
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer  486 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
1726 – 1728
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. 

16 februari 1726     486/1-1v

Embert Jan Emmen, laatst weduwe van Cornelia Peters van Gorkom, staat op punt van hertrouwen 
met Adriaantje Jan Bouwens, beiden wonende te Udenhout.

19 maart 1726     186/2-7v

Johan Hartongh, uit naam van Cathalijn Jans Schapendoncq, absent, onwilligh voor 1/3 deel,
Huijbertie dochter Aert Jan Stevens, weduwe Hendrik de Jongh, verwekt in het eerste huwelijk van 
Maria Jan de Cort, en Denis Jan Schapendoncq, voor 2/3 deel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Denis Schapendonk en Maria Jan de Cort,

1ste lot – Denis Jan Schapendonk
1 – huis, schop, hof en aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. Willem Gommerts de Cort, a.z. de straat, e.e. Corstiaan Jan de Jongh, a.e. erfgenamen Peter 
Ariens van de Pasch
2  weiveld, genaamd t Agterste velt, 2 lopen, als voor
e.z. Willem Gommerts de Cort, a.z. de heer van Loon, e.e. Jan Jan de Jongh, a.e. Huijbert Ariens van 
Hees
3 – weiveld, 1 lopen, als voor
b.z. Willem Gommerts de Cort, e.e. Antonij Cruijsz, a.e. erfgenamen Peter van de Pas
4 – broekveld, 6 lopen, als voor
e.z. weduwe Cornelis Aert Hamers, a.z. de heer van Wamel, e.e. Frans Aert Vigts, a.e. Adriaan Adriaan 
Piggen
5 – akkerland, genaamd den Zegeracker, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Aert Andries de Jonge, a.z. deler tweede lot, e.e. Anneke Gommerts de Cort, a.e. 
Arnoldus Gommerts de Cort
6 – heiveld, genaamd de Voorste heij, te Loon op Zand,
e.z. Willem Gommerts de Cort, a.z. weduwe Aert Andriesse de Jongh, e.e. Corstiaen Jan de Jongh, 
a.e. Reijnier Dirk Nouwen
7 – heiveld, 4 lopen, als voor
e.z. de heer van Loon, a.z. en e.e. Cornelis Snoeren, a.e. Peter Dirk Nouwen c.s.
belast met jaarlijks een kapoen en twee smalhoender en 3 stuivers 4 penningen aan de heer van Loon

2de lot – Johan Harthongh namens Cathelijn Jan Schapendonk
1 – de noordwaartse helft in akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 5 lopen, te Udenhout
e.z. Gijsbert Hendrik Dolken, a.z. deler derde lot, e.e. Jan Jan de Jongh, a.e. deler eerste lot
2 – de noordwaartse helft in akkerland genaamd den Cafacker, 4 lopen, als voor,
e.z. kinderen Wijnant Hendrik van Iersel, a.z. en e.e. deler derde lot, a.e. Embert Adriaan van der 
Schoor
3 – de zuidwaartse helft in akkerland, genaamd de Stoppelweij, 4 lopen, als voor,
e.z. deler eerste lot, a.z. deler derde lot, e.e. Adriaan Jan Hamers, a.e. deler eerste lot
4 – oostwaartse helft in akkerland, genaamd den Loonacker, 3 ½ lopen, te Loon op Zand
e.z. Arnoldus Gommerts de Cort, a.z. deler derde lot, e.e. Martnus van Onsenoort, a.e. Corstiaen Jan 
de Jongh
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3de lot – Huijbertie dochter Aert Jan Stevens, weduwe Hendrik de Jongh
1 – zuidwaartse helft in akkerland, genaamd den Nieuwenacker, 5 lopen, te Udenhout
e.z. Peter Gommerts de Cort, a.z. deler tweede lot, e.e. Jan Jooste Maegdenbergh, a.e. deler eerste lot
2 – zuidwaarste helft in akkerland, genaamd den Cafacker, 4 lopen, als voor
e.z. deler eerste lot, a.z. en e.e. deler tweede lot, a.e. Arnoldus Gommerts de Cort,
3 – noordwaartse helft in akkerland, genaamd de Stoppelweij, 4 lopen, als voor,
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. en e.e. deler tweede lot, a.e. Adriaan Jan Hamers
4 – de westwaartse helft in akkerland genaamd den Loonacker, 3 ½ lopen, te Loon op Zand,
e.z. Jan Jan van Bakel, a.z. deler tweede lot, e.e. Martinus van Onsenoort, a.e. Corstiaen Jan de Jongh

2 april 1726     486/8-11v

Jan Bartholomeus Rademakers als man van Jenneke Jacob Jansen, Josijna Jacob Janse, Gerrit Peter 
van Broekhoven uit naam van Willem Peters van Broekhoven, man van Maria Jacob Janse,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jacob Janse en Adriana Willem Burgmans

1ste lot – Willem Peter van Broekhoven
1 – kamer, scheidende op de graat van de schouw, met de zuidwaartse helft van de hof tot het kerkpat, 
¾ lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. kinderen Adriaen Jan Peter Adams, a.z. deler tweede lot, e.e. Josijna Jacob Janse, a.e. de straat
2 – 2/3 deel in akkerland en weiland, 2 ½ lopen, als voor bij de creijtemolen,
e.z. Willem Peter van Iersel, a.z. kinderen Joost Maes, e.e. Andries Zacharias Croote, a.z. Jan van de 
Weeteringh

2de lot – Jan Bartholomeus Rademakers,
1 – huis, zonder de kamer, scheidende op de graat van de schouw, met de noordwaartse helft van de 
hof tot aan dekerpad, ¾ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrik jan Vermeer, a.z. deler eerste lot, . e.e. Josijna Jacob Jansen, a.e. de straat
2 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor op het Hermans broek,
e.z. kinderen Adriaan Jan Peter Adams, a.z. Hendrik Goijaert Vermeer, b.e. Hendrik Jan Vermeer

3de lot – Josina Jacob Janse
1 – akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrik Goijaart Vermeer, a.z. Hendrik Jan Vermeer, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. deler eerste 
en tweede lot
2 – broekveld, genaamd de Mertrijt, 2 lopen, als voor,
e.z. Peeter Lambert Robben, a.z. en e.e. het groot gasthuis van sBosch, a.e. Frans Jan Wouters, 

belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen van juffrouw Bex
belast met jaarlijks 2 ½ stuiver bisschopscijns

3 april 1726     486/11v-12

Jenneke Laurijs Coolen weduwe van Adriaen Jan Adams, draagt de tocht over aan de voogden 
(Cornelis Adams en Peeter Laurens Coolen) van haar twee onmondige kinderen
Eiken bomen bij haar uis
En een weiveld, genaamd de Leege reijte

24 juni 1726     486/27v-28

Borgemeesters: Huijbert van Iersel en Adriaan Marten Priems
Zetters: Bastiaen van Engelant, Willem Migielse van den Heesacker, Aart Jan van Iersel
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18 maart 1727     486/55-56

Gerrit van Crieken als man van Maria Jan Pijnenburg, dragen de tocht over aan Jan Lambert 
Pijnenburg, Lambert Jan Rijswijx en Cornelis Verstijnen als man van Adriana van de Voort,
van een stuk houtveld, met het hout daarop, ¾ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, bij de Strijdhoef

20 april 1727     486/59-60v

Huwelijkse vorwaarden van Adriaen Peter Priems en Maria van Elens, weduwe van Jan van Besouwen, 
beiden wonende te Udenhout

10 juni 1727     486/64-70

Allegonda weduwe Willem Joosten van Berkel als moeder en voogd van haar twee kinderen, en Wouter 
Willem Segers als man van Maria Embert Smolders
Maken een erfdeling van de nalatenschap van wijlen “haere en zijne vrouwe vader en grootvader 
zaliger”

2de lot - Wouter Willem Segers als man van Maria Embert Smolders
Broekveld, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Driesse de Jong, a.z. Frans Bucken c.s., e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Niclaes Lommers,
belast met jaarlijks 1 gulden 3 stuivers 8 penningen aan (niet ingevuld
belast met jaarlijks 7 ½ stuiver cijns aan de rentmeester Tengnagel

11 juni 1727     486/70-76

Cornelis en Jan, zonen Cornelis Gerrit Pijnenburg als man van Adriana, Goijaert Aert Heeren als man 
van Maria, allen kinderen van wijlen Cornelis Hamers en Anneke Cornelis Jacobs, en Adriaen Jan 
Priems als voogd over de 3 kinderen van wijlen Gerrit Jan Priems verwekt uit Josijna Cornelis Hamers, 
en Jan Peter Clijsse vader en voogd van zijn 2 kinderen in tweede huwelijk verwekt uit dezelfde Josijna 
Hamers,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

3de lot – Cornelis Cornelis Hamers
o.a.
3 – moerveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Hesseldonq,
e.z. weduwe Peeter Coolen, a.z. Wouter Vouthengels, e.e. Laurijs van Rijswijk, a.e. kinderen Arien 
Schapendonq
belast met jaarlijks 3 ½ stuivers cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen te sBosch
4 – broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Hendrik Aert Hamers, a.z. weduwe Peter Coolen, e.e. Peter Vermeer, a.e. Willem van Laerhoven

4de lot – Goijaert Aert Heeren
3 – heiveld, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. Denis Schapendonq, a.z. Hendrik Jan Vermeer, e.e. Hendrik Andries Schijven, a.z. Margriet, 
weduwe Huijbert Piggen

25 juni 1727     486/77-78

Borgemeesters: Antonij van Bergijk en Adriaen Cruijssen
Zetters: Aert Jan van Iersel, Bastiaen van Engelant, Arien Antonij van Iersel
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28 augustus 1727     486/84-85v

Huijbert Adriaen Pigge, wonende te Weelde

28 augustus 1727    486/85v-86v

Arien Jan Vermeer, weduwnaar van Willemijn Jacob Piggen, voorheen weduwe van Peter Laurens 
Claes Willems, wonende te Udenhout

17 september 1727     486/89v-91

Frederik Antonis is provisor van het arme vrouwe gasthuis te Oisterwijk

23 januari 1728     486/106-109

Lambert van Hees en Adriaen Witlox, voogden over de 3 kinderen van Jan van der Meegdenberg en 
Antonij van Bargijk als man van Willemijn Peter van den Meegdenberg, en Adriaan Peter van den 
Meegdenborg voor 1/3 deel, maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter van den Meegdeburg

1ste lot – 3 onmonidige kinderen van Jan van den Meegdenberg
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Cruijsstraet
e.z. onmondige kinderen Elis Brock, a.z. deler tweede lot, e.e. de straat, a.e. onmondige kind van Peter 
Hijliger Brocken,
2 – schuldbrief

2de lot – Antonij van Bergijk
1 – huis en aangelegen erf, 1 ½ lopen, te Udenhout op de Cruijstraet,
e.z. deler eerste lot, a.z. dochter van Adriaen Brokke, e.e. de straat, a.e. het onmondige kind van Peter 
Hijliger Brok

3de lot – Adriaan Peter van den Meegdenberg
1 – broekveld, 6 lopen, te Udenhout, bij de Schoorstraat, 
e.z. Adriaan Vermeer, a.z. weduwe Jan Aart Hensen, e.e. Peter van Laarhoven, a.e. Jan van Iersel,
2 – broekveld, 2 lopen, als voor in de Leege reijte,
e.z. Adriaan Piggen, a.z. de voordochter van Adriaan Brok, e.e. erfgenamen Aart Ridder, a.e. 
erfgenamen Adriaan Claese,
3 – heiveld, als voor bij het Gommelaar,
e.z. Adriaan Cruijsz, a.z. Jan van Strijthoven, e.e. de straat, a.e. Hendrik Vermeer

belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de heer van Tilburg

17 februari 1728     486/110-115v

Jan Gerrit Witlox als man van Jenneken Laurijs van Abeelen, Laurijs Jan van Rijswijk als man van 
Laurijske Peter Vermeer, mede voor Jenne Maria Peter Vermeer zijn schoonzuster, Peter Cornelis 
Vermeer en Willem Jan van Abeelen, als voogden over de 4 kinderen van Peter Vermeer, verwekt uit 
Maria Laurijs van Abeelen, genaamd Cornelis, Laurens, Jenne Maria en Adriana, voor de ene helft, en 
Hendrik Jan Vermeer als man van Maria Aert Brekelmans voor de andere helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriana Elis Brekels

1ste lot – Jan Gerrit Witlox c.s.
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1 – akkerland te Berkel in de Seshoeven
2 – bos en broekveld, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. jonker Jeger, a.z. jonker Baele, e.e. Arien Coolen, a.e. Laurijs van Rijswijk
3 – akkerland, 3 lopen, als voor,
b.z. onmondige kind van Adriaan Coolen, e.e. Pieter van Beugen, a.z. een gemene weg
4 – akkerland, 5 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. erfgenamen Adriaen Brocke, a.z. en e.e. erfgenamen Frans van Deursen, a.e. erfgenamen Adriaen 
Elis Brekelmans
5 – weiveld, genaamd de Agterste Cuijlweij, 3 lopen, als voor bij de Cuijl,
e.z. weduwe van de heer Victor van Beugen, a.z. kinderen Laurens van Abeelen, e.e. kinderen Adriaen 
Vermeer, a.z. (niet ingevuld)
6 – broekveld, genaamd de Asschot, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Peter Arien Vermeer, a.z. kinderen Willem Verhoeven, e.e. Johan Ophorst, a.e. Arien Willemse 
Verhoeven,
belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers 6 penningen aan de rentmeester der bisschoppelijke 
goederen te sBosch
7 – akkerland, genaamd de Del, 2 lopen, als voor 
e.z. Peeter Jan Robben, a.z. Niclaes van Esch, e.e. Jan Ariens van Tilborgh, a.e. Jenneken Witlox

2de lot – Hendrik Jan Vermeer
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 5 ½ lopen, te Udenhout
e.z. Adriaan Elis Brekelmans, a.z. een weg, e.e. kinderen Jacob Piggen, a.e. de straat
2 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Cuijl, 
e.z. Bastiaan Thomas Maas, a.z. erfgenamen Adriaen Wouters van Abeelen, e.e. Corstiaen Lamberts, 
a.e. Jan Peter van Abeelen,
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. weduwe Aert Jan Arien Brekels, a.z. erfgenamen Theunis Jan Franken, e.e. Corstiaen Lamberts 
van Hees, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Joost van Hek
4 – broekveld of heiveld, 25 lopen, als voor,
e.z. jonker Jeger, a.z. Huijbert Ariens van Hees, c.s. e.e. Goijaert Peters Vermeer, a.e. Dirk Jan van 
den Broek
belast met jaarlijks een cijns van 2 gulden 6 stuivers 8 penningen aan het geestelijk kantoor te 
Oisterwijk
5 – heiveld, 4 lopen, als voor, op de Schoorstraat,
e.z. vrouwe van Wittenhorst, a.z. Aert Jans de Ridder, e.e. weduwe Aert Jance Brekels, a.e. de straat
6 – akkerland en weiland, 5 lopen, als voor, in de Slimstraat
e.z. Jan Dirx van Grevenbroek, a.z. Jan Claes Robberts Lamberts, e.e. kinderen Jan Franken, a.e. de 
straat
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns aan de rentmeester van de adelijke 
abdij van st. Geertruij tre Leuven
7 – de noordwaartse helft in akkerland, genaamd de Biesweij, in het geheel 6 lopen, te Berkel
8 – akkerland te Berkel
9 – weiland te Berkel
10 – de helft in een heiveld, aan de noordkant, 7 lopen, als voor aan de Schoorstraet
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. (niet ingevuld), e.e. Huijbert Adriaan Piggen, a.e. de straat
11 – bos te Tilburg

23 maart 1728     486/117-118

Gerrit van de Pasch en Jan Laurijs Donders als voogden over de kinderen van Peter Wouters van de 
Pasch, geven te kennen dat onlangs is overleden Cathalijn Witlox, weduwe van Wouter van de Pasch, 
waarmee de tocht van de nalatenschap van haar man was komen te cesseren, en die bestond uit een 
slegt huis en enige landerijen in Udenhout bij de Hooghout, waarin deze onmonmdigen 1/3 deel 
competeren. Zij vrezen dat de lasten op de onderpanden hoger zullen zijn dan de baten en zien 
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hiermee af van hun deel in deze nalatenschap ten faveure van Huijbert Emmen als man van Petronella 
Wouter van de Pasch, een mede-erfgenaam.

1 april 1728     486/118-118v

Er is hier sprake van een akkerland en weiland, “waarop voor desen een quaat huijs gestaen heeft, te 
zamen ontrent vier loopens” op de Loonse Molenstraat

7 april 1728     486/118v-129

Peeter Cornelis Vermeer en Willem van Abeelen als voogden van de 4 kinderen van Peter Cornelis 
Vermeer verwekt uit wijlen Maria Laurijs Jan van Abeelen,
(JAN?) Gerrit Witloxals man van Jenneke Laurijsz van Abeelen, Laurijs Jan van Rijswijk als man van 
Laurijske Peter Vermeer en Maria Peter Vermeer,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Laurijs Jan van Abeelen en Cathalijn Aert Breekels, die 
hertrouwd was met Peter Jan Vermeer en van Adriana Elis Brekels (zie deling van 17 februari 1728 
hiervoor, deels is dit een smaldeling dus!)

1ste lot – 4 onmondige kinderen van Peter Cornelis Vermeer
1 – akkerland, 7 lopen, te Udenhout in de Cuijl, 
b.z. weduwe Jan Piggen, e.e. Peter van Beugem, a.e. Adriaen Piggen
2 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Hendrik Jan Vermeer, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. het kind van Adriaen Coolen, a.e. Adriaen 
Piggen
3 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. het kind van Adriaen Coolen, a.z. Adriaen Piggen, e.e. Peeter van Beugem, a.e. het vorige perceel
4 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. het kind van Adriaen Coolen, a.z. en e.e. Pieter van Beugem, a.e. weduwe Jan Piggen
5 – weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Piggen, a.z. weduwe Adriaan van Iersel, e.e. Jan Bartholomeus Rademakers, a.e. Jan 
Mattijs Wijten
belast met jaarlijks 4 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout
6 – de achterste helft in een bos, in het geheel 8 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. de heer N: Baele, a.z. jonker Johan de Jeger aan de Jeger, e.e. Adriaen Coolen, a.e. deler tweede 
lot
7 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Jan Corstiaen van Hees, a.z. (niet ingevuld); b.e. een mestweg
8 – akkerland, 1 ½ lopen, te Berkel
9 – hooiland te Bezooien
10 – hooiland te Baardwijk

2de lot – Jan Gerrit Witlox
1 – akkerland, genaamd den Draij, 3 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. een gemene mestweg, a.z. Jan Verhoeven, e.e. Aert Cuijpers, a.e. Hendrik Jan Vermeer
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van rentmeester Tengnagel
2 – akkerland, 3 lopen, als voor
e.z. Aert Gerrit Witlox, a.z. Adriaen Aert Hamers, e.e. Jan Adriaen van Rijswijk, a.e. een gemene 
mestweg
3 – akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. Jan Bartholomeus Rademakers, a.z. erfgenamen Jan Slots, e.e. deler dit lot, a.e. Peter van Rijswijk 
c.s.
4 – akkerland, 2 lopen, genaamd den Smisacker, als voor
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e.z. kinderen Peter Verhoeven, a.z. Peter Jans van Abeelen, e.e. Jan Peter Elisz, a.e. weduwe Laurijs 
Schapendonk
5 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Cornelis de Leeuw, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. Jan Wijnants van Iersel, a.e. een 
gemene mestweg
6 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd Clampaan, als voor,
b.z. kinderen Freijs Witlox, e.e. Adriaen Cornelis Cruijsse, a.z. de gemene straat
7 – de achterste helft in akkerland, 1 lopen, als voor achter de Koeijweij,
e.z. deler 4de lot, a.z. (niet ingevuld), b.e. een gemene mestweg
8 – broekveld, genaamd het Voorste Seijsveldeken, 4 lopen, als voor,
e.z. Peeter van Beugem, a.z. Hendrik Jan Vermeer, e.e. deler 3de lot, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks een cijns van 1gulden aan rentmeester Tengangel
9 – de voorste helft van een bos, 8 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. jonker Jan de Jeger, a.z. weduwe heer Baelen, e.e. deler 1ste lot, a.e. Gerrit van Rijswijk
10 – akkerland te Berkel

3de lot – Laurijs Jan van Rijswijk
1 – huis, schop en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Adriaen Coolen, a.z. en e.e. heiliger geest van sBosch, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 7 stuivers in een meerdere rente aan rentmeester Tengnagel
belast mnet jaarlijks een cijns van 3 stuivers 12 penningen aan rentmeester Tengnagel (Uijlenborch 
cijns)
2 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Cornelia weduwe Jan van Rijswijk, a.z. heilige geest van sBosch, b.e. Adriaan Coolen
3 – weiland, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaan Coolen, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Jan de Jongh, a.e. een erfsteeg
4 – weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. Cornelia weduwe Jan van Rijswijk, a.z. Jan Emberts van Strijthoven, e.e. Jenneke Jans Vermeer, 
a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen aan rentmeester Tengnagel (Uijlenborch cijns)
5 – akkerland, 1 lopen 37 ½ roede, als voor, aan de Delt,
e.z. Niclaes van Esch, a.z. Hendrik Jan Vermeer, e.e. Adriaan Verhoeven, a.e. Jan Jan Adriaens
6 – akkerland, 1 lopen 37 ½ roeden, als voor
e.z. Claes van Esch, a.z. Peter Jan Robben, e.e. Jan Jan Adriaens, a.e. Jenneke Witlox
7 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Creijtemolenstraat,
e.z. weduwe Willem van Broekhoven, a.z. erfgenamen Aert Couwenberg, e.e. kinderen Willem Cornelis 
Vermeer, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijsk een cijns van 7 stuivers 6 penningen aan rentmeester Tengnagel (Uijlenborch cijns)
8 – broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Johan Ophorst, a.z. Adriaan Verhoeven, e.e. weduwe Cornelis van Iersel, a.e. Peter Adriaan 
Vermeer
9 – broekveld, 3 lopen, genaamd het twee Seijsveldeken, als voor,
e.z. Peter van Beugem, a.z. deler 4de lot, e.e. Jan Tijsen, a.e. deler 2de lot
belast met jaarlijks 13 stuivers 8 penningen cijns aan rentmeester Tengnagel (Uijlenborch cijns)
10 - geld

4de lot – Jenne Maria Peter Vermeer
1 – huis, schuur en schop met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout, in de Slimstraat
e.z. Jan Wijnant van Iersel, a.z. een erfweg, e.e. Adriaen Adriaen Marcelissen, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland, 7 lopen, als voor,
e.z. kinderen Freijs Witlox, a.z. kind van Goijaert Huijberts van Iersel, e.e. Adriaen van Iersel, a.e. de 
gemene straat
3 – 4 kuilweiden, samen 9 lopen, als voor,
e.z. Peter Cornelis Vermeer, a.z. en e.e. Adriaan Antonij van Iersel c.s., a.e. weduwe Jan van Abeelen,
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4 – broekveld, genaamd het Latbos, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Fictor van Beugem, a.z. Jan de Jong c.s., e.e. Cornelis Pijnenburg, a.e. weduwe Jan 
Piggen
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers cijns aan rentmeester Tengnagel
5 – de helft in een heiveld, 7 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Hendrik jan Vermeer, a.z. Jan Coolen, e.e. Huijbert Piggen, a.e. de straat
6 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Tijs Wijten, a.z. een mestweg, e.e. Adriaentje Piggen, a.e. Antonij Peter Franken
7 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. deler 2de lot, a.z. weduwe Aert Joosten, b.e. een erfweg
8 – broekveld, 2 ½ lopen, genaamd het Agterste Seijsveldeke, als voor op de Schoorstraat,
e.z. kinderen Adriaan Franken, a.z. deler 3de lot, e.e. Hendrik Jan Vermeer, a.e. Peter Wouter van 
Iersel,
belast met jaarlijks 1 gulden 12 penningen aan rentmeester Tengnagel
9 – geld

17 april 1728     486/132-132v

Wouter Willems van Broekhoven en Hendrik van de Pas als man van Jenneke Willems van 
Broekhoven, verwekt uit Peterke Adriaen van Rijswijk, geven in vol eigendom af aan Maria Peter 
Bossers (sic!) weduwe Willem Wouters van Broekhoven ¼ deel in alle erfelijke en roerende goederen 
van haar man zaliger voor een bedrag van 13 gulden 10 stuivers

17 april 1728     486/132v-133v

Laurijs Peter Daendels, en Maria Peter Bressers (sic!) weduwe Willem Wouters van Broekhoven maken 
een huwelijkscontract

10 juni 1728     486/139v-142

Adriaen van der Sterre, verwekt uit wijlen Helena Janse van Deursen en Jan van der Sterre als vader 
en voogd van Clasina, ook verwekt uit Helena Jan van Duersen, Jan Adriaen Bertens, toeziend voogd
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Ariens van Deursen en Seijke Denis Schapendonq, 
grootvader en grootmoeder

1ste lot – Clasina Jan van der Sterre (onmondig)
1 – weiveld, genaamd de Middelste Nieuwe weij, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Agthoeven,
e.z. de heer Cattenbergh, a.z. heilige geest van sBosch, b.e. Jan Witlox
2 – weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. deler 2de lot, a.z. Jan Cornelis Jan Driessen, e.e. Cornelis Cornelis Jacobs, a.z. (niet ingevuld)

2de lot – Adriaan van der Sterre
1 – akkerland, genaamd den Venacker, 1 ¾ lopen, te Udenhout in de Agthoeven,
e.z. Aert Andries Cuijpers, a.z. Jan Cornelis Jan Driessz, e.e. Jan Gijsberts, a.e. armen van Oisterwijk
2 – heiveld, genaamd de Heijstreepen, 5 lopen, als voor in de Gommelse straat,
e.z. Jan Witlox, a.z. Jan Freijs Berents, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. de Gommerse straat

24 april 1728     486/142-143
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Barbara Gerritse van Broekhoven weduwe Cornelis Laurens Witlox, geassisteert door haar vader Gerrit 
van Broekhoven, heeft volgens testament voor notaris Gratiaen Jacob Develle te Oisterwijk op 24 juli 
1726, transporteert bij deze aan Peter Niclaes Verhoeven alle havelijke en erfhavelijk egoederen die 
haar toebehoren, voor de som van 60 gulden van 40 groten ieder, van welke som zij verklaart voldaan 
te zijn.

28 mei 1728     486/143-145

Teunisken weduwe Antonij Antonij Smolders en Niclaes Antonij Smolders en Jenneke Antonij Smolders 
weduwe Herman Delien, kinderen van voornoemde Antonij Antonij Smolders verwekt uit Maria Niclaes 
Schijven regelen een stuk nalatenschap en erfrecht

24 juni 1728     486/146-146v

borgemeesters: Gerrit van Broekhoven en Jan Jan Vermeer
zetters: Adriaen Antonij van Iersel, Peter van de Ven, Adriaan Andries de Meijer en Adriaan Jan Coolen

30 augustus 1728     486/152-155v

Willem Aart Bouwens als man van Adriana Willem Jan Hendrix, voor de helft
Jan Jan de Jongh als man van Jenneke Laurijs Verhoeven en nog als voogd naast Jan Piggen over de 
kinderen van wijlen Peter Laurijs Verhoeven, en Jan Jan van Beurden en Jan Hendrik Verhoeven als 
voogden over de 8 kinderen van wijlen Jan Niclaes Hendrix verwekt uit wijlen Maria Laurijs Verhoeven, 
voor de andere helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van  Laurijs Verhoeven en Elisabet Willem Jan Hendrix, hun 
moei en grootmoeder

1ste lot – Willem Aart Bouwens
1 – huis, en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Peter Heijmans, a.z. mevrouw van Beugem, e.e. de straat, a.e. Jan Schijven
belast met jaarlijks een rente van 15 stuivers aan rentmeester Lijclama
2 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan van Haaren, a.z. en e.e. erfgenamen Jan Brekelmans, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 2 gulden 17 stuivers aan de armen van sBosch
3 – akkerland, ¾ lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Jan Verhoeven, a.z. Peter Hijmans, e.e. armentafel van sBosch, a.e. de Spijkerkant
4 – weiveld, 1 ¼ lopen, als voor
e.z. Peternel weduwe Peter Coolen, a.z. Willem Burgmans, e.e. Cornelis de Cort, a.e. een steeg met de 
helft daarvan
5 – heibodem in de Hooge hei te Helvoirt

2de lot – onmondige kinderen van wijlen Peter Laurijs Verhoeven c.s.
1 – weiveld, genaamd Meijne weij, 2 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Peter Hijmans, a.z. en e.e. Jacob van Rijswijk, a.e. de straat
belast met jaarlijks 3 gulden 7 stuivers 4 penningen in een meerdere pacht aan de weduwe N: Lamleij 
te sBosch
2 – akkerland, ½ lopen, als voor,
e.z. Gerrit Peter van de Pasch, a.z. Jan Andries Schijven, e.e. Peter Hijmans, a.e. armen van sBosch
3 – broekveld, genaamd het half Buenderken, 1 lopen, als voor,
e.z. N: van Beugem, a.z. erfgenamen Wijnant van Abeelen, e.e. Jan Andries Schijven, a.e. erfgenamen 
Wouter van Iersel
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belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen cijns aan de erfgenamen van Bartholomeus van Turnhout
4 – akkerland, 2 lopen, als voor aan de Spijkerkant,
e.z. Jan Andries Schijven, a.z. de Spijkerkant, e.e. de armentafel van sBosch, a.e. (niet ingevuld)
5 – weiveld, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Jan van Rijswijk, a.z. en e.e. Jan Andries Schijven, a.e. erfgenamen Jan van Rijswijk
belast met jaarlijks 1 gulden aan juffrouw van de Graaf te sBosch

30 augustus 1728     486/155v-158

(deels smaldeling van vorige akte)
Jan Jan de Jongh als man van Jenneke Laurijs Verhoeven
Jan Piggen als voogd over de kinderen van wijlen Peter Laurijs Verhoeven,
Jan Jan van Beurden en Jan Hendrik Verhoeven als voogden over de 8 kinderen van wijlen Jan Niclaes 
Hendrix verwekt uit wijlen Maria Laurijs Verhoeven, voor de andere helft,
Maken een erfdeling van respectievelijk schoonouders en grootouders

1ste lot – kinderen van Jan Niclaes Hendrix (onmondig)
1 – weiveld, genaamd Meijne weij, 2 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Peter Hijmans, a.z. en e.e. Jacob van Rijswijk, a.e. de straat
belast met jaarlijks 3 gulden 7 stuivers 4 penningen in een meerdere pacht aan de weduwe N: Lamleij 
te sBosch
2 – akkerland, ½ lopen, als voor,
e.z. Gerrit Peter van de Pasch, a.z. Jan Andries Schijven, e.e. Peter Hijmans, a.e. armen van sBosch
3 – broekveld, genaamd het half Buenderken, 1 lopen, als voor,
e.z. N: van Beugem, a.z. erfgenamen Wijnant van Abeelen, e.e. Jan Andries Schijven, a.e. erfgenamen 
Wouter van Iersel
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen cijns aan de erfgenamen van Brtholomeus van Turnhout

2de lot – kinderen van Peter Laurijs Verhoeven (onmondig)
1 – akkerland, 2 lopen, als voor aan de Spijkerkant,
e.z. Jan Andries Schijven, a.z. de Spijkerkant, e.e. de armentafel van sBosch, a.e. (niet ingevuld)

3de lot – Jan Jan de Jong
1 – weiveld, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Jan van Rijswijk, a.z. en e.e. Jan Andries Schijven, a.e. erfgenamen Jan van Rijswijk
belast met jaarlijks 1 gulden aan juffrouw van de Graaf te sBosch
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