Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 499 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)
25 januari 1797 - 1799
Dit zijn akten die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in
Udenhout. Het betreft hier voornamelijk delingen door erfgenamen. Van deze akten zijn regesten (korte
samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten.

25 januari 1797

499/1-7v

Jan Nicolaas van Irsel, Aart Nicolaas van Irsel, Wouter Nicolaas van Irsel, Adriaen Peter Vermeer als
man van Maria Nicolaas van Irsel, Cornelis Peter Vermeer als man van Catharina Nicolaas van Irsel,
Jan Willem Verhoeven als man van Anna Maria Nicolaas van Irsel, Willem Willem van Irsel en Cornelia
Willem van Irsel, beide kinderen van Willem Nicolaas van Irsel, maken een erfdeling van de
nalatenschap van Nicolaas Aartse van Irsel en Adriaentje Vos
1ste lot - Jan Nicolaas van Irsel
1 - in het Bosveld
2 - akkerland, 3 1/2 lopen, genaamd de Geselacker, te Udenhout,
oost Petrus van Orthen, west een mestweg, zuid kinderen Francis van Irsel, noord Arnoldus Vermelis
belast met jaarlijks 4 zakken in een meerdere pacht van 3 vaten rogge aan de heer van Onzenoort
3 - een broekveld, genaamd Rouwe riete, als voor,
oost Anna Maria Lambert Verhoeven, west Boetius Stalpert van der Wiele, zuid Johannes Vugts, noord
de waterlaat
2de lot - Aart Nicolaas van Irsel
1 - te Bezooijen
2 - teulland, 2 1/2 lopen, genaamd den Kwaijen acker, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. en e.e. Cornelis Klaas van de Pas, a.z. weduwe Hendrik Heijmans, a.e. Cornelis Francis van de
Pasch
3de lot - Wouter Nicolaas van Irsel
1 - te Tilburg
2 - in het Bosveld
3 - te Loon op Zand
4de lot - Adriaen Peter Vermeer
1 - akkerland, 4 lopen, genaamd de Bremweij, te Udenhout op de Houtse straat,
oost Antonij Jan Broeren, west en noord Lucas van Engelen, zuid Miggiel Pijnenburg
2 - een broekveld, 6 lopen, genaamd het Kwaije gat,
oost de gemene lei, west Jan Slots, zuid de gemene weg, noord erfgenamen Cornelis Jan
Schapendonk
3 - te Oud-Heusden
5de lot - Cornelis Peter Vermeer
1 - te Oisterwijk
2 - te Bezooijen
6de lot - Jan Willem Verhoeven
1 - akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
oost een mestweg, west de heer J.H. Kleijnefeld, noord weduwe Nicolaas Stoeldraaijers, zuid Cornelis
van de Pas
2 - akkerland, genaamd Geijssen hof, als voor,
zuid weduwe Nicolaas Stoeldraaijers, oost, west en noord de heer van Kleijnefeld,
3 - akkerland, 1 lopen, genaamd Neeltjens acker,
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oost en west Jan Janse Verhoeven, noord weduwe Hendrik van Deele, zuid Andries van den Bosch
4 - weiland, 2 1/2 lopen, als voor,
noord de straat, zuid Laurens Jan Marcelisse, oost kinderen Willem van Irsel, west weduwe Nicolaas
Verhoeven
5 - weiland, 3 lopen, als voor,
zuid Cornelis van Irsel, noord Embert van der Schoor, e.e. Roeltjensdijk, a.e. kinderen Willem van Irsel
6 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Geesel Acker,
e.z. kinderen Francis van Irsel, a.z. kinderen Martinus Kuijpers, e.e. Petrus van Orthen, a.e. kind van
weduwe Peter Wijnand Verhoeven
belast met jaarlijks 2 1/2 vat rogge in een meerdere pacht van 4 zakken aan de heer van Onzenoort
7de lot - Willem Willem van Irsel en Cornelia Willem van Irsel
1 - akkerland te Tilburg
2 - akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel in de Geselse straat.
oost de straat, west Laurens Marcelissen, zuid weduwe Peter Smeijers, noord Antonij Priems
belast met jaarlijks 1 gulden 7 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk
kantoor te sBosch
3 - te Bezooijen
25 januari 1797

499/7v-8

Johanna Jacobus Frits, geboren te Udenhout, geeft te kennen dat zij is bevallen van een onwettig kind,
en dat zij niet in staat is om voor dat kind te zorgen. Zij verzoekt hiermee de regenten van Udenhout en
Berkel of zijn dit kind ten koste van de armentafel willen accepteren. Zij verklaart hierbij afstand te doen
van haar moederlijk voorrecht en zal het kind nooit opeisen, en alles doen wat in haar vermogen ligt om
haar kind op kosten van het armbestuur op te voeden.
Ze verzoekt ook dat haar kind gedoopt wordt door de "Pastoor van de Roomsche gezinte, die aan dit
haar versoek tot hier toe niet heeft willen of misschien niet durven voldoen"
8 mei 1797

499/9v-13

Adriaen Johannes van Bavel als man van Willemina Johannes Heerkens, Arnoldus Johannes Heerkens
en Francis Antonij van Gorkom en Joost Geert van Irsel, beide laatsten als voogden van de kinderen
van wijlen Cornelis Johannes Heerkens, genaamd Arnoldus en Johanna, maken een erfdeling van de
nalatenschap van hun vader Johannes Jan Heerkens
1ste lot - Adriaen Johannes van Bavel
1 - akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. (niet ingevuld), a.z. Jan Janse Schapendonk, e.e. Elias van Grevenbroek, a.e. Jan Heerkens
2 - akkerland, 2 lopen, met de gerechtigheid van weg tot de Slimstraat, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Mattijs Brabers, a.z. Arien Bertens, e.e. (niet ingevuld), a.e. een gemene mestweg
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers in een meerdere rente van 6 gulden aan het kantoor der
geestelijke goederen van dit kwartier
3 - 1/3 deel in een broekveld, in het geheel 2 1/2 lopen, als voor in de Gommelse straat aan de Roije
brug,
zuid Jan Raijmakers, oost de straat, noord Jan Krijn van Strijthoven, west (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1/3 deel van 6 stuivers 1 duit cijns op St. Thomasdag te Oisterwijk te betalen aan
Jan Antonisse
2de lot - Arnoldus Johannes Heerkens
1 - akkerland, 2 lopen, genaamd de Hondsakker, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Jan Robben, west weduwe Francis Brok, zuid een mestweg, noord Elias Grevenbroek
2 - akkerland, 1 lopen, genaamd den gelegen als voor
oost weduwe Francis Brok, zuid de gemene weg, west Jan Hendriks, noord Adriaen Schoenmakers
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3 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
e.z. te voren de kinderen Elias Koolen, a.z. Adriaen de Beer, e.e. Jacobus Geert van Rijswijk, a.e. een
mestweg
3de lot - Francis Antonij van Gorkom
1 - akkerland, ruim 2 lopen, genaamd de Geer, te Berkel in de Zeshoeven
2 - te Berkel
17 maart 1797

499/22-24

Taxatie van de Udenhoutse bezittingen van Willem Blonket. Dat betreft de onverdeelde helft in:
Een adellijk huis, stal, schuur, schop, hoven, boomgaard, akker en weilanden, alles aan elkaar gelegen
in Udenhout in de Biezenmortel, samen 90 lopen geschat op 3500 gulden
een straaiselveld, genaamd leegbeestenveld, 18 lopen, als voor, van de Biezenmortelse straat tot
achter aan de lei, e.z. west erfgenamen van Irsel, met meer anderen, oost (niet ingevuld, geschat op
225 gulden
een heiveld genaamd het Half veld, (niet ingevuld) lopen, ten westen van het leegbeestenveld, geschat
op 50 gulden
een broekveld, genaamd de Rietene, 12 lopen, als voor, meest schaarbos, van de straat tot aan de lei,
west Kleijnefeld, oost erfgenamen Adriaen van Irsel en anderen, geschat op 225 gulden
voor het geheel:
een beemd, deels beplant met zware eiken bomen, in Biezenmortel, 7 lopen, geschat op 1200 gulden
8 april 1797

499/50-61

De borgemeesters/regenten en zetters van Udenhout geven een overzicht van de assignaten die zich
in hun bezit bevinden. De akte is opgemaakt in de kapel van Udenhout! De "komme" wordt ook
genoemd, daar zaten de documenten natuurlijk in.
Handtekeningen van alle betrokken staan onder het document. Het betreft:
Jan Hendrik van Irsel en Jan Peter Willems, borgemeesters
Willem Willem van Irsel, Johannes Laurens Koolen, Cornelis Hendrik Heijmans en Joost Deckers,
zetters.
De totale waarde bedraagt 6878 3/4 gulden
14 juli 1797

499/62v-68

Pieter van Heeswijk, laatst weduwnaar van Ardina van Grevenbroek, wonende te Udenhout, maakt zijn
testament op.
Hij legateert aan de Heiliger Geest Armen van Udenhout:
een broekveld, 1 1/2 lopen, te Udenhout in het Udenhouts Broek, ten einde de twee steegen;
een heiveld, genaamd den Winkelsen Beemd, 2 lopen, als voor;
een heiveld onder Tilburg;
akkerland te Berkel;
een houtveld, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de den Asschot, aangekomen aan zijn huisvrouw door koop
op 25 februari 1750
hooiland te Bezooijen
een houtbosje aan de Twee Steegen te Udenhout, 2 à 3 lopen, zijn huisvrouw aangekomen van haar
ouders
een houtbos, 3 1/2 lopen, te Udenhout, in de Assense steeg, zijn huisvrouw aangekomen van haar
ouders
een houtbos, 3 à 4 lopen, te Udenhout, in de Groenstraat, genaamd het Paradijs, zijn huisvrouw
aangekomen van haar ouders
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verdere bepalingen niet overgenomen
29 september 1797

499/75v-85v

Pieter Heijmans als man van Anna Maria Peter van Strijthoven, Adriaen Peter van Strijthoven, Cornelis
Nicolaas van de Pas als man van Maria Anna Peter van Strijthoven en Jan Laurens Vermeer als man
van Elizabeth Peter van Strijthoven, maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter van
Strijthoven en Jenne Maria Jan Brocke
1ste lot - Pieter Heijmans
1 - een huis, schop en hof, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. weduwe Jan van Helvoirt, a.e. Daniel Vermeer, e.e. Andries van den Bosch, a.e. de gemene straat
2 - een broekveld en weiland, 4 lopen, genaamd de Meert Rijt, als voor,
e.z. weduwe Jan van Irsel, a.z. en e.e. Jan Raijmakers, a.e. weduwe Peter van Broekhoven
3 - een broekveld, 5 lopen, als voor aan het Eijndeke,
e.z. Heijliger van Irsel, a.z. weduwe Johannes van Roessel, e.e. Cornelis Jan Verhoeven, a.e. Cornelis
van Irsel
4 - een houtbos, 4 lopen, genaamd de Hoekweij, als voor aan de Kaaijendijk,
e.z. Heijliger van Irsel, a.e. weduwe Peter van Broekhoven, e.e. weduwe Cornelis Jan Heerkens, a.e.
de gemene straat
5 - een broekveld, genaamd de Rijt, 2 1/2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Antonij van Irsel, a.e. Hendrik van Irsel, e.e. Aart van Zon, a.e. weduwe Adriaen
Pijnenburg
6 - twee precelen houtbos, samen 4 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Jan Martens, a.z. kinderen Gerrit van Esch, e.e. weduwe Hendrik Heijmans, a.e. de Giersbergse
steeg
7 - een broekveld, genaamd de Leijweij, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan Lommers, a.z. de gemene straat, e.e. de lei, a.e. Jan Kruijssen
8 - akkerland, 2 open, genaamd den Biesmortelse Acker, als voor,
e.z. Adriaen Verhoeven, a.z. Frans Simons, e.e. weduwe Francis Andries van den Bosch, a.e. kinderen
Miggiel Koolen
9 - hooiland te Engelen
deze percelen zijn jaarlijks belast met 2/3 deel van 1 gulden 9 stuivers 14 penningen aan het
bisschoppelijk kantoor te sBosch
2de lot - Adriaen Peter van Strijthoven
1 - huis, schuur, schop en varkenskooi, met aangelegen erf, 1/2 lopen, te Giersbergen
2 - 10 - Giersbergen onder Drunen
11 - Helvoirt
12 - Waalwijk
3de lot - Cornelis Nicolaas van de Pas
1 - een weiland, genaamd het Keijfkemke, te Udenhout,
oost weduwe Marcelis van Hees, west de gemene straat, noord de HG van sBosch, zuid de heer
Kleijnefelt
2 - een weiland, genaamd het Roubos, 4 lopen, als voor,
oost Jan Janse Verhoeven, zuid Heijliger van Irsel, west en noord Andries van den Bosch
3 - een broekveld, genaamd het Veldeke, 2 lopen, als voor,
oost kinderen Peter van den Bos, west de gemene straat, zuid weduwe Antonij van Irsel, noord
onbekend
4 - een broekveld, genaamd de Paarde Weij, 2 lopen, als voor
oost Anna Maria Lambert Verhoeven, west Arnoldus van den Boer, voorts onbekend
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het blok van St. Jorisstraat te sBosch
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5 - een broekveld, genaamd de Mol, 3 lopen, als voor,
west Jenne Maria Aart Witlox, noord weduwe Hendrik Heijmans, oost en zuid onbekend
6 - 2 percelen broekveld, genaamd de Rooting, samen 4 lopen,
oost en zuid de heer Kleijnefelt, west Jan Janse Verhoeven, noord kinderen Adriaen Verhoeven
7 - een heibodem, genaamd den Eijssert, 2 lopen, als voor,
oost de gemene straat, zuid kinderen Jacobus van Broekhoven, noord Jan Raijmakers, west onbekend,
8 - akkerland, 4 lopen, als voor, bij de kreitenmolen,
e.z. weduwe Marcelis van Hees, a.z. Cornelis Lambert Krooten, e.e. weduwe Jan Bertens, a.e.
Arnoldus van den Boer en meer anderen
9 - 1/16 deel van een perceel in de zogenaamd Giersbergse duinen, reengenoten onbekend
10 - hooiland te Bokhoven
11 - een heibodem te Helvoirt
12 - een rente
4de lot - Jan Laurens Vermeer
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adam Smolders, a.z. en e.e. Gommerse straat, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan het arme manhuis te Oisterwijk
belast met jaarlijks 1 vat en 3 pintjes rogge aan Jan Peter Willemse
belast met jaarlijks 17 stuivers 8 penningen aan het kantoor van de geestelijke goederen van dit
kwartier
2 - akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd het Veldeke, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Lambert Verhoeven, e.e. Arnoldus Heerkens, a.e. de Gommelse straat
3 - akkerland, 3 lopen, genaamd den Agtersten Peere Acker, als voor,
e.z. Adriaen van Irsel, a.z. kinderen Adriaen Vermelis, e.e. Klaas Verhoeven, a.e. de heer Kleijnefelt
4 - akkerland, 1 lopen, genaamd het Schoutere Veld, als voor bij Brabants Hoek,
e.z. Pieter Adriaen Brekelmans, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. kinderen Jan Martens
5 - akkerland, 1 lopen, genaamd den Rug, als voor in Brabants Hoek,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. Adam Smolders, e.e. erfgenamen Jan de Cort, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1/2 vat gerst aan het kantoor van de geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks 1 gulden aan het kantoor van de geestelijke goederen van dit kwartier
6 - akkerland, 8 lopen, als voor in de Voorste Brabantse Hoek,
e.z. Pieter Adriaen Brekelmans, a.z. Adriaen van Irsel, b.e. het kind van Willem van Roessel
belast met jaarlijks 3 gulden aan het blok van het Orthenseinde te sBosch
7 - een weiland, 3 1/2 lopen, genaamd den Ris, als voor aan de Gommelse straat.
e.z. kinderen Aart Pijnenburg, a.z. Adriaen Verhoeven, e.e. de Gommelse straat, a.e. de heer Kleijnefelt
8 - een weiland, 1 1/2 lopen, genaamd de Voorste Hoekweij, als voor
e.z. de verkrijger, a.e. weduwe Marcelis van Hees, e.e. Peter van Broekhoven, a.e. de Gommerse
straat
9 - akkerland, 1 1/2 lopen, genaamd Dirk Emme, als voor in de Agtersten Brabants Hoek,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. armen van Udenhout, e.e. Cornelis Martens, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de geestelijke goederen
in dit kwartier
10 - akkerland, 4 lopen, genaamd Lijnen Acker, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. gemeint, a.e. Pieter Adriaen Brekelmans
11 - akkerland, 2 lopen, genaamd het Sitserse, als voor,
e.z. Peter Adriaen Brekelmans, a.z. kinderen Cornelis Jan Martens, e.e. de gemeint, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 2 stuivers 7 penningen in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
12 - akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. Jan Adriaen Verhoeven, a.z. Arnoldus Vermelis, e.e. de gemeint, a.e. Peter Brekelmans
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht van 3 gulden aan de armen van Udenhout
13 - akkerland, 2 lopen, genaamd den Voorsten Peeren Acker, als voor op het Winkel,
e.z. en e.e. Antonij Klaas Deckers, a.z. Adriaen Verhoeven, a.e. de gemene straat
14 - akkerland, 2 lopen, genaamd de Keusweij, als voor,
e.z. Anna Maria Lambert Verhoeven, a.z. de verkrijger, e.e. Antonij Klaas Deckers, a.e. de gemene
straat
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15 - een weiland, 3 1/2 lopen, genaamd den Mechelen Keusweij, als voor,
e.z. Adriaen van Irsel, a.z. Johanna Wouter Piggen, e.e. de straat, a.e. de verkrijger
16 - een weiland, 2 1/2 lopen, genaamd de Agterste Hoekweij, als voor opt Gommelaer,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. de verkrijger
17 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in de Brand,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.e. de kleine Giersbergse duin
18 - een houtbos, 2 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Peter van de Pasch(Rosch?), a.z. Adriaen Bastiaen van de Plas, e.e. de verkrijger, a.e. de
kleine Giersbergse duin
19 - een houtbos, 1/2 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. Cornelis Peter van de Pasch, e.e. de gemene mestweg, a.e.
(niet ingevuld)
20 - een weiland, 1 1/2 lopen, genaamd het Brands Weijke, als voor,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plas, a.z. en e.e. een gemene weg, a.e. de verkrijger
21 - een heiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. de gemene steeg, a.e. de gemene straat
22 - land en houtbos, in de Brand, 2 1/2 lopen, genaamd de Holle kant,
e.z. de verkrijger, a.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, e.e. de kleine Giersbergse duin, a.e. de
verkrijger
23 - land en houtbos, 2 1/2 lopen, genaamd den Hof, als voor,
b.z. en e.e. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.e. de gemene weg
24 - heiveld, 1 lopen, als voor
e.z. en e.e. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. erfgenamen Cornelis Francis van de Pasch, a.e. de
Gommelse straat
25 - heibodem te Helvoirt
26 - heibodem te Helvoirt
27 - 1/16 deel in de Giersbergse duin, reengenoten onbekend
het 17de t/m 23ste perceel belast met jaarlijks:
- 12 vaten rogge, te weten 4 vaten aan Jonker Bax te Helvoirt, en 8 vaten aan de armen van
Udenhout,
- 3/7 deel aan het lieve vrouwe broederschap te sBosch
- 3/7 deel in een gulden 10 stuivers aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
- 3/7 deel in 13 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
28 oktober 1797

499/92-92v

Andries Cornelis van den Bosch belooft aan zijn zoon Cornelius Hubertus van den Bosch, studerend
als "theologant" te Leuven, die van plan is om geestelijke te worden als werelds priester, jaarlijks een
som van 150 gulden tot zijn onderhoud.
letterlijk staat er:
"… en vermits daartoe bij gebrek van Titul Ecclesiastiq nodig is een Titul Patrimonieel, renderende
jaarlijks eene somme van Een Honderd en Vijftig Gulden Hollands om, in cas van Nood, daar van
onderhouden te werden…"
4 november 1797

92v-99v

Gerardus Cornelis van Tilburg, Francis Cornelis van Tilburg en Laurens Jacobus Verhoeven, Adriaen
Jan Schaependonk en Adriaen van Hees, de drie laatsten als voogden, opzieners en executeurs over
de innocente Johannes Cornelis van Tilburg aangesteld, maken een erfdeling van de nalatenschap van
wijlen Cornelis Jan van Tilburg en Helena Antonij Franken, en hun oom Peter Antonij Franken
1ste lot - Gerardus Cornelis van Tilburg
1 - een turfveld, 1 lopen, te Udenhout in de Brand,
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oost Arnoldus Ophorst, voorts onbekend
2 - een weiland, genaamd Faseweij, 3 lopen, als voor in de Schoorstraat,
oost de straat, west weduwe Jan Flipsen, zuid Jan Robben, noord Jan Slots
3 - akkerland, 3 lopen, genaamd het Blauwens, als voor in de Kreitemolenstraat,
oost de straat, west Jan van der Sterre, zuid Andries van den Bosch
4 - akkerland, 7 kwartier lopen in 6 hond, als voor in de Zeshoeven.
oost een mestweg, rondom weduwe Jan de Ridder
5 - een weiland, genaamd Boone Weij, 3 lopen, als voor in de Kreitemolenstraat,
oost de straat, west Adriaen Schapendonk, zuid de lei, noord Pieter van Waalwijk
6 - akkerland, , genaamd de Pad Acker, 10 lopen, als voor in de Kreitemolenstraat,
zuid weduwe Adriaen Verhoeven, noord weduwe Antonij van Irsel, oost Andries van den Bosch, west
de straat
7 - een huis, schuur en schop met een klein huisje en aangelegen erf, 3 lopen, als voor in de
Kreitemolenstraat
oost weduwe Antonij van Irsel, west de straat, zuid weduwe Geert Verhoeven, noord weduwe Jan
Schapendonk
8 - een heibodem te Loon op Zand
9 - 2 heibodems te Drunen
2de lot - Francis Cornelis van Tilburg
1 - de zuidwaartse helft in een broekveld, genaamd den Horst, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in de
Brandse steeg,
oost Francis Burgmans, west douairière de Bock, zuid Laurens Verhoeven, noord (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 13 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 - een broekveld, genaamd Kooles Velt, 1 1/2 lopen, als voor,
oost douairière de Bock, west de Assense steeg, zuid weduwe Jacobus Verhoeven, noord weduwe
Johannes Nouwens
belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 - een weiland, 3 lopen, als voor aan de Twee Steegde,
oost, west en zuid de Prins van Sultzbach, noord de twee steegden
4 - 2 huisjes en hof, aan de Kruisstraat in de Dijk,
oost de gemene straat, west Jan Robben, noord weduwe Jan de Ridder
5 - akkerland, genaamd de Pagt Acker, 2 1/2 lopen, als voor in de Kuijl, achter de Oude Pastorij,
oost Jan Watring, west de verkrijger, zuid Maria Jan van Berkel, noord kinderen Adriaen Piggen
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan Adriaen Schapendonk
6 - een weiland, genaamd de Paards Weij, 1 1/2 lopen, als voor in de Slimstraat,
oost Pastoor Storimans, west weduwe Hendrik Verhoeven, zuid Geert Witlox, noord weduwe Jan van
Irsel
7 - 2 huizen en aangelegen landerijen, als voor in de Slimstraat,
oost Adriaen Jan van Huijclom, west de weduwe Jan van Irsel, zuid de gemene straat, noord Jan
Raijmakers
8 - akkerland, 2 1/2 lopen, genaamd Klapaan, als voor,
oost de weduwe Adriaen van Irsel, west pastoor Storimans, zuid en noord de gemene straat
9 - akkerland, genaamd den Heuvel Acker, 7 kwartier lopen, te Berkel
10 - te Berkel
belast met jaarlijks 5 stuivers 12 penningen aan de domeinen van Brabant
11 - te Berkel
3de lot - de vertegenwoordigers van Johannes Cornelis van Tilburg
1 - 2 percelen quade broekvelden, genaamd den grooten en kleijnen Brand, te Udenhout,
oost Heijliger van Irsel, west Arnoldus Ophorst, zuid Francis Burgmans, noord de lei
2 - een heiveld, het eerste veld aan de Lange Dreef, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Jan de Ridder, west kinderen Peter Hamers, zuid Lucas van Engelen, noord de Prins van
Sultzbach
belast met jaarlijks 2 stuivers 6 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 - een heiveld, het tweede veld aan de Lange Dreef, 2 lopen,
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oost Adriaen Aart Wolfs, west Cornelis Bergmans, zuid Lucas van Engelen, noord de Prins van
Sultzbach
4 - een weiland, genaamd de Paarde Weij, 1 1/2 lopen, als voor in de Kuijl, bij de Kruisstraat,
oost weduwe Jan Philipsen, west Jan Watring, zuid weduwe Jan de Ridder, noord Laurens Verhoeven
5 - akkerland, genaamd de Bosacker, 5 1/2 lopen, als voor in de Slimstraat,
oost en noord Jan Slots, west Jan Brekelmans, zuid weduwe Andreas Nijste
6 - huis en hof, staand ene gelegen als voor in de Acker,
oost Adriaen Peter Verhoeven, west weduwe Cornelis Jansen, zuid weduwe Jan de Ridder
7-12 - te Tilburg
13 - te Enschot op Riddershof
17 januari 1798

499/105v-107v

Arnoldus Storimans en Cornelis Jan Vugts als executeurs van het testament, en administrateurs van de
boedel en nalatenschap, en voogden van de kinds-kinderen van Pieter van Heeswijk, hebben voor
henzelf en de pachter van de korenwindmolen Kranken Troost aan de Zandkant te Udenhout per 1
januari 1798, Jacobus Rijcke, de molen laten inspecteren en taxeren door molenmeester Henricus
Hebben uit Bokhoven, die dat op 30 december 1797 heeftgedaan.
Zijn bevindingen volgen en de molen wordt geschat op 1007 gulden
10 augustus 1797

499/112v-114

Een akte waarin religieuzen van Tongerlo toestemming geven om hun tienden, landerijen e.d. in
Brabant te verkopen om te voldoen aan de schuld die is ontstaan door schuldbrieven en
belastingachterstand. Medebroeder Marcellinus Heijlen, provisor van de abdij wordt daartoe
gemachtigd.
17 februari 1798

499/114-118v

Adriaen Bastiaen van de Plasch, voor 1/4 deel,
Marten Hermen van de Zande, Francis Herman van de Zande en Jan Hermen van de Zande voor 1/4
deel,
Jan Eijsenbrand, Adriaen van Hulst als man van Elizabeth Eijsenbrand, Adriana Eijzenbrand, weduwe
Cornelis van Pinstere, voor 1/4 deel,
Jan Hendrik van de Plasch, Adriaen Hendrik van de Plasch, Jan de Weert als man van Jenneke
Hendrik van de Plasch, Geert Verhulst als man van Cornelia Hendrik van de Plasch, Francijna Hendrik
van de Plasch, weduwe Wouter van Rijswijk, voor henzelf als mede voor Hendrien Hendrik van de
Plasch te Udenhout en Adriaentje Hendrik van de Plasch te Drunen, ook voor 1/4 deel,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Bernardus van den Brand, gewoond en overleden te
Heukelom
1ste lot - Adriaen Bastiaen van de Plasch
1 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. kinderen Herman van de Zande, a.z. Peter Leermans, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense duin
2 - 1/3 deel in een weiland, genaamd de Lange Weij, zijnde de huisplaats, en 1/4 deel in uitgeturfde
putten, te samen in het geheel 3 à 4 lopen, als voor tussen zijn reengenoten
2de lot - Marten Hermen van de Zande, Francis Herman van de Zande en Jan Hermen van de Zande
1 - akkerland en weiland, samen 5 kwartier lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. de verkrijgers, a.e. Adriaen Bastiaen van de Plas, e.e. de Middelkant, a.e. aan uitgeturfde putten
2 - 1/3 deel in een weiland, genaamd de Lange Weij, zijnde de huisplaats, en 1/4 deel in uitgeturfde
putten, te samen in het geheel 3 à 4 lopen, als voor tussen zijn reengenoten
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3de lot - Jan Eijsenbrand, Adriaen van Hulst als man van Elizabeth Eijsenbrand, Adriana Eijzenbrand,
weduwe Cornelis van Pinstere,
1 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. vorige lot, a.z. Peter Leermans, e.e. de Middelkant, a.e. de Drunense duin
2 - 1/3 deel in een weiland, genaamd de Lange Weij, zijnde de huisplaats, en 1/4 deel in uitgeturfde
putten, te samen in het geheel 3 à 4 lopen, als voor tussen zijn reengenoten
4de lot - Jan Hendrik van de Plasch, Adriaen Hendrik van de Plasch, Jan de Weert als man van Jenneke
Hendrik van de Plasch, Geert Verhulst als man van Cornelia Hendrik van de Plasch, Francijna Hendrik
van de Plasch, weduwe Wouter van Rijswijk, Hendrien Hendrik van de Plasch en Adriaentje Hendrik
van de Plasch
1 - akkerland, 1/2 lopen, te Udenhout in de Brand,
b.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, e.e. een steeg, a.e. de Hollekant
2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Adriaen Bastiaen van de Plasch, a.z. en e.e. Arnoldus Ophorst, a.e. de Drunense duin
3 - 1/4 deel in uitgeturfde putten, te samen in het geheel 3 à 4 lopen, als voor tussen zijn reengenoten
8 maart 1798

499/119-127v

Johannes Jacobus van Laarhoven, Jan Adriaen Schoenmakers als man van Adriaentje Jacobus van
Laarhoven, Martinus Jacobus van Laarhoven, Wouter Jacobus van Laarhoven, Maria Jacobus van
Laarhoven, Petronella Jacobus van Laarhoven, en nog Johannes Jacobus van Laarhoven en Marten
Thomas van de Zande als voogden van de kinderen van Cornelis Jacobus van Laarhoven en Margo
Jan van Logten, genaamd Maria en Johanna, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun
ouders Jacobus van Laarhoven en Anneke Wouter van Broekhoven,
1ste lot - Johannes Jacobus van Laarhoven
1 - 1/4 deel in akkerland, in het geheel 11 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
b.z. Petrus van Berkel, e.e. de lei, a.e. de mededeler
2 - akkerland met de helft van de wal aan de westzijde, 1 lopen, als voor aan de Runtse steeg,
b.z. Peter Daandels, waar de verkrijger recht van overweg heeft, e.e. Peter Witlox, a.e. de gemeint van
Helvoirt
3 - de helft in een perceel groes en uitgeturfde putten, 1 2/ lopen, als voor in het broek,
e.z. erfgenamen Marten Priems, a.z. Boetius Stalpert van der Wiele, b.e. de mededelers
4 - 1/4 deel in een moerveld, in het geheel 1 lopen,
e.z. Boetius Stalpert van der Wiele, a.z. Petrus van Berkel, e.e. erfgenamen Marten Priems
5 - een moerveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Peter van Irsel, a.z. en e.e. erfgenamen Adriaen Verhoeven, a.e. de heer Kleijnefelt
2de lot - Jan Adriaen Schoenmakers als man van Adriaentje Jacobus van Laarhoven
1 - akkerland genaamd den Quaaden Acker, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. Adriaen Robbert Koolen, a.z. Martin Jan Bergmans, a.e. erfgenamen Pieter van Heeswijk
2 - akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. kinderen Adriaen Willem van Irsel, a.z. Adriaen Robbert Koolen, e.e. erfgenamen Peter van
Heeswijk, a.e. Gerard Meijs
3 - akkerland, 3 kwartier lopen, als voor,
b.z. Adriaen Robbert Koolen, e.e. Jan Witlox, a.e. Gerard Meijs
4 - een heiveld onder Giersbergen
5 - een heiveld onder Helvoirt
6 - hooiland te Baardwijk
3de lot - Martinus Jacobus van Laarhoven
1 - akkerland, 2 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Johannes van Laarhoven, a.z. Maria van Laarhoven, b.e. Petrus van Berkel
2 - 3/4 deel in een moerveld, in het geheel 1 lopen, als voor,
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e.z. Boetius Stalpert van der Wiele, a.z. Petrus van Berkel, b.e. erfgenamen Marten Priems
3 - een heiveld te Helvoirt
4 - een broekveld te Helvoirt
4de lot - Wouter Jacobus van Laarhoven
1 - akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, het eerste lot in de Hemelrijkse hoeve,
e.z. en b.e. Boetius Stalpert van der Wiele, a.z. Geert van Broekhoven
2 - een weiland en turfveld, 1 1/2 lopen, als voor,
west Boetius Stalpert van der Wiele, oost de mededelers, zuid Geert van Broekhoven
3 - een weiland en heide, 1 lopen, in een perceel groot 4 lopen, als voor aan de Zandkant,
e.z. Boetius Stalpert van der Wiele, a.z. (niet ingevuld), noord de gemene straat, zuid kinderen Adriaen
Span
4 - heiveld te Helvoirt
5de lot - Maria Jacobus van Laarhoven
1 - akkerland, 5 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost en zuid Petrus van Berkel, e.e. en e.z. weduwe Hendrik Heijmans, a.z. de mededeler
2 - een heibodem te Helvoirt
6de lot - Petronella Jacobus van Laarhoven
1 - een huis, schuur, schop, bakhuis, hof, boomgaard akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout
aan de Zandkant,
b.e. Petrus van Berkel, b.z. weduwe Hendrik Heijmans
2 - een heiveld onder Giersbergen in het Hemelrijk
7de lot - kinderen Maria en Johanna Cornelis van Laarhoven
1 - akkerland, 1 1/4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. de mededeler, a.z. Geert Wouter van Broekhoven, e.e. de steeg, a.e. de mededeler
2 - akkerland, genaamd den Santacker, met de huisplaats, 2 lopen,
e.z. Boetius Stalpert van der Wiele, a.z. en e.e. de mededeler, a.e. de gemeint van Giersbergen
3 - akkerland, 3 à 4 lopen, als voor,
zuid Boetius Stalpert van der Wiele, oost de mededeler, noord de gemene straat, west de verkrijger
4 - heibodem, 4 lopen, te Helvoirt
deze percelen belast met jaarlijks de helft in 8 vaten en 3 koppen rogge aan het rooms weeshuis te
sBosch
belast met jaarlijks de helft in 10 stuivers 8 penningen aan de blok van Vughterdijk te sBosch
3 mei 1798

499/133-136

Gerardus Heesters als armmeester van de Armentafel van Oisterwijk verhuurt aan Johannes van Biljou,
een armenhoeve in Udenhout in de Kleine Mortel, met uitzondering van 5à 6 lopen heide die ligt bij de
vijver, die aan de Oisterwijkse armen blijft.
Huurtijd bedraagt 8 jaren
voorlijf jaarlijks 40 gulden (te betalen op kerstmis)
jaarlijks 15 zakken rogge BM (lichtmis)
jaarlijks 1 mud boekweit aan de armmeester van Udenhout en Berkel (lichtmis)
verdere bepaling niet overgenomen, maar die zullen niet wezenlijk verschillen van die in vorige jaren
bijzonder:
De Verhuurder qq reserveert ten behoeve van de armentafel het perceeltje beemd in de Asschot, om
daar uit te kunnen turven of te doen naar believen
26 mei 1798

499/136-138
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Jacobus Rijcke, pachter van de molen Kranken Troost, met de grote kamer van de molenhuizing en het
klein hofke daaraangelegen, te Udenhout aan de Zandkant, door hem nu bemaald, en toebehorend aan
de erfgenamen Pieter van Heeswijk,
wil deze pacht overdragen aan Francis Huijsmans, wonende te Oostelbeers.
Dat gaat gebeuren per 1 juli 1798 op de voorwaarden waaronder Jacobus Rijcke die pacht was
aangegaan na de publieke verpachting te Udenhout po 20 en 30 november 1797
15 juni 1798

499/140v-144v

Jacobus Rijcken, wonende in Udenhout, verhuurt aan Carel van der Heijden, wonende te Oirschot,
de "schoone en Welgeleegen Koorn Wind Moolen, genaamd den Moolen ten Krijten" met de stenen
daarop liggende, met de gerechtigheden en prerogatieven
huis, schuur, schop en aangelegen hof, akkerlanden en weilanden, samen 26 lopen, gelegen te
Udenhout en Berkel,
hij verhuurt ook de helft in de koren watermolen te Heukelom,
alles voor een periode van 8 jaar.
pachtprijs bedraagt 950 gulden per jaar
deze goederen zijn belast met jaarlijks 30 vaten rogge, waarvan 3 zakken in sBosch, 6 vaten in
Udenhout,
belast met jaarlijks 5 gulden 8 stuivers aan de armen van Udenhout
verdere bepalingen niet overgenomen
Opvallend blijft de vermelding voor oppassen met licht en vuur, specifiek genoemd
30 juni 1798

499/146-148v

Wilbort van Rijthoven, molenmeester, wonende te Diessen en Adriaen Hombergen, molenmeester
wonende te Erp, geven verantwoording voor hun prisatie van de molen ten Krijten, ten verzoek van
Jacobs Rijcken en Carel van der Heijden, van heden:
Volgt een gespecificeerde lijst van hun bevindingen, totale waarde bepaald op 1053 gulden 8 stuivers
25 augustus 1798

499/149v/151

Miggiel Bakkers als man van Arnoldus Verhagen, wonende te Tilburg, verhuurt aan Martinus van
Rijswijk,
een hoeve, bestaande uit huis, schuur, schop, bakhuis en paardenstal, met de akkerlanden, weivelden,
beemden, heivelden en straaiselvelden, te Udenhout op de Molenstraat, zoals het nu al door hem in
gebruik is, voor een termijn van 2 jaar.
Jaarlijks voor:
voorlijf van 50 gulden
20 zakken rogge
6 zakken boekweit
te leveren aan de verpachter mits niet meer dan drie uur rijden
Verdere bepalingen niet overgenomen.
4 oktober 1798

499/163v-166v

Gerardus Heesters als regerend armmeester van Oisterwijk, verhuurt aan Antonij Adriaen Teurlings,
wonende te Udenhout, een armenhoeve te Udenhout in de Kleine Mortel, bestaande uit een huis en
schuur, samen met Johannes van Biljouw, schop en bakhuis, landerijen, weilanden en straaiselvelden,
zoals hij ze nu al in gebruik heeft. Dit voor een periode van 8 jaar.
Jaarlijks te betalen:
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

voorlijf van 40 gulden
15 1/2 zak rogge BM (lichtmis)
1 mud boekweit aan de armmeester van Udenhout en Berkel
Verdere bepalingen niet overgenomen.
bijzonder:
De Verhuurder qq reserveert ten behoeve van de armentafel het perceeltje beemd in de Asschot, om
daar uit te kunnen turven of te doen naar believen
18 april 1799

499/182v-183v

Francis Laurens Verhoeven en Adriaen Peter Vermeer als voogden van de 3 kinderen van Adriaen
Laurens Verhoeven verhuren aan Adriaentje Laurens Elisse, weduwe van Justinus de Kok,
2 woningen met de hof daarbij, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Jan Nicolaas van Irsel, a.z. kinderen Jan de Ridder, voor van de straat tot aan de heer Storimans
voor een periode van 2 jaar
jaarlijks 56 gulden
18 april 1799

499/184-187v

Cornelis Geert van Irsel als man van Cornelia Brekelmans, Bartel van Hulten als man van Helena
Brekelmans, Cornelis Adriaen Schapendonk als man van Anna Maria Brekelmans en Francis Hendrik
Brekelmans, maken een erfdeling van de nalatenschap van Hendrik Brekelmans en Jenne Maria Brok
1ste lot - Cornelis Geert van Irsel
1 - huis, hof en aangelegen akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost Hendricus Smolders, west een mestweg, zuid Adriaen Peter Verhoeven, noord verkrijger van het
volgende lot
belast met jaarlijks de helft in een zak rogge aan de armen van Udenhout
2de lot - Bartel van Hulten
1 - huis en de hele stal, scheidende op het huis op de brandgevel, recht door het huis liggende van de
straat tot de stalling, waarbij de binnenmuur op het eind van de kamer moet worden afgebroken en op
de brandgevel aangemetseld worden, waarvan de kosten samen met de verkrijger van het volgende lot
gedeeld worden, met de hof daaraanliggende, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost de Roomse kerk, west de verkrijger van het volgende perceel, scheidende op de heg en voorts op
de keien, zuid de deler van het vorige lot, scheidende op de heg, noord de straat
belast met de helft in een zak rogge aan de armen van Udenhout
2 - een jaarlijks rente van 1 gulden die betaald wordt uit een huis, nu gehorende aan Hendricus
Smolders
verdere bepaling:
de eigenaar van dit lot mag niet het licht betimmeren van de kamer of winkel van Francis Brekelmans,
als verkrijger van het volgende lot. De put op dit perceel moet gedeeld worden met de verkrijger van het
volgende lot
3de lot - Francis Hendrik Brekelmans
1 - huizing, bestaande uit 3 vertrekken, scheidende op de brandgevel recht door het huis, liggende van
de straat tot de stalling, waarbij de binnenmuur op het eind van de kamer moet worden afgebroken en
op de brandgevel aangemetseld worden, waarvan de kosten samen met de verkrijger van het vorige lot
gedeeld worden, met de hof daaraanliggende, te Udenhout aan de Kruisstraat,
oost Bartel van Hulten, met recht van gebruik van de put op dat erf en de plicht tot het onderhoud van
diezelfde put, zuid ?, west kinderen Jan de Ridder, noord de straat
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4de lot - Cornelis Adriaen Schaependonk
1 - een weiland, 2 1/2 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
oost kinderen Adriaen Laureijs Verhoeven, west Jan Robbe, zuid kinderen Jan de Ridder, noord
Heijliger Peter Verhoeven
14 mei 1799

499/191v-192v

Maria Schoenmakers, huisvrouw van Coenraad Scholtze, kanonnier bij het tweede bataljon artillerie in
de 4de compagnie van kapitein Pröbsting in de dienst van de Bataafse Republiek, die nu krijgsgevangen
is in Engeland.
Zij machtigt Antonij van Turnhout om naar Den Haag te reizen en daar bij dhr Van der Heijden
kwartiermeester, of raad van administratie, het geld te halen dat haar rechtens toekomt als traktement
voor zijn dienst.
23 mei 1799

499/195-197

Gojaard Jan van Deelen, bejaarde jongeman, wonende te Udenhout, maakt zijn testament op.
Hij legateert o.a. aan de heilige geest armen van Udenhout en Berkel een jaarlijkse pacht van 11 vaten
en 4 kannen rogge, die betaald worden uit goederen in de Kuil, nu ten laste van Adriaen Geert van
Loon, de kinderen van Jan de Ridder, Maria Jan van Berkel en Andries van Tilburg
4 juni 1799

499/197v-203

Peter Geert Bertens, Joost Geert Bertens en Gerrit Hendrik Heijmans en Cornelis Hendrik Heijmans
(die vervangt Joost Geert Bertens) als voogden over de 5 kinderen van wijlen Adriana Geert Bertens
verwekt uit Geert Hendrik Heijmans, maken een erfdeling van de nalatenschap Gerrit Hendrik Bertens
en Johanna Adriaan Brekelmans
1ste lot - Peter Geert Bertens
1 - de achterste helft in 5 lopen akkerland, te Udenhout in de Zeshoeven,
oost Peter Hendrik van Irsel, zuid Geert Andries Pieren, noord Cornelis Embert de Groot, west weduwe
Johannes Brekelmans
2 - akkerland, genaamd de Heuvel, 2 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. erfgenamen Aert Witlox, a.z. bevorens Waltherus van de Lipstad(?), e.e. erfgenamen Cornelis
Arien van Irsel, a.e. de gemene straat
3 - een houtveld, 2 lopen, als voor in de Schoorstraat,
e.z. Antonij Jan Broeren, a.e. Adriaen Schapendonk, e.e. het kind van Adriaan Burgmans, a.e. de
Groote steeg
4 - een turfveld, 3 lopen, als voor in de Groenstraat t.p. de Leege Reijte.
noord weduwe Adriaen van Irsel, zuid kinderen Jan de Ridder, oost Jan van Strijthoven, west (niet
ingevuld)
5 - een broekveld, 3 lopen, als voor in het Hermans Broek,
e.z. weduwe Johannes Nouwens, a.z. Jan Hendrik van Irsel, e.e. Adriaen Nicolaas Schapendonk, a.e.
de steeg
6 - akkerland, 3 lopen 20 roeden, als voor in het Hermans Broek,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. kinderen Huijbert van Breugel, b.e. een steeg
2de lot - Joost Geert Bertens
1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Jan Cornelis de Jong, a.z. Cornelis Geert van Irsel, e.e. Jenne Maria Aart Witlox, a.e. erfgenamen
Jan Huijbert van Irsel
2 - een broekveld, 3 lopen, als voor in de Assense steeg,
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e.z. weduwe Adriaen Verhoeven, a.z. Arnoldus Ophorst, e.e. Jan Robbe, a.e. kinderen Geert
Brekelmans
3 - een schaarbos, 2 lopen, als voor aan de Gommelse straat,
noord Miggiel Pijnenburg, zuid weduwe Antonij Hendrik van Irsel, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns aan de erfgenamen van mevrouw de
weduwe van Hanswijk te betalen op de hoeve in Biezenmortel (=Vosselaer)
4 - akkerland, 2 lopen, 3 roeden, genaamd het Spoor, te Berkel
5 - heibodem te Helvoirt
6 - hooiland te Bezooien
3de lot - Hendrien, Johannes, Willemina, Maria en Francis, kinderen van Gerrit Hendrik Heijmans en
wijlen Adriana Geert Bertens
1 - akkerland, genaamd den Buld-acker, 3 1/2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. en e.e. kinderen Peter van Broekhoven, a.z. Jan Kruijssen, a.e. erfgenamen Jan van Strijthoven
2 - akkerland, 5 lopen, als voor in de Kreitemolenstraat,
oost de gemene straat, west Jan van Rosch, zuid Peter Hendrik van Irsel als gebruiker, noord
erfgenamen Adriaen van de Wetering
3 - akkerland, 4 1/2 lopen, als voor, t.p. den Berkhoek,
e.z. Cornelis van Baast, a.z. en e.e. weduwe Johannes Brekelmans, a.e. de gemene baan
4 - een broekveld, 3 à 4 lopen, genaamd de Meuwissen, bij de Gommelse straat
e.z. en e.e. Laurens Jacobus Verhoeven, a.z. Cornelis Francis van de Pas, a.e. Willem Bouwens
belast met jaarlijks op meidag 5 stuivers 7 duiten cijns aan de erfgenamen van mevrouw de weduwe
van Hanswijk, te betalen op de hoeve in Biezenmotel (=Vosselaer)
5 - een beemd, genaamd het Kleijn Beemdeke, 4 lopen, als voor in de Brandse steeg,
e.z. Johanna Wouter Piggen, a.z. Jan Raijmakers, e.e. Adriaen Jan Schapendonk, a.e. Adriaen Adriaen
Schapendonk
29 juli 1799

499/206v-209v

Willem Martens als man van Cornelia Vugts en Arnoldus van Zon als man van Geertruij Vugts, maken
een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Vugts en Maria Schaependonk
1ste lot - Willem Martens
1 - akkerland, 1 3/4 lopen, genaamd de Geer, te Udenhout in de Biezenmortel,
zuid erfgenamen Hendrik Heijmans, west de armen van Udenhout, noord Andries van den Bosch, oost
een mestweg
2 - akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
west Anna Maria Verhoeven, zuid St. Anna Gasthuis, noord Arnoldus van Zon, oost Jan van Irsel,
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor te sBosch
3 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in Brabants Hoek,
zuid Cornelis Martens, oost de gemeint, noord Peter Brekelmans, west Jan Janse Verhoeven
belast met jaarlijks 1 1/2 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
4 - akkerland, als voor,
oost en zuid Jenneke de Cort, west en noord de gemeint
5 - nieuw erf, 5 lopen, als voor op het Winkel,
rondom de gemeint
6 - de onbedeelde helft in akkerland, in het geheel 4 lopen, waarvan de wederhelft eigendom is van
Anneke Geert Vugts, weduwe Marcelis van Hees, in de Berkhoek
2de lot - Arnoldus van Zon
1 - huizing, schuur, schop en stalling, met de hof, in hagen gelegen te Udenhout aan het Winkel, oost
de gemeint, west de heer J.H. Kleijnefelt, noord en zuid weduwe Hendrik de Cort
belast met jaarlijks 2 gulden 4 stuivers in een meerdere rente aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
(samen met het 9de perceel)
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2 - akkerland, 2 lopen, als voor,
oost de gemeint, noord Arnoldus Heerkens, zuid en west Jan Vermeer
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor,
oost en noord Heijliger van Irsel, west Jan Willems, zuid weduwe Marcelis van Hees
4 - akkerland, 2 lopen, als voor,
west weduwe Hendrik de Cort, oost de armen van Oisterwijk, noord Huijbert Bouwens, zuid weduwe
Nicolaas Verhoeven
5 - akkerland, 2 1/2 lopen, als voor in Brabants Hoek,
noord Anna Maria Verhoeven, oost Jan Vermeer, zuid Peter Brekelmans, west de kreitenheide
6 - een weiland, 1 lopen, als voor achter het Winkel,
zuid en noord Huijbert Bouwens, oost en west Heijliger van Irsel
7 - een weiland, 2 lopen, als voor,
zuid en west de heer Kleijnefelt, noord Peter van Irsel, oost Heijliger van Irsel
8 - een houtbosje, 1 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost en west weduwe Marcelis van Hees, zuid de heer Kleijnefelt, noord Arnoldus van den Boer
9 - hof, 1 lopen, als voor op het Winkel,
zuid de gemeint, oost Jenneke de Cort, west en noord de heer Kleijnefelt,
waarvan de timmer en alle de bomen aan de mededeler Willem Martens no:ux: bij akkoord is
aanbedeeld
belast met jaarlijks 2 gulden 4 stuivers in een meerdere rente aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
(samen met het 1ste perceel)
4 november 1799

499/216-221v

Lucas van Engelen, wonende te Vught, verhuurt aan Francis Lourens van Roessel, wonende te
Udenhout
een huis, schuur, schop om turf te leggen, hof en dries, zijnde weiland, 6 lopen
item teulland, 4 1/2 lopen, genaamd den Huijsacker
item teulland, achter de hof, 4 1/2 lopen
item teulland, 1 1/2 lopen, gelegen in de Korte Stucken
item teulland, 5 1/2 lopen, gelegen in de Korte Stucken
item teulland, voor aan de straat, genaamd den Hoogen dries, 5 lopen
item teulland, genaamd den Voorsten Acker, 10 lopen
item teulland, genaamd den Agterste Acker, 9 lopen,
item teulland, genaamd het Sesterse, 2 lopen
item teulland in de Zuijlen Acker, 4 lopen,
item teulland, genaamd de Nieuwe Weijde, 6 lopen,
als deze goederen gelegen in Udenhout
nog meer percelen onder Tilburg
Pachtperiode loopt over 8 jaar
de guldens zijn van 22 stuivers, ten bedrage van 262 gulden, te betalen in Vught
het mogen guldens van 20 stuivers zijn als hij in twee termijnen betaald
op deze gronden rusten drie jaarlijkse lasten:
twee cijnzen van 3 stuivers en één van 2 1/2 stuiver, allen aan het kantoor der geestelijke goederen te
sBosch
verdere bepalingen niet overgenomen
4 november 1799

499/221v-225v

Lucas van Engelen, wonende te Vught, verhuurt aan Adriaen Schapendonk, wonende te Udenhout
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een huis en huisplaats, hof, stal en schuur, bakhuis met daaomliggend land en dries, 7 lopen,
item de Kleijnen acker, 4 lopen
item twee percelen in de Grooten acker, 18 lopen,
item 14 lopen in de Zuijlacker,
item de Huijsacker, 6 lopen,
item de helft in de heivelden over het huis
item het weiveld voor het huis, 2 lopen
item 1/4 deel in het heiveld genaamd de Heijhoef
item de helft in het heiveld onder Loon op Zand
alles gelegen in Udenhout en Tilburg
Pachtperiode is 8 jaar.
de guldens zijn van 22 stuivers, ten bedrage van 170 gulden, te betalen in Vught
het mogen guldens van 20 stuivers zijn als hij in twee termijnen betaald
de pachter mag geen schapen houden en mag ook niet toestaan dat anderen schapen op deze
goederen gaan weiden.
verdere bepalingen niet overgenomen
12 december 1799

499/229-232v

Willem Willem van Irsel en Jan Cornelis Burgmans als man van Cornelia Willem van Irsel, maken een
erfdeling van de nalatenschap van Willem Nicolaas van Irsel en Maria Willem Verhoeven
1ste lot - Willem Willem van Irsel
1 - huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout, op de Houtse straat,
oost Peter de Ridder, west Pieter van den Broek, zuid de straat, noord weduwe Gerardus Boix(?)
2 - teulland, 7 lopen, als voor,
zuid en noord Peter de Ridder, oost een steeg, west de verkrijger
3 - een weiland, genaamd de Agterste Weijde, 4 lopen, als voor,
oost de verkrijger, west de Groote Steeg, noord Adriaen Bergmans, zuid Gerardus Woestenburg
4 - 1/3 deel in de helft in 2 lopen moerveld, als voor, in de Brand,
rondom in zijn reengenoten
5 - teulland, 4 lopen, te Tilburg
6 - broekveld te Tilburg
7 - heide te Loon op Zand, belast met jaarlijks een cijns van 5 stuivers aan de heer van Loon op Zand
8 - heide te Loon op Zand
2de lot - Jan Cornelis Burgmans
1 - akkerland, genaamd den Boomacker, 3 1/2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
west de straat, zuid Cornelis Bergmans, noord Cornelis Verhoeven, oost Cornelis de Jong
2 - een broekveld, genaamd de Osse Leuter, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost Jan Vermeer, west Wouter Aarts, voor van Joost Leermans tot aan (niet ingevuld)
belast met jaarlijks een cijns van 6 duiten aan de heer van Tilburg
3 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in het Molenkwartier,
oost de straat, west de kerkpad, zuid Jan van Hulten, noord (niet ingevuld)
4 - akkerland, 1 1/2 lopen, als voor in de Mollenakker,
oost de straat, west Jacobus Rijcken, noord weduwe Peter van Irsel
5 - een weiland genaamd de Moolenweij, 2 lopen, als voor,
b.z. Jacobus Rijcke, oost Adriaen Schapendonk
6 - akkerland, 1 lopen, in Biezenmortel,
in de Gijselacker,
oost de straat, west Laurens Marcelissen, zuid Joost Deckers, noord Antonij Priems
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belast met jaarlijks 1 gulden 7 stuivers 8 penningen in een meerdere pacht van 28 gulden aan het
kantoor der episcopale goederen te sBosch
7 - een broekveld, genaamd de Blekkers, 3 lopen, als voor,
noord Daniel Broeksmit, zuid kinderen Huijbert Piggen, oost de steeg, west Adriaen Schapendonk
8 - hooiland of weiland te Bezooien
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