
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer  493 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
1770 - september 1775
Dit zijn akten die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in 
Udenhout. Het betreft hier voornamelijk delingen door erfgenamen. Van deze akten zijn regesten (korte 
samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten. 

4 april 1770    493/2v-10v
Peter Adriaen Brekelmans, Frans Peter Vermeer als man van Adriana Adriaens Brekelmans, 
Jan Brekelmans en Geert Norbert van Baest als voogden over de kinderen van wijlen Arien Janse 
Brekelmans, genaamd Antonij, Helena en Johannes,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Jan Brekelmans

1ste lot - Peter Adriaen Brekelmans
1 - huis, schop en bogaert, en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. weduwe Geert van Beurden, a.z. Daniel van Zon, e.e. Aart van Roessel, a.e. de gemeint
2 - huis, schuur en aangelegen erf, met boomgaard, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Arnout van de Ven, a.e. Daniel Peter Daniel, e.e. Jan de Kort, a.e. de gemeint
3 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Daniel van Zon, a.e. Willem Deckers, e.e. Jan de Kort, a.e. de gemene straat
4 - akkerland, 6 lopen, als voor,
e.z. Michiel van den Heesacker, a.e. Jan de Kock, e.e. de verkrijger, a.e. de gemeint
5 - weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Jan Martens, a.z. Michiel van den Heesacker, e.e. de verkrijger, a.e. de gemeint
6 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Cornelis van Irsel, a.e. Adriaen Maas, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de gemeint
7 - akkerland, 2 lopen, als voor,
b.z. weduwe Geert van Beurden, e.e. de gemeint, a.e. (niet ingevuld)
8 - akkerland, 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Geert van Beurden, a.z. een steeg, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. erfgenamen Jan 
Dolkes
9 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. armen van Udenhout, a.e. en e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. erfgenamen Jan Dolkes
10 - weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. armen van Udenhout, a.z. Gijsbert van Rijswijk, b.e. de gemeint
11 - nieuw erf, 8 lopen, als voor, 
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 4 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
12 - 2/3 deel in een weiveld, in het geheel 3/4 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Geert Vugts, a.z. Jan Andries Schijven, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de gemeint

het 1ste, 2de, 3de, 4de, 6de, 7de, 8ste, 9de, en 10de perceel belast met jaarlijks:
- 2 vaten rogge aan de armen van Udenhout
- 1 gulden 14 stuivers 14 penningen in een meerdere rente van 3 gulden aan de armen van 

Udenhout
- 1 vat boekweit in een meerdere pacht van 2 vaten aan het geestelijk kantoor van dit kwartier in 

sBosch
- 4 vaten gerst in een meerdere pacht van 8 vaten aan het geestelijk kantoor te sBosch
- 6 vaten rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch
- 2 vaten rogge in een meerdere pacht van 4 vaten aan het geestelijk kantoor te sBosch
- 11 gulden 15 stuivers in een meerdere rente van 15 gulden aan het geestelijk kantoor te sBosch
- 1 gulden 17 stuivers 8 penningen aan het Lieve Vrouwe gilde te Oisterwijk

2de lot - Frans Peter Vermeer
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1 - akkerland, 1 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adriaen Jan Verhoeven, a.z. en e.e. Andries van den Bos, a.e. (niet ingevuld)
2 - akkerland, 3 lopen, als voor in Schoutenvelt,
e.z. Klaes van de Pas, a.e. Peter Leijten, e.e. Jan de Kock, a.e. de gemeint
3 - bos en akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe van Beurden, a.z. Leenaert de Ruijter, e.e. Hendirk van Hees, a.e. de gemeint
4 - zuidwaartse helft in hooiland te Bezooien

3de lot - Antonij Adriaen Brekelmans (minderjarig)
1 - akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Aart Bergmans, a.e. Jacobus van Gorcom, e.e. de verkrijger 4de lot, a.e. de gemene straat
2 - deel hooiland in Bezooien

4de lot - Helena Adriaen Brekelmans (minderjarig)
1 - huis, schuur en schop met de grond en aangelegen erf, weiland en bouwland, 3 lopen, te Udenhout 
op de Schoorstraat,
e.z. Aart Bergmans, a.z. Adriaen Jan Verhoeven, e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. de straat
2 - een preceel genaamd de Kalvere weij, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. een mestweg, e.e. de heer Watrin, a.e. Aart Bergmans
3 - weiveld, 4 lopen, als voor,
e.z. Jacobus van Gorcom, a.z. Elias Grevenbroek, e.e. de verkrijgster, a.e. Frans Wijnant van 
Broekhoven
4 - perceel (heiveld) genaamd de Hutweij, als voor, 3 lopen,
e.z. en e.e. Jacobus van Gorcom, a.z. de verkrijgster, a.e. Jacobus Verhoeven
5 - heiveld, 8 lopen, als voor, 
e.z. Aart Bergmans, a.z. Geert Cornelis van Irsel, e.e. Jan Brekelmans, a.e. heer Jacobus Watering
6 - weiland en teulland, 4 lopen, als voor,
e.z. kind van Jan Ansems, a.e. de verkrijgster, e.e. heer Jacobus Watering, a.z. Geert Cornelis van Irsel

5de lot - Jan Adriaen Brekelmans (minderjarig)
1 - huis, met twee woningen en een schop, met aangelegen landerijen, 4 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
e.z. Jan Francis van Berkel, a.z. Adriaentje van de Ven, e.e. weduwe Cornelis van Tilburg, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks 13 vaten rogge in ene meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
2 - akkerland, 3 lopen, als voor, op de Schoorstraat,
e.z. Jacobus van Gorkom, a.z. de gemeint, e.e. heer Jacobus Waterin, a.e. de gemene straat

7 juni 1770    493/13-17v

Steven Willem Burgmans als man van Adriaentje Peter Vermeer, Joost Cornelis van Irsel als man van 
Jenne Maria Peter Vermeer, Adriaen Jan Verhoeven als man van Maria Cornelis Vermeer, Frans Peter 
Vermeer,
Jan Peter Vermeer en Steven Willem Burgmans, en Frans Peter Vermeer als voogden over de 
kinderen van Laurens Peter Vermeer en Maria Anna Janse van Zon, genaamd Elisabeth, Jan, Maria, 
Anna Maria en Petronella, ter eenre,
Adriaen van der Schoor als man van Maria Peter Vermeer, Hendrik Peter Vermeer, Adriaen Peter 
Vermeer, Cornelis Peter Vermeer,
en Frans Peter Vermeer en Geert Cornelis van Irsel als voogden over de 2 kinderen genaamd 
Adriaentje en Johanna, dochters van Peter Vermeer en Ida Dielis Stoeldrajers, ter andere zijde
maken een erfdeling van de nalatenschap van wijlen Peter Cornelis Vermeer

1ste lot - Steven Willem Burgmans als man van Adriaentje Peter Vermeer, Joost Cornelis van Irsel als 
man van Jenne Maria Peter Vermeer, Adriaen Jan Verhoeven als man van Maria Cornelis Vermeer, 
Frans Peter Vermeer,
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Jan Peter Vermeer en Steven Willem Burgmans, en Frans Peter Vermeer als voogden over de 
kinderen van Laurens Peter Vermeer en Maria Anna Janse van Zon, genaamd Elisabeth, Jan, Maria, 
Anna Maria en Petronella
1 - huis en schop met aangelegen erf, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. weduwe Govert van Irsel, a.e. Jan Raaijmakers, e.e. geert Bertens, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan de weduwe Peter Bosch te sBosch
2 - de voorste helft in een weiveld, zoals afgepaald, in het geheel 3 lopen, als voor,
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.e. Jan Raijmakers, e.e. weduwe Geert van Irsel, a.e. Peter vander Suijpe
leenroerig aan het leenhof van Brabant
3 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
b.z. Steven Burgmans, e.e. Willem den Ouden, a.e. Jan Rademaekers
belast met jaarlijks 1/3 deel in 1 stuiver cijns aan de breukmeester van Tilburg

2de lot - Frans Peter Vermeer en Geert Cornelis van Irsel als voogden over de 2 kinderen genaamd 
Adriaentje en Johanna, dochters van Peter Vermeer en Ida Dielis Stoeldrajers
1 - akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.e. Adriaen Schaependonk, e.e. een mestweg, a.e. weduwe Cornelis de 
Jong
2 - de achterste helft in een weiveld, zoals afgepaald, in het geheel 3 lopen
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.e. Jan Raijmakers, e.e. weduwe Geert van Irsel, a.e. Peter vander Suijpe
leenroerig aan het leenhof van Brabant
3 - een heiveld als voor bij de Schoorstraat, 4 lopen,
e.z. Adriaen van Oerle, a.e. Adriaen Vermeer, e.e. Peter Haemers, a.e. Geert Pijnenburg
4 - akkerland, 2 lopen, als voor 
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.z. erfgenamen Antonij van den Boer, e.e. het kind van Denis van den 
Boer, a.e. weduwe Geert Vermeer,
5 - een weiveld, als voor, 1 lopen,
e.z. de Assense steeg, a.z. weduwe Peeter van der Suijpe, e.e. weduwe Adriaen Marselis, a.e. Geert 
Hendrik Bertens
leenroerig aan het leenhof van Brabant
6 - akkerland, 6 lopen, als voor,
e.z. Steven Burgmans, a.e. Jacobus Watering, e.e. erfgenamen Jan Schapendonk, a.e. een gemene 
steeg
7 - een moerveld, 1 lopen, als voor, bij de Lieserse steeg, 
e.z. weduwe Peter van Cleev, a.z. weduwe Govert Ophorst, e.e. weduwe Peter van Cleev, a.e. de lei

16 juni 1770    493/17v-21

Willem Claes van Irsel als man van Maria Willem Verhoeven, 
Francis Jan Verhoeven en Willem Adriaen Piggen als voogden over het kind van Willem Janse 
Verhoeven en Adriaentje Piggen, genaamd Jan Willem
Willem Adriaen Piggen en Marten Priems als voogden over hetzelfde kind
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun (groot)ouders

1ste lot - Willem Claes van Irsel
1 - huis en schuur met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout t.p. de Houtse straat,
west weduwe Adriaen Schaependonk, oost Hendrik Stoop, zuid de straat, noord kinderen Huibert 
Piggen
2 - akkerland, 7 1/2 lopen, als voor in de Grooten acker,
zuid en noord Hendrik Stoop, oost de steeg, west weduwe Jan van Broekhooven
belast met jaarlijks 20 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers reductie pacht beide onder rentmeester Abram Verster
3 - 1/3 deel in de helft in 2 lopen moerveld, als voor in de Brand,
rondom in de reengenoten
4 - heiveld, 8 lopen, te Loon op Zand, t.p. de Kommer

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



cijns op st marten aan de heer van Loon

2de lot - Jan Willem Verhoeven (minderjarig)
1 - land en weiland, genaamd den Broekacker, 4 1/2 lopen, te Udenhout t.p. Houtse straat
zuid Aart Wolfs, noord Michiel Pijnenburg, oost de weg, west Adriaen Vermeer
2 - een broekveld, 2 lopen, als voor, ten einde de twee steegden,
oost Pieter van Heeswijk, west Joost Cornelis van Irsel, zuid weduwe Hendrik Smolders, noord weduwe 
Adriaen van Irsel
3 - land en weiland, genaamd den Langen acker, 6 lopen 40 roeden, als voor,
oost, west en noord, Aart Bergmans, zuid weduwe Jan Schaependonk
4 - de onbedeelde helft in een stuk land, in het geheel 2 1/2 lopen, als voor in het Moolens quartier in 
de Zeshoeven,
oost Geert Hendrik Bertens, west Francis Brok, zuid kinderen Adriaen van Deursen, noord een 
mestweg
belast met jaarlijks de helft in 7 vaten rogge aan het kantoor van Abram Verster te sBosch
5 - heibodem te Tilburg
6 - houtboske te Tilburg

27 juni 1770    493/21-25v

Adriaen van der Schoor als man van Maria Peter Vermeer, Hendrik Peter Vermeer, Adriaen Peter 
Vermeer, Cornelis Peter Vermeer, en Frans Peter Vermeer en Geert Cornelis van Irsel als voogden 
over de 2 kinderen van Peeter Cornelis Vermeer en Ida Dielis Stoeldrajers, genaamd Adriaentje en 
Johanna
maken een erfdeling van de goederen die hen zijn aangekomen

1ste lot - Adriaen van der Schoor
1 - heiveld, genaamd de Coecamp, 4 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. Adriaen van Oerle, a.z. Adriaen Vermeer, e.e. Peter Haemers, a.e. Geert Pijnenburg
2 - akkerland te Haaren

2de lot - Hendrik Peter Vermeer
1 - akkerland, genaamd de Halve weij, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.e. erfgenamen Antonij van den Boer, e.e. kind van Denis van den Boer, 
a.e. weduwe Geert Vermeer
2 - een moerveld, 1 lopen, als voor bij de Lieserse steeg,
e.z. weduwe Peter van Cleev, a.z. weduwe Govert Ophorst, e.e. weduwe Peter van Cleev, a.e de lei

3de lot - Adriaen Peter Vermeer
1 - de achterste helft in een weiveld, zoals afgepaald, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.e. Jan Raijmakers, e.e. weduwe Geert van Irsel, a.e. Peter vander Suijpe
leenroerig aan het leenhof van Brabant
2 - een weiveld, als voor, 1 lopen,
e.z. de Assense steeg, a.z. weduwe Peeter van der Suijpe, e.e. weduwe Adriaen Marselis, a.e. Geert 
Hendrik Bertens
leenroerig aan het leenhof van Brabant

4de lot - Cornelis Peter Vermeer
de achterste helft in akkerland, in het geheel 6 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat, genaamd Seeger 
acker,
e.z. de mededelers, a.z. Jacobus Watering, e.e. erfgenamen Jan Schaependonk, a.e. een gemene 
steeg

5de lot - Adriaentje Peter Vermeer (minderjarig)
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de achterste helft in akkerland, in het geheel 6 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat, genaamd Seeger 
acker,
e.z. Steven Willem Burgmans, a.z. de mededelers, e.e. erfgenamen Jan Schaependonk, a.e. een 
gemene steeg

6de lot - Johanna Peter Vermeer (minderjarig)
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Geert Hendrik Bertens, a.z. Adriaen Schaependonk, e.e. een mestweg, a.e. weduwe Cornelis de 
Jong

24 juli 1770    493/25v-31

Johannes Antonisse als man van Petronella van Hemert, en heer Gerardus Tabbers en Johannes 
Antonisse als voogden over het kind genaamd Johanna Petronella de Vellé,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Elisabet van Heemert, weduwe Antonij Glaviman

1ste lot - Johannes Antonisse
14 - broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost juffrouw van Dal, zuid Peter Smits, west kinderen Dirk van Irsel, noord Laurens van Rijswijk
15 - broekveld, 4 lopen, als voor,
oost juffrouw van Dal, west Jan de Roij, zuid Jenneke Robbe, noord weduwe Cornelis van de Wiel
beide percelen belast met jaarlijks 8 1/2 stuiver cijns aan de heer Gijsels te sBosch

2de lot - Johanna Petronella de Vellé

6 september 1770    493/33-37

Jan Arien Marcelisse, Peter Arien Marcelisse, Piet Arien Marcelisse, Geert Hendrik Verhoeven als man 
van Willemijne Willem de Jong, Jan Hendrik de Lepper, als man van Adriaentje Arien Marcelisse, 
Martinus van Krieken als man van Anna Maria Marcelisse
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun (groot)ouders

1ste lot - Jan Arien Marcelisse
1 - de voorste helft naast de straat in akkerland, in het geheel 5 3/4 lopen, genaamd de Geer, te 
Udenhout in de Zeshoeven,
oost gemene weg, west de wederhelft, zuid Jacobus Watering, noord Jan Raijmaakers
belast met jaarlijks de helft in 11 vaten rogge in een meerdere pacht van 5(?) zakken rogge aan 
juffrouw van Erik te sBosch
2 - de helft in 2 lopen heiveld, genaamd Clappenschoor, als voor in het Houtstraats quartier,
oost Jacobus Watering, west de heer baron Dopff, zuid Steven Burgmans, noord kinderen Peter van 
Rijswijk

2de lot - Peter Arien Marcelisse
1 - 4 lopen, broekveld, te Udenhout in de Leege Reijten,
oost weduwe Jan van den Boer, west Arien Witlox, zuid Elias Grevenbroek, noord weduwe Adriaen van 
Irsel
2 - de helft in 1 3/4 lopen weiland, als voor in de Nieuwe weij,
oost de heer de Bock, west Steven Burgmans, zuid Lourens van Rijswijk, noord Jan Peter van Rijswijk

3de lot - Piet Arien Marcelisse
1 - 2 lopen land, te Udenhout in het Hermans broek,
oost een gemene steeg, west de gemene straat, zuid Francis Brok, noord Jacobus Antonisse
2 - de helft in 3 1/2 lopen beemd, als voor in het Hermans broek,
oost en west een gemene steeg, zuid weduwe Sijmon Priems, noord weduwe Peter van der Zuijpe
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4de lot - Geert Hendrik Verhoeven
1 - de achterste helft in akkerland, in het geheel 5 3/4 lopen, genaamd de Geer, te Udenhout in de 
Zeshoeven,
oost gemene weg, west Jacobus Watering, zuid een weg, noord de wederhelft
belast met jaarlijks de helft in 11 vaten rogge in een meerdere pacht van 5(?) zakken rogge aan 
juffrouw van Erck te sBosch
2 - 1/4 deel in 8 lopen straaiselveld, genaamd Clappenschoor, als voor in het Moolens quartier,
oost de Hesteldonk, west de heer Lipstad, zuid kinderen Peter van Rijswijk, noord Jan Frans van Berkel

5de lot - Jan Hendrik de Lepper
1 - 1/4 in 4 lopen land te Udenhout in de Cuijl,
oost kinderen Willem Geert Ariens, west en zuid Jan Frans van Broekhoven, noord Jan Peter van 
Rijswijk
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Abram Verster te 
sBosch
2 - de helft in 1 lopen land, genaamd den Decker, als voor
oost en west een gemene steeg, zuid weduwe Sijmon Priems, noord Jacobus Antonisse
3 - de helft in een weiland, 2 lopen, als voor op het Winkel,
oost de armen van Oisterwijk, west Jan Peter van Irsel, zuid de H. Geest van sBosch, noord de heer 
Cattenburg
belast met jaarlijks 8 stuivers 4 penningen cijns aan juffrouw van Beugen te sBosch

6de lot - Martinus van Krieken
1 - 1 lopen 8 roeden land te Oisterwijk
2 - houtboske, 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Miggiel Peeter Koolen, west Jan Arien Marcelisse, zuid weduwe Sijmon Priems, noord de gemene 
straat
3 - te Helvoirt

5 februari 1771    493/45-55

Willem Adriaen van Irsel als man van Anna Maria Joost van Rosch, Francis Robben als man van 
Peternel Joost van Rosch, Nicolaas van de Pas en Willem Adriaen van Irsel als voogden over de 
kinderen van wijlen Joost van Rosch en Adriaentje Peter Heijmans, genaamd Jan en Geertruij,
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Geertruij Joost van Rosch (minderjarig)
alles in Helvoirt

2de lot - Jan Joost van Rosch
1 - de helft in een broekveld, genaamd de Osse weijde, in het geheel 5 lopen, te Udenhout,
oost Hendrik Peter Heijmans, west Adriaen van Irsel c.s., zuid erfgenamen de heer van Keulen, noord 
Adriaen van Abeele
2 - de helft in een akkerland, in het geheel 5 3/4 lopen, als voor op de Hooghoutse akkers,
oost de H. geest van sBosch, west Jan Verhoeven, zuid kinderen Jan Brok, noord Willem Bouwens
3 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost Jan Verhoeven, west weduwe Peter Coolen, zuid weduwe Joost Lommers, noord H. geest van 
sBosch
4 - broekveld, 2 lopen, als voor bij het Gommelaar,
e.z. Gojaart de Jong, a.z. kinderen Adriaen van Helvoort, e.e. Willem van Broekhoven, a.e. de gemene 
straat
5 - broekveld, 2 lopen, als voor bij de Gommelse straat
e.z. de deler, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. kinderen Willem van Broekhoven, a.e. de straat
6 - de helft in een broekveld, in het geheel 1 lopen, te Biezenmortel, t.p. het Hoolbroek,
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e.z. weduwe Geert Verhulst, a.z. heer Wegaerts, e.e. kinderen Arnoldus Robbe, a.e. kinderen Wouter 
Verhoeven
7 - 1 lopen in 7 lopen akkerland en weiland als voor aan de Santkant, met de reijting over de loop
tussen de reengenoten
8 - heibodem te Helvoirt
9 - hooiland te Bokhoven

3de lot - Willem Adriaen van Irsel
1 - huis, schop en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. erfgenamen Cornelis van Laarhoven, a.z. Jan Peter Verhoeven, e.e. Klaas Verhoeven, a.e. de 
straat
2 - akkerland en weiveld, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan Peter Adams, a.z. kinderen Adriaen Aarts van Irsel, e.e. Adriaen Jans Priems, a.e. erfgenamen 
Nicolaas Verhoeven
3 - akkerland en weiveld, 1 1/2 lopen, als voor in het Heijvelt,
e.z. Jan Peter Adams, a.z. erfgenamen Cornelis Ariens, e.e. armen van sBosch, a.e. Peter Peter 
Priems
4 - een broekveld, 1 lopen, als voor, 
e.z. Adriaen Jan Priems, a.e. erfgenamen Adriaen Peter Colen, e.e. Jan van de Pasch, a.e. (niet 
ingevuld)
5 - een heiveld, te Helvoirt
6 - heiveld te Helvoirt
7 - heiveld te Helvoirt
8 - akkerland, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. Adriaen Priems, a.e. kinderen Peter van de Laer, e.e. de gemene straat, a.e. Joost Jansen van 
Iersel
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht van 18 gulden aan de rentmeester van de 
bisschoppelijke goederen te sBosch
9 - weiland, 2 1/2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. baron van Dopff, a.z. en e.e. Jan Janse Brok, a.e. een gemene steeg
10 - akkerland, 5 kwartier lopen, als voor,
e.z. en b.e. Wijnant Janse Verhoeven, a.z. Jan van Hal
11 - onbedeelde helft in een houtbos, als voor t.p. het Giersbergs broek, 3 1/2 lopen,
oost Jan van der Schoot, west Arien Olijslaegers, zuid Marten Priems, noord weduwe Govert Ophorst
12 - 1 lopen in de Hoekakker, als voor in de Biezenmortel,
e.z. Gojaart de Jong, a.z. Peter Witlox, e.e. kinderen Adriaen Verhoeven, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2 vaten rog aan Jenneke van Gulik te sBosch
13 - de helft in een houtbos, als voor in het Giersbergs broek, in het geheel 3 1/2 lopen,
oost Adriaen Haemers, west Wouter Brekelmans, zuid Marten Priems, noord weduwe Govert Ophorst
14 - akkerland, te Helvoirt
15 - heibodem te Helvoirt
16 - een houtbos, 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. en b.e. erfgenamen de heer van Keulen, a.z. de gemene straat
met de gerechtigheid in de hele Helvoirtse heide
17 - akkerland, als voor in de Biezenmortel, 1 lopen,
oost de gemene straat, west Peter Verhoeven, zuid Jan Colen, noord weduwe Jan Priems c.s.
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan Petrus Scheffers te sBosch
18 - 3/4 lopen land als voor,
zuid Peter Verhoeven, noord de mededelers
belast met jaarlijks 3 koppen rogge aan juffrouw van Beugen te sBosch
19 - een houtbos, 1 lopen, als voor aan de Zandkant,
oost weduwe Jacobus van de Plasch, west de H. geest van sBosch, zuid Jan van Laarhoven, noord 
Marten van Abeelen

4de lot - Francis Robben
1 - akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
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e.z. Wouter Adriaen Verhoeven, a.z. erfgenamen heer van Kelen, e.e. de heer Gijsels c.s. van 
Heusden, a.e. een mestweg
2 - een houtbos, als voor, t.p. het Winckel, 3 lopen,
e.z. en e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.z. mededelers, a.e. (niet ingevuld)
3 - houtbos, als voor, 3 lopen,
noord Gijsbert Peters van Rijswijk, zuid Nicolaas van de Pasch, oost Peter van de Pasch, west de 
steeg
4 - akkerland, 2 lopen, als voor t.p. de Hooghoutse ackeren,
zuid kinderen Peter van Rijswijk, noord en west een mestweg, oost de heer Watrin
5 - houtveld en turfveld, ruim 1 lopen, genaamd de Reijt, als voor aan de Zantkant,
e.z. en e.e. Marten Priems, a.z. Adriaen Verhoeven, a.e. de lei
6 - houtveld en turfveld, genaamd de Reiting, als voor, 1 1/2 lopen,
e.z. Jan de Lepper, a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan Verhoeven, a.e. de lei
7 - onbedeelde helft in een broekveld, genaamd de Osse weijde, in het geheel 5 lopen, als voor,
oost Hendrik Peter Heijmans, west Adriaen van Irsel c.s. zuid erfgenamen de heer van Ceulen, noord 
Adriaen van Abeelen
8 - de helft van een broekveld, 1 lopen, als voor, in de Biezenmortel, t.p. het Hoolbroek,
e.z. weduwe Govert Verhulst, a.z. de heer Weijgaard, e.e. kinderen Arnoldus Robbe, a.e. kinderen 
Wouter Verhoeven
9 - een weiveld en turfveld te Helvoirt
10 - hooiland te Bokhoven

7 en 21 mei 1771    493/58v-61

Adriaentje Arien Dolke en Willem de Backer als man van Johanna Arien Dolke, en Jan van Broekhoven 
en Jan Slots als voogden over de kinderen van Jan van Broekhoven en wijlen Peternel Arien Dolken, 
genaamd Gerrit en Maria, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Adriaentje Arien Dolke
de voorste helft in een houtbos, in het geheel 4 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
oost kinderen Jan van Broekhooven, west de mededeler, zuid Jan Hendrik Bertens, noord weduwe Aart 
Witlox

2de lot - Willem de Backer
de achterste helft in een houtbos, in het geheel 4 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
oost kinderen Jan van Broekhooven, west de mededeler, zuid Jan Hendrik Bertens, noord weduwe Aart 
Witlox
(in de volgende akte blijkt een stukje grond vergeten te zijn dat alsnog aan Willem de Back wordt 
toebedeeld)
een stukje quaad broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost Peter van de Pasch, west Miggiel Koolen, zuid Jan Eekels, noord Arnoldus Stoorimans
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns genaamd meijcijns aan Cornelis van Heusden
3de lot - Gerrit en Maria Jan van Broekhoven (minderjarig)
een weiveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. in de Kuijl,
oost Jacobus Verhoeven, west Thomas Maas, zuid Jan Frans van Berkel, noord Jan Raaijmakers,
belast met jaarlijks 7 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor van dit kwartier, onder 
rentmeester Abram Verster

14 augustus 1771    493/63v-64

de heer Johan van Cattenburg, wonende te Udenhout legt een verklaring af dat hij nooit en te nimmer 
aanspraak zal maken op de armenkas van Udenhout, en ook niet als hij eventueel later vertrekt uit dit 
dorp.
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14 november 1771    493/65v-67v

Francijne Michiel van Loon, Francis Michiel van Loon en Geertruij Michiel van Loon als huisvrouw van 
Reinier Nouwens, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Francijna Michiel van Loon
1/3 deel in een huis en hof, nu door de erfgenamen gezamenlijk bewoond. met 3 voeten hof boven hun 
aangedeeld te Udenhout aan de Kruisstraat
e.z. Jan Robben, a.z. het derde lot, e.e. een gemene kerkweg, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge aan de weduwe Geeling Schalks, en het onderhoud van de 
weg, gelegen langs de hof, op het land

2de lot - Francis Michiel van Loon
1/3 deel in een huis en hof, nu door de erfgenamen gezamenlijk bewoond. met 3 voeten hof boven hun 
aangedeeld te Udenhout aan de Kruisstraat
e.z. kinderen Jan van der Sterre c.s., a.z. het derde lot, e.e. een gemene kerkweg, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge aan de weduwe Geeling Schalks

3de lot - Reijnier Nouwens
1/3 deel in een huis en hof, nu door de erfgenamen gezamenlijk bewoond. met 3 voeten hof boven hun 
aangedeeld te Udenhout aan de Kruisstraat
b.z. mededelers, a.e. het derde lot, e.e. een gemene kerkweg, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge aan de weduwe Geeling Schalks

19 november 1771    493/68-71v

Joost Peter van Rijswijk en Arien Peter van Rijswijk, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun 
ouders

1ste lot - Joost Peter van Rijswijk
1 - huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen akkerland en weilanden, 10 lopen, te Udenhout in 
de Slimstraat
west Gijsbert Peter van Rijswijk, oost Adriaen Denis Roijmans, a.e. pastoor Watering, a.e. de gemene 
straat
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
b.z. Aart Frank Wagemakers, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 11 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het Zinnelooshuis te sBosch
3 - akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven, 
e.z. Aart Frank Wagemakers, a.z. Jan Heerkens, b.e. een mestweg
belast met: zie 2
4 - akkerland en weiland, 2 1/2 lopen, genaamd de Koeijweij, als voor,
e.z. de mededelers, a.z. Michiel Aart Joosten, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor onder rentmeester 
Kempenaar
5 - heiveld, 6 lopen, genaamd Klappeschoor, in de Schoorstraat,
e.z. Geert Hendrik Verhoeven, a.z. Jan Marcelissen, e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. de heer 
Nesten
6 - heibodem te Tilburg
7 - heibodem te Tilburg

2de lot - Arien Peter van Rijswijk
1 - huis, met hof 3/4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. de mededeler, a.z. Adriaen Denijs Roijmans, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
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noord Jan Marcelisse, zuid erfgenamen Joost van Rosch, e.e. Jan Watering, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brands vrouwe gasthuis te sBosch
3 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Hendrik van Irsel, a.e. weduwe Jan Cornelisse te Enschot, e.e. St. Anna gasthuis te sBosch, 
a.e. een mestweg
belast met: zie 2
4 - akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. de mededeler, a.e. Jacob Klaas Schijven, e.e. Jan Hendrik van Irsel, a.e. een mestweg
belast met: zie 2
5 - weiland, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Cornelisse, a.z. Joost Leermans, e.e. de gemeint, a.e. de mededeler
belast met: zie 2
6 - akkerland en weiland, 2 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. de mededeler, a.z. Aart Frank Wagemakers, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch rentmeester Kempenaar
7 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. Lourijs Vermeer, a.z. Jan Flipsen, b.e. een mestweg
8 - akkerland en weiland, te Berkel
9 - heibodem te Helvoirt

27 april 1772    493/86-89v

Peter van Irsel, Adriaentje van Irsel, en Peter Brekelmans als man van Maria van Irsel maken een 
erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Peter van Irsel
1 - huis, schuur, schop met aangelegen erf, te Udenhout in de Berkhoek,
e.z. het kind van Lambert Krooten, a.z. en e.e. het kind van Johannes van Broekhoven, a.e. de gemeint
2 - 5 lopen nieuw erf als voor,
oost Marten van Abeele, voorts de gemeint
3 - 2 lopen nieuw erf, te Berkel
4 - te Berkel
5 - 1/2 lopen broekveld, te Udenhout in de Brand tussen de reengenoten

2de lot - Adriaentje van Irsel
1 - huis, met aangelegen erf, 6 a 7 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
oost Jan Bertens, west Jan Janse Pijnenburg, e.z. Jan van Roessel, a.z. deler volgende lot
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden aan de armen van Udenhout
en uit het nieuw erf aan het huis gelegen 1/4 deel in 4 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van 
Brabant
belast met jaarlijks 1/4 deel in 9 stuivers cijns aan het kapittel van Hilvarenbeek
2 - 5 lopen weiland, als voor,
e.z. Adriaen de Beer, a.z. Lourens van Roessel, e.e. Jacobus van Rijswijk, a.e. de mededelers
3 - een heiveld, 3 lopen, als voor aan de Schoorstraat
oost Hendrik van Laarhoven, west weduwe Govert van Bavel, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. en steeg
4 - een heibodem te Venloon

3de lot - Peter Brekelmans
1 - akkerland, 3 1/2 lopen, genaamd de Musse nesten, in Udenhout in de Zeshoeven
e.z. Francis Brok, a.e. Jacobus Verhoeven, e.e. Jacobus van Rijswijk, a.e. een mestweg
2 - 2 lopen akkerland, als voor in de Berkhoek, b.z. deler tweede lot, e.e. Lourens van Roessel, a.e. Jan 
Janse Peijnenburg
3 - 3 lopen nieuw erf te Berkel
4 - te Berkel
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26 augustus 1772    493/95-96

Peter Brekelmans als man van Maria Hendrik van Irsel en Jacobus Geert van Rijswijk, wonende te 
Enschot maken een regeling over een recht van overweg.
Bij de erfdeling van 27 april 1772 waren de erfgenamen overeen gekomen dat een weg die loopt over 
een weiland van Adriaentje van Irsel, recht van overweg moest verlenen aan Jacobus Geert van 
Rijswijk naar een perceel genaamd den Dolk, gelegen in de Zeshoeven te Udenhout.
Deze weg wordt verlegd op kosten en ten laste van Peter Brekelmans naar een stuk akkerland 
genaamd de Mussenesten, eveneens in de Zeshoeven, 3 1/2 lopen, belend door Francis Broek, 
Jacobus Verhoeven, Jacobus Geert van Rijswijk en een mestweg.
Jacobus Geert van Rijswijk gaat hiermee akkoord.

6 oktober 1772    493/96-99

Thomas Govert van Irsel en Laurens Cornelis van Roessel als man van Jenne Maria van Irsel, maken 
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Govert van Irsel en Elizabeth Heessels

1ste lot - Thomas Govert van Irsel
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid Jan van Roessel e.a., noord erfgenamen Van Rijswijk, e.e. Jan Peter van Rijswijk, a.e. Arien 
Hendrik Bertens
2 - de helft in 5 lopen weiland en bos, als voor in de Slimstraat,
e.z. weduwe Adriaen Slots, a.z. Peter Couwenberg, e.e. een steeg, a.e. Cornelis van Irsel
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere rente aan het Lieve Vrouwe gilde van Oisterwijk
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht in het kantoor van rentmeester Abram Verster te 
sBosch
3 - de helft aan de noordzijde in 3 open, weiland, moerveld en waterpoel, als voor in de Rijte,
e.z. H. Geest van sBosch, a.z. mededeler, e.e. baron de Bock, a.e. een gemene steeg
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 14 stuivers cijns in twee texten(?) vergolden aan het 
bisschoppelijk kantoor te sBosch
4 - hooiland te Waalwijk
5 - heibodem te Helvoirt

2de lot - Lourens Cornelis van Roessel
1 - 1/4 deel in akkerland, in het geheel 7 1/2 lopen, genaamd den Hondsacker, te Udenhout in de 
Zeshoeven,
e.z. Gerard Woestenburg, a.z. Adriaen Verhoeven, e.e. een gemene weg, a.e. (niet ingevuld)
2 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
b.z. Geert Hendrik Bertens, e.e. erfgenamen Jan Flipsen en een gemene weg
3 - de helft in de zuidzijde in 3 lopen weiland, moerveld en waterpoel, als voor in de Rijte,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. de mededeler, e.e. baron de Bock, a.e. een steeg
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 14 stuivers cijns in twee texten(?) vergolden aan het 
bisschoppelijk kantoor te sBosch
4 - hooiland te Waalwijk
5 - heibodem te Helvoirt

25 november 1772    493/103v-106

Embert van de Voort als man van Adrientje Cornelis van Irsel, Adriaen Joost Lommers als man van 
Maria Cornelis van Irsel, mede voor hen afwezige zwager Adriaen Trueren als man van Willemina 
Cornelis van Irsel, ter eenre,
Geert Cornelis van Irsel ter andere zijde,
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maken een erfdeling van de nalatenschap van hun grootouders Aart Ariaens van Irsel en Jacomijna 
Walraven Pijnenburg, volgens deling van 20 januari 1753

1ste lot - Embert van der Voort, Adriaen Joost Lommers en Adriaen Trieren
1 - een weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. weduwe Peter Verhoeven, a.z. Willem van Irsel no:ux:, strekkende van de straat tot aan de 
mededeler
2 - akkerland, 3 lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. weduwe Peter Verhoeven, a.z. Francis van Irsel, e.e. Wijnand Verhoeven, a.e. Renira Jacobs van 
Roermond
belast met jaarlijks 2 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan mevrouw van Beugen te sBosch

2de lot - Geert Cornelis van Irsel
1 - huis, schop, paardenstal, hof en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. kinderen Lourens Smeijers, a.z. en b.e. Willem van Irsel no:ux:

9 december 1772    493/107-111

(Maria Helena) weduwe Louis Hansbergen en Jan Peter Huijsmans wonende te Udenhout verhuren 
aan Jan van Heeswijk de Kreitenmolen, met een huizing, schuur, schop en aangelegen hof, 
akkerlanden en weilanden, waarvan de akkerland 10 hond en de weilanden 8 1/2 hond groot zijn, 
gelegen te Udenhout en Berkel, nu bewoond door Francis Andries van Heeswijk, en dat voor ene 
termijn van 6 jaar.
voorlijf jaarlijks 500 gulden
verdere voorwaarden niet overgenomen.

13 december 1772    493/111v-113v

Steven Willem Burgmans als man van Adriana Peter Vermeer, ter eenre 
en dezelfde Steven Willem Burgmans en Francis Peeter Vermeer als voogden over de 4 kinderen van 
wijlen Lourens Peter Vermeer en Maria Anna Jansz van Zon, genaamd Elisabet, Jan Maria en 
Petronella
de kinderen het erfrecht en Maria Jansz van Zon de tocht
maken een erfdeling van de nalatenschap van Jenneke van Abeelen weduwe Jan Geert Witlox

1ste lot - Steven Willem Burgmans
de oostwaartse helft op het afscheiden van de halve dreef in een stuk schaarbos, in het geheel 3 lopen, 
te Udenhout aan de Groenstraat,
oost Andries van Rijswijk, west de delers 2de lot, noord heer van Baalen, zuid heer Baron de Bock de 
Pattere

2de lot - Elisabet, Jan, Maria en Petronella Laurens Vermeer (minderjarig)
de westwaartse helft op het afscheiden van de halve dreef in een stuk schaarbos, in het geheel 3 lopen, 
te Udenhout aan de Groenstraat,
oost de delers 1ste lot, west Joost Cornelis van Irsel, noord heer van Baalen, zuid heer Baron de Bock 
de Pattere

24 december 1772    493/113v-117

Francis Jan Verhoeven en Jan Simons als voogden over de 3 kinderen van Adriaen van Deursen en 
Maria Verhoeven, met Wijnand Jan Verhoeven als voogd van de 3 kinderen namens hun grootmoeder 
Cornelia Christiaen van der Loo, weduwe Jan Verhoeven
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komende voor de nu nog 2 minderjarige kinderen genaamd Johanna en Catharina van Duersen en Jan 
Adriaen van Wagenberg als man van Adriana van Deursen,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen van Deursen en Cornelia Christiaen van der 
Loo, weduwe Jan Verhoeven

1ste lot - Johanna van Deursen (minderjarig)
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost en west weduwe Adriaen Slots, zuid de heer Storimans, noord de straat
2 - een weiveld, genaamd de Leege weij, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat in den Hoek gelegen,
oost Mattijs van Irsel, west weduwe Aart Verhaegen, zuid het volgende lot, noord Peter Witlox
3 - heiveld, 1/8 deel, in 2  lopen, als voor in de Gommerste straat,
west Gijsbert van Rijswijk, oost Adriaen van de Ven, zuid Jan Piggen, noord een steeg

2de lot - Catharina van Deursen (minderjarig)
1 - akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd den Troost acker, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost een mestweg, west (niet ingevuld), zuid Adriaen Schoenmakers, noord Jan Peter de Ridder
2 - houtbos en weiland, genaamd Peer Janse weij, 2 lopen, als voor t.p. den Hoek,
oost Jan de Kok, west Jan Verhoeven, zuid de steeg, noord de deler van het vorige lot

3de lot - Jan Adriaen van Wagenberg
1 - akkerland, 3 lopen, genaamd Jan Kleijnes acker, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost kinderen Lourens Vermeer, west en noord Jan de Ridder, zuid Jan Willem Verhoeven
2 - akkerland, 4 lopen, als voor t.p. genaamd den Hoek,
oost Adriaen van de Schoor, west Jan Verhoeven, zuid en noord weduwe Aart Verhaegen

10 februari 1773    493/118-121

Gijsbert Peter van Rijswijk, Jan Peter van Rijswijk, Arien Peter van Rijswijk en Arien Simon Priems als 
lasthebber van zijn moeder Maria Peter van Rijswijk, 
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun broer Joost Peter van Rijswijk

1ste lot - Gijsbert Peter van Rijswijk
1 - weiveld, genaamd de Agterste weij, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost Jan Heerkens de oude, west Peter Zeger den ouden, noord pastoor Watering, zuid deler 3de lot
2 - heiveld, 6 lopen, genaamd Klappenschoor, als voor in de Schoorstraat,
e.z. Geert Hendrik Verhoeven, a.z. Jan Marcelisse, e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. de heer Neste
3 - een schuur in voegen, staande bij de huizing in de Slimstraat, die deze deler voor 31 mei 1774 moet 
worden geruimd
4 - heibodem te Tilburg
5 - heibodem te Tilburg

2de lot - Jan Peter van Rijswijk
1 - huis en bakhuis, met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
west deler 4de lot, oost Adriaen Denis Roijmans, noord deler volgende lot, zuid gemene straat

3de lot - Arien Peters van Rijswijk
1 - weiveld, genaamd de Voorste weij, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
b.e. deler vorige lot, oost Jan Vermeer, west kinderen Jan Storimans,
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
b.z. Aart Frank Wagemakers, b.e. een mestweg
3 - akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Aart Frank Wagemakers, a.z. Jan Heerkens, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 11 vat 4 kannen rogge aan het zinnelooshuis te sBosch

4de lot  Maria Peters van Rijswijk, weduwe Simon Priems
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1 - akkerland en weiland, 2 1/2 lopen, genaamd de Koeijweijen, te Udenhout
noord deler vorige lot, zuid Michiel Aart Joosten, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van rentmeester 
Kempenaar
2 - helft in een perceel akkerland, genaamd en Heuvel, in het geheel 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
b.z. deler 2de en 3de lot, noord Jan Storimans, zuid de gemene straat

15 april 1773    493/125-127

Jan van Berkel, weduwnaar Catelijn Jan Aart Marcelisse, te voren weduwe van Jan Mathijs Weijte ter 
eenre,
Adriaen Hendrik Bertens, als man van Maria Adriaen van Irsel en Jan Adriaen van Irsel, zich mede 
sterk makende voor Cornelis Adriaen van Irsel, Adriaen van Irsel, Andries Cornelis Driesse als man van 
Maria Adriaen van Irsel, Adriaen Cornelis Koolen, Mattijs Cornelis Koolen, en Cornelis Pijnenburg als 
man van Engelina Cornelis Koolen, ter andere zijde,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Catelijn Jan Aart Marcelisse

1ste lot - Jan van Berkel
akkerland, 2 lopen, in een stuk akkerland van 4 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. de verkrijger, a.z. een weg, e.e. deler volgende lot, a.e. de straat
belast met jaarlijks de helft in 2 gulden 10 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen in dit 
kwartier
belast met jaarlijks 6 stuivers aan het Melemans gasthuis te sBosch

2de lot - Adriaen Hendrik Bertens, als man van Maria Adriaen van Irsel en Jan Adriaen van Irsel, zich 
mede sterk makende voor Cornelis Adriaen van Irsel, Adriaen van Irsel, Andries Cornelis Driesse als 
man van Maria Adriaen van Irsel, Adriaen Cornelis Koolen, Mattijs Cornelis Koolen, en Cornelis 
Pijnenburg als man van Engelina Cornelis Koolen
akkerlans, 3 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. en e.e. deler 1ste lot,  a.z. kinderen Adriaen Piggen, a.e. (niet ingevuld)

21 juli 1773    493/134-139v

Johannes Brekelmans, Andries de Jong als man van Jenneke Adriaen Brekelmans, Geert Bertens als 
man van Johanna Adriaen Brekelmans,
en Geert Bertens en Adriaen van Huijclom als voogden over Johanna Arien Kruijssen, dochter van 
Adriaen Peter Kruijssen en Maria Adriaen Brekelmans, Francis Adriaen Brekelmans, Nicolaas Adriaen 
Brekelmans, Jan Adriaen Brekelmans, Martinus Peijenburg als man van Adriaentje Adriaen 
Brekelmans, Geert Peter Verhoeven als man van Francijn Adriaen Brekelmans en Anna Maria 
Brekelmans, allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Brekelmans,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Brekelmans

1ste lot - Johannes Adriaen Brekelmans
1 - huis, schuur, schop, bakhuis, met aangelegen weiland en nieuw erf, samen 9 lopen, te Udenhout in 
de Berkhoek
oost Jan Pijnenburg, west Jan van Roessel, zuid kinderen Elias Koolen, noord Adriaen de Beer
belast met jaarlijks uit de nieuwe erve, 9 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 - heibodem te Helvoirt
3 - heibodem te Helvoirt

2de lot - Andries de Jong
1 - de helft in 5 lopen akkerland te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Arien Bertens, west de wederhelft (volgend lot), zuid Francis Brekelmans, noord Jan van Rijswijk
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2 - voorste helft in een beemd genaamd het Kleijn beemdeke, in het geheel 4 lopen, als voor in de 
Brandse steeg,
oost de Brandse steeg, west de mededeler, (volgende lot), zuid Robbert Brekelmans, noord weduwe 
Jan Schapendonk

3de lot - Geert Bertens
1 - achterste helft in 5 lopen akkerland, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost de wederhelft, zuid Thomas Govert van Irsel, noord Jan Embert de Groot, west Francis Adriaen 
Brekelmans
2 - de achterste helft in een beemd genaamd het Kleijn beemdeke, in het geheel 4 lopen, als voor in de 
Brandse steeg,
noord wederhelft, zuid de heer Francis van Baalen, oost Robbert Brekelmans, west weduwe Jan 
Schaependonk

4de lot - Johanna Ariaen Kruijsen (minderjarig)
1 - voorste helft in een weiland, in het geheel 4 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
oost een mestweg, west de wederhelft, zuid Johannes Brekelmans, noord Arien Bertens
2 - weiland genaamd de Voorste Gommelse weij, 2 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost de gemene straat, west Antonij van Irsel, zuid Jan Peter van den Bosch, noord Adriaen Cornelis 
van Irsel
belast met jaarlijks 8 stuivers 1 duit aan het kantoor van rentmeester Abram Verster te sBosch

5de lot - Francis Adriaen Brekelmans
1 - achterste helft in een weiland, in het geheel 4 lopen, te Udenhout in den Berkhoek,
west mededeler vorige lot, west Jan de Groot, zuid Jan van Roessel, noord Geert Bertens en Andries 
de Jong
2 - een weiland genaamd de Agterste Gommelse weij, 3 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
oost Peter van Broekhoven, west Arien Witlox, zuid de gemene straat, noord Andries van den Bosch

6de lot - Nicolaas Adriaen Brekelmans
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Jan Robben, west Francis Brok, zuid een mestweg, noord Elias Grevenbroek
2 - een broekveld, zijnde het voorste Spijkerveldeke, 2 lopen, in het Udenhouts broek achter de 
Groenstraat,
oost Robbert Brekelmans, west Geert Peter Verhoeven, zuid de heer van Baelen, noord Antonij van 
Irsel
3 - de onbedeelde helft in een turfveld, in het geheel 3 lopen, als voor in de Leege reijte,
noord weduwe Peter van Irsel, zuid Jan de Ridder, oost weduwe Jan van Broekhoven, west weduwe 
Adriaen Adriaen van Irsel

7de lot - Jan Adriaen Brekelmans
1 - akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
oost weduwe Jan van Broekhoven, west Aart de Ridder, zuid Hendrik van Geenhoven, noord een 
gemene steeg
2 - akkerland, 1 1/2 lopen als voor in de Zeshoeven,
oost Adriaen de Beer, west kinderen Elias Koolen, zuid een mestweg, noord Jacobus van Rijswijk

8ste lot - Martinus Pijnenburg
1 - akkerland, 7 kwart lopen, te Udenhout op het Winkel, genaamd den Maert akker,
oost een weg, west Jan de Kort, zuid Adriaen van Iersel, noord juffrouw van Keulen
2 - akkerland, 2 1/4 lopen, als voor in de Achthoeven,
oost de armen van Oisterwijk, west Arien Witlox, zuid Martin van Rijswijk, noord Jacobus van Rijswijk
belast met jaarlijks 1 1/2 vat rogge aan de armen van Udenhout
3 - een broekveld, 3 lopen, als voor, t.p. Heijligers Brand,
oost en west Peeter Franken, zuid Arien van Hees, noord (niet ingevuld)
4 - broekveld, 1 lopen, als voor in de Knuttert,
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oost en west Adriaen Cornelis van Irsel, zuid weduwe Adriaen Adriaen van Irsel, noord (niet ingevuld)
5 - uitgeturfd broekveld, genaamd het Segveldeke, als voor in de Leege Reijte,
oost Geert Bertens, west weduwe Adriaen Adriaen van Irsel, zuid Jacobus Verhoeven, noord Jan van 
der Staak
6 - 1/6 deel onbedeeld in een beemd genaamd de Lange beempt, in het geheel 6 lopen, als voor in de 
Brand,
oost Laureijs Verhoeven, west baron de Bock, zuid Willem Piggen, noord de duin

belast met jaarlijks 8 en 9 duiten zijns, genaamd de Meijcijns, te betalen op de hoeve in Biezenmortel 
van Cornelis van Heusden (=Vosselaer)

9de lot - Geert Peter Verhoeven
1 - hooiland te Bezooien
2 - broekveld, genaamd tweede en derde Spijkers veldeke, samen 4 lopen, te Udenhout in het Broek 
achter de Groenstraat,
zuid Klaes Adriaen Brekelmans, noord de heer F. van Baelen, oost Antonij van Irsel, west Robbert 
Brekelmans

10de lot - Anna Maria Adriaen Brekelmans
1 - akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kleijne Mortel,
oost de weg, west kinderen Laurens Vermeer, zuid erfgenamen Laurens Vermeer, zuid erfgenamen 
Wouter van Irsel, noord (niet ingevuld)

13 september 1773    493/139v-144v

Joost van Gorkom als man van Johanna Hendrik van Broekhoven, Geert Peter Verhoeven en Jan 
Nicolaas van Abeelen als voogden over de kinderen van Hendrik van Broekhoven en Maria van 
Abeelen, genaamd Klaas en Jan,
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Hendrik van Broekhoven en Maria Klaas van 
Abeelen

1ste lot - Joost van Gorkom
1 - akkerland te Enschot
2 - akkerland te Berkel
3 - akkerland te Tilburg
4 - akkerland en weiland te Drunen
5 - akkerland, genaamd de Bospat, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
oost de straat, west en zuid Geert van Irsel, noord Hendrik van Laarhoven
6 - akkerland, genaamd de Broekacker, 3 lopen, als voor,
oost Aart Bergmans, west en zuid weduwe Jan Schapendonk, noord kinderen Adriaen van Deursen
7 - schaarbos, 2 lopen, als voor in het Giersbergs broek
oost de lei, west Francois van Baalen, zuid Jan van Irsel, noord kinderen Peter Smits

2de lot - Klaas Hendrik van Broekhoven  (minderjarig)
1 - huis, schuur, schop, met 3 lopen akkerland genaamd den Huijsacker, te Udenhout in de 
Schoorstraat,
e.z. en e.e. Geert van Irsel, a.z. weduwe Mattijs van Irsel, a.e. de straat
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd den voorsten Wijnt-iesacker, als voor,
e.z. weduwe Mattijs van Irsel, a.z. Elias Grevenbroek, e.e. Bartel Frijssen, a.e. Miggiel Pijnenborg
3 - akkerland, 2 lopen, genaamd den Straatacker,
e.z. en e.e. kinderen Huijbert van Giersbergen, a.z. Jacobus Verhoeven, a.e. de straat
4 - akkerland, 5 1/2 lopen, genaamd de Doreweij, als voor,
e.z. en e.e. Jacobus van Gorkom, a.z. de gemene straat, a.e. weduwe Jan Schaependonk en kinderen 
Jan van Broekhoven
5 - akkerland, 4 lopen, genaamd den Duijnacker, als voor aan de Nieuwe Loonse Baan,
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e.z. Klaas Verhoeven, a.z. en e.e. Bartel Freijsen, a.e. de duin
6 - akkerland, 2 lopen, genaamd en gelegen als voor,
oost Klaas Verhoeven, west weduwe Adriaen van Irsel, noord de duin, zuid de nieuwe baan
7 - 1/4 lopen schaarbos, als voor,
oost weduwe Adriaen van Irsel, west Bartel Frijsen, noord de duin, zuid de verkrijger
8 - turfveld, 1 1/2 lopen, als voor,
oost de verkrijger, west weduwe Jan Verhoeven, zuid Jan van Irsel, noord Gommert de Kort
9 - een heiveld, 2 lopen, genaamd het Latbos,
oost de heer pastoor Watrin, west Helena Arien Brekelmans, zuid Adriaen Vermeer, noord Geert van 
Irsel
10 - heiveld, 2 lopen, als voor t.p. genaamd het Leegschoorveldeke,
oost Jan Joordens, west Willem de Backer, zuid en noord weduwe Aart Witlox
11 - turfveld, genaamd de Koeijkamp, 3 lopen, als voor in het Udenhouts broek,
oost weduwe Thomas van Rijswijk, west weduwe Govert van Bavel, zuid Peter Jordens, noord Aart 
Wolfs
12 - turfveld, genaamd den Berkelse beemd, 1/2 lopen,
oost weduwe Adriaen van Doesburg, west kinderen Peter Smits, zuid Steven Burgmans, noord de lei

3de lot - Jan Hendrik van Broekhoven (minderjarig)
niet in Udenhout, maar in Giersbergen

18 oktober 1773    493/145v-146v

Joost van Gorkom als man van Johanna Hendrik van Broekhoven, Geert Peter Verhoeven en Jan 
Nicolaas van Abeelen als voogden over Klaas en Jan Hendrik van Broekhoven, kinderen van Hendrik 
van Broekhoven en Maria Nicolaas van Abeelen hebben op 13 september jl. een erfdeling gemaakt.
Daarna bleek dat op diverse percelen uit het tweede lot lasten berusten die niet in de deling zijn 
opgenomen:
1ste perceel belast met jaarlijks 3 gulden 15 stuivers aan het kantoor van de heer Tengnagel te sBosch
1ste perceel belast met jaarlijks 10 kannen rogge aan de armen van Udenhout
10de perceel belast met jaarlijks 1 stuiver 14 penningen in een meerdere cijns aan de gezworenen van 
Tilburg
12de perceel belast met jaarlijks 2 stuivers 12 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
12de perceel belast met jaarlijks 12 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Zij besluiten conform de afspraak deze lasten gedrieën te delen

1 december 1773    493/150v-155v

Willem van den Breekel als man van Johanna Arnout van de Ven, Jan Arnout van de Ven, Lambert 
Willem van de Zande en Anthonij Jan van Roessel als voogden over de kinderen van wijlen Willem van 
Roessel en Elizabet Arnout van de Ven, genaamd Johannes en Arnoud,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Martijn(sic) Peter Schijven weduwe Arnoud van de Ven
1ste lot - Willem van den Breekel
Alles in Oisterwijk

2de lot - Johannes en Arnout van Roessel (minderjarig)
1 - akkerland, te Udenhout in Brabants hoek, 1 1/2 lopen,
e.z. Jan de Cort, a.z. Peter Brekelmans, e.e. gemene straat, a.e. Jan van Strijthoven
belast met jaarlijks onbekend (samen met het tweede perceel)
2 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan van Strijthoven, a.z. Francis van Irsel, e.e. Jan de Cort, a.e. de gemene straat
3 - weiland, als voor, 1 1/2 lopen,
e.z. Jan van Strijdhoven, a.z. (niet ingevuld), e.e. Francis van Irsel, a.e. (niet ingevuld)
4 - heiveld, als voor,
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e.z. Jan de Kok, a.z. Marcelis van Hees, e.e. Peter Brekelmans, a.e. de gemene hei
5 - akkerland te Helvoirt
6 - hooiveld te Waalwijk
7 - akkerland te Haaren
8 - akkerland te Oisterwijk

3de lot -
niets in Udenhout

23 december 1773    493/156-158

Adriaen Geert Vugts, Jan van Strijthoven als man van Maria Geert Vugts en Marcelis Joost van Hees 
als man van Anneke Geert Vugts,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Geert Vugts, hun zwager en broer

1ste lot - Adriaen Geert Vugts
huis, schuur, schop met 3/4 lopen land daaraangelegen, te Udenhout op het Winkel,
b.z. Jan de Cort, e.e. Catarina van Ceulen, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 16 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch

2de lot - Jan van Strijthoven
akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adam Smolders, a.z. Adriaen Vermeer, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan Pieter van Pelt te sBosch

3de lot - Marcelis Joost van Hees
een weiveld, als voor, te Udenhout op het Winkel, 3 lopen, genaamd de Nieuw erve
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant

11 juni 1774    493/165v-168

Anthonij Matthias Suijskens, te sBosch als voogd over de dochter van de heer Johannes van Keulen 
verhuurt aan Arnoldus van den Boer, wonende te Udenhout
een hoeve, bestaande uit een huis, schuur, schop schaapskooi, varkenskooi, te Udenhout op het 
Winkel,
een akker genaamd den Huijsacker, 10 lopen
teulland genaamd den Hooghoutse akker, 36 lopen
teulland, genaamd den Maartacker, 8 1/2 lopen
teulland en weiland, 9 1/2 lopen
een weiland, genaamd de Nieuwe weij, 6 lopen
samen groot 70 lopen

een broekveld genaamd de Koeijweij, 7 1/2 lopen, de huurder mag deze wei met een brede dam 
bepoten

de helft in 5 heibodems in de Helvoirtse heide, te verdelen met Nicolaas van Irsel, ook een hoevenaar

voor een periode van 10 jaar

jaarlijks te betalen 250 gulden

verdere bepalingen niet overgenomen
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8 oktober 1774    493/179-181

Peter Jan Witlox als man van Maria van Broekhoven, voor de ene helft
Adriaen van Broekhooven, Cornelis van Broekhoven, en Peter Adriaen Brekelmans en Peter van de 
Voort als voogden over de kinderen van wijlen Jan van Broekhoven verwekt bij Adriaentje Huijbert van 
Laarhooven, genaamd Josijna, Maria en Johannes, voor de andere helft,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Helena Jan Meijs, eerder weduwe van Bastiaen van 
Broekhoven, broer van de eerste comparant en oom van de overige comparanten

1ste lot - Peter Jan Witlox.
1 - Helvoirt
2 - westwaartse helft tot op de helft van de sloot in een stuk weiveld, in het geheel 4 lopen, te Udenhout 
t.p. de Zandkant,
e.z. en e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.z. de oostwaartse helft, a.e. de waterloop
3 - broekveld, 2 lopen, als voor bij de Houtse straat,
e.z. erfgenamen Adriaen van Doesburg, e.e. prins van Zultzbach, voorts onbekend

2de lot - kinderen van Jan van Broekhoven en Adriaentje Huijbert van Laarhooven
1 - Helvoirt
2 - akkerland 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
b.z. en e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.e. Peter van Heeswijk
3 - oostwaartse helft tot op de helft van de sloot in een stuk weiveld, in het geheel 4 lopen, te Udenhout 
t.p. de Zandkant,
e.z. en e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.z. de westwaartse helft, a.e. de waterloop

17 oktober 1774    493/181v-183v

Adriaen Cornelis van Broekhoven, en Peter Adriaen Brekelmans en Peter van de Voort als voogden 
over de kinderen van wijlen Jan van Broekhoven verwekt bij Adriaentje Huijbert van Laarhooven, 
genaamd Josijna, Maria en Johannes,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Helena Jan Meijs laatst weduwe van Hendrik Smolders, 
te voren van hun oom Bastiaen van Broekhooven

1ste lot - Adriaen en Cornelis van Broekhooven
te Helvoirt

2de lot - Josijna, Maria en Johannes van Broekhoven (minderjarig)
1 -  akkerland 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
b.z. en e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.e. Peter van Heeswijk
3 - oostwaartse helft tot op de helft van de sloot in een stuk weiveld, in het geheel 4 lopen, te Udenhout 
t.p. de Zandkant,
e.z. en e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.z. de westwaartse helft, a.e. de waterloop

18 oktober 1774    493/183v-186

Aart Arien Bergmans als man van Maria van Laarhoove, Jacobus Cornelis van Laarhooven en Hendrik 
Peter Heijmans als man van Catelijn Cornelis van Laarhooven (Henricus is absent en wordt vervangen 
door zijn zoon Peter)
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun broer Hendrik Cornelis van Laarhoven

1ste lot - Aart Arien Bergmans
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
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oost A. Brekelmans, west kinderen Jan van Broekhoven, zuid de verkrijger, noord (niet ingevuld)
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor
oost de gemene straat, zuid Jacobus van Gorkom, west en noord Bartel Freijsen
3 - heiveld, 2 lopen, als voor,
oost Joost van Irsel, west Adriaen Verhoeven, zuid Heijliger Verhoeven, noord een gemene steeg
4 - de helft in de helft in een halve morgen hooiland te Oud-Heusden

2de lot - Jacobus Cornelis van Laarhoven
1 - 5 lopen akkerland, te Udenhout aan de Zandkant,
oost en zuid de heer Petrus van Berkel, west en noord de verkrijger

3de lot - Hendrik Peter Heijmans
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, 
oost en est de heer Petrus van Berkel, zuid J. van Laarhoven, nood gemene baan
2 - weiland, 3 lopen, als voor,
oost en zuid de heer Petrus van Berkel, west en noord J. van Laarhoven
3 - schaarbos, 1 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost (niet ingevuld), west Klaas Verhoeven, zuid Arien Bertens, noord Francis Willems
4 - akkerland, 1 3/4 lopen, als voor,
oost kinderen Cornelis Martens, west Michiel Koolen, zuid kinderen Adriaen Vermelis, noord een steeg
5 - hooiland de Oud-Heusden

10 maart 1775    493/189v-191v

De armmeester van Oisterwijk verhuurt aan Gojaard de Jong te Udenhout een hoeve, te Udenhout in 
de Kleine Mortel

4 april 1775    493/194-196v

Adriaen Jan van Broekhoven en Cornelis Jan van Broekhoven, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders Jan Adriaen van Broekhoven en Josijna Peter Vermeer, en van Helene 
Jan Meijs, laatst weduwe van Hendrik Smolders, en daarvoor van Bastiaen van Broekhoven

1ste lot - Adriaen Jan van Broekhoven
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. en e.e. Peter Daandels, a.z. Peter van de Pas, a.e. Miggiel van de Ven
2 - weiland, 3 lopen, als voor bij de Zandkant, 
b.z. Michiel van de Ven, e.e. Peter Daandels, a.e. weduwe Joost van Rijswijk
3 - weiland, 5 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Peter Vermeer, a.z. Willem Adriaen van Irsel, e.e. Jacobus Meijs, a.e. Peter Witlox
4 - westwaartse helft in akkerland, in het geheel 6 lopen, te Helvoirt

2de lot - Cornelis Jan van Broekhoven
1 - akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
e.z. Klaas Hendrik van Broekhoven, a.z. Aart Bergmans, en van de kinderen van Cornelis Pijnenburg 
tot aan de kinderen van Adriaen Brekelmans
2 - weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. en e.e. Klaas Hendrik van Broekhoven, a.e. de straat
3 - houtveld, 1 lopen, als voor t.p. het Leegschoor,
e.z. erfgenamen weduwe Aer(t?) Dolke, a.z. Willem Couwenberg, e.e. kinderen Peter Verhoeven, a.e. 
Aart Bergmans
4 - voorste helft in 6 lopen beemd, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Jan de Lepper, a.z. weduwe Cornelis van de Wiel, e.e. Peter Witlox, a.e. de heer Lenards
5 - akkerland te Berkel
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6 - nieuw erf te Berkel

6 april 1775    493/196v-201

Adriaen Jan Verhoeven als man van Maria Cornelis Vermeer voor de ene helft,
Cornelis Huijbert van Laarhoven voor hemzelf en voor Adriaen Gojaart van den Bijgaert als voogden 
over de 3 kinderen van Adriaen Gojaart van den Bijgaart en Anna Maria Huijbert van Laarhoven, 
genaamd Cornelis, Gojaart en Johanna,
Hendrien Huijbert van Laarhoven, en nogmaals Cornelis Huijbert van Laarhoven voor Peter van de 
Voort als man van Adriaentje Huijbert van Laarhoven, samen voor de andere helft
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Marten Priems weduwnaar van Jenneke Huijbert van 
Laarhoven

1ste lot – Adriaen Jan Verhoeven
1 – huis, schuur, schop en bakhuis, met aangelegen erf, in het geheel 16 lopen, te Udenhout aan de 
Zandkant,
e.z. de heer Petrus van Berkel, a.z. Cornelis van Heusden, e.e. juffrouw Snel, a.e. de baan
2 – broekveld, genaamd de Leijbeemd, 1 lopen, als voor,
e.z. heer Petrus van Berkel, a.z. en b.e. Jacobus van Laarhoven
3 – broekveld, deels opgeribd en deel waterpoel, genaamd de Beeste veldekens, als voor,
e.z. Gerrit van de Zande, a.z. kind van de heer Van Keulen, b.e. Jacobus van Laarhoven
4 – broekveld, genaamd Wolfsbeemd, 2 lopen, als voor,
e.z. Peter van Irsel, a.z. Nicolaas van de Pas, e.e. Adriaen Vermeer, a.e. Willem Blonket no:ux:
5 – heiveld, genaamd de Hel of Heijdries, 7 lopen, als voor,
e.z. de Bosbaan, a.z. weduwe Ophorst en Andries van den Bosch, e.e. Jan van der Schoot, a.e. 
juffrouw Snel
belast met jaarlijks een pacht van 6 gulden aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
6 – akkerland, genaamd Berkhof, 4 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Daniel van Zon, e.e. kind van Van Keulen, a.e. de gemene straat
7 – nieuw erf, 4 lopen, als voor, bij Brabants hoek,
e.z. de verkrijger, a.z. en b.e. de gemeint
8 – hei en weiland, 3 lopen, te Helvoirt
9 – hei en weiland te Helvoirt

2de lot - Cornelis Huijbert van Laarhoven voor hemzelf en voor Adriaen Gojaart van den Bijgaert als 
voogden over de 3 kinderen van Adriaen Gojaart van den Bijgaart en Anna Maria Huijbert van 
Laarhoven, genaamd Cornelis, Gojaart en Johanna,
Hendrien Huijbert van Laarhoven, en nogmaals Cornelis Huijbert van Laarhoven voor Peter van de 
Voort als man van Adriaentje Huijbert van Laarhoven
1 – broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, naast de Beeste veldekens,
e.z. mededeler, a.z. kind van Van Keulen, e.e. Jacobus van Laarhoven, a.e. Jan de Lepper
2 – broekveld, genaamd de Koeijweij, 3 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Jan van Irsel, a.z. weduwe Cornelis van de Wiel, e.e. de lei, a.e. Steeven Burgmans
3 – broekveld, 4 lopen, met de heg aan de noordzijde, genaamd het Langveldeke, als voor,
e.z. Willem van Irsel, a.z. (niet ingevuld), e.e. Peter van Berkel, a.e. kinderen Adriaen Olijslagers
4 – land en weiland, 3 ½ lopen, als voor bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. en e.e. Andries van den Bosch, a.z. armen van Oisterwijk, a.e. Nicolaas Verhoeven
5 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Steeven Burgmans, a.z. kinderen Laurens van Rijswijk, e.e. Pieter van Irsel, a.e. de armen van 
Oisterwijk
6 – broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. baron van Dopff, a.z. Elias van Grevenbroek, e.e. weduwe Peter van Irsel, a.e. Marten van Rijswijk
7 – akkerland, te Berkel
8 – idem
9 – nieuw erf te Berkel
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19 april 1775    493/206v-209v

Cornelis Huijbert van Laarhoven voor hemzelf en voor Adriaen Gojaart van den Bijgaert als voogden 
over de 3 kinderen van Adriaen Gojaart van den Bijgaart en Anna Maria Huijbert van Laarhoven, 
genaamd Cornelis, Gojaart en Johanna,
Hendrien Huijbert van Laarhoven, en nogmaals Cornelis Huijbert van Laarhoven voor Peter van de 
Voort als man van Adriaentje Huijbert van Laarhoven
Maken een erfdeling van de hun aanbedeelde goederen van Marten Priems weduwnaar van Jenneken 
Huijbert van Laarhoven

1ste lot – Cornelis Huijbert van Laarhoven
1 – broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. baron van Dopff, a.z. Elias van Grevenbroek, e.e. weduwe Peter van Irsel, a.e. Marten van Rijswijk
2 – akkerland te Berkel

2de lot – Cornelis, Gojaard en Johanna Adriaen van den Bijgaart (minderjarig)
1 – onbedeelde helft in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, naast de Beeste 
veldekens,
e.z. Adriaen Jan Verhoeven, a.z. kind van Van Keulen, e.e. Jacobus van Laarhoven, a.e. Jan de 
Lepper
2 – broekveld, 4 lopen, met de heg aan de noordzijde, genaamd het Langveldeke, als voor, in het 
Giersbergs broek,
e.z. Willem van Irsel, a.z. (niet ingevuld), e.e. Peter van Berkel, a.e. kinderen Adriaen Olijslagers
3 – akkerland, 1 lopen, als voor bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. Steeven Burgmans, a.z. kinderen Lourens van Rijswijk, e.e. Pieter van Irsel, a.e. armen van 
Oisterwijk

3de lot – Hendrien Huijbert van Laarhoven
1 – onbedeelde helft in een broekveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, naast de Beeste 
veldekens,
e.z. Adriaen Jan Verhoeven, a.z. kind van Van Keulen, e.e. Jacobus van Laarhoven, a.e. Jan de 
Lepper
2 – akkerland te Berkel
3 – nieuw erf te Berkel

4de lot – Peter van de Voort
1 – broekveld, genaamd de Koeijweij, 3 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Jan van Irsel, a.z. weduwe Cornelis van de Wiel, e.e. de lei, a.e. Steeven Burgmans
2 – land en weiland, 3 ½ lopen, als voor bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. en e.e. Andries van den Bosch, a.z. armen van Oisterwijk, a.e. Nicolaas Verhoeven

28 april 1775    493/211v-212

Willemina Willem de Ridder, weduwe Peter van Vugt, wonende te Udenhout, geeft aan haar 
schoonzoon Laurens van Esch, man van Maria van Vugt, en Jacobus van Vugt en Anna van Vugt de 
tocht en het recht van tocht op alle roerende en onroerende goederen die zij van haar man verkregen 
heeft na diens overlijden.

28 april 1775    493/212-212v

Laurens van Esch, man van Maria van Vugt, wonende te Helvoirt, Jacobus van Vugt te Tilburg en Anna 
van Vugt te Udenhout, transporteren aan hun moeder Willemina Willem de Ridder de tocht en het recht 
op tocht van alle roerende en onroerende goederen die zijn vandaag van haar gekregen hebben, 

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



voor de som van 75 gulden

14 mei 1775    493/215-216

Maria Steven Span weduwe Jan Adriaen Joordens, wonende te Udenhout, machtigt Jan Antonij 
Broeren om namens haar te schenken aan Peter Adriaen Joordens
Een weiveld genaamd de Biesweijde, 3 lopen, te Udenhout 
b.z. en e.e. weduwe Jan Adriaen Schapendonk, a.e. een erfsteeg

en nog wat roerende goederen

28 juni 1775    493/217-222v

Emmert van de Voort als man van Adriaentje van Irsel, Gerrit Cornelis van Irsel, Adriaen Truure als 
man van Willemijn van Irsel, en Adriaen Lommers als man van Maria van Irsel, 
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis van Irsel en Maria van Broekhoven

1ste lot – Geert Cornelis van Irsel
1 – schop, bakhuis en noordwaartse helft in een varkenskooi en de noordwaartse helft in een schuur, 
met de oostwaartse helft in een weiland, met de helft van het voorhoofd op in het geheel 5 lopen, te 
Udenhout in Biezenmortel
e.z. de gemene straat, a.z. Klaas van Irsel, b.e. Adriaen Willem van Irsel
2 – akkerland, genaamd den Hogen acker, 2 lopen, als voor,
e.z. Willem van Irsel, a.z. Geert Peter Verhoeven, e.e. Gommert Kuijpers, a.e. Johannes de Weert
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heer Scheffers te sBosch
3 – zuidwaartse helft in akkerland, in het geheel 4 lopen, genaamd de Nijweij, als voor,
zuid Jan Miggiel Koolen, noord Geert Stoeldraijers, oost de heer Weijgaerts, west weduwe Adriaen van 
Irsel
4 – akkerland, 2 lopen, genaamd den Heijacker, als voor,
e.z. de gemene straat, a.z. Emmert van de Voort, e.e. Adriaen van Rijswijk, a.e. de heer Weijgaerts
belast met jaarlijks 12 vaten rogge in een meerdere pacht van 10 ½ mud aan de heer advocaat Smits te 
sBosch (samen met het 6de perceel)
5 – de helft in een heibodem in de Helvoirtse heide
6 – akkerland te Helvoirt

2de lot – Emmert van de Voort
1 – huis, de zuidwaartse helft in een schuur en in de varkenskooi, met de westwaartse helft  in een 
aangelegen weiland, in het geheel 5 lopen, met de helft van het voorhoofd om te kunnen bepoten, te 
Udenhout in de Biezenmortel,
b.z. weduwe Adriaen Willem van Irsel, e.e. Klaas van Irsel, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan het kantoor van rentmeester Tengnagel
2 – noordwaartse helft in een akkerland, in het geheel 4 lopen, genaamd de Nijweij, als voor,
e.z. Geert Cornelis Stoeldraijers, a.z. en e.e. weduwe Adriaen van Irsel, a.e. de gemene straat
3 – akkerland, 3 lopen, genaamd de Heijacker, als voor,
e.z. Jacob Scheijven, a.z. Gerrit Cornelis van Irsel, e.e. de lei, a.e. de heer Weijgaerts
belast met jaarlijks 12 vaten rogge in een meerdere pacht van 10 ½ mud rogge aan de heer advocaat 
Smits te sBosch (ook uit het 4de perceel)
4 – akkerland, 1 lopen, te Helvoirt
5 – helft heibodem in de Helvoirtse heide

3de lot – Adriaen Truure
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Hendrik Sijmons, e.e. weduwe Govert Ophorst, a.e. kinderen Jan 
Brekelmans
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belast met jaarlijks 3 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht van 41 gulden aan het geefhuis te 
sBosch
2 – weiveld, 2 lopen, als voor,
b.z. Peter Daendels, e.e. Adriaen Lommers e.a., a.e. de lei
3 – broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. de heer van Balen, a.z. Geert Cornelis Verhoeven, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. weduwe Gerrit 
Witlox
4 – akkerland te Helvoirt
5 – akkerland te Helvoirt
6 – akkerland te Helvoirt

uit het 2de, 4de, 5de en 6de perceel een last van jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht van 10 ½ 
mud rogge aan de heer advocaat Smits

4de lot – Adriaen Lommers
1 – akkerland, 3 kwartier lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. weduwe Peter van de Pasch, a.z. Wijnant Verhoeven, e.e. kinderen Peter Jacob Willems, a.e. 
weduwe heer Weijgaerts
2 – broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. generaal van Dopff, a.z. de gemene lei, e.e. Cornelis van Heusden, a.e. Klaas van de Pasch
3 – akkerland te Helvoirt
4 – akkerland te Helvoirt
5 – akkerland te Helvoirt
6 – akkerland te Helvoirt
7 – akkerland te Helvoirt
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