
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 483 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
1715 – 1716
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 januari 1715     483/1v-4

Adriaan en Cornelis, zonen
Adriaan Bastiaens Ansems als man van Petronella,
Cornelis Anthonis van Mierlo als man van Maria
Lambert Cornelis van Iersel als man van Eijcke,
Kinderen van wijlen Jan Adams verwekt uit Cornelia Wouter Brocken
En Adriaan voornoemd als voogd over Huijbert Peter Verhoeven, wiens moeder was Adriana, ook een 
dochter van Jan Adams en Cornelia Wouter Brocken
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Adriaan Jan Adams
1 – huis, schuur, schop, hof en akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. kinderen Jacob Jans, a.z. kinderen Klaes Priems c.s., b.e. Jan Wouter Brocken
belast met jaarlijks 5 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester der 
bisschoppelijke goederen te sBosch

2de lot – Cornelis Jan Adams
1 – weiveld, 2 ¼ lopen, als voor in de Reijte,
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. Hendrik Goijaart Vermeer, e.e. kinderen Laurens Witlocx, a.e. Jan Wouter 
Brocken

3de lot – Huijbert Peter Verhoeven (minderjarig)
1 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Cuijl,
e.z. Jenneke weduwe Jan Cornelis Joosten, a.z. Adriaan Coolen, e.e. kinderen Willem Gerrits, a.e. 
Adriaan Aart Hensen
belast met jaarlijks 19 ½ kan rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch “in de Cuijl tot 
Udenhoudt gehaelt te werden” 

4de lot – Lambert Cornelis van Iersel
1 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Cornelis Anthonis van Mierlo, a.z. Laurens Jan van Abeelen, e.e. Aart Dries Cuijpers, a.e. Laurens 
Adriaan Witlocx

5de lot – Cornelis Antonis van Mierlo
1 – akkerland, 1 lopen, als voor
e.z. Lambert Cornelis van Iersel, a.z. Jan Jan Vermeer, e.e. Aart Dries Cuijpers, a.e. Laurens Adriaan 
Witlocx

11 februari 1715    483/11-15

Joost Laurijs Jan van Rijswijk, verwekt uit Anneken Matheus van Iersel,
Jan Adriaan Colen en Jan Jan Driessen als voogden over Laurens, Adriaan en Peter, kinderen van Jan 
Laurijs Jan van Rijswijk en Anneke Matheus van Iersel, verwekt uit Cornelia Adriaan Colen,
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Adriaan Jan Schapendonk en Frans Wouters van Iersel, als voogden over Jan, Claes, Willemijn en 
Maria, kinderen van Adriaan en Maria Laurijs Jan van Rijswijk en Anneke Matheus van Iersel
Claes Adriaan Verhoeven en Huijbert Huijbert van Iersel als voogden over Laurens en Maria, kinderen 
van Nicolaas en wijlen Cathalijn Laurijs Jan van Rijswijk en Anneke Matheus van Iersel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – kinderen Nicolaas Adriaan Verhoeven (minderjarig)
1 – akkerland, genaamd de Marquis, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Cruijsstraat,
e.z. erfgenamen Adriaan Andries Woestenburgh, a.z. Adriaan Jan Adams, e.e. Jan Jacob Jans, a.e. 
kinderen Claes Sijmon Priems
2 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Hooghoutse ackeren,
e.z. erfgenamen Claes Joost Jan Joordens, a.z. Jacob Ariens van Rijswijk, e.e. geefhuis te sBosch, a.e. 
een erfweg genaamd de Spijcker kant
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
3 – akkerland, 1 lopen, als voor in het Winckel,
b.z. Jan Jan van Aelst, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. Jan Gevert de Cort
4 – broekveld, 3 lopen, als voor in het Winckels broeck,
e.z. Jenneke weduwe Jan van Engelant, a.z. en e.e. Jan Willem Burghmans, a.e. erfgenamen Peter 
Jan van Broeckhoven
5 – hooiland te Bezooien

2de lot – 4 kinderen van Adriaan Jan Schapendonk (minderjarig)
1 – akkerland, genaamd de Twaelff, 4 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. heer Jacob van Casteren, a.z. en e.e. Jan Willem Berghmans, a.e. armentafel van Oisterwijk
belast met 7 stuivers in de Uijlenborghse cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te 
sBosch
2 – weiland, genaamd de Meuwes weij, 2 lopen, als voor in het Gommelaer,
e.z. kinderen Cornelis Jan Driessen, a.z. Jan Peter Verhoeven, e.e. Dirck Jan Appels, a.e. de gemene 
straat
belast met dezelfde cijns al het vorige perceel
3 – hooiland te Bezooien

3de lot – 3 kinderen van Jan Laurens Jan van Rijswijck (minderjarig)
1 – huis, schuur en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Jan Jan Adams, a.z. en e.e. het convent van Oisterwijk, a.e. de gemene straat
2 – weiland, genaamd de Sneppe weij, 3 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Adriaan Colen, a.z. en e.e. het kind van Gerrit Peter Teurlincx, a.e. Gijsbert van Balen
25 a 26 eikenbomen van dit perceel zijn voor Joost Laurens Jan van Rijswijk
3 – broekveld, genaamd den Horst, 6 lopen, als voor bij de Brantse steeg,
b.z. en e.e. Jan Willem Burghmans e.a., a.e. Gijsbert van Baelen
belast met jaarlijks 2 gulden 7 stuivers in een meerdere cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke 
goederen te sBosch
4 – ¼ deel in hooiland te Vught
5 – heibodem te Helvoirt

4de lot – Joost Laurens Jan van Rijswijk
1 – akkerland, 6 lopen, te Udenhout in de Clijnen mortel, 
e.z. armentafel van Oisterwijk, a.z. en e.e. Jacob van Casteren, a.e. een erfsteeg
belast met jaarlijks 16 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns aan rentmeester Victor van Beughem 
te sBosch
2 – heiveld, 6 lopen, als voor aan de Gommerse straat,
e.z. Adriaan Niclaes Willems, a.z. erfgenamen Cornelis van Iersel, e.e. erfgenamen Maria weduwe 
Adriaan van Iersel, a.e. de gemene straat
3 – akkerland, 30 roeden, als voor in de Houtse ackeren
e.z. Niclaes Thomas Colijns, a.z. erfgenamen Jan Cornelis van Iersel, e.e. st. Anna gasthuis te sBosch, 
a.e. Cathalijn weduwe Wouter van de Pas
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4 – bos en heiveld, 2 lopen, te Drunen
5 – 25 of 26 eikenbomen uit de Sneppe weij

22 februari 1715     483/15-20

Josijna Maria van Berckel, 
Dirck en Allegonda, kinderen van wijlen Michiel Adriaan van Iersel, verwekt uit wijlen Margareta van 
Berckel,
Dezelfde Allegonda weduwe van Adriaan Gerrit Wijtmans,
Jan, Thomas en Peter, mede voor Maria, Wouter en Allegonda, kinderen van wijlen Cornelis Peter van 
Esch en wijlen Elisabeth van Berckel
Maken als gevolg van een testament van wijlen Maria, Catharina, Allegonda en Anneke van Berckel 
voor notaris Slaets te Turnhout van 12 maart 1677 een erfdeling van de nalatenschap van voornoemde 
Catharina van Berckel

1ste lot – Josina Maria van Berkel (de tocht en na haar dood die daartoe gerechtigd is het erfrecht)
1 – 2/3 deel in 2/3 deel van een beemd genaamd de Geeren, 4 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs 
broek,
e.z. erfgenamen Joris Verschueren, a.z. erfgenamen Jan Gilis de Weer, e.e. de gemene lei, a.e. 
erfgenamen Cornelis Andries de Weert
2 – 2/3 deel in 2/3 deel van een weiveld,, genaamd de Bolcxkens, in het geheel 4 ½ lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Tileman Lemnius, a.z. erfgenamen jonker van der Stegen, e.e. erfgenamen Elisabeth 
weduwe van Cornelis van Esch, a.e. erfgenamen Cornelis Andriessen de Weert
3 en verder in Drunen en elders

2de lot – Dirck en Allegonda van Iersel
Niets in Udenhout

3de lot – 6 kinderen van Cornelis Peter van Esch 
1 – te Oisterwijk
2 – de helft in akkerland, 7 ¾ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Peter Colen, a.z. verkrijger, e.e. een gemene straat, a.e. het volgende perceel
3 – de helft in een dries, 2 lopen, als voor,
e.z. Peter Colen, a.z. de verkrijger, e.e. vorige perceel, a.e. het volgende perceel
4 – de helft in een houtveld en heiveld, 46 lopen, als voor,
e.z. Peter Colen, a.z. verkrijger, e.e. vorige perceel, a.e. de Blockxens of het tweede vorige perceel

15 maart 1715     483/21-23

Borgemeesters: Jan Willem van Hees en Peter Gijsbert van Rijswijk
Zetters: Frans Wouter van Iersel, Peter Aart Hamers, Peter Jan Coolen en Francis Jan van Deursen

21 mei 1715     483/39-48

Joost Laurens van Rijswijk als man van Elisabeth, dochter van Adriaan Jan van Iersel en Maijcke 
Nicolaas Willem Verhoeven,
Nicolaas Peter Verhoeven en Jan Walraven Peijnenborgh als voogden over Cornelis, Adriaan en 
Nicolaas, zonen van Aart Adriaan Jan van Iersel en Jacomijn Walraven Pijnenborgh
Hendrik Michiel Pijnenborgh en Adriaan Nicolaas Verhoeven als voogden over Michiel, zoon van 
genoemde Hendrik en Jenneke Adriaan Jan van Iersel

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – 3 kinderen van Aart Adriaan van Iersel (minderjarig)
1 – huis, schuur, schop, bakhuis en varkenskooi en erf daaraan gelegen, 11 lopen, te Udenhout in de 
Biesmortel,
E.z. erfgenamen Peter Wouter Colen e.a., a.z. de andere helft en Roeltiens dijck (deze roeltiens dijk 
hoort half aan dit perceel), e.e. armentafel van sBosch, a.e. de gemene straat
Met de gerechtigheid van de aard in de gemeint van Helvoirt
Belast met jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester der bisschoppelijke en 
andere geestelijke goederen te sBosch
2 – akkerland en weiland, genaamd de Nieuwe weij, en het Gelut, 4 lopen, als voor,
e.z. Gerit Peter van Broekhoven, a.z. erfgenamen Peter Wouter Colen, e.e. Jan Jan de Cort, a.e. de 
gemene straat
3 – akkerland, genaamd den Hoecacker, 2 lopen, als voor,
e.z. Geerit Peter van Broeckhoven, a.z. Jan Hendrik Smolders, e.e. Adriaan Niclaas Verhoeven, a.e. 
kinderen Aart Ariens van Iersel
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
4 – akkerland, genaamd den Grooten acker, 7/8 lopen, als voor,
e.z. Gerit Peter van Broeckhoven, a.z. erfgenamen Jan Peter Verhoeven, e.e. armentafel van sBosch, 
a.e. kinderen Jan Laurijs van Beelen,
5 – akkerland, genaamd Gijsse hof, 1 lopen, als voor,
e.z. Gerit Peter van Broekhoven, a.z. en b.e. Maria Munten
6 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Peter Verhulst, a.z. Gerit Peter van Broekhoven, b.e. Maria Munten
7 – akkerland, 2 ¼ lopen, afgedeeld van een perceel van 3 lopen, als voor
e.z. Gerit Peter van Broekhoven, a.z. Aart Arien van Iersel, b.e. Maria Munten
8 – akkerland, 2 lopen, als voor, in de Hooghoutse ackeren
e.z. Geertruij weduwe Gerit van Rijswijk, a.z. en e.e. Jan Cornelis Breeckelmans, a.e. erfgenamen 
Antonij Witlox
Belast met jaarlijks 3 gulden 4 stuivers in een meerdere pacht aan de rentmeester der bisschoppelijke 
en andere geestelijke goederen te sBosch
9 – broekveld, genaamd Boonen (Booren?) beemt, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. kinderen Peter Wouter Colen, a.z. het convent ter haven, e.e. de gemene lei, a.e. erfgenamen 
Peter Breeckelmans
10 – heiveld, genaamd de Leij weij, 3 lopen, als voor bij de Gommertse straat,
e.z. Gerit Peter van Broeckhoven, a.z. Doctor Baelen, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. erfgenamen Aart 
Jan de Ridder
11 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. Peeter Priems, a.z. Gerrit Peter van Broekhoven, e.e. Maria Munten, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 2 stuivers 6 penningen cijns aan de heer Victor van Beughem no: ux:
12 – 1/3 deel in een moer te Helvoirt
13 – weiveld te Helvoirt
14 – de helft van hooiland te Waalwijk

2de lot – Joost Laurens van Rijswijk
1 – huis, schop, boomgaard en aangelegen erf, 5 ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. de gemene straat, a.z. en e.e. Jan Jan Brock, a.e. erfgenamen Arien Jan van Iersel e.a.
2 – akkerland, genaamd den Sandacker, 3 ¼ lopen, als voor
e.z. Hendrik Goijaart Vermeer, a.z. Willem Robbert Breeckelmans, e.e. erfgenamen Jan van Wamelen, 
a.e. de gemene straat
3 – akkerland, genaamd den Voorste Straetacker, 5 lopen, als voor,
e.z. kinderen Arien Peter van Broekhoven, a.z. en e.e. Jan Arien Brekelmans, a.e. de gemene straat
4 – akkerland, genaamd den Achtersten Straetacker, 5 lopen, als voor,
e.z. Maria weduwe Wijnant van Broekhoven, a.z. Cornelis Peter van Broeckhoven, e.e. Jan Arien 
Breeckelmans, a.e. de gemene straat
5 – weiveld en heiveld, genaamd de Hutweij, 5 lopen, als voor,
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b.z. Jan Arien Breeckelmans, e.e. Jan Jan Brock, a.e. het volgende perceel
6 – weiveld en heiveld, genaamd den Beemt, 4 lopen, als voor,
e.z. een gemene waterloop, a.z. het vorige perceel, e.e. Jan Jan Brock, a.e. Dirck van Hasselt.
7 – weiveld, genaamd de Doorenweij, 3 ½ lopen, als voor
e.z. Jan Arien Breeckelmans, a.z. Jan Peter van Broekhoven, e.e. Maria weduwe Wijnandt van 
Broeckhoven, a.e. kinderen Arien Peter van Broeckhoven
8 – weiveld en eiken schaarbos, 2 lopen, als voor
e.z. Willem Jan van Laerhoven, a.z. en e.e. Cornelis Peter van Broeckhoven, a.e. de gemene straat
9 – broekveld, 18 a 20 roeden, als voor,
e.z. Adriaentie Elis Breeckelmans, a.z. Willemijn Ariens en Mathijs Francken, e.e. armentafel van 
sBosch, a.e. jonker Jager
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke en andere geestelijke 
goederen te sBosch
10 – broekveld, 3 lopen, als voor, aan de Gommerste straat,
e.z. Henderien Goverts van Iersel, a.z. kinderen Arien Gijsberts, e.e. het Giersbergs broek, a.e. Joost 
Laurijs van Rijswijk
11 – ¼ deel in een weiveld, genaamd den Ham, te Vught
12 – een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge in een meerdere pacht van 2 ½ mud rogge 
erfpacht uit Brabants hoeve
Volgens schepenbrief van Oisterwijk van 14 december 1511
13 – akkerland te Oisterwijk
14 – akkerland te Oisterwijk
15 – weiveld en houtveld te Oisterwijk

3de lot – Michiel Hendrik Michiel Peijnenborgh (minderjarig)
1 – akkerland, genaamd den Venacker, 3 lopen, te Udenhout in de Mortel,
e.z. Adriaentje Elias Breeckelmans, a.z. Jan Ophorst, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. Wouter Matheus 
van Iersel
2 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Geselse straat,
e.z. Adriaentje Elis Breeckelmans, a.z. weduwe Hendrik Arien Elisse, e.e. kinderen Joost Willems, a.e. 
de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers in een meerdere rente aan de rentmeester der episcopale en 
andere geestelijke goederen te sBosch
3 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Peter Jacob van de Laer, a.z. Wouter van Eck, e.e. convent ten Have, a.e. gemene straat
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de abdij van st. Geertruij te Leuven
4 – akkerland te Haaren
5 – akkerland te Haaren
6 – akkerland te Haaren
7 – akkerland te Haaren
8 – weiveld te Haaren
9 – akkerland te Berkel
10 – broekveld te Helvoirt
11 – hooiland te Baardwijk
12 – hooiland te Baardwijk
13 – akkerland te Baardwijk

19 juni 1715     483/58-58v

Borgemeesters; Jan Willem van Hees en Peter Gijsbert van Rijswijk
Zetters: Frans Wouter van Iersel, Peter Aart Hamers, Peter Jan Colen en Francis Jan van Deursen
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22 juli 1715     483/59-63v

Adriaan en Maria, kinderen van wijlen Adriaan Jan Verhoeven en Deliana Aart Schapendonk,
Petronella dochter van hetzelfde ouderpaar, weduwe van Adriaan Adriaan Breeckelmans,
Jan, Cornelis en Jenneken kinderen van wijlen Mathijs Jan Weijten, verwekt uit Maria Adriaan Jan 
Verhoeven
Adriaan Antonis van Iersel als man van Engel Mathijs Jan Weijten
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Adriaan Jan(sic!)  Adriaan(sic!) Verhoeven
5 – 1/6 deel in een moerbeemd, 6 lopen, te Udenhout in den Brant,
e.z. jonker Jeger tot Lochtenbergh, a.z. Adriaan Adriaan Piggen, e.e. de gemene lei, a.e. kinderen 
Hendrik Daniels van Son
“gereserveert noghtans het moer in de selve beemt nogh wesende omme bij de gesamentlijcke 
deijlderen gelijckelijck ofte in vier gelijcke deelen uijtgebaggert ende uijtgetorft te werden soo lange 
alsser in wesen zal eenigh moer bequam tot het maecken van torf”

2de lot – Maria Adriaan Jan Verhoeven
Niets in Udenhout

3de lot – Petronella Adriaan verhoeven weduwe van Adriaan Adriaan Breeckelmans
Niets in Udenhout

4de lot – kinderen Mathijs Jan Weijten
Niets in Udenhout

20 december 1715     483/78v-83v

Lambert en Anneke weduwe van Corstiaen van de Loo, kinderen van wijlen Gerit Gerit Peijnenborgh 
verwekt uit wijlen Maria Aert van Tilburgh, voor 2/6 deel
Willemijn, weduwe van Jan Peter de Cleijn en Joost Hermans van Gorkum als man van Cathalijn, 
dochters van Gerit zoon van Gerit Gerit Peijnenburgh en Maria Aart van Tilburgh,
Adriaan Hendrik Hamers en Cornelis Hendrik van Laarhoven als voogden over Adriaan zoon van 
Adriaan Hendrik Hamers en wijlen Elisabeth Gerit Gerit Gerit Peijnenborgh, voor 1/6 deel
Rijndert en Weijnant kinderen van wijlen Gijsbert Wijnant van Iersel verwekt uit wijlen Neeltje Dirck 
Nouwens, voor de andere helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Aart Gerit Peijnenborgh en Margriet Gijsbert van Iersel

1ste lot – Lambert en Anneke Gerit Gerrit Peijnenborgh en de dochters van Gerrit Gerrit Gerrit 
Peijnenborgh
1 – de helft in akkerland, aan de noordzijde, 7 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. Peternel weduwe Adriaan Witlocx, a.z. de tegendelers, e.e. Aart Jan van den Boer e.a., a.e. een 
erfweg
2 – de westwaartse helft in een broekveld, 3 lopen, als voor achter de Groenstraat,
e.z. erfgenamen heer Baron van Wittenhorst, a.z. Maria weduwe Joost van Iersel, e.e. jonker de Jeger 
tot Lochtenbergh, a.e. Gijsbert van der Hoeven
3 – weiveld, genaamd de Cuijlweij, 5 lopen, als voor,
e.z. Laurens Arien Witlocx, a.z. Aart van Horst, e.e. Joost Lamberts, a.e. Arien Arien Hamers
4 – akkerland, genaamd de Cuijlacker, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Andries Goijaart Driessen, a.z. en e.e. Laurens Arien Witlocx, a.e. kinderen Jan Laurens van 
Abeelen
belast met jaarlijks 10 vaten 8 kannen rogge aan Aletta Pelgrom te sBosch
5 – akkerland, 2 ½ lopen, te Berkel in de Ses hoeve
6 – akkerland, genaamd het Steeken, 3 lopen, te Udenhout bij de Slimstraat in de Ses hoeve,
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e.z. Wijnant Gijsbert van Iersel, a.z. Jan Adriaan van Rijswijk, e.e. Aart van Horst, a.e. een erfweg
7 – broekveld, genaamd den Horst, 1 ½ lopen, als voor achter de Groenstraat,
e.z. Adriaan Peter Verhoeven, a.z. Niclaes Ariens Vermeer, e.e. Hendrick Goijaart Vermeer, a.e. Jan 
Hendrik Verhoeven
belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijk goederen te sBosch
8 – de onbedeelde helft in een uitgedolven moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant,
e.z. Adriaan Niclaas Verhoeven, a.z. Adriaan Niclaes Peter Jacobs, e.e. jonker de Jeger tot 
Lochtenbergh, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks de helft van 4 stuivers 4 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijk goederen 
te sBosch
9 – de onbedeelde helft in een uitgedolven moerveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Peter Vermeer, a.z. Aart Jan Robbe e.a., e.e. jonker de Jeger tot Lochtenbergh, a.e. 
armentafel van sBosch
belast met jaarlijks de helft van 9 stuivers 8 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijk goederen 
te sBosch

2de lot – Rijnder en Wijnant Gijsbert Wijnant van Iersel
1 – de helft in akkerland aan de zuidzijde, 7 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
e.z. kinderen Jan Laurens van Abeelen, a.z. tegendeler, e.e. Anthonij Jan van den Boer c.s., a.e. een 
erfweg
2 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Ses hoeve, 
e.z. Anthonij van Iersel e.a., Aart Jan van Iersel, e.e. Jan Jan Deckers e.a., a.e. Jan Jan Vermeer
3 – weiveld, genaamd Booneweij, 5 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Laurens Arien Witlocx, a.z. kinderen Aert Jan Grevenbroeck, e.e. Aart Gerit Peijnenburg, a.e. een 
erfweg
belast met jaarlijks 4 gulden aan het convent van Tongerlo
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het Lieve Vrouwe Gilde te Oisterwijk
4 – oostwaartse helft in een broekveld, 3 lopen, als voor achter de Groenstraat,
e.z. erfgenamen baron van Wittenhorst, a.z. Maria weduwe Joost van Iersel, e.e. jonker de Jeger, a.e. 
Gijsbert ven der Hoeven
5 – huis, schuur, hof, boomgaard en akkerland daaraan gelegen, genaamd den Huijsacker, 4 lopen, in 
de Slimstraat,
e.z. Goijaart Marten Priems, a.z. weduwe Peter van Dal, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Vermeer
belast met jaarlijks 13 vaten rogge aan Clara klooster te sBosch
belast met jaarlijks 10 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
belast met driejaarlijks 2 penningen aan de gezworenen van Haaren

6 maart 1716     483/85-88v

Lambert zoon van Gerit Gerit Peijnenborgh en Maria Aart van Tilburgh voor 1/3 deel,
Lindert van Lottum als man van Maria en Jan Hendric Verhoeven als man van Cornelia, kinderen van 
wijlen Corstiaan van de Loo en wijlen Anneke Gerrit Gerrit Peijnenborgh, voor 1/3 deel,
Adriaan Huijbert van Hees als man van Willemijn (eerdere weduwe van Jan Peter Cleijn) en Joost 
Herman van Gorkum als man van Cathalijn, dochters van wijlen Gerit Gerit Gerit Peijnenborgh en 
Adriaan Hendrik Hamers en Cornelis Hendrik van Laarhoven als voogden over Adriaan zoon van 
Adriaan Hendrik Hamers en wijlen Elisabeth Gerit Gerit Gerit Peijnenborgh, voor 1/3 deel
Maken een erfdeling (smaldeling van 20 december 1715) van de nalatenschap van Aart Gerit Gerit 
Peijnenborgh en Margriet Gijsbert van Iersel
En de oostwaartse helft van een broekveld, die hen is aangekomen door transport van andere 
erfgenamen van Aart Gerit Peijnenborgh

1ste lot – Lindert van Lottum en Jan Hendrik Verhoeven
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1 – de helft in akkerland, aan de noordzijde, 7 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
e.z. Peternel weduwe Adriaan Witlocx, a.z. Rijndert en Wijnandt van Iersel, e.e. Anthonij Jan van den 
Boer, a.e. een erfweg
2 – broekveld, genaamd den Horst, 1 ½ lopen, als voor achter de Groenstraat,
e.z. Adriaan Peter Verhoeven, a.z. Niclaes Adriaan Vermeer, e.e. Hendrik Goijaart Vermeer, a.e. Jan 
Hendrik verhoeven
belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen aan de rentmeester deer geestelijke goederen te sBosch

2de lot – Lambert Gerrit Gerrit Peijnenborgh
1 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout achter de Groenstraat,
e.z. baron van Wittenhorst, a.z. Maria weduwe Joost van Iersel, e.e. jonker Jeger tot Lochtenbergh, a.e. 
Gijsbert van den Hoven
2 – akkerland, genaamd het Steedeken, 3 lopen, als voor bij de Slimstraat, in de Ses hoeve
e.z. Wijnant Gijsbert van Iersel, a.z. Jan Adriaan van Rijswijk, e.e. Aart van Horst, a.e. een erfweg

3de lot – Adriaan Huijbert van Hees
1 – weiveld, genaamd de Cuijlweij, 5 lopen, als voor te Udenhout achter de Slimstraat,
e.z. Aart van Horst, a.z. Joost Lamberts, e.e. Laurens Arien Witlocx, a.e. Adriaan Arien Vermeer
2 – akkerland, genaamd de Cuijlacker, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Andries Goijaart Driessen, a.z. en e.e. Laurens Adriaen Witlocx, a.e. kinderen Jan Laurens van 
Abeelen, 
belast met jaarlijks 10 vaten 8 kannen rogge OM aan Aletta Pelgrom te sBosch
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor te Berkel

7 april 1716     483/92-97

Jan, Adriaan en Hendrik, Elisabeth, kinderen van wijlen Aart Cornelis van Laarhoeven, verwekt uit 
wijlen Maria Jan Smolders,
Cornelis Aart van Laarhoven en Lambert Michiel Peijnenborgh, voogden over Michiel, zoon van 
Cornelis Aart van Laarhoeven,
Jan Peter van de Loo en Peter Emberts van Doesburgh als voogden over Joost, zoon van Gelder 
Jacob van Nieuwenhuijsen, verwekt uit Cornelia Aart van Laarhoven,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Michiel Cornelis Aart van Laarhoven (minderjarig)
1 – weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Hendrik Aart van Laarhoven, a.z. en e.e. kinderen Aart Adriaan van Iersel, a.e. de gemene straat

2de lot – Joost Gelder Jacob van Nieuwenhuijsen (minderjarig)
1 – broekveld te Helvoirt

3de lot – Jan Aart Cornelis van Laarhoven
1 – 2/3 deel in akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Santcant,
e.z. Jan Peter Adams, a.z. kinderen Willem Dirck Craenen, e.e. Adriaan Jan Priems, a.e. Adriaan Joost 
Smolders

4de lot – Adriaan Aart Cornelis van Laarhoven
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Willem Peter van Broekhoven, a.z. erfgenamen Adriaan Niclaas Verhoeven, e.e. de Geselse straat, 
a.e. kinderen Aart Adriaan van Iersel
belast met jaarlijks 1 gulden aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch

5de lot – Hendrik Aart Cornelis van Laarhoven
1 – huis, schop en aangelegen erf, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



e.z. onmondige kind van Cornelis Aart van Laarhoven, a.z. Jan Peter Verhoeven, e.e. erfgenamen 
Adriaan Niclaas Verhoeven, a.e. de gemene straat
2 – akkerland en weiland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Peter Adams, a.z. kinderen Adriaan Aart van Iersel, e.e. Adriaan Jan Priems, a.e. erfgenamen 
Adriaan Nicolaas Verhoeven
met de gerechtigheid van weg over het erf van de kinderen Adriaan Aart van Iersel
belast met jaarlijks 1 ½ vaten rogge in een meerdere pacht aan Pieter van Beughen te sBosch
3 – akkerland en weiland, 1 ½ lopen, als voor in het Heijvelt,
e.z. Jan Peter Adams, a.z. erfgenamen Cornelis Ariens, e.e. armentafel te sBosch, a.e. Peter Peter 
Priems
met de gerechtigheid van weg over het erf van Jan Peter Adams
4 – broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Jan Priems, a.z. erfgenamen Adriaan Peter Colen, b.e. Anneken weduwe Jan Jan Deckers
5 – heiveld te Helvoirt
6 – heiveld te Helvoirt
7 – heiveld te Helvoirt

6de lot - Elisabeth Aart Cornelis van Laarhoven
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Geselse straat
e.z. erfgenamen Hendrik Arien Timmermans, a.z. erfgenamen Adriaan Cornelis van Laarhoven, e.e. 
kinderen Aart Adriaan van Iersel, a.e. de Geselse straat
belast met jaarlijks 1 gulden 7 stuivers 8 penningen aan de rentmeester der geestelijke goederen te 
sBosch

4 mei 1716     483/98-104v

Peter en Jan, zonen van Adriaan Jan vander Sterren, ieder voor ¼ deel,
Adriaan zoon van Ferdinand van der Sterren, voor ¼ deel
Jan Ariens van Huijclum als lasthebber van Adriaentje, dochter van Adriaan Adriaan van der Sterren
Cornelis Aart Hamers en Antonij Jan Cruijssen de jonge, voogden over Elisabeth, dochter van Adriaan 
Adriaan vander Sterren, voor ¼ deel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaan Jan vander Sterren en Peternel Jan Hamers

1ste lot – Peter Adriaan Jan van der Sterren
1 – akkerland en weiland te Berkel, bij de kreitenmolen
2 – weiveld en heiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
e.z. Peter Vermeer, a.z. Adriaan van der Sterren, e.e. de gemene straat, a.e. de gemene heide
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
3 – 1/3 deel in een uitgedolven moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant,
b.z. Wijnant van Iersel, e.e. armentafel van sBosch, a.e. jonker Jeger tot Lochtenbergh
4 – 1/3 deel in een heibodem, genaamd den Egmont, te Venloon,
e.z. Adriaan Cornelis Cruijssen, a.z. Bartholomeeus Jan Teeuwen, e.e. de Loonse galg, a.e. de 
Bredaeghse (sic) baan
belast met jaarlijks 1/3 deel in 6 stuivers 4 penningen cijns aan de heer van Loon
5 – 1 vat rogge BM jaarlijks van Jan Adriaan vander Sterre uit het tiende deel van de molen

2de lot – Jan Adriaan Jan van der Sterren
1 – 1/10 deel in de kreitenmolen met de gerechtigheid van de wind en verder toebehoren, te Udenhout 
rondom in de hei en 1/10 deel in de werf waar de rosmolen op heeft gestaan, 1 lopen,
e.z. Peter Ariens Vermeer, verder rondom de hei
2 – huis, schuur en schop en varkenskooi en aangelegen erf. Als voor,
e.z. het erf, a.z. en e.e. de gemene straat, a.e. de molenhof
3 – weiveld, 6 lopen, als voor,
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e.z. Adriaan Laurens van de Wouw, a.z. de gemene straat, b.e. de gemene straat of gemeint
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant

de molen is belast met jaarlijks 1 vat rogge M aan Peter Adriaan Jan van der Sterren en met verdere 
lasten (niet genoemd)

3de lot – Adriaan Ferdinand van der Sterren
1 – akkerland, 6 lopen, te Berkel bij de kreitenmolen
2 – weiveld te Berkel
De helft in een heiveld, 6 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
e.z. Peter van der Sterre, a.z. Adriaan Laurijs van de Wouw, e.e. de kreitenhei, a.e. de gemene straat
3 – 1/3 deel in een uitgedolven moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant,
b.z. Wijnant van Iersel, e.e. armentafel van sBosch, a.e. jonker Jeger tot Lochtenbergh
de helft in 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
4 – 1/3 deel in een heibodem, genaamd den Egmont, te Venloon,
e.z. Adriaan Cornelis Cruijssen, a.z. Bartholomeeus Jan Teeuwen, e.e. de Loonse galg, a.e. de 
Bredaeghse (sic) baan
belast met jaarlijks 1/3 deel in 6 stuivers 4 penningen cijns aan de heer van Loon

4de lot – Adriana en Elisabeth Adriaan Adriaan van der Sterren
1 – weiveld, te Berkel
2 – akkerland en weiland te Berkel
3 – akkerland te Berkel
4 – akkerland en weiland, 4 ½ lopen, te Udenhout bij den Berckhoeck,
e.z. Jan Jan van Iersel, a.z. Niclaes Peter Verhoeven e.a., e.e. Jan Peter Verhoeven, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant
5 – 1/3 deel in een uitgedolven moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant,
b.z. Wijnant van Iersel, e.e. armentafel van sBosch, a.e. jonker Jeger tot Lochtenbergh
de helft in 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
6 – 1/3 deel in een heibodem, genaamd den Egmont, te Venloon,
e.z. Adriaan Cornelis Cruijssen, a.z. Bartholomeeus Jan Teeuwen, e.e. de Loonse galg, a.e. de 
Bredaeghse (sic) baan
belast met jaarlijks 1/3 deel in 6 stuivers 4 penningen cijns aan de heer van Loon
7 – heibodem te Tilburg
8 – heiveld te Tilburg

9 mei 1716     483/105-109

Jan en Willem, kinderen van Peter Aart van Iersel, ieder voor ¼ deel
Peter, Aart, Geertruij Peeter van de Voort weduwe van Jan, kinderen van wijlen Jacob Ariens van 
Rijswijk verwekt uit Maijcke Peter van Iersel, Geertruij de tocht, haar kinderen, genaamd Arien, Arnoudt 
en Maria, het erfrecht, voor ¼ deel,
Adriaan Robbert Hendricx en Jan Peter van Iersel als voogden over Adriana, dochter van Gerit Peter 
Teurlincx, verwekt uit Maria Peter van Iersel, voor ¼ deel
Peter, Peternel Gerrit en Adriaan, kinderen van wijlen Willem Peter van Iersel, “voor soo veel een stuck 
weijvelt groot ontrent drij loopensz gelegen tot Udenhout in de aght hoeve aen gaet”,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun Aart Peter van Iersel volgens testament voor notaris 
Jacob de Velle te Udenhout op 29 juli 1713

1ste lot – Adriana Geerrit Peter Teurlincx (minderjarig)
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Achthoeven,
e.z. Peter Adriaan Vermeer, a.z. Aart Cornelis Couwenbergh, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Peter van 
Iersel
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2 – broekveld, 2 lopen, als voor op het Gommelaer,
e.z. kinderen Laurijs Jan Witlocx, a.z. Joost Hendrik Eeckels, e.e. erfgenamen Aart Jan Robben, a.e. 
Maria weduwe Cornelis van Iersel
belast met jaarlijks 13 stuivers 8 penningen aan de domeinen van Brabant

2de lot – Jan Peter van Iersel
1 – weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout, in de Aght hoeve,
e.z. Wouter Matheus van Iersel, a.z. weduwe Dirck van den Broeck, b.e. Adriana onmondige, hier 
delende
2 – akkerland, 1 ½ lopen, te Berkel

3de lot – Peter, Aart en Geertruij weduwe van Jan Jacob Arien van Rijswijk (Arien, Arnout en Maria het 
erfrecht en Geertruij de tocht)
1 – akkerland te Berkel
2 – uitgedolven moerveld te Udenhout in den Brant,
e.z. Willem Peter van Iersel, a.z. erfgenamen Jan Willem Verhoeve, e.e. weduwe Dirck van den Broeck, 
a.e. een gemene weg
3 – heiveld te Enschot

4de lot – Willem Peter Aart van Iersel
1 – weiveld, nieuwe erf, 3 lopen, te Berkel
2 – akkerland te Berkel

5de lot – Gerit, Peter Petronella en Adriaan kinderen van wijlen Willem Peter van Iersel
1 – akkerland, genaamd den Crommen acker, 3 lopen, te Udenhout in de Aght hoeve,
e.z. en e.e. Dirck Jan van den Broeck, a.z. Laurijs Jan Schapendonck
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan de armentafel te Haaren

5 juni 1716     483/110-114

Frans Jan van Duersen als man van Cathalijn, en Maria weduwe Joost Jan van Iersel, dochters van 
Heijliger Elias Brock
Jan Adriaan Brekelmans en Adriaan Jan Berghmans als voogden over Heijliger, Maria en Adriana, 
kinderen van wijlen Elias Heijliger Elis Brock
Jan Ariens van Hees en Adriaan Cornelis Franken als voogden over Maria en Cornelia dochters van 
Peter Heijliger Elis Brock
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaan Heijliger Brock

1ste lot – Maria weduwe Joost Jan van Iersel
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Leege reijte,
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. Adriaan Lambert Brocke, e.e. Jan Adriaan Breeckelmans c.s., a.e. Jenneke 
weduwe Jacob Willems
met de gerechtigheid van weg over het erf van Jan Adriaan Breeckelmans
2 – hooiland te Baardwijk

2de lot – kinderen van Elias Heijliger Elis Brock (minderjarig)
1 – akkerland, genaamd den Padt acker, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Adriaan van Huijclum, a.z. en e.e. erfgenamen heer Victor van Beughem, e.e. een gemene 
mestweg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge OM aan juffrouw Pelgrom te sBosch
2 – akkerland, 2 ¼ lopen, te Berkel

3de lot – Frans Jan van Duersen
1 – akkerland, genaamd de Stelt, 2 ¾ lopen, te Berkel
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2 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Ses hoeve,
e.z. Maria weduwe Aart Breeckelmans, a.z. en e.e. Peter Gijsbert van Rijswijk, a.e. Hendrik van 
Doesburgh

4de lot – kinderen van Peter Heijliger Elis Brock (minderjarig)
1 – weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout achter de Cruijsstraet,
e.z. erfgenamen Matheeus Bergmans, a.z. Adriaan Cornelis Fransen c.s., e.e. weduwe Dirck Jan van 
den Broeck, a.e. erfgenamen Aart Jan de Ridder
met de gerechtigheid van weg over het erf van de erfgenamen Matheeus Berghmans
2 – uitgedolven moerveld, ½ lopen, te Udenhout in den Brant 
(geen belendingen genoemd)
3 – akkerland te Tilburg
4 – heibodem te Tilburg

16 juni 1716     483/115v-116v

Borgemeesters: Jan Bartholomeeus Rademaeckers en Jan Peter Verhoeven
Zetters: Frans Jan van Deursen, Peter Jan Colen, Jan Spaandonck en Dirck Embert Appels

11 juli 1716     483/121-121v

De heer en meester Dames(?) van Slingelandt, rentmeester der geestelijke goederen over het kwartier 
van Oisterwijk

14 oktober 1716     483/140v-144v

Laurijske Adriaan van Besouwe weduwe Peter Elisse, Adriaan Adriaan Pigge als man van Maria Willem 
Vennix verwekt uit Maria Adriaan van Besouwe, Willem zoon van Jan Jan Breeckelmans als man van 
Maria, Jan en Adriaan, kinderen van Jan Laurijs van Abeelen verwekt uit Adriana Adriaan van 
Besouwe,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Peternel Adriaan van Besouwe weduwe van Jan Huijbert 
de Roij

3de lot – kinderen wijlen Jan Laurijs van Abeelen
1 – akkerland, genaamd de Smis acker, 1 lopen, te Udenhout in de Ses hoeve
e.z. verkrijger, a.z. en e.e. kinderen Peter Adriaan van Besouwe, a.e. Maria weduwe Aart Brekelmans

17 oktober 1716     483/144v-149

Wijnand, zoon wijlen Gijsbert Wijnant van Iersel, de ene helft,
Cornelis en Gijsbert, en Cornelis Jan Olislagers als man van Adriana, kinderen wijlen Rijnders Gijsbert 
van Iersel, en Adriaan Jan van Iersel, en Cornelis Cornelis de Cort als voogden van Hendrina dochter 
wijlen Francis, ook een zoon van Rijnder Gijsbert van Iersel, voor de andere helft
Maken een erfdeling (smaldeling) van de nalatenschap van Aart Gerit Peijnenborgh en Margriet 
Gijsbert van Iersel

1ste lot – kinderen van Rijnder Gijsbert van Iersel
1 – oostwaartse helft in  akkerland aan de zuidkant, 7 ½ lopen, te Udenhout in de Ses hoeve
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e.z. kinderen Jan Laurijs van Abeelen, a.z. Jan Hendrik Verhoeven, e.e. Antonij Jan van den Boer e.a., 
a.e. een erfweg
2 – de helft in akkerland aan de zuidzijde, 3 lopen, als voor,
e.z. Antonij van Iersel e.a., a.z. Aart Jan van Iersel, e.e. Jan Jan Deckers, a.e. Clasijna weduwe Jan 
Jan Vermeer
3 – de helft aan de oostzijde in een weiveld, genaamd Boone weij, 5 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Laurijs Arien Witlocx, a.z. kinderen Aart Jan Grevenbroek e.a., e.e. erfgenamen Gerrit Gerrit 
Peijnenborgh, a.e. een erfweg
belast met jaarlijks de helft in 4 gulden aan de conventualen van Tongerlo
belast met de helft in 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 10 stuivers aan het Lieve Vrouwe gilde te Oisterwijk

2de lot – Wijnand Gijsbert van Iersel
1 – westwaartse helft in  akkerland aan de zuidkant, 7 ½ lopen, te Udenhout in de Ses hoeve
e.z. kinderen Jan Laurijs van Abeelen, a.z. Jan Hendrik Verhoeven, e.e. Antonij Jan van den Boer e.a., 
a.e. een erfweg
2 – de helft in akkerland aan de noordzijde, 3 lopen, als voor,
e.z. Antonij van Iersel e.a., a.z. Aart Jan van Iersel, e.e. Jan Jan Deckers c.s., a.e. Clasijna weduwe 
Jan Jan Vermeer
3 – de helft aan de westzijde in een weiveld, genaamd Boone weij, 5 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Laurijs Arien Witlocx, a.z. kinderen Aart Jan Grevenbroek e.a., e.e. erfgenamen Gerrit Gerrit 
Peijnenborgh, a.e. een erfweg
belast met jaarlijks de helft in 4 gulden aan de conventualen van Tongerlo
belast met de helft in 1 gulden 10 stuivers aan de rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 10 stuivers aan het Lieve Vrouwe gilde te Oisterwijk

17 oktober 1716     483/149-153

Cornelis en Gijsbert, zonen en Cornelis Jan Olislagers als man van Adriana dochter, kinderen wijlen 
Rijner Gijsbert van Iersel, Adriaan Jan van Iersel en Cornelis Cornelis de Cort als voogden over 
Hendrina, dochter van wijlen Francis, ook zoon van Rijnder Gijsbert van Iersel, voor de ene helft
Jan Wijnand van Iersel, voor de andere helft,
Maken een erfdeling (smaldeling) van de nalatenschap van Aart Gerit Peijnenborgh en Margriet 
Gijsbert van Iersel, en van het transport van zijn vader Wijnand Gijsbert van Iersel van 6 mei 1716

1ste lot – Cornelis en Gijsbert Rijnder van Iersel, Cornelis Jan Olislagers en Hendrina Frans van Iersel 
(minderjarig)
1 – huis, hof en boomgaard, en akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat, zoals afgebakend
e.z. erfgenamen Aart van Horst, a.z. en e.e. erfgenamen Peter Verhoeven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 13 vaten rogge aan het Clara klooster te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 10 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
belast met driejaarlijks de helft in 2 penningen cijns aan de gezworenen te Haaren

2de lot – Jan Wijnand van Iersel
1 – schuur en schop en aangelegen akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Maria weduwe Aart Brekels, a.z. tegendelers, e.e. erfgenamen Peter Gijsbert van Rijswijk, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 13 vaten rogge aan het Clara klooster te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 10 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
belast met driejaarlijks de helft in 2 penningen cijns aan de gezworenen te Haaren

4 december 1716     483/161v-167
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Adriaan Huijbert van Hees als man van Willemijn, eerder weduwe van Jan Peter de Cleijn, en 
Joost Hermans van Gorkom als man van Cathalijn, beiden dochters van wijlen Gerrit zoon Gerrit Gerrit 
Peijnenborgh, verwekt uit Maria Aart van Tilburgh,
Adriaan Hendrik Hamers en Cornelis Hendrik van Laarhoven als voogden over Adriaan zoon van 
Adriaan Hendrik Hamers en wijlen Elisabeth Gerrit, zoon Gerrit Geert Peijnenborgh
Maken een erfdeling (smaldeling) van de nalatenschap van Aart Gerrit Peijnenborch

1ste lot – Adriaan Adriaan Hendrik Hamers (minderjarig)
1 – huis, schop, hof, boomgaard en aangelegen erf, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. een erfsteeg, a.z. Peter Gijsbert van Rijswijk, e.e. de gemene straat, a.e. Hendrik Jan Vermeer,
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 – weiveld, genaamd den Beemt, 3 lopen, als voor,
e.z. Willem Michiel van den Heesacker,, a.z. en e.e. Jan Peter Verhoeven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan de blokmeester op de Vughterdijk te sBosch
3 – de noordelijke helft van akkerland genaamd den Grooten acker, 4 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Peter Verhoeven, a.z. Joost Hermans van Gorkom, e.e. een erfsteeg, a.e. Hendrik Jan 
Vermeer
4 – 1/6 deel in akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. een erfsteeg, a.z. En e.e. Maria weduwe Marten Hessels, a.e. Joost Hendrik Eeckels
leenroerig aan (niet ingevuld) (Vosselaer?)

2de lot – Adriaan Huijbert van Hees
1 – helft van een weiveld, aan de westzijde, genaamd de Cuijlweij, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Joost Lamberts, a.z. en e.e. Laurens Adriaan Witlocx, a.e. Joost Herman van Gorkom
2 – de helft aan de oostzijde van akkerland, genaamd de Cuijlacker, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Joost Hermans van Gorkom, a.z. en e.e. Laurens Adriaan Witlocx, a.e. kinderen Jan Laurens van 
Abeelen
belast met jaarlijks de helft in 10 vaten 8 kannen rogge OM aan Aletta Pelgrom te sBosch
3 – de voorste helft in akkerland, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. erfgenamen mr. Victor van Beughem, a.z. Cornelis Jan Witlocx, e.e. Joost Hermans van Gorkom, 
a.z. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 2 ½ vaten rogge aan de blokmeester van het Ortheneinde te sBosch
4 – akkerland te Berkel
5 – 1/6 deel in akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. een erfsteeg, a.z. En e.e. Maria weduwe Marten Hessels, a.e. Joost Hendrik Eeckels
leenroerig aan (niet ingevuld) (Vosselaer?)

3de lot – Joost Herman van Gorkom
1 – de zuidelijke helft van akkerland, genaamd den Grooten acker, 4 ½ lopen, te Udenhout in den 
Biesmortel,
e.z. kinderen Cornelis Jacob Witlocx c.s., a.z. Adriaan Adriaan Hendrik Hamers, e.e. een erfsteeg, a.e. 
Hendrik Jan Vermeer
2 – helft van een weiveld, aan de oostzijde, genaamd de Cuijlweij, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. kinderen Jan Laurens van Abeelen, a.z. kinderen Aart van Horst, e.e. Adriaan Huijbert van Hees, 
a.e. Adriaan Adriaan Vermeer c.s.
3 – de helft aan de westzijde van akkerland, genaamd de Cuijlacker, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaan Huibert van Hees, a.z. Andries Goijaart Driessen,  e.e. Laurens Adriaan Witlocx, a.e. 
kinderen Jan Laurens van Abeelen
belast met jaarlijks de helft in 10 vaten 8 kannen rogge OM aan Aletta Pelgrom te sBosch
3 – de achterste helft in akkerland, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. erfgenamen mr. Victor van Beughem, a.z. kind van Govert Huijbert van Iersel, e.e. Adriaan Huibert 
van Hees, a.z. Hendrik Peter van Doesburgh
belast met jaarlijks de helft in 2 ½ vaten rogge aan de blokmeester van het Ortheneinde te sBosch
4 – 2/3 deel in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. de erfsteeg, a.z. en e.e. Maria weduwe Maria Hessels, a.e. Joost Hendrik Eeckels
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leenroerig aan (niet ingevuld) (Vosselaer?)

7 december 1716     483/170-170v

Embert Jan Emmen, geeft de tocht over aan Willem Lievens als man van Maria, en Peternel en 
Seijcken zijn meerderjarige dochters en Jan zijn minderjarige zoon, hun moeder was Peternel Peter van 
Strijthoven
In 2/3 deel in 8 perceeltjes akkerland en weiland, samen 16 lopen, te Venloon aan het Kraanven

14 december 1716     483/170v-176v

Cornelis en Francis, zonen, Adriaan Jan Timmermans als man van Margaretha, Adam van Stockum als 
man van Maria, allen kinderen van wijlen Jan Ariaens van Duersen en Seijcken Jan Schapendonk,
Jan Adriaan van der Sterre en Jan Bertens als voogden over Adriaan en Clasijn, kinderen van Jan 
Adriaan van der Sterre en wijlen Helena Jan Ariens van Deursen
Jan Jan Vermeer en Adriaan Gevers van Deursen als voogden over Jan, Willemijn, Helena, Marianna, 
Cornelia en Adriaan, kinderen van Adriaan Schonk en wijlen Adriana Jan Arien van Deursen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Arien Gevers van Deursen en Seijken Jan 
Schapendonck

1ste lot – kinderen van Jan Adriaan van der Sterre (minderjarig)
1 – akkerland en weiland, genaamd den Venacker, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Achthoeve,
e.z. Aart Andries Cuijpers, a.z. kinderen Cornelis Jan Andries, e.e. de Mortelse steeg, a.e. Peter 
Gijsberts

2de lot – kinderen van Adriaan Schonk (minderjarig)
1 – akkerland en weiland, 3 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen, in de Achthoeve,
e.z. de armentafel van sBosch, a.z. erfgenamen Jacob van Casteren, e.e. Maria weduwe Peter 
Stoeldraijers, a.e. erfgenamen Seijcken Jan Schapendonk
2 – heiveld genaamd de Heijstreecken, 6 lopen, als voor aan het Gommelaer,
e.a. .. van Baelen, a.e. deze erfgenamen, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. de gemene straat

3de lot – Francis Jan van Deursen
1 – huis, schuur, schop, brouwhuis, varkenskooi, hof en aangelegen erf, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de 
kreitenmolen
e.z. Adriana Elias Aart Breeckelmans, a.z. Joostje Jan Mulders, e.e. de gemeint, a.e. de gemene straat
2 – alle toebehoren bij het genoemde brouwhuis en de brouwerij

4de lot – Cornelis Jan van Deursen
1 – akkerland, genaamd het Vonderke, 5 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen,
e.z. kinderen Cornelis Jan Andriesse, a.z. en e.e. Jan Adriaan Bertens, a.e. Joost Jan van Iersel
met de gerechtigheid van weg over het erf van Jan Adriaan Bertens

5de lot – Aelbert van Stockum
1 – weiveld, genaamd de Nieuwe weij, 2 lopen, te Udenhout in de Achthoeve
e.z. de armentafel te sBosch, a.z. erfgenamen heer Jacob van Casteren, e.e. deze erfgenamen, a.e. 
Maria Munten
met de gerechtigheid van weg over het erf van Jan Adriaan Bertens
2 – heide en houtveld, genaamd het Gommelaers veldeken, 3 lopen, als voor bij de Gommertse straat,
e.z. Hendrik Jan Vermeer, a.z. Jan Arien Breeckelmans, e.e. Jan Peter Verhoeven, a.e. een erfweg

6de lot – Adriaan Jan Timmermans
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1 – nieuw erf, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen,
e.z. Peter Hendrik van Iersel, a.z. deze erfgenamen, b.e. de gemene straat
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