Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 487 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)
1729 – juni 1739
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.

18 maart 1729

487/2-3

Borgemeesters in 1728 waren: Gerrit Peter van Broekhoven en Jan Jan Vermeer

22 maart 1729

487/5-5v

Frederick Anthonisse is provisor van het vrouwe gasthuis te Oisterwijk

24 juni 1729

487/9-19

Peter en Wouter, zonen, en Jan Timmermans als man van Maria, dochter, zuster en broeders, alledrie
kinderen van wijlen Adriaen Claes Verhoeven, verwekt uit wijlen Maria Wouter Joosten,
Peter Adriaen Verhoeven en Joost Laureijs van Rijswijk als voogden van de 2 kinderen van wijlen
Nicolaes Adriaen Verhoeven verwekt in eerste huwelijk uit Cathalijn Laureijs van Rijswijk
Wouter Adriaen Verhoeven en Adriaen Jan Brekelmans als voogden over de 4 kinderen van Nicolaes
Adriaen Verhoeven verwekt in tweede huwelijk uit Maria Jan Brekelmans,
Jan Timmermans en Peter Jacob van Laer als voogden over de 4 kinderen van wijlen Cornelia Ariens
Verhoeven,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaen Claes Verhoeven en Maria Wouter Joosten
1ste lot – 4 onmondige kinderen van Peter Jacob van Laer en wijlen Cornelia Adriaen Verhoeven
1 – huis, schuur, schop en bakhuis en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout in de Biesmortel, aan de
Geselsestraat,
e.z. Wijnant Jan Verhoeven, a.z. Arien van Laerhoven, e.e. de Geselse straat, a.e. weduwe Jacob
Joost Willems,
met de gerechtigheid in de Helvoirtse gemeint
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht van 18 gulden aan de rentmeester van de
bisschoppelijke goederen te sBosch
belast met jaarlijks 4 penningen cijns aan de gezworenen van Helvoirt
2 – akkerland, 1 lopen, als voor aan de Santkant,
e.z., a.z. en e.e. weduwe Jacob Joost Willems, a.e. de gemeint van Helvoirt
3 – broekveld, als voor in de Biesmortel, 5 lopen,
e.z. mevrouw weduwe van de heer Victor van Beugen, a.z. (niet ingevuld), e.e. Hendrik Jan Vermeer,
a.e. de lei
4 – weiveld, 3 lopen, te Helvoirt
5 – akkerland en weiland te Helvoirt
6 – heilot te Helvoirt
7 – heiveld in Helvoirt
8 – weiveld te Cromvoirt
2de lot – 2 onmondige kinderen van Nicolaes Ariens Verhoeven en Cathalijn Laureijs van Rijswijk
1 – akkerland, 7 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. Jan Timmermans, a.z. kinderen Jacob van Rijswijk, e.e. Wijnant Jan Verhoeven, a.e. Willem van
den Heesacker
2 – broekveld, 4 lopen, als voor bij de gemene straat

e.z. Cornelis de Cort, a.z. weduwe Adriaen Brekelmans, e.e. Jan de Vien, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 stuivers 3 penningen cijns aan de kinderen van Bartholomeus van Turnhout
3 – 1/3 deel onbedeeld in een moerveld, 2 lopen, als voor in den Brandt,
e.z. Claes Peter Verhoeven c.s., a.z. het onmondige kind van Adriaen van Engelant, e.e. heilige geest
te sBosch, a.e. erfgenamen jonker Jeger
belast met jaarlijks 1/3 deel in 3 stuivers cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen te
sBosch
4 – heiveld, te Helvoirt
5 – hooiland te Waalwijk
6 – geld
3de lot – Peter Verhoeven
1 – huis, schuur, schop, varkenshok en aangelegen erf, 10 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. weduwe Jacob Joost Willems, a.z. een erfsteeg, e.e. het volgende perceel, a.e. de straat,
met de gerechtigheid in de Helvoirtse gemeint
2 – akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. het vorige perceel, a.z. volgend perceel, b.e. Wijnant Jan Verhoeven
3 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. het vorige perceel, a.z. erfgenamen Peter van Doesburgh, e.e. Wijnant Jan Verhoeven, a.e.
kinderen Jacob van Rijswijk
4 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Peter Heesacker, a.z. en e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. verkrijger
5 – weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. de straat, b.e. (niet ingevuld)
6 – weiveld, 3 lopen, als voor aan Rielties dijke,
e.z. armentafel van sBosch, a.z. erfgenamen Peter Colen, e.e. Adriaen Priems, a.e. erfgenamen Peter
van Doesburgh
7 – heiveld, als voor, aan de Gommerse straat,
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. Hendrik Jan Vermeer, e.e. Jan Marten Hessels, a.e. de straat
8 – heiveld te Helvoirt
9 – heiveld te Helvoirt
Dit lot is belast met:
Jaarlijks 14 vaten rogge in een meerdere pacht van 6 zakken aan het groot gasthuis te sBosch
Jaarlijks 2/3 deel van 3 gulden 10 stuivers aan de armentafel te sBosch
Jaarlijks 1 gulden 15 stuivers aan juffrouw Bonarts te Turnhout
Jaarlijks 1/3 deel in 11 stuivers cijns aan de rentmeester van de domeinen te Brabant
4de lot – Wouter Adriaen Verhoeven
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de Santkant in de Runse acker
e.z. kinderen Gijsbert Joordens, a.z. kinderen Lucas Son, e.e. Jan Laureijs Witlox, a.e. de gemeint van
Helvoirt
2 – akkerland, 3 ½ lopen, genaamd de Milacker, als voor in de Biesmortel,
b.z. Wijnant Jan Verhoeven, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. deler 3de lot
3 – akkerland, genaamd Willem Peerlants, 1 lopen, als voor,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. weduwe Jan Laureijs Verhoeven, e.e. kinderen Niclaes Arien Verhoeven,
a.e. de Spijkerkant
belast met jaarlijks 15 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan het weeshuis te sBosch
4 – weiveld, 8 lopen, als voor,
e.z. Peter Peter Priems, a.z. Jan de Vien, e.e. mevrouw van Beuchem, a.e. een gemene steeg
5 – weiveld, genaamd Deckers weij, 3 lopen, als voor,
e.z. een steeg, a.e. en e.e. Jan Laurijs Witlox, a.e de straat
6 – broekveld, 3 open, als voor in het Gierstenbroek,
e.z. Cornelis van Abeelen, a.z. Aert Embert Vermelis, e.e. Jan Robben, a.e. de Gierse steeg
7 – heibodem te Helvoirt
5de lot – Jan Timmermans
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,

e.z. deler 2de lot, a.z. Wijnant Jan Verhoeven, e.e. Peter Jacobs a Lauw, a.e. kinderen Adriaen
Smolders c.s.
2 – akkerland, 2 ¾ lopen, als voor,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. en e.e. Gerrijt Broekhoven, a.e. Baesten no: ux:.
3 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Denijs Laureijs Witlox, a.z. kinderen Jacob van Rijswijk, e.e. heilige geest te sBosch, a.e. de
Spijkerkant
4 – broekveld, 4 lopen, als voor,
e.z. mevrouw van Beuchem, a.z. Gojaert de Jongh, e.e. Jan de Viel, a.e. voorkinderen van Pijter
Andrijs Schijven
5 – broekveld, 4 lopen, als voor aan de Brandse steeg,
e.z. kinderen Arien Cornelis Fransen, a.z. Jan de Jongh, e.e. weduwe Jan Ophorst, a.e. de Brantse
steeg
belast met jaarlijks 10 stuivers cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen te sBosch
6 – hooiland te Waalwijk

29 juni 1729

487/19-19v

Borgemeesters: Lindert Janse Smids en Wijnant Jan Verhoeven
Zetters: Jan Daniel van Son

19 juni 1730

487/35v-36v

Borgemeesters: Willem Jan Burgmans en Aert Witlox
Zetters: Cornelis van Iersel, Arien Verhoeven

5 juni 1731

487/47-48

Borgemeesters: Joost Adriaan van Iersel en Jan Cornelis Driessen
Zetters: Adriaan Jan Vermeer

27 februari 1732

48755-61v

Cornelis de With, voogd van Adriana Peter de With, verwekt uit Peternel van Iersel, voor 1/3 deel
Peter Weijten en Adriaan Willem van Iersel als voogden over de kinderen van Guiliam Verhart, verwekt
aan dezelfde Peternel van Iersel, voor 2/3 deel,
Peter Willem van Iersel en Adriaan Willem van Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaantie Peter Coolen, hun moeij en van de
onmondigen hun oude moeij, en van Willem van Iersel, respectievelijk hun vader en grootvader
1ste lot – de onmondige kinderen van Peternel Willem van Iersel
1 – akkerland, genaamd de Winkelacker, 10 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
Oost weduwe Jacob Pijnenburg, west Jan Driessen, zuid en noord Peter de Vien
2 – oostwaartse helft in akkerland, genaamd de Maarse, 8 lopen, als voor,
Oost heilige geest van sBosch, zuid Peter Dries Schijven, west Peter de Vien, noord Adriaan Willem
van Iersel
3 – weiland met een half bosje daaraan gelegen, genaamd de Sandkantsche weij, 4 lopen, als voor aan
de Sandkant,
Oost en west kinderen Gijsbert Joorden, zuid Wouter Verhoeven, noord de lei

2de lot – Peter Willem van Iersel
1 – huis, hof, boomgaard en aangelegen akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen,
Oost Jan van Rijswijk, west Peter van Iersel, zuid de straat, noord Peter Lene
2 – akkerland, 2 lopen, genaamd den Doornboom, als voor,
Oost Jan Witlox, zuid Adriaan de Bakker, west weduwe Peter van Iersel, noord weduwe Willem van
Broekhoven
3 – nieuw erf, als voor, 6 lopen,
Oost, zuid en noord de straat, west weduwe Peter van Iersel
Belast met jaarlijks 3 stuivers 6 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
4 – weiland en akkerland, 2 lopen, als voor, aan de Kreitenmolenstraat,
Oost Willem Berghmans, zuid kinderen Peter van Iersel, west weduwe Geert van Broekhoven, noord
Peter Gijsberts
Belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
Belast met jaarlijks 5 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Tengnagel
5 – akkerland, 3 lopen, genaamd den Crommenacker, als voor aan de Creitenmolenstraat,
Oost de armen tafel van Oisterwijk, zuid Jan van Rijswijk, west weduwe Aart Witlox, noord Adriaentie
Brekelmans
Belast met jaarlijks 3 vat rogge aan de armentafel van Haaren
6 – broekveld, 4 lopen, als voor, naast de Strijdhoef,
Oost Adriaan Piggen, zuid weduwe Peter van Iersel, west de Strijthoef, noord de Hesseldonk
7 – broekveld, 5 lopen, als voor in den Biesmortel
Oost weduwe Hendrik Vermeer, west Adriaan van Gorcum, zuid Adriaan van Iersel, noord heilige geest
van sBosch
8 – akkerland, genaamd den Leegen acker, 2 ½ lopen, als voor aan de Sandkant,
Oost Evert van Engelen, zuid, west en noord kinderen Gijsbert Joordens
9 – heibodem, 4 lopen, als voor in Brabants hoek,
Oost Brabants hoek, zuid de kreitenhei, west armentafel van Oisterwijk, noord Aart van Iersel
10 – heibodem te Drunen
11 – akkerland, 4 lopen, te Berkel
12 – akkerland te Berkel
13 – akkerland, te Berkel
3de lot – Adriaan Willem van Iersel
1 – huis, schuur, schop, varkenskooi, bakhuis en aangelegen hof en weiland, 7 lopen, te Udenhout in
den Biesmortel,
Oost weduwe Jacob Pijnenburg, west Jan Brok, zuid de straat, noord Adriaan Willem van Iersel
2 – weiland en heide, 10 lopen, als voor,
Oost en zuid kinderen Aart van Iersel, west de Holbroekse steeg, noord Peter Willem van Iersel
3 – weiland, 4 lopen, als voor,
Oost kinderen Aart van Iersel, west Peter de Vien, zuid de verkrijger, noord de straat
4 – akkerland, genaamd het Gelut, 8 lopen, als voor,
Oost, zuid en west kinderen Aart van Iersel, noord de verkrijger
5 – weiland, genaamd de Ackerweij, 4 lopen, als voor,
Oost de verkrijger, west, zuid en noord Peter de Vien
6 – westwaartse helft in akkerland, 8 lopen, als voor,
Oost heilige geest van sBosch, west Peter de Vien, zuid Peter Drijs Schijven, noord de verkrijger
7 – akkerland, 7 lopen, genaamd de Pert acker, als voor,
Oost heilige geest van sBosch, zuid weduwe Jan Ophorst, west en noord Peter de Vien
8 – heiveld, 8 lopen, als voor,
Oost heilige geest van sBosch, west kinderen Gijsbert Joordens, zuid de straat, noord (niet ingevuld),
9 – broekveld, 3 lopen, als voor,
Oost Jan Bergmans, west juffrouw van Beugen, zuid Peternel Adriaan Verhoeven, noord de lei
10 – broekveld, genaamd de Rijtingh, 3 lopen, als voor,
Oost en zuid Peter de Vien, west juffrouw van Beugen, noord Rode Jan (sic)
Belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de heer van Tilburg
11 – de helft in een broekveld, 3 lopen, als voor aan de Sandkant,
Oost Cornelis Witlox, noord, zuid en west de lei
12 – broekveld, 2 lopen, als voor aan de Sandkant,

Oost en west kinderen Gijsbert Joordens, zuid en noord (niet ingevuld)
13 – akkerland, als voor aan de Sandkant,
Oost, zuid en west kinderen Gijsbert Joordens, noord Peter Priems,
14 – heiveld, 6 lopen, als voor aan de Sandkantse molen,
Oost heilige geest van sBosch, west weduwe Adriaan van Broekhoven, zuid de lei, noord Jan Meijs
15 – heibodem te Helvoirt
16 – heibodem te Drunen
17 – de gerechtigheid in de helft van een weg genaamd Roeltiesdijk
18 – de gerechtigheid van “den aard” in de Helvoirtse gemeint
Het hele lot is belast met:
Jaarlijks 3 gulden 2 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
Belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers pacht aan het zinnelooshuis te sBosch
Hij moet ook betalen aan Pijter Nagelmakers een bedrag van 900 gulden

28 februari 1732

487/62-63v

Jan Peter Creine en Willem Jan de Cort, maken een erfdeling van de nalatenschap van de
grootmoeder van de eerste en de overgrootmoeder van de tweede
1ste lot - Jan Peter Kreine
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. en e.e. Maijke weduwe Peter van Dal, a.z. Peter Jan Vermeer, a.e. Adriaan Adriaan Vermeer
2de lot – Willem Jan de Cort
1 – land en weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. weduwe Peter Vermeer, a.z. een steeg, e.e. de gemene straat, a.e. de Willich weij

22 maart 1732

487/64-66v

Adriaan en Huibert Adriaan Piggen voor de ene helft, en Laurens Jan van Rijswijk, en Andrijs Jan van
Iersel als voogden over het kind van wijlen Jan Adriaan Colen, verwekt uit Anneke Jan van Iersel, en
voorheen weduwnaar van Engel Adriaan Piggen voor de andere helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Engel Adriaan Piggen, haar de tocht en de kinderen het
erfrecht
1ste lot – Anneke Jan van Iersel de tocht en haar kind het erfrecht
1 – teulland, 1 ½ lopen, te Udenhout op de Houdse straat,
e.z. Peter Jan Robbe, a.z. de mededeler, e.e. de straat, a.e. juffrouw van Beugen
belast met jaarlijks de helft in 3 vaten rogge aan de abdij van St. Geertruijd
belast met jaarlijks 7 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
2 – broekveld, 4 lopen, als voor aan de Schoorstraat,
e.z. Jan Peter Elissen, a.z. Claes Wijnant van Abelen, e.e. Hendrik Vermeer, a.e. erfgenamen van de
heer Verwiel
3 – broekveld, 4 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Adriaan Colen, a.z. de mededeler, e.e. de straat, a.e. kinderen Geert van Broekhoven
4 – broekveld, 2 ½ lopen, als voor op de Houtse straat,
e.z. Jan Denis Schapendonk, a.z. de mededeler, e.e. Adriaan Jan van Aamvoort(?), a.e. weduwe Jan
Robbe
gereserveerd de eiken bomen die daar op staan
2de lot – Adriaan en Huibert Piggen
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. erfgenamen Adriaan Wolfs, a.z. de mededeler, e.e. de straat, a.e. juffrouw van Beugen

belast met jaarlijks de helft in 3 vaten rogge aan de abdij van St. Geertruijd
2 – broekveld, 4 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Jan Geert Witlox, a.z. de mededeler, e.e. erfgenamen Geert van Broekhoven, a.z. de straat
3 – broekveld, 2 ½ lopen, als voor aan de Houtse straat,
e.z. Aart Neren(?), a.z. de mededeler, e.e. erfgenamen Jan Floren, a.e. Peter Andrijs Schijven
gereserveerd de eiken bomen op dit perceel

14 mei 1732

487/68-72

Govert Wijnand Gijsbert van Iersel, voor zijn vader, weduwnaar van Jenneke Goijaart Vermeer, Peter
Adriaan Goijaart Vermeer, Maria Peter Verhoeven, weduwe Hendrik Goijaart Vermeer, Adriana Goijaart
Vermeer, weduwe Laureijs Schapendonk,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Goijaart Vermeer en Jenneke diens huisvrouw
1ste lot – Wijnand Gijsbert van Iersel
1 – weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Lambert Brok, a.z. Peter Vermeer, e.e. Hendrik Vermeer, a.e. een steeg
2 – 1/5 deel in een broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriana Vermeer weduwe Schapendonk, a.z. groot gasthuis te sBosch, a.e. een gemene
steeg
3 – ¼ deel in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, als voor in de Brandt,
e.z. Jan Ophorst, a.z. Adriaan Wolfs, e.e. Jan Wijnant van Iersel, a.e. een gemene steeg
2de lot – Peter Adriaan Goijaart Vermeer
1 – weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrik Vermeer, a.z. deler 1ste lot, e.e. kinderen Brok, a.e. een gemene steeg
2 – 1/5 deel in een broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriana Vermeer weduwe Schapendonk, a.z. groot gasthuis te sBosch, a.e. een gemene
steeg
3 – ¼ deel in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, als voor in de Brandt,
e.z. Jan Ophorst, a.z. Adriaan Wolfs, e.e. Jan Wijnant van Iersel, a.e. een gemene steeg
3de lot – Maria Verhoeven weduwe Hendrik Vermeer
1 – land, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Adriana Laureijs Schapendonk, a.z. kinderen Laureijs Brok, b.e. een gemene steeg
2 – 1/5 deel in een broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriana Vermeer weduwe Schapendonk, a.z. groot gasthuis te sBosch, a.e. een gemene
steeg
3 – ¼ deel in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, als voor in de Brandt,
e.z. Jan Ophorst, a.z. Adriaan Wolfs, e.e. Jan Wijnant van Iersel, a.e. een gemene steeg
4de lot – Adriana Goijaart Vermeer weduwe Laurijs Schependonk
1 – land en weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Maria weduwe Vermeer, a.z. kinderen Adriaan Eijk(?), b.e. een gemene steeg
de andere delers mogen hierop het moer dat zij turven uit het voors. 3 lopen broekveld, zetten
2 – broekveld, als voor,
e.z. Hendrik Jan Vermeer, a.z. erfgenamen Goijaart Peter Vermeer, e.e. een gemene steeg, a.e. de
verkrijger
3 – 2/5 deel in een broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. het groot gasthuis te sBosch, a.e. een gemene steeg
4 - ¼ deel in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, als voor in de Brandt,
e.z. Jan Ophorst, a.z. Jan Adriaan Wolfs, e.e. Jan Wijnant van Iersel, a.e. een gemene steeg

13 juni 1732

487/76-77

Borgemeesters: Cornelis Jacob van Roessel en Laureijs Jan van Rijswijk
Zetters: Adriaan Marten Priems, Peter Verhoeven, Adriaan Jan Vermeer en Jan van Broekhoven

19 juni 1732

487/78-81

Jan van Broekhoven en Peter Cornelis Vermeer, voogden van de 5 kinderen van wijlen Willem Peter
van Broekhoven, verwekt uit wijlen Maria Jacob Jans, voor de ene helft
Jan Raijmakers als man van Jenneke Jacob Jans voor de andere helft
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Josijna Jacob Jans, moeij van de eerste deler en
schoonzus van de tweede deler
1ste lot – 5kinderen van Willem Peter van Broekhoven en Maria Jacob Jans
1 – een kamer aan de onmondige kinderen hun huis vastgetimmerd, met 4 roeden hof daaraangelegen
en 3 essen bomen daar naast staande, te Udenhout aan de kreitenmolen
Alle zijden her erf van de verkrijger
2 – broekveld, 1 ½ lopen, als voor inde Groenstraat,
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Peter Lambert Robbe, e.e. Joost van Iersel, a.z. Frans Jan Wouters
3 – een stuk meest uitgeturfd moerveld, 10 roeden breed en land, als voor in den Brandt,
e.z. kinderen Jan Ophorst, a.z. kinderen Jan Daandels van Son c.s., e.e. Adriaan Huibert Piggen, a.e.
weduwe Freijs Hendriks
2de lot – Jan Raijmakers
1 – land, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrik Vermeer, a.z. Hendrik Goijaart Vermeer c.s., e.e. armentafel van Oisterwijk, a.e. de
mededelers
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heer advocaat Snel q.q.
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch
2 – akkerland, ½ lopen, als voor op de Houtse straat,
b.z. de verkrijger, b.e. weduwe Peter van Beugen
3 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Jan Jacob van Iersel, b.e. weduwe P. van Beugen

28 augustus 1732

487/82v-87

Peter van Rijswijk en Antonij van Horst als voogden over de 2 kinderen van Adriaan Coolen, verwekt uit
Alegonda Jan van Horst voor de ene helft,
Adriaan Adriaan Colen voor de andere helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot – 2 onmondige kinderen van Adriaan Colen en Alegonda Jan van Horst
1 – akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Seshoeven, bij de Cruijsstraat
e.z. Adriaan van Broekhoven, a.z. Peternel weduwe Jan den Ouden, e.e. Aart van den Boer, a.z.
Hendrik Vermeer
2 – akkerland, 1 lopen, als voor, bij de Groenstraat,
e.z. kinderen Peter Jan Adams, a.z. Peter Jan Robben, e.e. Francis Gerrit van Broekhoven, a.e. de
gemene straat
3 – land, 5 kwartier lopen, als voor,
e.z. en e.e. Govert Wijnant van Iersel, a.z. Hendrik Vermeer, a.e. Willem Bergmans
4 – huis, schuur en schop met aangelegen hof akker en weiland, 6 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Claas Lomberts, a.z. de Brantse steeg, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Jonker Balen
belast met jaarlijks 18 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch (samen
met perceel 5)
Belast met jaarlijks ½ stuivers aan (niet ingevuld) (samen met perceel 5)

5 – weiland, 2 ½ lopen, als voor
b.z. Laureijs van Rijswijk, e.e. Jan Jan de Jongh, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks 18 stuivers cijns aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch (samen
met perceel 4)
Belast met jaarlijks ½ stuivers aan (niet ingevuld) (samen met perceel 4)
6 – broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. kinderen Adriaan Vermeer, a.z. Cathalijn weduwe Adriaan Schapendonk, e.e. kinderen Hendrik
Vermeer, a.e. kinderen jonker Balen
7 – broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. kinderen jonker Valen, a.z. de brandtse steeg, e.e. weduwe Jan van Rijswijk, a.e. Adriaan
Brekelmans
8 – hooiland te Bezooien
2de lot – Adriaan Adriaan Colen
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. e.e. Laureijs van Rijswijk, a.z. heilige geest te sBosch, a.e. de gemene straat
2 – land, 3 ½ lopen, als voor bij de Cleijne mortel,
b.z. Willem Burghmans, b.e. de armen van Oisterwijk
3 – weiland en bos, 3 lopen, als voor bij de Groenstraat,
e.z. Hendrik Vermeer, a.z. Jan de Jong, e.e. Wouter Colen, a.e. Jan Adriaan Schijven
4 – broekveld, 8 lopen, als voor,
e.z. jonker de Jeger, a.z. weduwe Jan Brekels, e.e. Elis Aart Brekels, a.e. de heer Cattenberg

20 oktober 1732

487/89-98v

Jan Witlox en Jan Aart Heren, voogden over de dochter van Adriaan Jan Vermeer, verwekt uit Willemijn
Jan Heesackers, en Aart Geert Witlox als man van Maria Adriaan Schapendonk
Maken een erfdeling van de nalatenschap van de ouders van het onmondige kind en de schoonouders
van Aart Geert Witlox
1ste lot – dochter van Adriaan Jan Vermeer en Willemijn Jan Heesacker
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 14 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Josijna Arien van Engeland, a.z. weduwe Peter Colen, e.e. weduwe Jan Ariens de Cort, a.e. de
gemene straat
2 – akkerland, 4 ½ lopen, als voor,
e.z. Cornelis Pijnenburg, a.z. Jan Embert van Strijthoven, e.e. Hendrik Jan Vermeer, a.e. de lange
steeg
3 – akkerland, 2 ¼ lopen, als voor,
e.z. Jan Embert van Strijthoven, a.z. Willem Bouwens, e.e. Willem Bergmans, a.e. de lange steeg
4 – akkerland, a2 lopen, als voor,
e.z. kinderen Anthonij Witlox, a.z. Peter van den Bosch, e.e. Joost Herman de Roij, a.e. de lange steeg
5 – akkerland, genaamd den Groten acker, 5 lopen, als voor,
e.z. Willem Michiels Heesackers, a.z. Peter van den Bosch, e.e. weduwe Peter van Rijswijk, a.e. Willem
Michiels van den Heesacker
6 – weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Willem Michiel van den Heesacker, e.e. Peter van den Bosch, a.e. Arien Hamers
7 – weiveld, 5 lopen, als voor,
e.z. Willem Jan Burghmans, a.z. de gemene straat, e.e. Cornelis van Esch, a.e. Maria weduwe Cornelis
van Iersel
belast met jaarlijks 7 stuivers 13 penningen aan mevrouw van Beugen te sBosch
8 – broekveld, genaamd de Reit, 8 lopen, als voor,
e.z. Jan Aart Heren, a.z. de Giersbergse steeg, e.e. Maria weduwe Cornelis van Iersel, a.e. Jan van der
Sterre
9 – broekveld, genaamd Wolfsbeemt, 3 lopen, als voor,
e.z. Arien Marten Priems, a.z. kinderen Huibert van Laarhoven, e.e. Jan Laurijs Witlox, a.e. Peternel
weduwe Peter Colen

10 – 1/5 deel in een moerveld, genaamd t Brendeke, als voor in den Brandt,
e.z. Jan Aart Heren, a.z. de lei, e.e. kinderen Jan Witlox, a.e. Nicolaas Lomberts
11 – uitgedolven moerveld, als voor in den Brand
Grootte en ringenoten onbekend
12 – 1/8 deel in een moerveld genaamd den Asschot, 3 lopen, als voor,
e.z. Nicolaas Gerrijt de Cort, a.z. Lambert van Hees, e.e. Anthonij van den Boer, a.e. jonker de Jeger
13 – heiveld, genaamd de Heijstrepen, 6 lopen, als voor,
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. Jan Laurijs Witlox, e.e. Thomas van den Heuvel, a.e. de gemene straat
14 – heiveld, genaamd de Heijstrepen, 6 lopen, als voor,
e.z. weduwe Adriaan Laurijs Witlox, a.z. Jan Geert Witlox, e.e. erfgenamen Wouter van Iersel, a.z. de
gemene straat
15 – 1/5 deel in de heijweij, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Aart Heren, a.z. Willem Michiels Heesackers, e.e. Jan Cornelis van de Plasch, a.e.
Giersbergse steeg
16 – broekveld, genaamd t Bos, als voor in den Biesmortel, 3 lopen,
e.z. Embert Broeren, a.z. juffrouw van Beugen, e.e. Peter de Vien, a.e. erfgenamen Adriaan Claas
Verhoeven
17 – broekveld, 1 lopen, als voor ten einde de Reijtingh,
e.z. Adriaan Hamers, a.z. Gerrijt van Doorn, e.e. Adriaan Marten Priems, a.e. de lei
18 – heibodem te Helvoirt
19 – de gerechtigheid in het Henghstven te Helvoirt
20 – weiveld te Waalwijk
21 – hooiland te Bezooien
2de lot – Aart Geert Witlox
1 – huis, schuur, schop, varkenskooi en aangelegen erf, … lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Adriaan Adriaan Colen, a.z. Govert Wijnant van Iersel, e.e. Otto Cattenbergh, a.e. deler 1ste lot
belast met jaarlijks de helft in 16 vaten rogge aan de lieve vrouwenbroederschap te sBosch
belast met jaarlijks de helft in 9 stuivers 10 penningen aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland en weiland, als voor in de Groenstraat, genaamd den Dekker, 4 lopen,
Oost een gemene steeg, wet een steeg die voor de helft bij dit perceel hoort, zuid de straat, noord
Hendrik Jan Vermeer
Belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan de armen tafel van Oisterwijk
3 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor, in de Leege reijte,
e.z. een gemene steeg, a.z. kinderen Adriaan Jan Adams, e.e. Adriaan Adriaan Colen, a.e. Jacob van
der Crabbe
4 – weiveld, 3 lopen, als voor, in de Groenstraat, met een steeg die hiertoe behoort,
e.z. kinderen Adriaan Jan Adams, a.z. kinderen Willem Cornelis Vermeer, e.e. Meuvis Raijmakers, a.e.
Hendrik Vermeer
5 – broekveld, 5 lopen, genaamd den Aaldert, als voor op het Winkelsbroek,
e.z. Wijnant Jan Verhoeven, a.z. kinderen van Baalen, e.e. weduwe Lambertus Baelen, a.e. (niet
ingevuld)
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen cijns aan mevrouw van Beugen te sBosch
6 – broekveld, 3 lopen, genaamd den Aaldert, als voor,
e.z. Adriaan Jan Colen, a.z. weduwe Hendrik Vermeer, e.e. erfgenamen Jan Adriaan Colen, a.e.
weduwe Dirk Appels
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen cijns aan mevrouw van Beugen te sBosch
7 – broekveld, 1 ½ lopen, genaamd de Haseweij, als voor,
e.z. Jan Embert van Strijthoven, a.z. Laurijs van Rijswijk, e.e. weduwe Jan Vermeer, a.e. Adriaan Jan
Colen
8 – broekveld, 2 lopen, genaamd den Horst, als voor in de Brantse steeg,
e.z. jonker de Jeger, a.z. Jan Geert Witlox, e.e. Jan Geert Witlox, a.e. Jan van Tilborgh
9 – 1/5 deel in een deels uitgeturfd moerveld, als voor in de Reijte,
e.z. Peter de Vien, a.z. en e.e. weduwe Jan Piggen, a.e. een steeg
10 – 1/8 deel in een onbedeeld broekveld, 3 lopen, als voor in de Assende,
e.z. Mathijs Geert de Cort, a.z. Lambert van Hees, e.e. jonker de Jeger, a.e. Anthonij van den Boer
11 – een broekveldeken, 2 lopen, genaamd de Kleine jonker, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Arien Jan Slot, b.e. weduwe Peter van Beugen

belast met jaarlijks 15 stuivers cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen te sBosch
12 – heibodem te Tilburg
13 – heibodem te Tilburg

27 januari 1733

487/100-110v

Heer Elias Robbe en Cornelis Cornelis Hamers als voogden over de kinderen van Heiliger
Grevenbroek, verwekt uit Maria Aart Robbe, genaamd Ardina en Elias, Johanna Heiliger Grevenbroek,
Adriaan Adriaan van Iersel als man van Maria Heiliger Grevenbroek, en Willem Heiliger van
Grevenbroek,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Heiliger van Grevenbroek en Maria Aart Robbe
1ste lot – Ardina Heiliger van Grevenbroek (minderjarig)
1 – akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Jan Colen, a.z. mede erfgenamen, e.e. de mede erfgenamen, a.e. Hendrik Vermeer
belast met jaarlijks 5 stuivers aan de abt van st. Geertrui te Leuven
2 – akkerland, 2 open, te Berkel
3 – weivel te Berkel
4 – land te Berkel
5 – broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in het Udenhouts broek, ten einde de tweede steeg
e.z. erfgenamen Jan Robbe, a.z. weduwe Adriaan Oerlemans, e.e. Jan de Cort, a.e. de gemene steeg
6 – heiveld, genaamd den Winkels beemd, 2 lopen, als voor,
e.z. de Hesseldonk, a.z. de Assense steeg
7 – heiveld onder Tilburg
2de lot – Elias Heiliger Grevenbroek
1 – akkerland, genaamd den Venacker, te Berkel
2 – akkerland te Berkel,
3 – akkerland (Willich acker) te Berkel
4 – nieuw erf, 9 lopen, te Udenhout,
e.z. Frans van Rijswijk, a.z. en b.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
3de lot – Johanna Heiliger van Grevenbroek
1 – huis, schop en de halve schuur naast de straat, de halve hof, put en bakhuis en de hele wei
daaraan gelegen, te Udenhout,
e.z. deler 4de lot, a.e. de Slimtraat
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland, 4 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Adriaan Piggen, a.z. Hendrik Vermeer, b.e. de mededelers
3 – akkerland, 1 ½ lopen, te Berkel
4 – akkerland, 1 ½ lopen, te Berkel
5 – akkerland en weiland te Berkel
6 – heiveld, genaamd den Bunt, te Udenhout, 1 ½ lopen, (of de helft in 3 lopen), waarvan de andere
helft toebehoort aan Hendrik Nouwen,
e.z. Lambert van Hees, a.z. en e.e. Jan Schapendonk
7 – hei en weiland, genaamd t Hemeltie, 5 lopen, te Tilburg
8 – hei te Tilburg
9 – hei te Tilburg
10 hei te Tilburg
4de lot - Adriaan Adriaan van Iersel
1 – oliemolen, kamer, hooischuur op de schouw af, de helft in de schuur naast de akker, mocht de
eigenaar deze halve schuur afbreken dan zal de grond toekomen aan de deler van de derde lot, een
bakhuis, de halve hof, te Udenhout,
e.z. en e.e. de mededelers, a.z. Hendrik Vermeer, a.e. de gemene straat

belast met jaarlijks 12 ½ stuiver cijns aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks 2 ½ stuiver cijns aan de abdij van st. Geertrui van Leuven
2 – weiland, als voor, naast het hof
e.e. Hendrik Vermeer, a.e. Adriaantie Laurijs Schapedonk
3 – uitgeturfd moerveld, als voor in den Brandt,
4 – hei, als voor in den Berkels beemt, 2 lopen,
Zuid Elias Brekelmans, a.z. erfgenamen heer Verwiel
5 – hei te Tilburg
5de lot – Willem Heiliger Grevenbroek
1 – akkerland, 4 lopen, te Udenhout,
e.z. Walterus van de Lipstad, a.z. Adriaan de Meijer, e.e. Anthonij van den Boer, a.e. Adriaan Piggen
2 – deel in een moerveld te Tilburg
3 – hooiland, 9 lopen, te Bezooien
4 – hooiland te Engelen

19 maart 1733

487/114v-117v

Jan Geert Witlox en Jan Aart Heeren als voogden over het kind van Adriaan Jan Vermeer verwekt uit
Willemijna Heesackers, en
Peter Cornelis Vermeer, Adriaan Adriaan Marcelissen, Arien Jan Vermeer, Jan Huibert van Iersel en
Adriaan Jan Elisse als man van Eijda Geert Witlox,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Hendrik Jan Vermeer en Maria Aart Brekels
1ste lot – het onmondige kind van Adriaan Jan Vermeer
1 – westwaartse helft in een weiland, 3 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. en b.z. de verkrijger, a.z. Claas Adriaan Vermeer
2 – westwaartse helft in nieuw erf, 6 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Cornelis de Kort, a.z. de gemene steeg, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
2de lot – Peter Cornelis Vermeer, Adriaan Adriaan Marcelissen, Arien Jan Vermeer, Jan Huibert van
Iersel en Adriaan Jan Elisse als man van Eijda Geert Witlox,
1 – oostwaartse helft in nieuw erf, 6 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Cornelis de Kort, a.z. de gemene steeg, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant

19 maart 1733

487/117v-121

Jan Geert Witlocx, voor zichzelf en voor Annamaria Geert Witlocx, Adriaan Jan Elissen als man van Ida
Geert Witlox, voor de ene helft,
Jan Geert Witlox en Jan Aart Heeren als voogden van het kind van Adriaan Jan Vermeer verwekt uit
Willemijn Heesackers, voor de andere helft
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Hendrik Jan Vermeer weduwnaar van Maria Aert
Brekels
1ste lot - Jan Geert Witlocx, Annamaria Geert Witlocx, Adriaan Jan Elissen als man van Ida Geert Witlox
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. weduwe Jan van Rijswijk, a.z. en e.e. de heer Cattenbergh, a.e. Govert van Iersel
2de lot – minderjarige kind van Adriaan Jan Vermeer en Willemijn Heesackers
1 – een houtbuske, ¾ lopen, te Udenhout inde Groenstraedt
e.z. Jan Scheijven, a.z. Willem Verhoeven, e.e. Peter Robbe, a.e. de straat
2 – de helft in hooiland te Bezooien

16 juni 1733

487/125-125v

Mr. Norbert Snelle is voornemens om te ontgronden en in te steken en laten uitmoeren een moerveld,
genaamd den Grooten beempt, 10 lopen, te Udenhout in en Biesmortel aan de Santkant
Hij stelt als onderpand de hoeve de Hemelrijcxse in Udenhout in het geval hij achterstallig zal zijn of
worden in de betaling van de lasten die die moerbeempt zal gaan kosten

24 juni 1733

487/128v-129v

Borgemeesters: Cornelis Hamers en Peter van de Ven
Zetters: Jan van Broekhoven, Claas van Abeelen, Adriaen Aert Marcelis, Arien Marten Priems

29 september 1733

487/132v-133v

Lourens Simon Jan Emmen, Embert Simon Jan Emmen en Peternel Simon Jan Emmen weduwe Jan
Vughts, en Bartel van Hulten als man van Willemijna Simon Jan Emmen, Cornelis Dieltjens als man
van Johanna Simon Jan Emmen, aan de ene kant,
Hendrik van Briddouw(?) als man van Antonetta Simon Jan Emmen aan de andere kant,
Maken het navolgende contract:
De eerste comparanten transporteren in eigendom alle erfelijke en erfhavelijke goederen die zij
vandaag door afgang van tocht hebben verworven van Simon Jan Emmen, hun (schoon)vader
Die afgang van tocht was voor schepenen van Oisterwijk.

20 maart 1734

487/145v-149

Peter van Rijswijk als voogd over de dochter, genaamd Jenneken en Jan van de Ven als man van
Magdelena, beide kinderen en erfgenamen van Adriaen Adriaen Coolen verwekt uit Alegonda van
Horst,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot - Jenneke Adriaan Colen (minderjarig)
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Niclaes Lomberts, a.z. de Brantse steeg, e.e. kinderen Jonker Baelen, a.e. de gemene straat
2 – weiland, 3 lopen, als voor,
b.z. Lourijs van Rijswijk, e.e Jan de Jong, a.e. de steeg
3 – broekveld of heiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Aert Witlox, a.z. Catalijn Adriaen Schapendonck. E.e. Maria weduwe Hendrick Vermeer, a.e.
kinderen jonker Baelen
dit lot belast met jaarlijks 18 stuivers cijns aan het kantoor van de bisschoppelijke goederen te sBosch
2de lot – Jan van de Ven
1 – akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Seshoeven bij de Cruijsstraet,
e.z. Adriaan van Broekhoeve, a.z. Peternel Jan den Ouden, e.e. het kind van Adriaen Vermeer, a.e.
Antonij van den Boer
2 – land, 1 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Peter Robbert Gijsberts, a.z. Frans van Broekhoven, e.e. Jan van Tilborg, a.e. de straat
3 – land, 1 ¼ lopen, als voor inde Groenstraat,
e.z. en e.e. Govert Wijnant van Iersel, a.z. en a.e. Willem Borgmans

4 – land, 2 lopen, te Haaren
5 – broekveld, te Udenhout, 3 lopen, bij de Brantse steeg
e.z. kinderen jonker Baelen, a.z. de Brandse steeg, e.e. Adriaan Brekelmans, a.e. Cornelia weduwe
Jan van Rijswijk
6 – hooiland te Bezooien

4 mei 1734

487/151v-152v

Bruno Gijsels als man van Maria Angelina Dinkers weduwe van Victor van Beughem

15 juni 1734

487/154v-155v

Borgemeesters: Peter Cornelis Vermeer en Adriaan Hendrik Hamers
Zetters: Claes Wijnants van Abeelen, Goijert de Jongh, Adriaan Arien Marcelis en Denis Schapendonk

15 juni 1734

487/156-159

Laurens Claes Verhoeven en Jan Cornelis van de Pas als man van Maria Claes Verhoeven, beiden
kinderen van wijlen Claes Verhoeven en wijlen Cathalijn Lourijs van Rijswijck voor 1/3 deel,
Wouter Arien Verhoeven en Adriaan Jansse Brekels als voogden over de 4 kinderen van dezelfde
Claes Verhoeven en Maria Jan Brekels, genaamd Cathalijn, Anna Maria, Jan en Clasina, voor 2/3 deel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Arien Claes Verhoeven en Maria Wouter Joosten, hun
grootouders
1ste lot – Cathalijn, Anna Maria, Jan en Clasina Claes Verhoeven (minderjarig)
1 – akkerland, 3 lopen aan de zuidzijde, in het geheel 7 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
Zuid Jan Timmermans, noord de mededelers, e.e. Willem Michiel van den Heesacker, a.e. Wouter
Ariens Verhoeven
2 – akkerland, 2 lopen, als voor, aan de noordzijde van dezelfde akker van 7 lopen,
e.z. de mededelers, a.z. Jacob Arien van Rijswijk, e.e. Arien Verhoeven, a.e. Wijnant Verhoeven
3 – broekveld, genaamd de Leijbeemt, 4 lopen, als voor aan de Gommerse straat,
e.z. Cornelis de Kort, a.z. weduwe Arien Brekelmans, e.e. Jan de Vien, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 stuivers 3 penningen aan de erfgenamen en kinderen van wijlen Bartholomeus
van Turnhout
4 – hooiland te Waalwijk
5 – heibodem te Helvoirt
2de – lot
Laureijs Claes Verhoeven en Jan Cornelis van de Pas
1 – akkerland, 2 lopen, in het midden van een akker van 7 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
b.z. de mededelers, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Willem Michiel van den Heesacker
2 1/3 deel onbedeeld in een moerveld, in het geheel 2 lopen, als voor in den Brant,
e.z. Claes Peters Verhoeven c.s., a.z. het onmondige kind van Adriaen van Engelant, e.e. heilige geest
van sBosch, a.e. jonker de Jeger
dit lot is belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de rentmeester van de episcopale goederen te sBosch

14 september 1734

487/162-168

Robbert Jan Colen, Jan Jan de Cort, zich sterk makend voor zijn moeder Jenneke Colen, weduwe van
Jan Gevers de Cort, en Wouter Jan Colen,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaan Jan Colen, hun broer
1ste lot – Robbert Jan Colen
1 – weiland, genaamd de Koeijweij, 1 ½ lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. Adriaan Marten Priems, a.z. Michiel van de Sande, e.e. Peter van Gorcum, a.e. de straat
2 – heiveld, genaamd van Stokkums veldeke, 4 lopen, als voor in de Meuvise,
e.z. Jan Bartholomeus Raijmakers, a.z. Peter Andrijs van den Bosch, e.e. Cornelis Witlox, a.e. Aart
Witlox
2de lot – Jenneke Colen, weduwe Jan Gevers de Cort
1 – akkerland, genaamd de Winkel acker, 5 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. de verkrijger, a.z. en e.e. de Mortelse steeg, a.e. Robbert Jan Colen,
belast met jaarlijks 4 stuivers in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – een weiveld, 1 ½ lopen, als voor in Brabants hoek,
e.z. erfgenamen Peter van der Sterre, a.z. erfgenamen Claes Leijten, e.e. weduwe Dirk Appels, a.e. het
kind van Adriaan van Engelandt
3 – heiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Aert Witlox, a.z. Cornelis van Roessel, e.e. Denis van den Boer, a.e. Lourijs van Rijswijk
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3de lot – Wouter Jan Colen
1 – weiland en heide, genaamd de Peerde weij, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. Peter van den Bosch, a.z. Jan Claes Hendriks, e.e. Jan Cornelis Driesse, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan Maria van Osch te sBosch
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – moerveld en heiveld, 1 lopen, als voor in den Brand,
e.z. het Verloren veld, a.z. weduwe Jan van Rijswijk, e.e. Peternel weduwe Peter Colen, a.z. kinderen
Jan Witlox
3 – hooiland te Bezooien

8 december 1734

487/171-174v

Maria Jan de Jongh, weduwe Cornelis van Iersel, geassisteerd door Adriaan Cornelis van Iersel, haar
zoon, de tocht, en haar vier kinderen genaamd Adriaan, Maria, Joost en Gerard Cornelis van Iersel, het
erfrecht, de ene helft
En Jan Adriaan van Iersel, de andere helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van wijlen Adriaen Cornelis van Iersel, hun (groot)vader
1ste lot - Maria Jan de Jongh, weduwe Cornelis van Iersel, geassisteerd door Adriaan Cornelis van
Iersel, haar zoon, de tocht, en haar vier kinderen genaamd Adriaan, Maria, Joost en Gerard Cornelis
van Iersel, het erfrecht
Belast met jaarlijks een pacht van 1 gulden 5 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te
sBosch
1 – huis, schop, varkenskooi en hof, 1 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Peter van Laerhoven, a.z. Jan van Iersel, e.e. Arien Stevens, a.e. de gemene straat
2 – akkerland, 3 ½ hond, als voor,
e.z. Jan Verhoeven, a.z. en e.e. Jan van Iersel, a.e. Jan van Broekhoven
3 – akkerland, 1 ½ hond, als voor
e.z. Jan van Iersel, a.z. Gijsbert Dolcken, e.e. de straat, a.e. Jan van Broekhoven
4 – weiland, 3 hond, als voor,
e.z. Jan Verhoeven, a.z. Jan van Rijswijk, e.e. Gijsbert Dolcken, a.e. Joost van Iersel
5 – heiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan van Broekhoven, a.z. Jan Schapendonk, e.e. Jan Brekelmans, a.e. erfgenamen heer van
Wamel

2de lot – Jan Adriaan van Iersel
1 – schuur, met ½ hond land, te Udenhout op de Schoorstraat,
Oost en zuid kinderen Cornelis van Iersel, west Adriaan Stevens, noord Gijsbert Hendrik Dolcken
2 – akkerland, 1 ½ hond, als voor,
Oost Gijsbert Dolcken, zuid kinderen Cornelis van Iersel, west kinderen Jan Piggen, noord de Drunense
gemeint
3 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
Oost weduwe Jan de Jongh, zuid Jan van Broekhoven, west kinderen Cornelis van Iersel, noord Jan
van Iersel
4 – weiland, 3 hond, als voor,
Noord Joost van Rijswijk, oost Jan van Broekhoven, zuid weduwe Arien van Broekhoven, west de
gemene straat
5 – broekveld, 2 ½ hond, als voor,
West Arien Vermeer c.s., noord Jan van Broekhoven c.s., oost Anthonij Brocke, zuid Corstiaen van
Hees

15 juni 1735

487/186-187

Borgemeesters: Adriaan Jan Cruijse en Peter Nicolaas Verhoeven
Zetters: Denis Janse Schapendok, Gojaert Adriaan de Jongh, Jan Wouter Span en Cornelis Aart
Segers

15 juni 1736

487/209-209v

Borgemeesters: Hendrik Jan Verhoeven en Peter Adriaan Vermeer
Zetters: Jan Wouter Span, Cornelis Aart Zegers, Jan Janse de Jongh, en Gerrit Jan Vughts

31 augustus 1736 487/221-221v
Borgemeesters: Peter Vermeer en Hendrik Verhoeven,
Zetters: Cornelis Aart Zegers, Jan Wouter Span, Jan de Jongh en Gerrit Vughts

18 januari 1737

487/224-230

Wouter Joost van Iersel als man van Johanna Aart Piggen, verwekt uit wijlen Anneke Aart Robbe,
Adriaan Andries de Meijer en Anthonij Lomberts als voogden over Arnoldus Aart Piggen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van zijn huisvrouw en de ouders van het onmondige kind
1ste lot – Wouter Joost van Iersel
1 – huis etc. te Berkel
2 – akkerland te Berkel
3 – akkerland (den Geer) te Berkel
4 – uitgeturfd moerveld te Moergestel
5 – de onbedeelde helft in een moerveld, 1 lopen, te Udenhout in den Brant,
e.z. Elis Coolen, a.z. erfgenamen Adriaan van den Hooff, e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest van
sBosch
6 – hooiland te Bezooien
7 – akkerland te Berkel

8 – hooibeemd te Oisterwijk
9 – teulland te Berkel
10 – geld
11 – geld
2de lot – Arnoldus Aart Piggen (onmondig)
1 – akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. Peter van Beugen, a.z. Jan Aarts de Meijer, e.e. Anthonij vanden Boer, a.e. kinderen Michiel van
Boxtel
2 – akkerland, 3 ¾ lopen, als voor
e.z. kinderen Jacob van Iersel, a.z. Meijs van Haaren, e.e. weduwe Peter van Beugen, a.e. (niet
ingevuld)
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. en a.z. Jan Meuws Raijmakers, b.e. juffrouw van Beugen
4 – weiveld, 1 lopen,
e.z. weduwe Peter van Beugen, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. Jan Anthonij de Meijer, a.e. de gemene
straat
5 – de helft onbedeeld in een moerveld als voor in den Brandt, 1 lopen,
e.z. Elis Coolen, a.z. erfgenamen Adriaan van den Hooff, e.e. jonker Jeger, a.e. heilige geest van
sBosch
6 – hei en weiveld te Tilburg
7 – weiveld te Tilburg
8 – weiveld en heesterbos te Tilburg
9 – wei en land te Tilburg
10 – hooiland te Bezooien
11 – hooiland te Bezooien
12 – teulland te Berkel
13 – geld
14 – geld

4 juni 1737

487/233v-234v

Borgemeesters: Jan Adriaan Schapendonk en Willem van den Heesacker,
Zetters: Jan Jan de Jong, Gerrit Jan Vugts, Peter Adriaan Verhoeven en Peter Jan van Iersel

5 december 1737

487/246-250v

Wouter Piggen als man van Willemijn, Zeger Jansse Schapendonk, en Laureijs Andries Freijse en Jan
Peter Elisse als voogden over de kinderen van Jan Jan Schapendonk verwekt uit Francijn Geert
Heunen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en grootvader
1ste lot – kinderen van Jan Jan Schapendonk en Francijn Geert Heunen
1 – huis en schop met aangelegen hof, weiland en akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse
straat
e.z. Jan Piggen, a.z. en e.e. weduwe Cornelis Schapendonk, a.e. de gemene straat
2 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Piggen, a.z. Cornelis Jacobse, e.e. weduwe Aart van Iersel, a.e. een gemene steeg
3 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaan de Meijer, a.z. (niet ingevuld), e.e. prins van Averne, a.e. een gemene steeg
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan de weduwe Peter Bosch op Lichtmis
4 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. weduwe Laureijs Schapendonck, a.z. Goijaart Heere, e.e. een gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
5 – weiland en land, 4 lopen, te Tilburg

2de lot – Wouter Piggen
1 – weiland en land, 5 lopen, te Berkel
2 – akkerland te Berkel
3 – weiveld, te Berkel
4 – akkerland te Berkel
5 – akkerland te Berkel
6 – akkerland te Berkel
7 – akkerland te Berkel
8 – weiveld, 1 ½ lopen, (waar??)
e.z. weduwe Laureijs Schapendonk, a.z. Goijaart Heeren, e.e. de mededeler, a.e. de prins van Averne
9 – geld
3de lot – Zeger Jan Schapendonk
1 – huis etc. te Berkel
2 – akkerland te Berkel
3 – akkerland te Berkel

16 juni 1738

487/255-256

Borgemeesters: Arien Anthonis van Iersel, en Arien Jan Brekelmans
Zetters: Peter Jan van Iersel, Peter Arien Verhoeven, Jan Piggen en Jan Cornelis Driessen

16 juni 1739

487/270v-271v

Borgemeesters: Gijsbert Peter van Rijswijk en Arien Jan Slots
Zetters: Jan Cornelis Driesse, Jan Willem Piggen, Adriaan Huijbert van Iersel en Joorden Gijsberts

