmolen. Bij
deze verklaring is de molen vernoemd naar de plaats waar hij stond: aan de rand van de
Kreitenhei, "de molen aan de kreit".
De Hoop
De oude Kreitenmolen is in 1856, toen eigendom van de weduwe Petronella Storms – van
Riel, tot de grond toe afgebrand. In 1857 wordt Cornelis van Riel de eigenaar. Hij laat de
bruikbare restanten van de molen slopen en een nieuwe molen bouwen aan de
Kreitenmolenstraat (ter hoogte van huisnummer 129). Hij geeft zijn molen de naam "de
Hoop". De Kreitenmolen is in 1893 eigendom van de gezamenlijke erfgenamen van Cornelis
van Riel, terwijl Martinus Jan Bertens vruchtgebruiker van de molen is. In 1906 wordt
Martinus eigenaar. In 1918 verkoopt hij de molen aan Johanna van Iersel, weduwe van
Matthijs Coppens. Jos Coppens (1903-1973) begint een meelbedrijf in de Kreitenmolen, die
hij later laat slopen om er een moderne meelfabriek te bouwen.
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Terwijl in 1857 de molen wordt gesloopt en op een andere plaats aan de Kreitenmolenstraat
opgebouwd, blijft de weduwe Petronella Storms – van Riel nog wonen in het molenhuis aan
de Kreitenmolenstraat 205. Zij verkoopt de woning aan Cornelis van Riel, die ook deze
woning sloopt. Dan is er in het kadaster enige tijd sprake van schuurtje, hok en erf, dus
zonder huis. Cornelis van Riel bouwt op de locatie een nieuwe boerderij in 1885. De familie
Van Riel heeft de boerderij in 1938 verkocht aan Hannes Bertens. In 1960 gaat de boerderij
over op zijn zoon Jan Bertens. Nu woont er zijn kleinzoon Jan van Jan van Hannes Bertens.
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Hoofdstuk 59

Zes hoeven bij de Kreitenmolen

De Berkhoek
Vroegste vermelding
1482
Beschrijving van de hoeve
De Zeshoeven is een toponiem voor een uitgestrekt gebied dat zowel in Udenhout als in
Berkel-Enschot ligt. Het onderzoek naar de oorsprong van de bewoning in de Zeshoeven is
lastig omdat het zich over deze twee oude plaatsen uitstrekt. In de bronnen is niet altijd zeker
dat Zeshoeven Berkel-Enschot ook daadwerkelijk in het Berkel-Enschot lag, zoals wij dat nu
kennen. En andersom.
In het Udenhoutse deel van de Zeshoeven, dat nu Berkhoek heet, lagen in 1832 zeven
boerderijen op een rijtje. Als je teruggaat in de tijd zijn dat er nog zes. De verleiding is groot
om daar de oorsprong van de naam Zeshoeven in te zien. Helaas liggen er op Berkels
grondgebied ook nog drie hoeven, dus valt die verklaring niet vol te houden.
Desalniettemin is de ontginning en ingebruikname van gronden in Berkel waarschijnlijk
eerder begonnen dan in Udenhout. Daarom is het niet gek om de hoeven aan de Berkhoek
eens onder de loep te nemen en te kijken of er meer over hun oorsprong te vinden is.
Aangezien deze hoeven aan de Berkelse kant liggen is het niet denkbeeldig dat dit oude
hoeven zijn. Mogelijk zijn ze door Berkelse ondernemende boeren al vroeg in gebruik
genomen.
Er is niet van al die zes hoeven evenveel teruggevonden tot nu toe, maar er is een begin te
maken. In de bronnen staat als plaatsbepaling bij deze hoeven: bij de kreitenmolen. De
toponiemen Zeshoeven en Berkhoek komen in de vroege bronnen niet voor.
1ste hoeve
In de Berkhoek aan de Kreitenmolenstraat ligt er een hoeve die al in 1538 toebehoort aan
het convent van Uijlenborch in 's-Hertogenbosch. Dat is geen aangesloten geheel van
percelen. Aan de Kreitenmolenstraat ligt naast de hoeve van Uijlenborch nog een hoeve die
in 1538 in bezit is van Joannes Steven vanden Amervoert. Deze hoeve ligt tussen twee
delen van de hoeve van Uijlenborch in.
In 1506 koopt Jan Stevens vanden Amervoert een stede omtrent der creijtenmolen uit de
nalatenschap van Claes Sterts, gelegen tussen de straat en bezit van Herman Loers. Daar
ging een opwinningsproces aan vooraf dat al in 1505 was begonnen. De hoeve was 26
lopense groot. In 1482 verkopen Elisabeth en Dirck, kinderen van Claes Sterts, deze hoeve
aan Jan Jan Vannis. In die akte staan de vier buren genoemd: Herman Loers en de straat en
Stevens Meeus en Jan Jacob Brocken.
Een kleindochter van Jan Stevens vanden Amervoert trouwt met Adriaen Antonis Simon
Cruijssen. Hun kinderen verdelen in 1596 de hoeve naast de Kreitenmolenstraat en tussen
twee delen van de hoeve van Uijlenborch.
Een akte uit 1503 noemt als buren een goed van Jan Vannis en een goed van Andries
Embrechts, priester. Het is verleidelijk te veronderstellen dat het goed van Andries
Embrechts naar het klooster van Uijlenborch is gegaan, maar daar is nog geen bewijs van
gevonden. Een akte van 8 februari 1525 bevat de eerste vermelding van een hoeve naast
het godshuijs vanden marienborch dat lag op Uilenburg in 's-Hertogenbosch. Zoals we al
eerder zagen kwamen de hoeven van kloosters na 1648 in handen van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Dat was voor deze hoeve in de Berkhoek niet anders.
In 1691, 1704 en 1711 was Adriaen Frens Peters van de Wouw de pachter van de
Udenhoutse hoeve van het klooster Uijlenborch. In 1711 is deze hoeve in erfpacht gegeven
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aan Maria Minten voor een bedrag van 105 gulden per jaar. Zij verkoopt de hoeve in 1717
aan de pachter Adriaan van de Wouw voor 750 gulden.
2de hoeve
Zoals bij de vorige hoeve beschreven was Herman Loers eigenaar van deze hoeve in 1482.
Op 30 januari 1503 verdelen de kinderen van Katharina weduwe van Wouter Herman Loers
en dochter van Jan Melis de goederen die hun moeder hen overdraagt. Adriaen Goijaert van
Vucht, getrouwd met Peterken Wouter Loer, krijgt bij die verdeling een huis en hof, schuur en
alle andere gebouwen gelegen bij de Kreitenmolen. Het geheel bedraagt 2,5 mudzaad (circa
5 bunder) en ligt naast een goed van Jan Piggen aan de ene kant en goederen van Andries
Embrechts en Jan Vannins aan de andere kant. Overigens bleef in de hoeve van Adriaen
van Vucht een kamer en een stukje van de tuin gereserveerd voor schoonmoeder Katharina
om haar oude dag in te slijten. Zij krijgt ook een koe die ze daar mag weiden.
Uit de akte van 1506 blijkt deze hoeve eigendom te zijn van Adriaen Goijaert van Vucht en in
1538 is het zijn zoon Wouter Adriaen Goijaerts die de hoeve in bezit heeft.
In 1597 verdelen Jan, de zoon van Wouter Adriaen Goijaerts, en Peter Willem Goossens,
getrouwd met Elisabeth Wouter Adriaen Goijaerts de hoeve aan de Berkhoek onder elkaar.
Bij een eerdere erfdeling in 1582 waren zij samen eigenaar geworden van deze hoeve.
3de hoeve
Jan, zoon van wijlen Claes Piggen en Peter Adriaen Sterts als man van Adriana, dochter van
Adriaen Claes Piggen verdelen in 1509 de hoeve van Claes Piggen. De hoeve is drie
mudzaad groot (circa 6 bunder). Bij dit bezit hoort nog een stuk land van twaalf lopen
gelegen in Berkel. Jan krijgt de helft van de grond met een schuur daarop terwijl Peter het
huis en ook een schuur krijgt op zijn deel van de grond. In 1524 is Jan overleden en draagt
Mechtelt zijn weduwe, dochter van Herman van Boirden, haar vruchtgebruik in de halve
hoeve over aan haar zoon Claes.
De erfgenamen van Peter Adriaen Sterts verdelen de hoeve aan de Berkhoek in 1565 in
drieën. Jan Peter Adriaen Sterts krijgt het huis en een mudzaad land en Jan Joost van Iersel
en Wijtman Joost van Iersel krijgen samen zes lopense land. Samen is dat 24 lopense land.
De helft die Jan Claes Piggen is toebedeeld, komt in bezit van zijn dochter Joanna die
getrouwd is met Jan Jan Nauwen.
4de hoeve
Bij een erfdeling in 1494 komen Wouter Wouter Loer en Wijtman Gerit Willems, beiden
getrouwd met een dochter van Henric Goossens, samen in bezit van een huis en erf van
twintig lopense in Udenhout. Zij verdelen die hoeve in 1506 in twee delen. Wouter krijgt het
oostelijk deel en Wijtman het westelijk deel.
Jan Joost van Eersel de jonge, weduwnaar van Henricken dochter van Peter Adriaen Sterts
draagt in 1582 de hoeve aan de Berkhoek over aan zijn kinderen Joost en Marie. Joost
verkoopt zijn deel meteen door aan Claes Jan Joost Daniels, zijn zwager.
5de hoeve
Goossen vanden Hezeacker wordt genoemd in de delingsakten van 1494 en 1506 van de
vorige hoeve als buurman.
6de hoeve
Rond 1600 is deze hoeve in bezit van Robbert Jan Robert Leijnen. Zijn erfgenamen verdelen
de hoeve in 1648.
Deze zes hoeven aan de Berkhoek raken in de loop der tijd steeds verder versnipperd.
Hoewel het gebied sterk is veranderd door de bouw van huizen en de aanleg van de
spoorlijn zijn de oude structuren nog wel te herkennen in het hedendaagse landschap.
De boerderijen van de Berkhoek
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Kreitenmolenstraat 224
Op de locatie van de oude hoeve de Uijlenborch vinden we de boerderij aan de
Kreitenmolenstraat 224, de boerderij van Jan Schapendonk.
Cornelis Schapendonk (Kiske Boerkes) verhuist in 1917 van boerderij de Velden in de
Groenstraat naar de boerderij Kreitenmolenstraat 224. De boerderij is afkomstig van zijn
schoonouders Johannes Bertens en Adriana Schoenmakers. Bij de erfdeling van de ouders
Bertens is de boerderij in 1895 toebedeeld aan zoon Adriaan Bertens, maar die verkoopt de
boerderij op17 september 1915 door aan zijn zwager Kiske Schapendonk voor 10.000,gulden. Inmiddels woont daar al weer de vierde generatie Schapendonk.
Boeiend is dat de boerderij al sinds 1753, toen Hendrik Bertens deze kocht, nog altijd wordt
bewoond door zijn nazaten.
De in 1934 gesloopte eerste boerderij rechts in de Berkhoek
Eveneens onderdeel van de oude hoeve van Uijlenborch was een boerderij helemaal
vooraan rechts aan de Berkhoek, misschien maar honderd meter achter de boerderij van
Schapendonk. Die hoeve is bij het begin van het kadaster in 1832 eigendom van de weduwe
van Adriaan Heijliger Verhoeven. De boerderij gaat eerst over op haar dochter Maria,
gehuwd met Petrus Vermeer, daarna op hun zoon Franciscus Vermeer en in 1917 op diens
zoon Marinus Vermeer. Op donderdagavond 20 oktober 1932 voltrekt zich een ramp. De
boerderij brandt tot de grond toe af. Het vuur is ontstaan door hooibroei in de volgepakte
schuur. Het staat de volgende dag uitvoerig in de Nieuwe Tilburgse Courant (Tilburgsch
Dagblad). De brandweer kon niet anders dan voorkomen dat ook de boerderij van
Schapendonk in vlammen zou opgaan. In de krant staat ook vermeld dat er de kinderen De
Bresser wonen en dat de boerderij eigendom is van de familie Vermeer uit Haaren. Het puin
wordt opgeruimd en er wordt geen nieuwe boerderij gebouwd. In 1934 wordt het perceel
samengevoegd met een naastgelegen perceel en staat vanaf dat moment bij het kadaster te
boek als een boomgaard. Het perceel blijft eigendom van de familie Vermeer tot in 1972,
wanneer zij hun grond in de Berkhoek verkopen aan de provincie ten behoeve van de
ruilverkaveling.
De laatste huurder van de boerderij – tot aan 1932 – was de familie De Bresser.
Berkhoek 2
Ook boerderij Berkhoek 2 staat er niet meer.
Berkhoek 2 is bij het begin van het kadaster eigendom van Peter Koolen en zijn zus Johanna
Koolen, gehuwd met Anthony Smetsers. In 1875 verkopen zij hun boerderij aan de weduwe
Francijna Bertens – Verhoeven. In 1887 verkopen Josephus, Petronella en Johannes, de
drie kinderen van de weduwe Francijna Bertens – Verhoeven, het bezit aan Henrica
Brekelmans, de weduwe van Petrus Verhoeven. In 1909 worden haar kinderen, de vrijgezel
Willem Verhoeven en zijn zus Francijns Verhoeven, in 1912 gehuwd met Hendrikus
Bergmans, eigenaar. In 1953 overlijdt de weduwe Francijna Bergmans –Verhoeven. Ze
woont dan al een aantal jaren niet meer in de Berkhoek en heeft haar woning verkocht aan
de overbuurman Pieter Verhoeven. Aanvankelijk heeft die de woning nog verhuurd, onder
andere aan de familie Van Erp – Van Rijsewijk. De woning raakte versleten en verouderd, is
nog even als stal gebruikt, maar daarna – nadat de twee schuren nog gediend hebben voor
een oefening van de brandweer – gesloopt.
Berkhoek 3
Van Berkhoek 3 is bij het begin van het kadaster in 1832 Jan Peter Brekelmans eigenaar. In
1861 koopt Peter Petrus Verhoeven de boerderij. Peter Verhoeven is dan getrouwd met
Wilhelmina Heijmans, die eerder was getrouwd met Laurens Bekkers, eigenaar van
Berkhoek 4. Wilhelmina Heijmans overlijdt in 1863 en Peter hertrouwt in 1864 op zijn 61ste
met de 24-jarige Henrica Brekelmans uit Haaren. Samen krijgen ze nog zes kinderen,
waarbij Petrus al was overleden bij de geboorte van zijn jongste dochter in 1877. Van de
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kinderen zijn er twee op hele jonge leeftijd overleden, blijft zoon Willem vrijgezel en gaat
dochter Johanna na haar huwelijk met Adrianus van Rijswijk boeren in Berkel. De twee
andere kinderen blijven in de Berkhoek. Adriaan Verhoeven huwt Francina Bertens en komt
te wonen op Berkhoek 3. Francijna Verhoeven trouwt Hendrikus Bergmans en komt met
haar vrijgezelle broer Willem te wonen op de door haar moeder aangekochte boerderij
Berkhoek 2. Adriaan Verhoeven en Francijna Bertens krijgen drie kinderen, waarvan een
jong is overleden. De zonen Petrus en Johannes trouwen met twee zussen Christina en Miet
Mulders uit Moergestel. Johannes Verhoeven en Miet Mulders boeren in Moergestel, Pieter
Verhoeven en Christina Mulders blijven op de boerderij in de Berkhoek. Zij bouwen een
nieuwe boerderij aan de overzijde van de weg. In oktober 1935 staat de aanbesteding ervan
aangekondigd in de Nieuwe Tilburgsche Courant. De nieuwe boerderij heeft nu het adres
Berkhoek 1. Zoon Piet huwt Trees Burgmans en bewoont nu de boerderij.
Op het huidige adres Berkhoek 3 wonen nu Ad en Elly van Esch – Vermeer.
De boerderij van Kobus van Roessel
De derde verdwenen boerderij is die op het adres Berkhoek 4. Aan een pad met een eigen
overweg, dat destijds doorliep langs het huidige voetbalveld en zo door naar de Kastanjelaan
en de Van Heeswijkstraat, stond de boerderij van Kobus van Roessel, waar in 1899 de
Boerenleenbank en in 1902 de Boerenbond zijn opgericht.
In 1832 telt de boerderij drie eigenaars, te weten Laurens Bekkers, Maria Verhoeven en
Petrus Verhoeven. In 1882 komt de boerderij in handen van Wilhelmina Verhoeven, de
weduwe van Franciscus van Roessel, daarna van haar zoon Kobus van Roessel. Hij bouwt
de woning op de hoek van de Kreitenmolenstraat en de Sportlaan, waar nu een apotheek is
gevestigd. Na zijn verhuizing naar de Kreitenmolenstraat komt Adrianus van Zon en zijn
gezin als huurder op de boerderij in de Berkhoek. In 1938 wordt zoon Willem van Roessel
eigenaar, die dan al in Helvoirt woont. In de zomer van 1941 brandt de boerderij af na
blikseminslag, waarna er in het kadaster van 1945 het woord bouwval staat vermeld. In 1963
gaat het bezit over van Willem van Roessel op zijn zoon Jan van Roessel, getrouwd met
Annie Kolen en wonend in de Winkelsehoek. Jan verkoopt (gedeeltelijk door ruiling) het bezit
aan Piet Schapendonk, Kreitenmolenstraat 224.
Berkhoek 5 en 6
De huidige woningen Berkhoek 5 en 6 waren oorspronkelijk één hoeve, in 1832 bij de start
van het kadaster eigendom van Cornelis Heijliger Verhoeven. Vervolgens is zijn dochter
Maria, getrouwd met Johannes van den Hout, eigenaar en daarna hun dochter Wilhelmina,
die trouwt met Wilhelmus Verkuijlen. In 1919 komt de boerderij in de verkoop. Koper is
Johannes van den Bersselaar en de boerderij komt voor zeventwaalfde deel op zijn naam
staan en voor eentwaalfde deel op elk van zijn zonen Johannes, Adrianus en Antonius en op
Adrianus Bertens en Cornelis van de Zanden. Vervolgens zijn Johannes van den Bersselaar
en Martinus Bertens samen eigenaar, later Jan van den Bersselaar en Willem (zoon van
Martinus) Bertens.
In 1954 volgt de splitsing van de hoeve: Jos van den Bersselaar op Berkhoek 5, Willem
Bertens op Berkhoek 6, waar thans zijn zoon Jan Bertens woont.
Berkhoek 7 en 8
In 1829 staat de boerderij in de erfenis van het echtpaar Jan Bertens en Adriana van Iersel.
De boerderij komt in handen van hun zoon Martinus en staat dan beschreven als een
bouwmanshuis met schuur, schop en aangelegen erf inclusief het naastgelegen Pezeweike.
In 1897 is zijn zoon Christiaan Bertens eigenaar en in 1927 zijn zoon Tinus Bertens. In dat
jaar vraagt hij vergunning aan om de oude woning te slopen en er een nieuwe boerderij te
bouwen, een woning met een Franse kap met daaraan aan de achterzijde vastgebouwd het
stalgedeelte. Later is de woning in twee woongedeelten gesplitst voor twee zonen van Tinus
Bertens, Nillis (inseminator) en Jos (op de boerderij).
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Bijlage 1

Het leenstelsel
In de vroege middeleeuwen ontstond geleidelijk aan het leenstelsel. Het principe is
eenvoudig. De landsheer, (koning, keizer, hertog, graaf e.d.) beschouwde zijn territorium als
persoonlijk bezit. Hij gaf delen van zijn bezit in leen uit aan personen die hij aan zich wilde
binden, omdat ze lokaal macht bezaten, of hem op een andere manier van dienst konden
zijn of zich als trouwe vriend hadden bewezen. Deze leenmannen of vazallen waren volgens
de leenbelofte of eed verplicht hun leenheer met raad en daad bij te staan.
Een leenman kon op verschillende manieren verplichtingen opgelegd krijgen van de
leenheer in ruil voor zijn leengoed. Hij moest daarvoor geld betalen, en in sommige gevallen
een bepaald aantal paarden, ruiters en/of voetvolk leveren voor veldtochten van de hertog.
Zo kreeg de hertog vaste inkomsten uit de goederen die hij in leen had uitgegeven.
Overigens konden ook rechten in leen ontvangen worden, zoals het recht om tol te mogen
heffen. De leenman moest in dat geval een vast bedrag betalen voor dat leengoed. Hij kon er
dan zelf voor zorgen dat de inkomsten veel hoger werden dan wat hij er voor moest betalen.
Een leen was in principe niet erfelijk maar in de praktijk was het dat wel. De erfopvolger of
koper van een leengoed moest zich wel aan het hof van de leenheer melden en daar
leenhulde doen.
In het geval van het hertogdom Brabant verliep de in-bezit-name van het grondgebied niet in
alle gevallen zonder slag of stoot. Lokale heren lieten zich niet zomaar uit hun bevoorrechte
positie wegjagen. Als een hertog genoeg macht bezat kon hij dergelijke lokale heren zover
krijgen, door diplomatieke druk of fysiek geweld, dat ze hun bezit overdroegen aan de
hertog. De hertog kon dan datzelfde gebied weer teruggeven in leen aan de lokale heer, of
kon er voor kiezen om de heer alle rechten definitief te ontnemen en het gebied in leen te
geven aan bevriende heren uit zijn gevolg, of heren die hij nog iets schuldig was vanwege de
steun die ze hem hadden gegeven. Op die manier kwam de hertog van Brabant als
landsheer in bezit van bijna alle grond en kon naar believen zijn machtigste vrienden belonen
met die grond. Deze nieuwe lokale heren waren dan wel leenman van de hertog die als
leenheer boven hen in de hiërarchie stond. De macht van de hertog kreeg op die manier een
bestendig karakter.
Leenboeken
De registratie van de leengoederen vond plaats in de zogenaamde leenboeken. Daarin staat
minutieus opgesomd welke leenmannen welke goederen in bezit hadden. Soms was het
leengoed een aaneengesloten geheel van landerijen en in andere gevallen lag het verspreid.
Het kwam ook voor dat een leenman meerdere lenen bezat.
De leenboeken geven daarom ook informatie over wie de leengoederen bezaten en de
opeenvolgende eigenaren.
Denombrementen
Bij het verkrijgen van een leen door een leenman maakte een griffier een verslag op. Daarin
stond de staat van het leen beschreven, met de oppervlakte en grenspercelen, de lasten die
er op rusten e.d. Deze denombrementen geven nauwkeurige informatie over een leengoed
of leenrecht, vooral belangrijk voor de ligging in het landschap.
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Bijlage 2

Het cijnsregister
In het cijnsregister gaat het heel vaak over cijnzen, cijnsposten en cijnsregisters. Misschien
dat sommigen van de lezers een goed beeld hebben waar dat over gaat. Anderen weer niet.
Omdat een belangrijk deel van de vroegste bronnen juist die cijnsregisters zijn is het
noodzakelijk er wat meer over te vertellen.
Wat is een cijns?
In het woordenboek staat bij het woord cijns als eerste betekenis: schatting, belasting en als
tweede betekenis: grondrente, erfpacht.
Het woord cijns komt van het Latijnse woord census. Dat betekende in het Latijn onder meer
belasting, maar ook vermogen.
De cijnzen waar het in dit boek over gaat zijn het best te omschrijven als een recht op een
jaarlijkse uitkering of betaling uit onroerende goederen. Er zijn twee soorten cijnzen:
grondcijnzen en erfcijnzen.
Grondcijns
De eigenaar van de grond in de middeleeuwen was meestal een “heer”, bv. een graaf of
hertog. Deze heer had het zogenaamde dominium, het eigendom van de grond. Hij kon het
zakelijk recht van de exploitatie van de grond in leen uitgeven aan de grondgebruiker. Die
betaalde dan aan de heer voor het gebruik van de grond een cijns, de grondcijns. De
ontvanger van de cijns heette dan grondheer. De cijns was onveranderlijk, een vast bedrag.
In het begin, toen er nog nauwelijks sprake was van geldverkeer, vond de betaling plaats in
natura, vaak de opbrengsten, de oogst, van de grond.
Het cijnsrecht was erfelijk, daardoor kon de hoogte van de cijns niet worden aangepast.
Cijnsgrond mocht niet worden omgezet in pachtgrond.
Erfcijns
Deze cijns lijkt op een huidige lening, maar dan een die niet afgelost hoefde te worden. Als
iemand geld nodig had, of onroerend goed kocht maar daar geen geld voor op de plank had
liggen, kon het perceel land belast worden met een erfcijns. De koper of verkrijger betaalde
dan jaarlijks een bedrag om daarmee de rente van de ontstane schuld te voldoen.
In bijna alle gevallen was het mogelijk om de erfcijns ook af te lossen door betaling van een
bedrag ineens. In de tijd voordat er banken waren was dit de manier om aan geld te komen
voor aankopen. Als je geld nodig had kon je het onroerend goed dat je in bezit had belasten
met een erfcijns. Deze cijnzen waren verbonden aan het onroerend goed dat als onderpand
diende. De sporen van die cijnzen vinden we terug in de akten van de verschillende
schepenbanken zoals die van Oisterwijk en 's-Hertogenbosch. Bij de verkoop van onroerend
goed staan de lasten die uit het onroerend goed betaald moeten worden vermeld. Op die
manier is het in een aantal gevallen mogelijk om er achter te komen om welke percelen het
gaat in de cijnsregisters.
Zo bestonden er ook erfpachten. Dat waren betalingen in natura. Dat soort pachten kwamen
vaker voor bij schenkingen aan gasthuizen en armeninstellingen. Dergelijke instellingen, in
de meeste gevallen gelegen in de stad 's-Hertogenbosch, hadden behoefte aan granen en
andere gewassen voor de mensen die ze moesten verzorgen en onderhouden.
Cijnsregisters
In de loop der tijd nam het aantal cijnzen toe. De administratie daarvan werd steeds
omvangrijker. Om bij te houden wie de cijnzen moest betalen legde de grondheer
cijnsregisters aan. Daarin staat opgeschreven wie een cijns betaalde. In de loop der tijd zijn
die registers gegroeid en opgedeeld in regio's. Met enige regelmaat zijn de cijnsregisters
vernieuwd om de steeds wijzigende situatie weer overzichtelijk vast te leggen. De hertog van
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Brabant had dergelijke registers en aangezien hij de grondheer van Udenhout was, staan in
die registers wie er cijnzen betaalde voor bezittingen in Udenhout.
Helaas staat er vaak niet bij om welke percelen of goederen het precies ging.
De Abdij van Tongerlo legde ook cijnsregisters aan voor haar bezittingen in heel het
hertogdom Brabant. De abdij had redelijk wat grond in bezit gekregen van de hertog. Die
bezittingen gaf de abdij op haar beurt weer uit aan anderen die er cijnzen voor betaalden.
Opwinningen
Een term die in dit boek ook voorkomt is de opwinning.
Wanneer een cijnsbetaler een aantal jaren niet aan de cijnsverplichting had voldaan, kon de
cijnsontvanger het onderpand opwinnen. Dat betekende dat de eigenaar van het onderpand,
de cijnsbetaler, het onderpand kwijt raakte en de cijnsontvanger het mocht verkopen om
daarmee de achterstallige cijns alsnog te innen. Dergelijke processen komen nogal eens
voor. In veel gevallen kocht de eigenaar het onderpand weer terug maar het kwam ook voor
dat het onderpand zo in andere handen terecht kwam. Meestal ging het dan om een
koopsom die gelijk was of in de buurt lag van de achterstallige cijns.
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Bijlage 3

Maten en munten
Oppervlakte
1 hoeve
1 bunder
1 bunder
1 lopense
1 hectare

12 bunder
8 lopense
1,29 hectare
0,165 hectare
6 lopense

1 mudzaad
1 morgen
1 dagwand
1 zesterzaad
1 vatzaad
1 vierdevat
1 spint

18 lopense (in sommige plaatsen 16 lopense)
5 lopense
2 lopense
2 lopense
1 lopense
0,5 lopense
0,25 lopense

Gewicht
1 steen (in bijvoorbeeld 350 stenen dakstro)

3 kg

Munt
1 gulden
1 stuiver
1 duit
1 penning
1 obool of mijt

20 stuivers
8 duiten
2 penningen
2 obolen of mijten
2 oort

1 oude groot
1 schelling
1 pond zwarte tournooisen
1 peter

12 oude penningen
12 penningen (ook denieren)
20 schelling
Een gouden rekenmunt. Een rekenmunt
vertegenwoordigde de waarde van in omloop
zijnde munten.

1 schild
1 Filipsschild of gouden schild
1 gouden kroon

1 Franse écu of Franse kroon
1 gouden écu (vernoemd naar Filips VI)
Franse munt die vanaf 1384 in omloop kwam
als écu à la couronne
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Bijlage 4

Verklarende woordenlijst
Allodiaal bezit
(allodium)
Denombrementen
Heerlijkheid

Leenheer

Leenman

Opwinnen
Recht van naderschap
(Vernaderen)

Tocht

Verheffen

Eigen goed. Een goed dat door zelf te ontginnen in bezit is
gekomen.
Zie bijlage 1.
Grondgebied dat met alle daarbijbehorende rechten eigendom is
van een heer. Het is vaak ontstaan uit een allodium. Een heer
was vaak leenman. Hij gaf zijn bezit en rechten over aan de
leenheer en ontving die dan weer terug in ruil voor bescherming.
Persoon die grond en rechten (windrecht, jachtrecht, visrecht e.d.)
in leen uitgeeft aan leenmannen en daarvoor trouw en een
vergoeding terugkrijgt.
Persoon die grond in leen ontvangt van een leenheer. De
leenman belooft trouw aan de leenheer en betaalt een vergoeding
voor zijn leengoed in de vorm van tienden, geld of herendiensten.
Zie bijlage 2.
Het recht om bezit dat verkocht is terug te kopen onder dezelfde
voorwaarden. Dat recht kun je uitoefenen als je “nader” van bloed
bent dan de koper, dus een bloedverwantschap die minder ver
weg is dan de koper. Stel de verkoper doet een stuk erf van de
hand aan een buurman, zonder familierelatie, dan mag de
broer/schoonbroer, neef/nicht etcetera dat stuk erf terugkopen.
Vruchtgebruik. Als een man overlijdt dan komt zijn bezit in handen
van zijn echtgenote en zijn kinderen. In de meeste gevallen krijgt
de echtgenote dan het vruchtgebruik van het bezit en de kinderen
het erfrecht. Op die manier is niemand in staat om het bezit te
verhandelen aangezien beide partijen een deel van het eigendom
bezitten. In de akte komt het vaak voor dat de moeder van de
kinderen afstand van haar tocht (recht) doet aan de kinderen en
dat die kinderen het bezit daarna verkopen of onderling verdelen.
Dit komt ook voor als de vrouw overlijdt.
Bevestigd worden in het recht dat de leenheer eerder heeft
gegeven. Als vader overlijdt en de kinderen zijn oud genoeg dan
kunnen zij een leengoed overnemen van hun vader. Zij moeten
dan naar de leenheer en hem trouw zweren en meestal ook een
vergoeding betalen. Dan verheffen zij het leengoed.
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Bijlage 5

Index straatnamen
Straat
Berkhoek
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Biezenmortelsestraat
Brabantshoek
Capucijnenstraat
Gijzelsestraat
Gijzelsestraat
Gommelsestraat
Gommelsestraat
Gommelsestraat
Gommelsestraat
Groenstraat
Groenstraat
Groenstraat
Groenstraat
Groenstraat
Groenstraat
Haarensebaan
Haarensebaan
Hooghoutseweg
Hooghoutseweg
Hooghoutseweg
Hooghoutseweg
Houtsestraat
Houtsestraat
Kreitenmolenstraat
Kreitenmolenstraat
Kreitenmolenstraat
Kuil
Kuil
Kuil
Kuil
Kuilpad
Loonsehoek
Loonse Molenstraat
Loonse Molenstraat
Mortel
Oude Bosschebaan
Oude Bosschebaan

Huisnummer
1-8
1-3
4-8
5-7
10-12
14
20
24-26
32-40
45-51
53-57
61-65
24-34
2-16
20-24
1
10
26-28
30-32
55-79
83-111
94
96-98
113
115-129a
1-3
5
1-5
9-11a
13-19
23
2
5-9
161-203
205
224
25-27
29-37
40
42-48
10
1-3
2
8-16
1-4
2-3-4
4a-5

Hoofdstuk
59 De Berkhoek
47 De Gomelaer
34 Ten Heijst
17 Het Broek van Giersbergen
48 De hoeve van Hesselonius Quab
49 De Vorselaar
50 De Slijkhoef
51 De hoeve van Godschalk Roesmont
22 Grootlaer
51 De hoeve van Godschalk Roesmont
52 Roelkensdijk
51 De hoeve van Godschalk Roesmont
28 De Brabants hoeve
49 De Vorselaar
22 Grootlaer
23 Scheurenhoeve
33 Gijsbrecht van den Broeckgasthuis
34 Ten Heijst
47 De Gomelaer
16 Hemelrijksche hoeve
41 Het Helmonds Broek
42 Het Convent van de Catharinenberg
45 Het Convent van Orthen
46 De hoeve van Goijart Hoijer
43 Het Harens Broek
44 Nollekens hoeve
57 De hoeve van Reinier Palaert
29 Te Berschot
27 De Gasthuishoeven
26 De hoeve van Jan Stempel
25 De hoeve Tafel van de Heilige Geest
24 Prinsehoeve
05 Willigenbroec
06 De hoeve bij den draaiboom
56 De hoeve van Arnold van Bruheze
58 De Kreitenmolen
59 Het Convent van Uilenborch
37 De Kuil
04 De Gele Hoef
37 De Kuil
38 Het goed van Diederik vanden Venne
38 Het goed van Diederik vanden Venne
10 De Loonsehoek
07 De hoeve van Arnold Cloet
08 Derde Tongerlose hoeve
30 De Mortel
13 Den Duin
14 De Knijperij
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Oude Bosschebaan
Oude Bosschebaan
Oude Bosschebaan
Oude Bosschebaan
Oude Bosschebaan
Schoorstraat
Schoorstraat
Schoorstraat
Schoorstraat
Schoorstraat
Schoorstraat
Slimstraat
Slimstraat
Waalwijkseweg
Waalwijkseweg
Waalwijkseweg
Winkelsestraat
Winkelsestraat
Winkelsestraat
Winkelsestraat
Winkelsestraat
Winkelsestraat
Winkelsestraat

5b-11a
14-17
20
24
25-28
2-14
22-28
28a-52
41-49
51-57a
59-63
2
1-37
2-6
8-12
16
1-3
5-9
9b-11
13-19
21-25
27-29
31-33

15 In den Brand
18 Coudewater
19 De Tolberg
20 De Vriesdonk
21 Runsvoort
53 De Strijdhoeven
54 ’t Clappend Schoor
12 De hoeve van Ghiselbert Lijscap
07 De hoeve van Arnold Cloet
55 Moffelhoeve
11 De hoeve van Diederic van Hoculem
40 De Cruijsstraetse kapel
39 Ten Plas
01 Herlaerbosch
02 Eerste Tongerlose hoeve
03 De hoeve van Willem van Gestel
31 De Vossehoeve
32 De hoeve van Wolphaert van Giessen
33 Gijsbrecht van den Broeckgasthuis
34 Ten Heijst
49 De Vorselaar
35 De hoeve van Jan van Oeckel
36 De hoeve van Arnold Hoernken
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Literatuur, bronnen, webtips
Inleiding
Voor dit boek hebben we als schrijversteam een uitzondering gemaakt voor wat betreft het
vermelden van de bronnen die gebruikt zijn. De verwachting is dat dit boek deels gelezen zal
worden door mensen die een interesse hebben die verder gaat op het gebied van
geschiedenisonderzoek. Voor die groep lezers is het wenselijk dat ze betrekkelijk snel kunnen
terugvinden waar de vermeldingen vandaan komen die voor de oudste geschiedenis zijn
gebruikt.
We wilden de leesbaarheid van de teksten niet beïnvloeden door de noten in de leestekst op te
nemen en de noten zelf op de betreffende bladzijde of achteraan het hoofdstuk te plaatsen. De
keuze viel op een vermelding van de bronnen in een apart hoofdstuk met verwijzingen naar de
hoofdstukken en de bronnen die daarin zijn gebruikt. Het jaartal van de vermelding, dat in de
meeste gevallen in de leestekst staat genoemd, maakt het terugvinden van de bronvermelding
eenvoudiger.
ALGEMEEN
Leenboeken
Brussel, Algemeen Rijksarchief (verder BAR), Rekenkamer, inv.nr. 542 Casselboek (1312).
BAR, Leenhof van Brabant, inv.nr. 1, Latijnsboek (na 1312).
BAR, Leenhof van Brabant, inv.nr. 2, Stootboek (1355).
BAR, Leenhof van Brabant, inv.nr. 4, Spechtboek (1374).
BAR, Leenhof van Brabant, inv.nr. 5 verloren lenen (circa 1375).
BAR, Rekenkamer, inv.nr. 543, afschrift van het Spechtboek (circa 1400)
BAR, Leenhof van Brabant 9 – Register van denombrementen van lenen in de Meierij van 'sHertogenbosch, 1440. Afschrift, 1647 (ook: Rekenkamer inv.nr. 547)
BAR, Leenhof van Brabant 11 - Edaboek (circa 1460-1465)
BAR, Leenhof van Brabant 13 - Leenboek van Brabant (circa 1440-1470)
BAR, Leenhof van Brabant 15 - Register van denombrementen van lenen in de kwartieren van
Antwerpen, 's-Hertogenbosch en Leuven, 1495 1496. Afschrift, ongeveer gelijktijdig of 16e eeuw.
Cijnsboeken
Brussel, Algemeen Rijksarchief, rekenkamer
Inventarisnummer 45038: Cijnsboek van Meierij, met op folio 91r-96v lijst van inkomsten van circa
1340 van rentmeester van stad en Meierij, circa 1339-circa 1348 of later
Inventarisnummer 45072: Cijnsregister Helvoirt, Oisterwijk, Mierde, Beek en Tilburg, 1380
Inventarisnummer 45073: Cijnsregister Helvoirt, Oisterwijk, Mierde en Beek, 1448 (Deux registres
censaux de Helvoirt, Oisterwyck, Mierde et Beek, renouvelés en 1448 et 1450. (en latin))
Inventarisnummer 45077: Cijnsregister Helvoirt en Oisterwijk, 1522.
De gebruikte transcripties staan op: http://www.dekleinemeijerij.nl/informatiebronnen/cijnsboeken
(laatst geraadpleegd 05-03-2017)
Cijnsboeken uit het abdijarchief van Tongerlo
Abdijarchief Tongerlo
Inventarisnummer sectie II 332, f. 47v, cijnsboek 1362-1374, (Udenhout);
Inventarisnummer sectie II 333, f. 83v-84v, cijnsboek 1385 tot 1405, (Udenhout);
Inventarisnummer sectie II 334, f. 122v-125, cijnsboek 1430-1435, (Udenhout);
Inventarisnummer sectie II 335, f. 136-140, cijnsboek 1435, (Udenhout);
Inventarisnummer sectie II 336, f. 136-140, cijnsboek 1440-[1454], (Udenhout);
Inventarisnummer sectie II 337, f. 169-173v, cijnsboek 1463 (Udenhout);
Inventarisnummer sectie II 339, f. 165-171v, cijnsboek 1501 (Udenhout);
Inventarisnummer sectie II 340 f. 324-334, cijnsboek 1513 (Udenhout).
BRONVERMELDINGEN PER HOOFDSTUK
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I Inleiding
Over de naam Udenhout zie: Toorians, Lauran, (2002). De etymologie van Tilburg en van Udenhout.
Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 20 (2), 64-70.
Geraadpleegd via http://www.snoerman.org/wp-content/uploads/2014/12/etymologie-Tilburg-enUdenhout.pdf)
Over oude en nieuwe cijnzen zie: Martien Asseldonk, ‘s Hertogs tien duizend bunders. Het cijnsboek
van de hertog voor de Meierij van ’s-Hertogenbosch van 1340
(http://users.bart.nl/~leenders/10000bu/samen.htm)
ii Het Udenhouts landschap
1. Zie voor de bredere context ook Lauran Toorians, Zandloper. Landschap en geschiedenis van
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving (Tilburg, 2008). Specifiek gericht op
Udenhout (den Brand) en vooral ook op de (historische) ecologie van het landschap is Joep Dirkx,
Historische ecologie van De Brand en De Mortelen (Noord-Brabant). Alterra-rapport 391 (Wageningen,
2001). Zie ook Bert Maes, Oude boskernen in De Brand. Overzicht van de autochtone genenbronnen
van bomen en struiken in het Nationaal Park (Utrecht, 2010).
2. Dirkx, Historische ecologie, 38-41.
3. Chris de Bont, ‘...al het merkwaardige in bonte afwisseling...’ Een historische geografie van Middenen Oost-Brabant (Waalre 1993) 87-88, met voor de definitie een verwijzing naar J.A.J. Vervloet,
Inleiding tot de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen. Landschapsstudies 4
(Wageningen 1984) 54-55. Zie ook Chris de Bont, Vergeten land. Ontginning, bewoning en
waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800-1350) (Wageningen, 2009) 314-315. Nuttig is
verder G.H.P. Dirkx & C.M. Soonius, De ontwikkeling van het cultuurlandschap in het
herinrichtingsgebied ‘De Leijen-West’ (Noord-Brabant). Een archeologische en historisch-geografische
inventarisatie, kartering, beschrijving en waardering. Rapport 225.1 (Wageningen / Amsterdam, 1993).
4. H.P.H. Camps (red.), Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De meierij van ’sHertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (’s-Gravenhage 1979) nr 167 (tussen 9 april 1232 en 2
april 1233); en nr 164 (5 maart 1233), bevestiging door Paus Gregorius IX (verder geciteerd als ONB).
Voor een uitvoeriger bespreking van deze bronnen zie Lauran Toorians ‘Heren en heerlijkheid.
Landsheerlijk gezag en lokale autonomie tot 1473’, in: Cock Gorisse (red.), Tilburg. Stad met een
levend verleden (Tilburg 2001) 61-82 (p. 72); en ook Dirkx & Soonius, De ontwikkeling, 77-80.
5. ONB nr 317.
6. ONB nrs 456 en 583. Beide oorkonden zijn slechts in afschriften overgeleverd en komen woordelijk
geheel overeen, met uitzondering van de datering: millesimo ducentesimo nonagesimo in nr 456, en
millesimo ducentesimo nonogesimo nono in nr 583. Waarschijnlijk is er slechts sprake van één
oorkonde (uit 1299) en berust nr 456 op een omissie van een (vroege) kopiist. Een ‘hoeve’ is hier een
stuk land van een bepaalde grootte.
7. ONB nr 585.
8. ONB nr 586.
9. ONB nrs 591, 615, 660, 710, 711, 712, 730, 731, 732, 740 (in Leendonk bij Udenhout), 796, 797,
879 en 884.
10. ONB nrs 730-731.
11. ONB nr 732, zie ook nr 796.
12. ONB nr 797 (30 oktober 1309).
13. ONB nr 830.
14. ONB nr 866.
15. Dirkx & Soonius, De ontwikkeling, 79.
16. Dezelfde gedachte bij Dirkx & Soonius, De ontwikkeling, 78-79 (met Fig. 11).
17. Dirkx & Soonius, De ontwikkeling, 77, beschouwen deze stroken ook als ‘boshoeve-ontginningen’
(Waldhufen) die zij – voor Nederland – dateren tussen circa 1150 en 1350 (met verwijzing naar J.
Kroes, Onvolledige opstrek op de Nederlandse zandgronden (Amsterdam, 1991).
18. De aanduiding per viam Hollandie als deel van de grens van de gemeint van Haaren in ONB nr
778 (24 mei1309) p. 993, r. 1. Tevens vormde deze route de oostgrens van de gemeint van Tilburg en
Goirle (Smulders, ‘Overzicht der gemeyntes in ‘t Kwartier van Oisterwijk’, Brabants Heem (1957) 1218 (p. 13)). Zie ook Smulders, ‘De Herse-straat en het Herlebos’, De Kleine Meijerij 3/12 (1949) 1-2;
Toorians, ‘Waar lang Loon op Zand’, Jaarboek Straet & Vaert 2012, 150-164; en meer in het algemeen
over wegen Toorians, Zandloper.
19. Over de naam de Kuil: Toorians, ‘De Kuil in Udenhout is geen kuil’, De Kleine Meijerij 58/1 (2007)
7-9.
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20. Zie voor het verleggen van de (Oude) Bosschebaan Jan van Iersel, ‘De heerbaan Breda - ’sHertogenbosch. Hoe Loon op Zand een vergeefse strijd voerde tegen het zand’, Jaarboek Straet &
Vaert 2006, 62-81; Van Iersel, ‘Van Oude Bosschebaan naar Bosscheweg’, Jaarboek Straet & Vaert
2010, 105-113; en ook wwwjanvaniersel.nl (‘Kruispunt van wegen’).
iii Drie hoogtepunten uit het Udenhouts bodemarchief
1. Een korte toelichting op de hier gebruikte periodiseringen. De bronstijd beslaat de periode tussen
2000 – 800 voor Chr. De late bronstijd betreft hiervan de laatste fase, globaal tussen 1100 en 800 voor
Chr. De daaropvolgende periode, de ijzertijd, duurt tot 12 voor Chr. De midden- en late ijzertijd kunnen
globaal vanaf 450 – 12 voor Chr. gedateerd worden. Na de Romeinse periode, die hier niet verder aan
bod komt, spreken we van de vroege middeleeuwen, globaal de periode tussen 450 en 1000 na Chr.
e e
De 8 -9 eeuw wordt algemeen als Karolingische tijd aangeduid.
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