
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer  495 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
mei 1781 - mei 1785
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. 

9 februari 1782    495/15v-18

Peter Adam Smolders, Peternella Adam Smolders, kinderen van wijlen Adam Smolders en Josijna 
Joost Witlox, en Ida Peter van de Ven, weduwe van Francis van der Gouw, dochter van Josijna Joost 
Witlox in een eerder huwelijk verwekt uit Peter van de Ven, maken een erfdeling

1ste lot - Peter Adam Smolders
alles te Helvoirt

2de lot - Pieternella Adam Smolders
1 - onbedeelde helft in een huizing en schop met aangelegen erf in het geheel 1 1/2 lopen, te Udenhout 
t.p. het Winkel, 
oost, west en noord Jan van Strijthoven, zuid de gemeint
belast met jaarlijks de helft in 4 vaten rogge aan het manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 17 1/2 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
2 - akkerland, 3/4 lopen, als voor,
west Jan van Strijthoven, noord en oost de gemeint, zuid weduwe Hendrik de Kort
belast met jaarlijks 1/2 vat boekweit aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks 1 gulden aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch

3de lot - Ida Peter van de Ven, weduwe Francis van der Gouw
1 - onbedeelde helft in een huizing en schop met aangelegen erf, in het geheel 1 1/2 lopen, te 
Udenhout t.p. het Winkel,
belast met jaarlijks de helft in 4 vaten rogge aan het manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks de helft in 17 1/2 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier

20 april 1782    495/19-24v

Cornelis Bergmans, Adriaen Bergmans, Johannes Bergmans en Teunis van der Velde als man van 
Maria Bergmans, allen kinderen van Aart Adriaen Bergmans en Maria Cornelis van Laarhoven, maken 
een erfdeling

1ste lot - Cornelis Bergmans
1 - akkerland, genaamd den Broekacker, 10 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
oost en zuid weduwe Jan Adriaen Schaependonk, west Joost Jacobus van Gorkom, noord een steeg
2 - akkerland, 3 lopen, als voor,
oost de straat, west Nicolaas Jan Verhoeven., zuid Joost Jacobus van Gorkom, noord Bartel Frijse
3 - akkerland, 1 lopen, als voor, t.p. de Knaperije
oost en zuid Jan Adriaen Brekelmans, west heer Jacobus Watrin, noord de nieuwe baan
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen aan het heilige geest te sBosch
4 - weiland, genaamd de Leege weij, 4 lopen, als voor, t.p. de Schoorstraat,
oost een mededeler, west Jan Willem Verhoeven, zuid kinderen Peter Elisse, noord een steeg
5 - broekveld, genaamd het Agterste Honsveldeke, 4 lopen, t.p. als voor,
oost Nicolaas Hendrik van Broekhoven, west weduwe Jan Adriaen Schapendonk, zuid kinderen Peter 
Elisse, noord weduwe Jan Arien van Irsel
6 - akkerland en heide, 3 lopen, als voor,
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oost Jan de Ridder e.a., west Heijliger Peter Verhoeven, zuid Adriaen Jan Verhoeven, noord een steeg
7 - de onbedeelde helft in een houtbos, waarvan de wederhelft aan Tunis van der Velde komt, als voor, 
t.p. het Eijndeke, 3 lopen,
oost Willem Cornelis Hamers, west Antonij Hendrik van Irsel, zuid de straat, noord Jacobus Bucken
belast met jaarlijks de helft in 1/3 deel van 30 stuivers min een duit cijns aan het bisschoppelijk kantoor 
te sBosch
8 - akkerland, te Berkel
9 - hooiland te Oud-Heusden

2de lot - Adriaen Bergmans
1 - akkerland, genaamd den Gastacker, 2 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
oost Joost van Gorkom, west en noord Arnoldus Smolders, zuid de gemene straat
2 - akkerland, genaamd den Straatacker, 5 lopen, als voor,
oost Joost van Gorkom, west en noord Arnoldus Smulders, zuid de gemene straat
3 - een broekveld, zowel weiland als heide, genaamd den Beemd, 4 a 5 lopen, als voor,
oost en west Peter Joordens, zuid (niet ingevuld), noord Willem Hamers
4 - weiland, genaamd de Nieuwe weij, 5 lopen, als voor
oost Nicolaas van Broekhoven, west weduwe Jan Schapendonk, nood Jan de Ridder, zuid Teunis van 
der Velden
5 - akkerland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
oost Johannes van den Hooven, west weduwe Adriaan Krijsse, zuid Adriaen Verhoeven, noord Jan van 
Rijswijk
6 - houtbos, genaamd het Paradijs, 3 lopen, als voor, bij de Asschense steeg,
oost heer de Bock, zuid Aard de Ridder, west Jan Robben, noord juffrouw M.M. van Beugen
7 - hooiland te Oud-Heusden

3de lot - Johannes Bergmans
1 - een nieuw huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 9 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
oost Cornelis Peter Vermeer, west Jan Verhoeven, zuid de gemene straat, noord Teunis van der 
Velden
2 - weiland en heide, genaamd de Agterste weij, 4 lopen, als voor,
oost weduwe Jan van Irsel, west Jan Peter Elissen, noord Cornelis Vermeer, zuid kinderen Adriaen 
Schapendonk
3 - akkerland, 6 lopen, genaamd aan de Buundsteeg, als voor,
oost Teunis van der Velde, west Adriaen Vermeer, zuid Joost Jacobus van Gorkom, noord Peter 
Joordens
4 - broekveld, zowel weiland als heide, 3 lopen, genaamd het Kleijn Beemdeke, als voor,
oost Jan Brekelmans, west heer Jacobus Watrin, zuid Jan Adriaen Bertens, noord Arnoldus Smolders
5 - heide, genaamd de Hesseldonk, 2 lopen, als voor,
oost (niet ingevuld), west heer Jacobus Watrin, zuid (niet ingevuld), noord Joost van Irsel
6 - hooiland te Bezooijen
7 - heibodem in de Drunense heide

4de lot - Teunis van der Velde
1 - huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelegen erf, 8 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
oost Johannes Bergmans, west Adriaen Vermeer e.a., zuid de straat, noord Willem Cornelis Hamers
2 - weiland genaamd Schoonis bosch, als voor,
oost een steeg, west weduwe Jan Adriaen Schapendonk, zuid de straat, noord Adriaen Bergmans
3 - weiland, 3 lopen, als voor aan de Buuntsteeg,
oost de steeg, west heer Jacobus Watrin, zuid Johannes Bergmans, noord Gerrit Cornelis van Irsel
4 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Schoorstraat,
oost Elias van Grevenbroek, west Bartel Frijsen, zuid Nicolaas van Broekhoven, noord de straat
5 - heiveld, 5 lopen, als voor
oost Arnoldus Smolders, west Joost Jacobus van Gorkom, zuid Jan Adriaen Bertens, noord heer 
Jacobus Watrin
6 - broekveld, genaamd den Koeijkamp, 1 lopen, als voor,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



oost Bartel Vrijse, west weduwe Jan Adriaen Schapendonk, zuid erfgenamen Arien van Abeele, noord 
weduwe Jacobus van Rijswijk
7 - onbedeelde helft in een houtbos, waarvan de wederhelft toebehoord aan Cornelis Bergmans, als 
voor, t.p. het Eijndeke, in het geheel 3 lopen,
oost Willem Cornelis Hamers, west Antonij Hendrik van Irsel, zuid de straat, noord Jacobus Bucken
belast met jaarlijks de helft in 1/3 deel in 30 stuivers min een duit cijns aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
8 - hooiland te Bezooijen
belast met jaarlijks 4 duiten aan de heer van Bezooijen
9 - heibodem in de Drunense heide
10 - heibodem te Helvoirt

9 juli 1782    495/35v-37

Nicolaas van der Schoot wonende te Udenhout verkoopt aan heer Lucas van Engelen, voor en in naam 
van mejuffrouw Maria Mechtildis van Beugen, wonende te Vught,
een huis, schuur, schop, paardenstal en schaapskooi, met aangelegen hof en weiland, 5 a 6 lopen, te 
Udenhout op de Molenstraat,
item akkerland, 5 lopen, als voor
item akkerland, 1 lopen, als voor
item akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd Korte Stucken, als voor
item akkerland, 5 1/2 lopen, als voor
en verder wat de verkoper nog aan vaste goederen bezit.
Dit alles voor de som van 1900 gulden te betalen in zeeuwse rijksdaalders van 52 stuivers.
Te transporteren binnen 6 weken na dato dezes.

9 juli 1782    495/37-37v

Cornelis van Loon, inwoner van Udenhout doet handlichting t.b.v. zijn schuldeisers, van
de noordwaartse 1/3 deel in een huis en hof aan de Kruisstraat, te Udenhout,
e.z. Jan van der Sterre, a.z. Reijnier Bouwens, strekkende van de straat tot achter aan het volgend 
perceel
een erf, 1/2 lopen, als voor, achter het voorschreven perceel,
e.z. weduwe Gelings Schalcks, a.z. Jan Robbe, e.e. het voors. perceel, a.e. de kerkweg
Hij stemt ermee in dat deze percelen publiek worden verkocht om zijn schulden te lossen

23 juli 1782    495/40-48v

Cornelis Burgmans, Adriaen Burgmans, Francis Burgmans, Laurens Jacobus Verhoeven weduwnaar 
van Maria Burgmans (de tocht) en zijn drie kinderen (het erfrecht) genaamd Jacobus Willemina en 
Adriaentje maken een erfdeling van de nalatenschap van Steven Burgmans en Adriaentje Peter 
Vermeer

1ste lot - Cornelis Steven Burgmans

1 - huis, schuur en schop met aangelegen erf, 4 a 5 lopen, (zijnde de helft in de huisakker), te 
Udenhout in de Groenstraat, in 1780 opnieuw opgetimmerd,
e.z. Adriaen Burgmans, a.z. Geert Hendrik Bertens, e.e. de Groenstraat, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 2 gulden 18 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 - akkerland, 3 lopen, als voor,
zuid Laurens van Roessel, noord de heer baron de Bock, oost weduwe Nicolaas Verhoeven, west 
Pieter Marcelisse
3 - akkerland, 5 lopen, als voor in de Kleijnen Mortel,
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wet Geert Hendrik Bertens, oost Jenne Maria Witlox, een kerkpad tussen beide, zuid de armen van 
Oisterwijk, noord de gemene straat
belast met jaarlijks 10 stuivers 7 duiten cijns te betalen op 1 mei op de hoeve in Biezenmortel van de 
heer van Hanswijk (=Vosselaer)
4 - akkerland, 3 1/2 lopen, als voor,
noord Robbert Brekelmans, zuid Adriaan Verhoeven, oost en west de armen van Oisterwijk
5 - een weiveld, 7 lopen, genaamd de Iversen weij, als voor aan het Eijndeke,
noord Catrina van Ceulen, zuid Adriaen van Rijswijk e.a., west heer Arnoldus van Irsel, oost een 
gemene straat
6 - broek- of straaiselveld, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost Arien van Rijswijk, west Adriaen Burgmans, zuid Laurens van Roessel, noord heer baron de Bok 
de Pattere 
belast met jaarlijks 11 stuivers in een meerdere cijns van 22 stuivers aan het kantoor der 
bisschoppelijke goederen te sBosch
7 - broekveld, 4 lopen, genaamd den Grooten Horst, als voor bij de Brandse steeg,
zuid Jan Raijmakers, noord Andries van Rijswijk, west Aart Couwenberg, oost een gemene steeg
8 - heide, genaamd de Heijstreep, 3 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
west Francis Robbe, oost kinderen Adriaan Vugts, zuid de straat, noord de Giersbergse steeg
9 - heide te Helvoirt
10 - heide te Drunen
11 - hooiland te Cromvoirt
12 - turfveld, 1 lopen, te Udenhout in de Leege Reijte,
noord Wouter Aarts, oost Elias van Grevenbroek, zuid Laurijs Verhoeven, noord Jan van Broekhoven

2de lot - Adriaen Steven Burgmans
1 - huis, schuur en schop met aangelegen erf, 4 a 5 lopen (zijnde de helft van de huisakker), te 
Udenhout in de Groenstraat,
noord Antonij van Irsel, zuid Cornelis Burgmans, oost gemene weg, west de Groenstraat
2 - akkerland, 4 lopen, genaamd den Brem, als voor,
west Laurens van Roessel, oost Cornelis Koolen, noord Jan Raijmakers, zuid kinderen Thomas van 
Irsel
3 - akkerland, 1 lopen, genaamd de Stelt, als voor,
oost Jan Raijmakers, west Robbert Brekelmans, noord de verkrijger, zuid Laurens van Roessel
4 - akkerland, 6 a 7 lopen, als voor in de Kleijnen Mortel,
noord Cornelis Koolen, zuid Robbert Brekelmans, oost en west de armen van Oisterwijk
5 - weiland, 4 lopen, genaamd den Bremhorst, als voor aan het Eijndeke,
noord en oost Gijsbert van Rijswijk, zuid Jan van Rijswijk, west de gemene straat
6 - weiland, 1 lopen, genaamd de Osse weijde, als voor,
noord weduwe Nicolaas Verhoeven, zuid heer Watrin, west Robbert Brekelmans, oost Maria Coolen
7 - weiland, 3 lopen, genaamd de Beemdekens, als voor aan de Groenstraat,
noord Jan Robbe, zuid Cornelis Burgmans, oost heer baron de Bock de Pattere, west Laurens van 
Roessel
belast met jaarlijks 11 stuivers in een meerdere cijns van 22 stuivers aan het kantoor der 
bisschoppelijke goederen te sBosch
8 - hei- of straaiselveld, 6 lopen, genaamd de Groote Reijd, als voor bij de Giersbergse steeg,
west Jan Vermeer, oost Daniel van Zon, zuid de verkrijger, noord de steeg
9 - een broek- of straaiselveld, genaamd de kleijne Reijd, 2 lopen, als voor,
west Jan Vermeer, oost Daniel van Zon, zuid Jan de Lepper, noord de verkrijger
10 - een straaiselveld, genaamd de Snijder, 3 lopen, als voor ten einde de Asschotse steeg,
noord de verkrijger van het laatste lot, zuid Nicolaas van Irsel, oost Joost van Irsel, west Adriaen 
Lemmens(?)
11 - heibodem te Helvoirt
12 - heibodem te Helvoirt
13 - hooiland te Cromvoirt

3de lot - Francis Steven Burgmans
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1 - huis, schuur en schop met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
noord Arnoldus Vugts, zuid en west Klaas van Broekhoven, oost de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armen van Udenhout
2 - akkerland en weiland, 8 a 9 lopen, genaamd den Osse acker, en Osse weijde, als voor,
oost Adriaen Nicolaas van Broekhoven, west weduwe Adriaen Kruijsse, zuid de straat, noord weduwe 
Laurens Hendriks
3 - akkerland, 6 lopen, genaamd de Lange Rugge, en Korte Stucke, als voor over de straat,
oost Jan Teurlings, west de verkrijger, zuid weduwe Jacobus Verhoeven, noord Anna Maria Verhoeven
4 - akkerland, genaamd den Hoogen acker, 4 lopen, als voor bij de Kuijl,
west juffrouw M.M. van Beugen, oost weduwe Adriaen Slots, noord weduwe Jacobus Verhoeven, zuid 
een weg
5 - akkerland, genaamd de Willigsteeg, 3 lopen, als voor,
west weduwe Jacobus Verhoeven, zuid de deler van het volgende lot, oost en noord een weg
6 - weiland, 3 lopen, genaamd de Kues weij, als voor in de Kuijl,
west weduwe Hendrik van Irsel, oost en noord weduwe Jacobus Verhoeven, zuid weduwe Jan van 
Berkel
belast met jaarlijks 4 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout
7 - weiland, genaamd den Ouden hof, 2 lopen, als voor in de Slimstraat,
zuid Arnoldus Vugts, west Andreas Nijsten, noord weduwe Adriaen Kruijssen, oost de straat
8 - weiland, genaamd het Steeke, 3 lopen, te Berkel
9 - weiland te Berkel
10 - akkerland en weiland te Tilburg
11 - heide te Tilburg (Riddershof)
12 - heibodem te Enschot (Riddershof)
13 - heibodem te Enschot (Riddershof)
14 - heibodem te Enschot
15 - heibodem te Enschot
16 - heibodem te Tilburg
17 - schaarbos, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
oost Andries van Rijswijk, west weduwe Laurijs Vermeer, zuid heer baron de Bock de Pottere, noord 
heer van Balen
18 - broekveld, genaamd den Kleijnen Horst, 2 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
noord Antonij van Irsel, zuid kinderen Cornelis van Tilburg, oost Cornelis Koolen, west een steeg
19 - broekveld, genaamd het Buske, 1 1/2 lopen, als voor,
west Aart Couwenberg, oost Adriaen van Liemd, zuid heer de Bock de Pattere, noord Jan Raijmakers
20 - broekveld, genaamd het Leerdsveldeke, 2 lopen, als voor,
noord Andries van den Bosch, zuid St. Anna gasthuis, west weduwe Govert Ophorst, oost heer Watrin
21 - heiveld, genaamd de Koeijkampe, 4 lopen, als voor bij de Schoorstraat,
e.z. Adriaen van Oerle, a.z. Adriaen Vermeer, e.e. Peter Hamers, a.e. Geert Pijnenburg
22 - broekveld, genaamd de Rieting, 2 lopen, als voor in de Biezenmotel,
e.z. Cornelis van Heusden, a.z. een steeg, e.e. Johannes de Weert, a.z. (niet ingevuld)
23 - broekveld, 2 lopen, als voor aan de Schoorstraat,
e.z. weduwe Peter van Irsel, a.z. de straat, west Miggiel Pijnenburg, oost Jan de Ridder
24 - hooiland te Bezooijen
25 - hooiland te Elshout

4de lot - Jacobus Verhoeven (tocht), en zijn kinderen Jacobus, Willemina en Adriaentje (erfrecht)
1 - huis en schop, met aangelegen erf, 2 1/2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Laurens van Roessel, a.z. Jan Raijmakers, e.e. de straat, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge BM aan de weduwe Peter Bosch te sBosch
2 - akkerland, 7 lopen, genaamd de Korte Stucke, als voor,
oost Jan Raijmakers, west weduwe Willem den Ouden, zuid Anotnij van Irsel, noord Adriaen van Irsel
3 - huisje en schop bestaande uit twee woningen met 3 lopen erf, bos, weiland en hof, bij de Strijdhoef,
oost Adriaen Vermeer, zuid Jan Raijmakers, west juffrouw M.M. van Beugen, noord de gemene straat
belast met jaarlijks 1 gulden 12 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
4 - weiland en akkerland, 5 lopen, als voor op de Schoorstraat,
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west Adriaen Vermeer, zuid een steeg, oost de straat, noord de Schoorstraat
5 - akkerland, genaamd den Jeger acker, als voor aan de Lange Steeg, 3 lopen,
zuid weduwe Peter Vermeer, west de steeg, noord Adriaen Vermeer, oost Aart Wolfs
6 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Kuijl,
west en zuid juffrouw M.M. van Beugen, oost Jan Piggen, noord weduwe Jacobus Verhoeven
7 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor,
west Jan Piggen, oost Johanna Wouter Piggen, zuid juffrouw van Beugen, noord Francis Bugrmans,
8 - weiveld, genaamd de Roting, 2 lopen, als voor op de Houtse straat,
b.z. erfgenamen weduwe Jan van Broekhoven, e.e. erfgenamen Andries Verhagen, a.e. een steeg
9 - heiveld, genaamd Klappenschoor, 2 a 3 lopen, gelegen bij de Schoorstraat,
noord Jan Marcelisse, west Hendrik Stoop, zuid de heer generaal van Dopff, west weduwe Jan Frans 
van Berkel
10 - straaiselveld, genaamd de Snijder, 3 lopen, als voor ten einde de Assense steeg,
west Heijliger Adriaan van Irsel, oost Joost van Irsel, noord heer baron de Bock de Pottere, zuid 
Adriaen Burgmans
11 - schaarbos, 9 lopen, als voor op het Gommelaer,
west Jan Piggen, zuid Geert Bertens, oost heer Watrin, noord kinderen Jan Ekels
12 - broekveld, 1 1/2 lopen, als voor t.p. de Nieuwe steeg,
oost Adriaen van de Ven, west Geert Bertens, noord de Nieuwe steeg, zuid weduwe Hendrik Heijmans
13 - hooiland te Bezooijen
14 - hooiland te Cromvoirt

9 november 1782    495/36v-80v

Adriaen Jan Schapendonk als man van Elizabet Adriaen de Meijer en Jan Adriaen van Huijkelom en 
Anotnij Adriaen van Huijkelom als voogden over de 6 kinderen van voornoemde Adriaen van Huijclom 
en Jenne Maria Adriaen de Meijer genaamd Adriaen, Maria, Johannes, Johanna, Pieter en Aart, maken 
een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en grootouders

1ste lot - Adriaen Jan Schapendonk
1 - broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de Lange Steeg,
e.z. Jan van Abeelen, a.z. Geert Bertens, e.e. Francis Smarius, a.e. gemene steeg
2 - weiland, 1 lopen, als voor op de Houtse straat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. en e.e. het kind van Nicolaas van Broekhoven, a.e. Jan Piggen
3 - te Tilburg
4 - te Tilburg
5 - onbedeelde helft in 1/4 deel broekveld, 3 lopen in het geheel, te Udenhout t.p. de Reijd,
e.z. kinderen Elias Kolen, a.z. (niet ingevuld), e.e. Anotnij van Irsel, a.e. (niet ingevuld)

2de lot - Adriaen, Maria, Johannes, Johanna, Pieter en Aart kinderen van Adriaen van Huijclom
1 - huizing, stal en schuur, met aangelegen erf, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. weduwe Adriaen Cruijssen, a.e. weduwe Arien Slods, van de Slimstraat tot aan Andreas Nijsten
2 - akkerland en weiland, genaamd de Hooge weij, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Adriaen Cruijssen, a.z. (niet ingevuld), e.e. erfgenamen Steeven Burgmans, a.e. het vorig 
perceel
3 - akkerland, 4 lopen, als voor,
e.z. Jan Piggen, a.z. Elias van Grevenbroek e.e. Jan Schapendonk, a.e. heer pastoor Storimans
4 - weiland, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Arien Slods, a.e. kinderen Antonij Franken, e.e. weduwe Jan van Berkel, a.e. de 
Slimstraat
5 - heide of broekveld, 1 lopen, als voor in de Brand, 
e.z. Jan van der Sterre, a.e. kinderen Cornelis Hamers, e.e. heer pastoor Watering, a.e. Joost van Irsel
6 - heiveld, 2 lopen, te Tilburg
7 te Tilburg
8 - te Tilburg
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9 - onbedeelde helft in 1/4 deel broekveld, 3 lopen in het geheel, te Udenhout t.p. de Reijd,
e.z. kinderen Elias Kolen, a.z. (niet ingevuld), e.e. Anotnij van Irsel, a.e. (niet ingevuld)

16 november 1782    495/61-72

Lucas van Engelen verhuurt namens juffrouw M.M. van Beugen twee heven in Udenhout met ook 
landerijen in Tilburg.
De eerste hoeve:
een hoeve lands, al in gebruik door de huurder, bestaande uit een huis, huisplaats, hofstal, schuur, 
schop en bakhuis en daaromliggend land en dries
de spieacker
de agterste weijde
de grooten acker
de Kuijlacker
de Voorste weijde
de agterste weijde
twee heivelden genaamd de Laage Velden
een heiveld onder Tilburg

gehuurd door Adriaen Huijbert van Irsel voor een termijn van 4 jaar

2de hoeve:
huis, huisplaats, hof, stal en halve schuur, schop en bakhuis, met daaromliggend land en dries
de kleijnen acker
twee percelen in de grooten acker
de huijsacker
deel in de heivelden over het huis
heiveld onder Loon op Zand

gehuurd door Adriaen Schapendonk voor een periode van 4 jaar

3de hoeve:
huis, hof en dries, zijnde weiland, 6 lopen,
de hele en een halve schuur, paardenstal en schop, of plaats om turf te leggen
de Janne weijde
de weilanden naast elkaar genaamd de Latense
de Zwalemsche weijde
teulland onder Tilburg genaamd het Steeke
5 1/2 lopen onder Udenhout
5 lopen onder Udenhout
teulland genaamd de Nieuwe Weijde
teulland genaamd de Groote Weijde of Hogen Dries
de voorsten acker
de agtersten acker
het Sesters, 2 lopen,
de Zeuijlacker, 4 lopen
en nog grond te Loon op Zand

gehuurd door Nicolaas Jan van der Schoot, voor een periode van 4 jaren

4 maart 1783    495/75v-77v

Adriaen Aart Wolfs en Cornelis Jan de Groot als man van Anna Maria Aart Wolfs, maken een erfdeling 
van de nalatenschap van hun broer Gerrit Aart Wolfs
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1ste lot - Adriaen Aart Wolfs
1 - akkerland, genaamd den Boomacker, te Udenhout aan de Houtse straat, 1 3/4 lopen,
e.z. erfgenamen Adriaen Piggen, a.e. Cornelis Goijart Heeren, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de straat
2 - broekveld, 4 lopen, genaamd den Schoorbeemd, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Jan Kruijssen, a.z. Klaas Hendrik van Broekhoven, e.e. erfgenamen van Rijswijk, a.e. erfgenamen 
Aart Bergmans
3 - heiveld, genaamd het Nieuw heijveld, 1 1/2 lopen, te Tilburg
4 - heibodem in Loon op Zand

2de lot - Cornelis Jan de Groot
1 - houtbos en akkerland, te Udenhout aan de Houtse straat aan de Twee steegden,
noord het volgende perceel, zuid, Prince van Sultzbach, oost Adriaen van Oerle, west de twee 
steegden
2 - weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. Peter van den Broek no:ux:, a.e. het vorige perceel, e.e. prins van Sultzbach, a.e. de steeg
3 - heibodem te Loon op Zand

22 april 1783    495/81v-85v

Nicolaas de Leeuw als man van Maria van den Hoof, Cornelis Jan Span als man van Willemijna van 
den Hoof, Johannes Janse als voogd over de 3 kinderen van Catrina Adam van den Hoof verwekt uit 
Nicolaas Jansen, genaamd Johannes, Aalbert en Maria, (de kinderen het erfrecht en de moeder de 
tocht), maken een erfdeling van de goederen hen aangekomen van Aalbert van den Hoof en Helena 
Schapendonk

1ste lot - Cornelis Jan Span
1 - huis, schuur, schop met aangelegen hof, 3/4 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. Gommert de Kort, a.z. Adriaen Peter Driese, e.e. het volgend perceel, a.e. de gemene straat
2 - een weiland, genaamd den Beemd, 3 1/2 lopen, als voor,
e.z. Gommert de Cort en het vorige perceel, a.z. Adriaen Peter Driese, e.e. weduwe Wijnand Backers, 
a.e. de straat
3 - een heiveld, genaamd de voorste Heijde, 5 lopen, te Loon op Zand
4 - te Loon op Zand (belast aan de heer van Loon met o.a. een kapoen)
5 - te Loon op Zand
6 - te Loon op Zand
7 - te Tilburg

2de lot - Catrina Adam van Hoof (tocht) en Johannes, Aalbert en Maria Janse (erfrecht)
1 - akkerland, 2 lopen, te Loon op Zand
2 - akkerland, 3 lopen, genaamd op de lange Pat, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, e.z. weduwe Andries de Jong, b.e. Gommert de Cort
3 - een heiveld, 2 lopen, als voor achter de Schoorstraat,
e.z. heer pastoor Watrin, a.z. Adriaen van Oerle, e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. (niet ingevuld)

3de lot - Nicolaas de Leeuw
een broekveld, genaamd het Quaadgat, 1 lopen, te Udenhout achter de Schoorstraat,
e.z. weduwe Jan Denis Schapendonk, a.z. Cornelis Kools, e.e. een weg, a.e. weduwe Jan Janse 
Schapendonk
2 - weiland, genaamd de agterste Weijde, 2 lopen, als voor aan de Loonse Molenstraat, 
e.z. Gommert de Cort, a.z. de heer van Loon, e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.e. weduwe Mattijs van 
Irsel
3 - akkerland, genaamd de Stoppelweij, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. weduwe Jan Schapendonk, a.z. verkrijgster vorige lot, a.e. Jan van der Sterre
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4 - weiland, 1 lopen, als voor,
e.z. Gommert de Cort, a.z. weduwe Jan Denis Schapendonk, e.e. een steeg, a.e. erf van het eerste lot

6 september 1783    495/94v-104v

Jan Nicolaas van Irsel als man van Maria Peter Verhoeven, Adriaen Peter Verhoeven, Heijliger Peter 
Verhoeven, Lambert Peter Verhoeven, Peter Johannes van Broekhoven als man van Jenne Maria 
Adriaen van Irsel, Miggiel Pijnenburg en Cornelis Jan van de Pasch, als voogden over de 6 kinderen 
van Nicolaas Peter Verhoeven en Antonetta Francis van de Pasch, genaamd Francis, Elias, Gerardus, 
Johannes, Piternella en Woutrina,
Jan Robbe en Cornelis Burgmans als voogden over het kind van dezelfde Cornelis Burgmans, verwekt 
uit Anna Maria Peter Verhoeven, genaamd Jan,
zij allen maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Verhoeven en Maria Elis Brok

1ste lot - 6 kinderen van Nicolaas Peter Verhoeven en Antonetta Francis van de Pasch genaamd 
Francis, Elias, Gerardus, Johannes, Pieternella en Woutrina
1 - huis, schuur, schop en varkenskooi, hof, boomgaard en weiland, 4 lopen, te Udenhout in de 
Biesmortel,
oost Nicolaas van Irsel, west de steeg, zuid kinderen Joost van Irsel c.s., noord de straat
(gerechtigd in de Helvoirtse heide)
belast met jaarlijks 2/3 deel in een meerdere pacht van 3 gulden 10 stuivers aan de armen van sBosch
2 - weiland, genaamd groote Weij, 5 lopen, als voor,
oost Willem van Irsel c.s., west kinderen Joost van Irsel c.s., zuid Wijnand Verhoeven, noord de hof van 
het voorschreven huis
3 - akkerland, genaamd de Streep, 8 lopen, als voor,
oost, west en noord Wijnand Verhoeven, zuid Cornelis van de Pas
belast met jaarlijks 20 vaten rogge in een meerdere pacht van 6 zakken aan het groot gasthuis te 
sBosch
4 - akkerland, genaamd bij Wijne, 1 1/2 lopen, als voor,
oost de tegendelers, west, zuid en noord Wijnand Verhoeven
5 - een heibodem te Helvoirt
belast
6 - heibodem te Helvoirt
7 - akkerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout op de Groote Plak,
oost Johannes de Weerd, west armen van Udenhout, zuid Peter Smeijers, noord Wijnand Verhoeven
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan het weeshuis te sBosch
8 - land, als voor op de Groote Plak, 
oost Johannes de Weert, west armen van Udenhout, zuid Willem van Irsel, noord Peter Smeijers
9 - broekveld, 3 lopen, als voor t.p. Roeltjensdijk,
oost Francis van de Pas, west Roeltjensdijk, zuid Adriaen Vermeer, noord Antonie Priems

ze moeten nog egalisatiegelden betalen aan de andere delers

2de lot - Heijliger Peter Verhoeven
1 - weiland, genaamd Dekkers Weijde, 3 lopen, te Udenhout,
oost de steeg, west en zuid Adriaen Lommers, noord de straat
2 - een boom en schaarbos, 5 lopen, als voor in het Hoolbroek,
oost Miggiel Pijnenburg, west de heer generaal van Dopff, zuid Peter Wijnand Verhoeven, noord 
kinderen Peter Koolen
3 - akkerland, 2 lopen, als voor bij Marte Kuijpers,
oost Antonij Priems, west Wijnand Verhoeven, zuid Adriaen Lomberts, noord Jan Marcelisse
4 - akkerland, 1 lopen, als voor achter Marte Kuijpers,
oost voorn. Marten Kuijpers, west Willem Verhoeven, zuid Nicolaas van Irsel, noord Adriaen Lombers
5 - weiland, als voor naast de Slimstraat, 2 1/2 lopen,
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oost Adriaen Laurijs Verhoeven, west Jan Robbe, zuid Hendrik Berkelmans, noord Jacobus van 
Rijswijk
6 - geld
7 - geld

3de lot - onmondige kind van Cornelis Burgmans genaamd Jan.
1 - weiland, 2 lopen, te Udenhout, ten einde de Biesmortel,
oost, west en noord de straat, zuid Wijnand Verhoeven
2 - akkerland, 2 lopen, als voor, naast een wei,
oost Francis Slegers, west de weide, zuid Jan Marcelisse, noord Willem van Irsel
3 - akkerland, 2 lopen, als voor, teneinde het perceel weiland genaamd de Groote Weij,
oosten west Wijnand Verhoeven, zuid en noord de tegendelers
4 - akkerland, genaamd de Gesel Acker, 3 3/4 lopen, als voor,
oost Francis Slegers, west Pieter Vermelis, zuid Adriaen Lombers, noord Willem Verbeeck
5 - broekveld, 8 lopen, genaamd de Teegd weij, als voor,
oost weduwe Adriaen van Irsel, west Cornelis van Heusden, zuid Francis Robben, noord Catrina van 
Keulen
6 - geld,

4de lot - Adriaen Peter Verhoeven
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout,
oost Christiaan Munnink, west Wijnand Verhoeven, zuid Johannes de Weerdt, noord Anna Maria 
Verhoeven
2- heibodem te Helvoirt
3 - heiveld, 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, t.p. de Rieting, 
oost Cornelis van Heusden, west Catrina van Keulen, zuid Marten Kuijpers, noord de lei
4 - akkerland, als voor in de Zeshoeven, 2 lopen,
oost Jan van Beurden c.s., west een mestweg, zuid Robbert Brekelmans, noord Hendrik Berkelmans
5 - akkerland, genaamd het Boske, 2 1/2 lopen, te Berkel in de Zeshoeven
6 - te Berkel
7 - geld
8 - 52 eikenbomen op het perceel van het huis, schuur etc. van het 1ste lot

5de lot - Jan Nicolaas van Irsel
1 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout ten einde een perceel genaamd Jacobbe Weij,
oost Nicolaas van Irsel, west en noord Wijnand Verhoeven, zuid Anna Maria Verhoeven
2 - heiveld, genaamd Heijstreep, 7 lopen, als voor op het Gommelaar,
oost weduwe Peter van de Pas, west de straat, zuid weduwe Jacob Verhoeven, noord kinderen Laurijs 
Vermeer
3 - schaarbos, genaamd de Keelweij, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat
oost de straat, west kinderen Wouter Verhoeven, zuid Miggiel Pijnenburg, noord weduwe Geert 
Verhoeven
belast met jaarlijks 7 stuivers 6 penningen aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
4 - akkerland, genaamd de Korte Stucke, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven
oost Jan van Wagenberg, west Adriaen Vermeer, zuid Jan Verhoeven, noord weduwe Jan van Rijswijk
5 - akkerland, te Berkel
6 - heibodem te Loon op Zand
last aan de heer van Loon
7 - houtbos, 2 lopen, in Udenhout in de Roting,
oost kinderen Jan Ekels, west Adriaen Laureijs Verhoeven, zuid Catrina van Keulen, noord erfgenamen 
juffrouw Snel
8 - jaarlijkse rente van 17 stuivers 8 penningen te betalen door Adriaen van den Bijgaart uit 
onderpanden te Berkel
9 - geld

6de lot - Peter Johannes van Broekhoven
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1 - huis en schop, met 10 lopen akkerland, te Udenhout in de Groenstraat
oost heer Baron de Bock, west Laurens van Roessel, zuid de straat, noord weduwe Nicolaas 
Verhoeven
2 - heiveld, 3 lopen, als voor t.p. het Giersbergs broek
oost Jan Piggen, west kinderen Steven Burgmans, zuid Willem Martens, noord (niet ingevuld)

moet egalisatiegeld betalen een mededelers

7de lot - Lambert Peter Verhoeven
1 - akerland, 3 1/2 lopen, te Udenhout aan het Runds-einde,
oost Marten Kuijpers, west Wijnand Verhoeven, zuid Adriaen Lommers, noord de Helvoirtse gemeint
2 - akkerland, genaamd den Middelacker, 3 1/2 lopen, 
oost de tegendelers, west heer Weijgers, zuid en noord Wijnand Verhoeven

de volgende percelen heeft hij ter tocht en zijn dochter Anna Maria Lambert Verhoeven (moeder was 
Cornelia Adriaen van Irsel) het erfrecht
3 - huis en erf, 4 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost weduwe Andries Pieren c.s., west Jan Robbe, zuid de straat, noord een waterloop
4 - geld

12 september 1783    495/107-109v

Nicolaas Laurens Verhoeven, Maria Laurens Verhoeven weduwe Hendrik van Gorp, Francis Laurens 
Verhoeven, Willem Adriaen Schoenmakers als man van Johanna Laurens Verhoeven, Adriaen Laurens 
Verhoeven, Hendricus Dorus de Jong als man van Adriana Laurens Verhoeven,
Adriaen Adriaen Schaependonk en Nicolaas Laurens Verhoeven als voogden van de 4 kinderen van 
wijlen Catarina Laurens Verhoeven en voornoemde Adriaen Adriaen Schaependonk, genaamd Adriaen, 
Adriaentje, Maria en Hendricus,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Petronella Elings weduwe Laurens Verhoeven

1ste lot - Nicolaas Laurens Verhoeven, Maria Laurens Verhoeven weduwe Hendrik van Gorp, Francis 
Laurens Verhoeven, Willem Adriaen Schoenmakers als man van Johanna Laurens Verhoeven, Adriaen 
Laurens Verhoeven, Hendricus Dorus de Jong als man van Adriana Laurens Verhoeven
1 - akkerland, 1 3/4 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. en e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. Peter van Broekhoven e.a., a.e. een steeg

2de lot - de 4 kinderen van Adriaen Adriaen Schapendonk en Catarina Laurens Verhoeven
een moerveld, 3/4 lopen, in een perceel van in het geheel 2 lopen, te Udenhout t.p. den Reijd,
oost de heilige geest van sBosch, zuid Michiel van den Heesacker, west Geert Peter Verhoeven, noord 
(niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 stuiver in een cijns van 6 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch

27 september 1783    495/113v-117v

Jan Janse Brekelmans als man van Anneke Adriaen Slots en Jan Adriaen Slots, maken een erfdeling 
van de nalatenschap van Adriaen Slots en Anna Maria Adriaen Driessen

1ste lot - Jan Janse Brekelmans
1 - akkerland, 1 3/4 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Gijsbert van den Boer, west Adriaen van Irsel, b.e. een gemene mestweg
belast met jaarlijks 3 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het zinnelooshuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het zinnelooshuis te sBosch
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
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oost Heijliger van Irsel, west en noord Jan van Rijswijk, zuid Joost van Irsel
belast samen met derde perceel: zie daar
3 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost Joost van Irsel, zuid Jan Piggen, west de gemene straat, noord Jan van Rijswijk
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
4 - akkerland, 4 lopen, als voor,
oost Adriaen Teurlings, west Jan Piggen, zuid kinderen Jan Storimans, noord Joost van Irsel
5 - weiland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
oost de gemene straat, west kinderen Thomas van Irsel, zuid de gemene steeg, noord Andreas Nijsten
6 - weiland, 2 lopen, als voor,
noord Jan de Ridder, zuid Jan van Huijclom, oost de gemene straat, west weduwe Jan van Berkel
7 - akkerland, 2 lopen, te Berkel
8 - te Berkel,
9 - te Heukelom
10 - te Heukelom
11 - te Tilburg

2de lot - Jan Adriaen Slots
1 - huizing, schuur, schop, bakhuis, met aangelegen hof, weilanden en akkerlanden, 14 lopen, te 
Udenhout in de Slimstraat,
oost de gemene straat, west kinderen Cornelis van Tilburg, zuid Jan Adriaen van Huijclom, noord 
Andreas Nijsten
2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost, west en zuid Jan Adriaen van Hijclom, noord het vorige perceel
3 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost en noord Heijliger van Irsel, west martin Bergmans, zuid Anna Maria Verhoeven
4 - weiland, 5 lopen, als voor bij de Slimstraat,
oost weduwe Adriaen Kruijsse, west weduwe Jan Heerkens, zuid de gemene baan, noord Heijliger van 
Irsel
5 - broekveld, 5 lopen, als voor achter de Groenstraat, genaamd de Joncker,
oost en west juffrouw van Beugen, zuid kinderen Aart Witlox, noord baron de Bock
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers in een meerdere cijns aan het kantoor der bisschoppelijke 
goederen te sBosch
6 - weiland, 2 lopen, te Berkel
7 - te Tilburg
8 - te Tilburg
9 - te Tilburg

23 oktober 1783    495/120v-125v

Marten Thomas van Irsel, Francis Leijten als man van Willemijn Thomas van Irsel,
Laurens Cornelis van Roessel en Jan de Backer als voogden van de zoon van wijlen Thomas Govert 
van Irsel en Maria Jan van Laarhoven, genaamd Govert Thomas van Irsel,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Thomas Govert van Irsel en Maria Jan van Laarhoven

1ste lot - Marten Thomas van Irsel
1 - huis, schop, varkenskooi met aangelegen erf, akkerland en weiland, heide, met de helft van de 
schuur aan de westkant, item de helft van het bakhuis daarbij gehorende, de helft in de wal en sloot 
daar langs lopende, te Udenhout aan de Asschotse steeg, 22 lopen,
e.e. Gerrit Peter Verhoeven, a.e. de Groenstraat, e.z. Laurens Cornelis van Roessel, a.z. langs het 
Hermans broek
2 - een huis, met het voorste deel van de koeijweij, 3 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. armen van Oisterwijk, e.e. gemene straat, a.e. Laurens van Roessel
3 - broekveld, genaamd het agterste Bosch, als voor bij de Groenstraat, 4 lopen,
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e.z. Jan Raijmakers, a.z. armen van Oisterwijk, e.e. Cornelis Jan Heerkens, a.e. Laurens Cornelis van 
Roessel
4 - akkerland, genaamd de Tien, als voor, 10 lopen,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. armen van Oisterwijk, van de straat tot aan Laurens Cornelis van Roessel
5 - akkerland, genaamd de Stelt, als voor, 4 lopen,
e.z. Adriaen Steven Burgmans, a.z. Laurens Cornelis van Roessel, e.e. Antonij Hendrik van Irsel 
no:ux:, a.e. Robbert Brekelmans no:ux:
6 - 5 lopen in een perceel akkerland, groot in het geheel 6 lopen, genaamd den Langen Acker, als voor,
e.z. en e.e. erfgenamen Maria Witlox, a.z. Gerrit Hendrik Bertens (tocht), a.e. het resterende lopen 
eigendom van Laurens Cornelis van Roessel

deze percelen zijn belast met jaarlijks:
de helft van 137 gulden 7 stuivers aan het groot gasthuis te sBosch
6 1/4 vat rogge in een meerdere pacht van 11 sesters aan de armen blok van het Ortheneinde te 
sBosch
de helft in 2 zakken rogge en de helft in 3 gulden 11 stuivers aan de armen van Udenhout,
de helft in 9 gulden 2 stuivers 8 penningen aan de armen van Oisterwijk,
de andere helft van deze lasten worden betaald door Laurens Cornelis van Roessel

28 1/2 stuiver aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch

hij moet een egalisatiesom betalen aan de mededelers

2de lot - Francis Leijten
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuid Jan van Roessel e.a., noord erfgenamen Jan van Rijswijk, e.e. Jan Peters van Rijswijk, a.e. 
erfgenamen Arien Hendrik Bertens
2 - de helft aan de noordzijde in 3 lopen weiland, moerveld en waterpoel, als voor in de Rijte,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Laurens Cornelis van Roessel, e.e. baron de Bock, a.e. een gemene 
steeg
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 14 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen 
te sBosch
3 - de achterste helft in een hooiland te Waalwijk
4 - een heibodem te Helvoirt
5 - geld

3de lot - Govert Thomas van Irsel (minderjarig)
1 - de helft in 5 lopen weiland en bos, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Raijmakers, a.e. Jan Brekelmans no:ux:, e.e. een steeg, a.e. Cornelis van Irsel
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere rente aan het zgn. Lieve Vrouwegilde te Oisterwijk
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke goederen te 
sBosch
2 - schaarbos, 1 1/2 lopen, als voor op het Gommelaar,
e.z. Jan Hendrik van Irsel, a.z. Nicolaas van de Pas, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. Jan van Strijthoven
3 - voorste helft van een hooiland te Waalwijk
4 - geld

10 maart 1784    495/135-141v

Francis Cornelis Martens, Willem Cornelis Martens, Jan Cornelis Martens, Jan Peter Willems als man 
van Clazina Cornelis Martens en Cornelis Cornelis Martens,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis Martens en Helena Aart Vermelis

1ste lot (geen Udenhout)
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2de lot - Willem Cornelis Martens
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout t.p. Brabants hoek,
e.z. en e.e. Jan van Strijthoven, a.z. Peter Brekelmans, a.e. de gemeint
2 - weiland of broekveld, 1 lopen, als voor, t.p. Schoutenveld
b.z. Jan van Rijswijk, e.e. de gemeint, a.e. Jan van Strijthoven
3 - broekveld, 1 1/2 lopen, als voor, t.p. het Giersbergs broek
e.z. Lammert Verhoeven, a.e. Petronella Witlox, e.e. Klaas van de Pas, a.e. de scheiding van het 
Giersbergs broek

3de lot - Jan Cornelis Martens
1 - huis en schuur aan elkaar en schop met aangelegen hof en boomgaard, 1 lopen, te Udenhout t.p. 
het Winkel,
e.z. kinderen Adriaen Vermelis, a.z. en e.e. Jan Michiel Koolen, a.e. de gemene straat
2 - akkerland, genaamd de Spie, 1 lopen, als voor,
e.z. Andries van den Bos, a.z. Maria Michiel Koolen, e.e. Jan Koolen, a.e. weduwe Hendrik Heijmans
3 - akkerland, 3 lopen, als voor t.p. in de Hooghoutse akkers,
e.z. en e.e. Daniel van Zon en Jan Aart Pijnenburg, a.z. Cornelia Antonij Dekkers, e.a. een mestweg
belast met jaarlijks 4 gulden 17 stuivers 2 penningen in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers 10 penningen in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
4 - weiland, nieuw erf, 3 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Goijaard de Jong, a.z. weduwe Hendrik Heijmans, e.e. Daniel van Son, en Jan Aert Pijnenburg, 
a.e. het volgend perceel
belast met jaarlijks 1 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns aan de domeinen van Brabant
5 - weiland, nieuw erf, 2 lopen, 30 roeden, als voor,
b.z. het vorig perceel en Goijaard de Jong, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks een cijns van 1 stuiver 6 penningen aan de domeinen van Brabant
6 - heibodem te Helvoirt

4de lot - Jan Peter Willemse
1 - akkerland en weiland, 1 3/4 lopen, te Udenhout t.p. het Winkel,
e.z. Peter van Broekhoven, a.e. armen van Oisterwijk, e.e. de gemene straat a.e. het volgende perceel
2 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Peer van Broekhoven, a.e. het vorige perceel, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. Gijsbert van Rijswijk
3 - akkerland, 1 3/4 lopen, als voor,
a.e. Adriaen Verhoeven, a.z. weduwe Hendrik Heijmans,, e.e. Maria Miggiel Koolen, a.e. Andries van 
den Bos
4 - akkerland, 2 lopen, als voor, t.p. in de Hooghoutse akkers,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.e. Jan Miggiel Koolen, e.e. Daniel van Zon en Jan Aert Pijnenburg, 
a.e. heer Jacobus Watering
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brandsvouwe gasthuis te sBosch
5 - akkerland, 1 lopen, als voor in Brabants Hoek,
e.z. Adriaan Verhoeven, a.z. Peter Brekelmans, e.e. de gemeint, a.e. deler van het volgende lot
6 - broekveld, 3 lopen, als voor, t.p. de Zandkant,
e.z. Peter Daniels, a.z. Adriaen Colmans, e.e. de lei, a.e. Adriaen Jan Verhoeven
7 - broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Petrus van Berkel en Peter Daniels, a.z. Peter Daniels, e.e. de lei, a.e. Adriaen Verhoeven

5de lot - Cornelis Cornelis Martens
1 - land en weiland, nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Anna Maria Lambert Verhoeven, a.z. Miggiel van den Heesacker, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen in een meerdere cijns aan de domeinen van Brabant
2 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in Brabants hoek,
e.z. Adriaen Vugts, a.z. Peter Brekelmans en Jan van Strijthoven, e.e. de gemeint, a.e. de deler van het 
vorige lot
belast met jaarlijks1 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
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3 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
e.z. en e.e. Daniel van Zon, a.z. St. Anna gasthuis met Daniel van Zon en Jan Peijnenburg, a.e. 
Nicolaas van de Pas
belast met jaarlijks 3 gulden 4 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch
4 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Hendrik Heijmans, a.z. Nicolaas van de Pas en Jan Koole, e.e. een mestweg, a.e. Jan 
Herme Weijgers
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan de kinderen van Antonij de Hee te 
sBosch
5 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Hendrik Heijmans, a.z. weduwe Miggiel Koolen, e.e. een mestweg, a.e. Jan Herme 
Weijgers
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de kinderen van Antonij de Hee te sBosch
6 - broekveld of slechte wei, 4 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Maria Miggiel Koolen, a.e. Jan Vermeer, e.e. erfgenamen Jan Adriaen Piggen, a.e. scheiding van 
het Giersbergs broek

16 april 1784    495/142v-148v

Willem Adriaen Pigge, Laurens Adriaen Piggen en Adriaen Adriaen Piggen maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun broer Jan Adriaen Piggen
Zij betrekken bij deze verdeling de 3 kinderen van hun broer Huijbert Piggen en wijlen Hendrina van 
Abeelen, genaamd Adriaen Pieter en Joost, het kind van hun zuster Adriaentje Adriaen Piggen en 
Willem Verhoeven, genaamd Jan Willem Verhoeven en de kindskinderen van wijlen Maria Willem 
Verhoeven verwekt door Willem Nicolaas van Irsel, genaamd Willem en Cornelia

1ste lot - Adriaen Adriaen Piggen
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Jan van Huijklom, e.e. het kind van Nicolaas van Broekhoven, a.e. 
Willem Piggen
2 - akerland, 4 lopen, genaamd den Haarense acker, als voor in de Kuijl,
b.z. Laurens Verhoeven, e.e. Francis Burgmans, a.e. juffrouw van Beugen
3 - hooiland te Bezooien

2de lot - Willem Adriaen Piggen
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
oost verkrijger, west weduwe Jan van Berkel, zuid een mestweg, noord (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht van 8 mud aan het kantoor der episcopale 
goederen te sBosch
2 - akkerland, 5 1/2 lopen, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. weduwe Jan Vugts, b.e. een mestweg

3de lot - Laurens Adriaen Piggen
1 - weiland en houtbos, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Willem Piggen, a.e. weduwe Hendrik van Irsel, b.e. een steeg
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht van 8 mud rogge aan het kantoor der 
episcopale goederen te sBosch
2 - akkerland, 3 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Jan van Rijswijk, a.z. Adriaen Vermeer, b.e. een mestweg
3 - houtbos, 12 1/2 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Lambert Verhoeven, a.z. Nicolaas van de Pas, e.e. Adriaen Verhoeven, a.e. erfgenamen Andries 
Emmen
4 - 1/3 deel in de 1/2 onbedeeld in een moerveld, in het geheel 1 1/2 lopen, als voor in de Brand,
e.z. kinderen Peter Nouwens, voorts onbekend
5 - heibodem te Tilburg
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4de lot - Adriaen, Pieter en Joost Huijbert Piggen
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
oost en zuid Jan Slots, west heer Storimans, noord de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 5 gulden 5 stuivers aan het groot begijnhof te sBosch
2 - de helft in een houtbos, in het geheel 6 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Hendrik van Granaten, a.z. kinderen Willem van Irsel, e.e. Cornelis Verhoeven, a.e. Heijliger van 
Irsel
belast met jaarlijks 7 stuivers 6 duiten cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
3 - broekveld, 1 1/2 lopen, als voor op het Gommelen bij den Dobbelde Wal,
e.z. Jan Bergmans, a.z. Laurens Verhoeven, e.e. erfgenamen Bastiaen Verhoeven, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 8 stuivers 3 duiten op St. Thomasdag aan Petrus van den Bogaerd
4 - broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Margo Wouter Piggen, a.z. Nicolaas van de Pas, e.e. Antonij Pullen, a.e. weduwe Hendrik 
Heijmans
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 4 stuivers en 3 duiten aan het kantoor der bisschoppelijke 
goederen te sBosch

5de lot - Jan Willem Verhoeven
1 - oostwaartse helft in akkerland, in het geheel 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. de wederhelft , a.z. weduwe Laurens Vermeer, e.e. Johannes van Bavel, a.e. de straat
2 - geld

6de lot - Willem en Cornelia Willem van Irsel
1 - de westwaartse helft in akkerland, in het geheel 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. de wederhelft , a.z. kinderen Cornelis Bosmans, e.e. Johannes van Bavel, a.e. de straat
2 - de helft in een houtbos, in het geheel 6 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. wederhelft, a.z. Daniel Broeksmit, e.e. Jan van Rosch, a.e. Cornelis Verhoeven
belast met jaarlijks 7 stuivers 6 duiten cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch

29 juni 1784   495/151-153v

Wouter Jan Span, Willem van Broekhoven als man van Maria Jan Span, Johannes Jan van Roessel als 
man van Elisabeth Jan Span en Cornelis Jan Span,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Jan Spanhun broer

1ste lot - Wouter Jan Span en Willem van Broekhoven
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Molenstraat
west Hendrik van Irsel, oost en zuid Adriaen Vermeer, noord een gemene weg
belast met jaarlijks 5 vaten 3 kannen rogge in een meerdere pacht van 3 1/2 zak rogge aan de armen 
van Udenhout
belast met jaarlijks 3 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch

2de lot - Johannes Jan van Roessel,
1 - weiland, 2 lopen, te Udenhout achter de Houtse straat,
noord pastoor Watering, zuid, de twee steegden, oost en west weduwe Nicolaas Piggen en Francis Box

3de lot - Cornelis Jan Span
1 - weiland en zaailand, te Loon op Zand

29 juli 1784    495/154v-158v

Francis Steven Burgmans en Lambert Peter Verhoeven als voogden over het kind van wijlen Cornelis 
Steven Burgmans in zijn eerste huwelijk verwekt uit Anna Maria Peter Verhoeven, genaamd Jan
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en Laurens Verhoeven en Adriaen Steven Burgmans als voogden over het kind van Cornelis Steven 
Burgmans uit zijn tweede huwelijk verwekt bij Maria Jacobus Verhoeven, genaamd Anna Maria,
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot - Jan Cornelis Burgmans (minderjarig)
1 - akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Kleijne Mortel,
west Geert Hendrik Bertens, oost Jenne Maria Witlox, een kerkpad tussen beide, zuid de armen van 
Oisterwijk, noord de gemene steeg
belast met jaarlijks 10 stuivers 7 duiten cijns op de 1ste mei te betalen op de hoeve van Hanswijk in 
Biezenmortel (=Vosselaer)
2 - akkerland 3/12 lopen, als voor,
noord Robbert Brekelmans, zuid Adriaen Verhoeven, oost en west de armen van Oisterwijk
3 - weiland, 7 lopen, als voor aan het Eijndeke,
noord de heer H.J. Kleijneveld no:ux:, zuid Adriaen Van Rijswijk e.a., west Arnoldus van Irsel, oost de 
gemene straat
4 - broekveld, 4 lopen, genaamd den grooten Horst, als voor aan de Brandse steeg,
zuid Jan Raijmakers, noord Andries van Rijswijk, west Aart Couwenberg, oost een gemene steeg
5 - heide, 3 lopen, te Drunen
6 - hooiland te Cromvoirt
7 - turfveld, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Leege Reijte,
noord Wouter Aerts, oost Elias Grevenbroek, zuid Laurens Verhoeven, noord Jan van Broekhoven
8 - de noordwaartse helft in de westwaartse helft in een teulland en weiland, in het geheel 12 lopen, 
genaamd de Bremweij, als voor in de Kleijne Mortel
oost Adriaen Steven Burgmans, west het perceel genaamd de Spie, zuid de wederhelft of het volgende 
perceel, noord de Erflaan

2de lot - Anna Maria Cornelis Burgmans
1 - huis, schuur, en schop, met aangelegen erf, zijnde de helft van de huisakker, te Udenhout in de 
Groenstraat, in het jaar 1780 nieuw opgetimmerd,
e.z. Adriaen Burgmans, a.z. Geert Hendrik Bertens, e.e. de Groenstraat, a.e. een gemene weg
belast met 2 gulden 18 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 - akkerland, 3 lopen, als voor,
zuid Laurens van Roessel, noord baron de Bock, oost weduwe Nicolaas Verhoeven, west Pieter 
Marcelisse
3 - broekveld of straaiselveld, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost Arien van Rijswijk, west Adriaen Burgmans, zuid Laurens van Roessel, noord baron de Bock de 
Pattere
belast met jaarlijks 11 stuivers in een meerdere cijns van 22 stuivers aan het kantoor der 
bisschoppelijke goederen te sBosch
4 - heide, genaamd de Heijstreepe, 3 lopen, als voor, aan de Gommelse straat,
west Francis Robben, oost kinderen Adriaen Vugts, zuid de straat, noord de Giersbergse steeg
5 - broekveld, 2 lopen, genaamd het Smalle Horsje, als voor, bij de Brandse steeg,
zuid verkrijger vorige lot, noord Andries van Rijswijk, west Aart Couwenberg, oost een gemene steeg
6 - een beemd, 4 lopen, als voor in de Kleijne Mortel,
oost erfgenamen Jacobus Verhoeven, west de lei, zuid een mestweg, noord (niet ingevuld)
7 - de zuidwaartse helft in een beemd, in het geheel 4 lopen, als voor,
west de lei, zuid Jan Raijmakers, noord Adriaen Burgmans, oost de verkrijgeresse deses
8 - de zuidwaartse helft in de westwaartse helft in een teulland en weiland, in het geheel 12 lopen, 
genaamd de Bremweij, als voor in de Kleijne Mortel
oost Adriaen Steven Burgmans, west het perceel genaamd de Spie, zuid erfgenamen Jacobus 
Verhoeven, noord Jan Cornelis Burgmans
9 - heide te Helvoirt

28 juli 1784    495/159-160v
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Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven, Adriaen Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van 
Rijswijk als man van Johanna Wijnand Verhoeven, voor de helft in 4/6 deel in de wederhelft,
erfgenamen van Wijnand Janse Verhoeven verwekt uit zijn laatste vrouw Vijver Hendrik Hubbes, ter 
eenre
Franciscus Andries Cornelis van den Bosch, zoon van Andries Cornelis van den Bosch, in eerder 
huwelijk verwekt uit wijlen Cornelia Verhoeven, dochter van Wijnand Janse Verhoeven en zijn eerste 
vrouw Adriaentje Willem Burgmans, voor 1/6 deel in de helft,
Andries Cornelis van den Bosch en Jan Wijnand Verhoeven als voogden over de 2 kinderen van wijlen 
Peter de Jong en Adriana Verhoeven, dochter van Wijnand Janse Verhoeven en zijn tweede vrouw 
Jenneke van Gorp, de kinderen genaamd Jan en Adriaen de Jong, voor 1/6 deel in de helft,
verdelen de goederen die Wijnand Janse Verhoeven in zijn laatste huwelijk heeft verkregen

Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven, Adriaen Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van 
Rijswijk als man van Johanna Wijnand Verhoeven verkrijgen:
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel
e.z. en e.e. Franciscus van den Bosch, a.z. Johan de Weert, a.e. Jan Herme Weijgers
belast met 2 vaten rogge aan het groot gasthuis te sBosch

een weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. heer Franciscus van den Bosch, a.z. Jan van Irsel, e.e. Nicolaas van Irsel, a.e. armen van 
Udenhout

de onbedeelde helft in 7 hond hooiland te Bezooien

De andere partijen krijgen een geldbedrag uitgekeerd van deze nieuwe eigenaren

29 juli 1784    495/161-163

Laurens Jacobus Verhoeven, weduwnaar van Maria Burgmans, wonende te Udenhout
heeft samen met zijn drie kinderen percelen verkregen uit de deling van de nalatenschap op 23 juli 
1782 van Steven Burgmans. Nu blijkt dat op een aantal van die percelen een rente rust aan het Adam 
van Mierden gasthuis te sBosch van 3 gulden jaarlijks. Die rente wordt aan hem verkocht door de 
overige erfdelers Cornelis, Adriaen en Francis Burgmans voor een bedrag van 75 gulden

29 juli 1784    495/164-166

Testament van 11 maart 1783 voor notaris Jacobus Althoffer
Wijnand Janse Verhoeven maakt zijn testament.
Hij prelegateert aan zijn zoon Adriaen Verhoeven een stuk wei en moerveld, genaamd den 
Langenbeemd, 2 lopen, te Biezenmortel,
e.z. Franciscus van den Bosch, a.z. Nicolaas van de Pas, e.e. Michiel van den Heesacker, a.e. 
kinderen Laurens Vermeer.
Verdere bepalingen niet overgenomen.

7 september 1784    495/168v-171

Peter Wijnand Verhoeven, Jan Wijnand Verhoeven, Adriaen Wijnand Verhoeven en Jan Thomas van 
Rijswijk als man van Johanna Wijnand Verhoeven, maken een erfdeling van de nalatenschap van 
Wijnand Janse Verhoeven en Vijver Hendrik Hubbes

1ste lot - Peter Wijnand Verhoeven
weiland, 1 lopen, te Udenhout ,
e.z. Franciscus van den Bosch, a.z. Jan van Irsel, e.e. Nicolaas van Irsel, a.e. armen van Udenhout
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2de lot - Jan Wijnand Verhoeven
akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel
e.z. en e.e. Franciscus van den Bosch, a.e. Johan de Weert, a.e. Jan Herme Weijgers
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het groot gasthuis te sBosch

3de lot - Adriaen Wijnand Verhoeven
de achterste helft in hooiland te Bezooien

4de lot - de andere helft in het hooiland

9 oktober 1784    495/175-177

testament van 5 juli 1783 voor notaris Jacobus Althoffer, van Gijsbert Peter van Rijswijk.
Hij maakt een nieuw testament waarmee het vorige van 25 augustus 1767 komt te vervallen.
Hij legateert aan de armen van Udenhout:
een houtveld,4 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, met het hout daarop
Zijn executeurs-testamentair moet dat binnen drie maanden overdragen aan de armentafel.

Hij legateert aan zijn knecht Huijbert Jan Simons voor bewezen en nog te bewijzen diensten:
akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Nicolaas Verhoeven, a.e. Bartel Frijsen

7 januari 1785    495/182-187

Jan Peter Elisse en Cornelis Francis van de Pasch als voogden over het kind van Johannes Peter 
Elisse en Elisabeth van den Heesacker, genaamd Antonij
Laurens Peter van Broekhoven, gemachtigd door Adriaentje van den Heesacker,
en Jan Janse Verhoeven als man van Willemina van den Heesacker, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van Michiel van den Heesacker en Clazijna (niet ingevuld)

1ste lot - Antonij Johannes Elisse (minderjarig)
1 - akkerland, genaamd den Wijnckel acker, 5 lopen, te Udenhout in het Winkel, kwartier
oost heer Jan Herme Weijgers, west Nicolaas van de Pas, zuid Nicolaas van Irsel, noord de weg
2 - akkerland, 1 lopen, als voor, in de Hooghoutse ackeren
oost heer Jacobus Watering, west Jan Marcelisse, noord Jan Peter Willems, zuid de weg
3 - akkerland, 3 1/2 lopen, als voor,
oost een weg, west Peter Brekelmans, noord weduwe Jan Verhoeven, zuid kinderen Adriaen Vermelis
belast met jaarlijks de helft in een rente van 18 stuivers 12 penningen aan het kantoor der geestelijke 
goederen te sBosch
belast met jaarlijks de helft in een rente van 1 gulden 16 stuivers aan het kantoor der geestelijke 
goederen te sBosch
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in en meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
4 - akkerland en weiland, 6 lopen, als voor,
oost kinderen Cornelis Jan Mertens, west de weg, zuid Lambert Peter Verhoeven, noord een weg
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
5 - weiland, 4 lopen, als voor,
oost Lambert Peter Verhoeven, west Adriaen Verhoeven, zuid Jan van Hulten, noord de straat
6 - houtbos, 2 lopen, als voor,
oost een weg, west (niet ingevuld), zuid de hei, noord Peter Leijten
7 - broekveld, 2 lopen., genaamd de Nieuwe weij, als voor,
oost de gemene straat, west Jacobus Schijvens, zuid Adriaen van Schapendonk, noord Jan Hendrik 
van Irsel
8 - turfveld, als voor in de Verlooren brand,
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west Jan Miggiel Koolen, voorts onbekend
9 - heibodem te Helvoirt

2de lot - Laurens Peter Verhoeven t.b.v. Adriaentje van den Heesacker
1 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Nicolaas van de Pas, west Adriaen Arnoldus Hamers, zuid een steeg, noord een straat
leenroerig aan Vosselaer
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heilige geest te sBosch
2 - akkerland, genaamd den Grooten acker, 6 lopen,
oost weduwe Hendrik Heijmans, west Hendrik Boudewijns, zuid een steeg, noord Adriaen Hamers
leenroerig aan Vosselaer
3 - akkerland, genaamd het Kwesel, 3 lopen, als voor,
oost weduwe Nicolaas van de Pas, west en noord Adriaen Hamers, zuid een steeg
leenroerig aan Vosselaer
4 - broekveld, genaamd de Reijd, 2 open, als voor,
oost Jan de Lepper, zuid Andries van Vugt, noord Jan van Irsel
5 - turfveld, 1 1/2 lopen, als voor in de Brand,
west Jan de Smit, noord Gerrit Peter Verhoeven
6 - hooiland te Waalwijk

3de lot - Jan Janse Verhoeven als man van Willemina van den Heesacker
1 - huis, schuur, schop en aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost de gemene straat, west (niet ingevuld), zuid heer Willem Blonket, noord de heer (niet ingevuld)
2 - weiland, 2 lopen, als voor,
oost en zuid Francis van den Bos, west Adriaen Verhoeven, noord de straat
3 - weiland, genaamd Koeveld, 3 lopen, als voor,
oost Adriaen Verhoeven, west Jan van Irsel, zuid heer pastoor Watering, noord de straat
4 - weiland, genaamd het Beemdeken, 1 1/2 lopen,
oost Daniel van Zon, west Jan van Strijthoven, zuid Govert Thomas van Irsel, noord Adriaen Verhoeven
5 - akkerland, 3 lopen, als voor t.p. in den Grooten acker,
oost Jan van den Bos, west (niet ingevuld), zuid een steeg, noord Adriaen Verhoeven
belast met jaarlijks 1/3 deel in een mud rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
6 - akkerland, genaamd Jacob Neeltjens acker, 3 lopen, als voor,
oost (niet ingevuld), west Jan de Backer, zuid Margaretha Migiel Koolen, noord een steeg
7 - in dezelfde akker, 1 lopen,
oost (niet ingevuld), west Klaas van Irsel, noord een steeg, zuid Jacob Hoevenaers
8 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost de heer van Orten, west Antonij van Priems, zuid een weg, noord Klaas van Irsel
belast met jaarlijks 4 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan de heer Scheffers te sBosch
9 - broekveld, genaamd de Roting, 1 lopen, als voor,
noord heer Kleijnefeld no:ux:, zuid Cornelis van Heusden, oost Jan van Rijswijk, west Jan de Lepper
10 - broekveld, 1 lopen, als voor,
oost Adriaen Verhoeven, west (niet ingevuld), zuid de lei, noord de Giersbergse steeg
11 - houtbos, 1 lopen, als voor,
oost de verkrijger, west (niet ingevuld), zuid Andries van den Bos, noord Peter van Strijthoven
12 - heibodem te Helvoirt

6 januari 1785    495/198-199v

Maria Peter Vermeer weduwe van Adriaen Embert van der Schoor wonende te Udenhout, machtigt 
Frans Peter Vermeer te Berkel, en Antonij van Rijswijk te Udenhout, om namens haar te transporteren 
voor schepenen van Oisterwijk:
aan Arnoldus Wouter Vugts:
huis, schuur, bakhuis en hof, te Udenhout op de Loonse Molenstraat, voor de som van 327 gulden
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aan Adriaen Peter Vermeer:
akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd de Voorsten acker, als voor, voor de som van 282 gulden

aan Marten van Rijswijk:
weiland, genaamd Spaandonken weij, 2 1/2 lopen, als voor voor de som van 329 gulden

allen publiek verkocht te Udenhout op 23 december 1784 en 6 januari 1785.

13 april 1785    495/22v-225

Maria Wilhelmina du Messij. huisvrouw van Johannes Baptista Nollens, wonende te Mechelen, tevens 
gemachtigd door haar zuster Agnes du Messij, wonende te Antwerpen, Godefridus du Messij te 
Oisterwijk en Cornelia du Messij te Boxtel, die een erfdeling maken van de nalatenschap van hun oud-
grootvader en oud-grootmoeder Leonard Stokvis en Willemina Basters

Maria Wilhelmina du Messij, huisvrouw van Johannes Baptista Nollens, Agnes du Messij en Cornelia du 
Messij krijgen o.a.
akkerland, 2 1/4 lopen, te Udenhout in de Berkhoek
akkerland, 8 lopen, als voor bij het Holleneind
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