
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 488 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
augustus 1739 – 1745
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. 

11 januari 1740     488/10v-13

Cornelis Lambert Vugts, mede als voogd van de kinderen Frans Vugts, Jan van Asvelt als voogd over 
de kinderen van Peter Vugts, Wouter Stevens als voogd over zijn kinderen verwekt uit Dingena Jan 
Vugts, Jan Emberts de Groot, mede als voogd over zijn broer Cornelis, deze personen mede voor 
Catalijn Arien Vugts weduwe Hendrik Scheijven, allen te samen voor de helft erfgenamen van Jenneke 
Arien Peter Vugts, weduwe Gerrit van Broekhoven,
Peter Claas Verhoeven als man van Berbera Gerrit van broekhoven en Jenneke Geert van 
Broekhoven, weduwe van Cornelis Stoeldraijers, voor de andere helft erfgenamen.
Verdelen de nalatenschap van genoemde Jenneke Arien Peter Vugts weduwe Gerard van Broekhoven

1 – Cornelis Lambert Vugts c.s.
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout, bij de Groenstraat, genaamd de Lege reijte,
e.z. kinderen Aart Geert Witlox, a.z. Arien Brok, e.e. kinderen Willem Verhoeven, a.z. erfgenamen Jan 
Brekelmans,
nog een kapitaal van 100 gulden 

2 – Peter Claas Verhoeven als man van Berbera Geert van Broekhoven en Jenneke Cornelis 
Stoeldraijers
Huis, schuur, schop en aangelegen erf, 10 lopen, als voor in de Kreitemolenstraat,
e.z. de gemene straat, a.z. Peter van Ierssel, e.e. Cornelis Lucas van Iersel, a.e. weduwe Peter van 
Ierssel,

@@@@@
2 maart 1740     488/19-25

Wouter Steuvers en Frans Janse van Iersel, uit naam van Joost van Beurden, voor hemzelf en als 
voogd met Wouter Steuvers van de kinderen van wijlen Wouter Steuvers voorn. Verwekt uit Dingena 
Jan Vughts, alsmede Frans Jan van Iersel;
Jan Janse Emberts de Groot voor hem zelf en als voogd naast Wouter Adriaan Piggen over zijn 
innocente broer Cornelis Jan Emberts de Groot, alsmede Jan Claes Flipse, Adriaan Dries Smolders en 
Jan van der Gouw;
Adriaan Lambert Vughts voor hem zelf en als voogd naast Nicolaas Lomberts over Peter, broer van 
Adriaan Lambert Vughts, alsmede Cornelis Lambert Vughts, Peter Adriaen Freis Driese en Magdalena 
Lambert Vughts weduwe Jan van den Boer;
Cathalijn Adriaan Vughts, weduwe Hendrik Andrijs Schijven, Cornelis Lambert Vughts en Nicolaes 
Verhoeven als voogden over de 3 kinderen van Frans Vughts;
Jan van Asvelt en Peter Lucas van Iersel als voogden over de 2 kinderen van Peter Adriaan Vughts,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van 11 januari 1740 voor deze schepenen

1ste lot – niet in Udenhout
2de lot – niet in Udenhout
3de lot – Adriaan Lambert Vughts voor hem zelf en als voogd naast Nicolaas Lomberts over Peter, broer 
van Adriaan Lambert Vughts, alsmede Cornelis Lambert Vughts, Peter Adriaen Freis Driese en 
Magdalena Lambert Vughts weduwe Jan van den Boer;

1 – akkerland, genaamd den Hondsacker, 2 ¼ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Peter Vermeer, a.z. Aert Witlox, e.e. Lambert van Heij, a.e. een mestweg



4de lot - Cathalijn Adriaan Vughts, weduwe Hendrik Andrijs Schijven, Cornelis Lambert Vughts en 
Nicolaes Verhoeven als voogden over de 3 kinderen van Frans Vughts

1 – broekveld, genaamd de Lege Reite, 2 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. kinderen Aert Geert Witlox, a.z. Adriaen Brok, e.e. kinderen Willem Verhoeven, a.e. Jan 
Brekelmans

6de lot - Jan van Asvelt en Peter Lucas van Iersel als voogden over de 2 kinderen van Peter Adriaan 
Vughts

1 – een heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. Frans Jan van Iersel, a.z. Adriaan Adriaan van Iersel, e.e. Hendrik Maas, a.e. Denis Schapendonk
2 - item een heiveld te Tilburg

@@@@@
15 april 1740     488/25v-29v

Cornelis van Overbeek als man van Eijke Peters van de Pasch,
Michiel van de Sande als man van Grietie Peter van de Pasch, en hun 7 kinderen, hij de tocht en de 
kinderen het erfrecht
Gerrijt Jan Verhulst als man van Anna Maria Peter van de Pasch,
Cornelis Witlox namens zijn dochter Catharina Cornelis Witlox, weduwe van Fransis Peter van de 
Pasch, de tocht, haar 4 kinderen het erfrecht
Adriaantie van de Pasch weduwe Jan Willem Bouwens,
Zij maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter van de Pasch en Laurenske Peter Berkelmans, 
hun vader en moeder en grootouders

1ste lot – Helvoirt
2de lot – Michiel van de Sande als man van Grietie Peter van de Pasch, de tocht en zijn 7 kinderen het 
erfrecht
1 – oostwaartse helft in akkerland, 7 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. kinderen Gijsbert Joordens, a.z. de deler derde lot, e.e. Catharina Cornelis Witlox, a.e. de straat
2 - item de helft in een weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. de heilige geest te sBosch, a.z. deler derde lot, e.e. Wouter Verhoeven, a.e. weduwe Robbe

3de lot – Gerrijt Jan Verhulst als man van Anna Maria Peter van de Pasch
1 – westwaartse helft in akkerland, 7 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. deler 2de lot, a.z. (niet ingevuld), e.e. deler 4de lot, a.e. de straat
2 - item de helft in een weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. deler 2de lot, a.z. Peter Verhoeven, e.e. Wouter Verhoeven, a.e. weduwe Robbe

4de lot – Catharina Cornelis Witlox, weduwe Fransis Peter van de Pasch
1 – weiveld, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Roestendijk, a.z. kinderen Gijsbert Joordens, e.e. deler tweede lot, a.e. Jacobus van de Pasch

5de lot – Baardwijk

@@@@@
6 mei 1740     488/30v-38v

Jan Anthonij van den Boer, Francis van de Caute(?) als man van Jennemaria Adam van Weerde, 
verwekt uit Johanna,
Peter Jacobs van Iersel en Jan van den Boer voogden over de 2 kinderen van voornoemde van Iersel 
verwekt aan Jenneke,



Arien Brox, en Francis van der Caute als voogden over de kinderen van voornoemde Arien Brox 
verwekt uit Anneke,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Anthonij van den Boer en Engel Verhoeven

1ste lot – Jan Anthonij van den Boer
1 – huis, schuur, stal en varkenskooi, met 3 ½ lopen akkerland, te Udenhout bij de Kruisstraat, e.z. de 
gemene straat, a.z. kinderen Joost Moosse(?), e.e. Zeger Janse den Ouden, a.e. een voetpad
Belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – weiland, 4 lopen, als voor in de Lege reijte,
e.z. weduwe Aart van Iersel, a.z. kinderen Laureijs Witlox, e.e. Denis van den Boer, a.e. Adam van 
Weerde
3 – broekveld, 2 lopen, as voor, genaamd de Twee steegden,
e.z. de heer van Bree, a.z. Peter Jan Schapendonk, e.e. prins van Sulsbach, a.e. een steeg
4 – een weiveld, 8 lopen, gelegen in het Bosvelt, genaamd de Lintbome kamkes,
e.z. Cornelis van Abeelen, a.z. Peter van Abeelen, e.e. (niet ingevuld)
5 – heiveld te Oisterwijk

2de lot – de voogden van de 2 kinderen van Peter van Iersel en Jenneke (Antonij van den Boer)
1 – huis, schuur en brouwerij met aangelegen akkerland, samen 8 lopen, als voor (Udenhout of 
Tilburg?) op de Houtse straat
e.z. Jan Heerkens, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. Willem Grevenbroek, a.e. de gemene straat
2 – akkerland te Berkel
3 – heiveld te Tilburg
4 – akkerland te Helvoirt
5 – weiveld te Helvoirt
6 – broekveld in Haaren

3de lot – Francis van der Caut als man van Jennemarie (Antonij van den Boer?)
1 – akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat
e.z. Jan van Tilborg, a.. Maria van Rijsewijk, e.e. weduwe Hendrik Vermeer, a.e. de heilige geest van 
Oisterwijk
2 – weiveld te Bokhoven
3 – houtveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
b.z. weduwe Huijbert van Iersel, e.e. Govert Ophorst, a.e. het Giersbergs broek
4 – akkerland, te Haaren
5 – uitgeturfd moerveld te Udenhout in de Brant,
Tussen de ringgenoten

4de lot – Adam van Weerde, zoon van Johanna (Antonij van den Boer?)
1 – 3 buiten Udenhout
4 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout, genaamd de Assent,
oost Frans van Broekhoven, west Peter van Iersel, noord kinderen Adriaan Fransen, zuid de straat
5 – broekveld, genaamd het Hemeltje, 2 ½ lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. de heer van Bommel, a.z. Adriaan Brox, e.e. Adriaan Schapendonk, a.e. kinderen Peter Hamers
6 – broekveld, genaamd de Middelste lege reijte, 2 lopen, als voor
e.z. Adriaan Brocke, a.z. weduwe van Rijsewijk, e.e. Adriaan Brox, a.e. Jan Anthonij van den Boer

5de lot – kinderen Adriaan Brox, verwekt uit Anneke (Antonij van den Boer?)
1 – akkerland, 2 ¼ lopen, te Udenhout, bij de Kruisstraat genaamd de Seshoeven,
b.z. Lambert van Heesch, e.e. een gemeen pad, a.e. Wijnant van Iersel
2 – akkerland, 2 ¼ lopen, als voor,
e.z. weduwe Hendrik van Iersel, a.z. Lambert van Heesch, e.e. Wijnant van Iersel, a.e. een gemene 
weg
3 – akkerland, te Haaren
4 – akkerland, te Haaren
5 – houtbos, 3 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. Adriaan Pigge, a.z. Peter van Abeelen, e.e. weduwe Huijbert van Ierssel, a.e. weduwe Peter van 
Beugen



belast met jaarlijks 19 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
6 – broekveld, genaamd de Agterste lege reijt, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaan Anthonij van Ierssel, a.z. Peter van Rijsewijk, e.e. Adriaan Brok, a.e. Adam van Weerden
7 – broekveld, 2 lopen, genaamd het Agterste Hemeltje, te Udenhout in het Schoubroek,
e.z. Adam van Weerde, a.z. Adriaan Schapendonk, e.e. Peter Hamers, a.e. kinderen Jan Jan 
Schapendonk

@@@@@
17 mei 1740     488/40v-45v

Cornelia Jan Vermeer, Cornelis Jan Vermeer, Jan van Son en Jan Jan Vermeer als voogden over 
Maria Jan Vermeer,
Anthonij Brok en Denijs Schapendonk als voogden over Adriaantie Adriaan Vermeer,
Jan Jan Vermeer en Daniel Jan Vermeer 
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun oom Claes Ariens Vermeer

1ste lot – Cornelia Jan Vermeer
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. en e.e. Hendrik Jan Vermeer, a.z. Aert Vermeer, a.e. Cornelis Pijnenburgh

2de lot – Cornelis Jan Vermeer
1 – noordwaartse helft akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
Noord en zuid,  Adriaan Wouters van Iersel, oost heilige geest van sBosch, west de heer de Vien
2 – heiveld, 2 lopen, als voor, in de Schoorstraat,
Noord weduwe Robbe, oost Aert de Ridder, zuid weduwe Hendrik, west (niet ingevuld)

3de lot – Maria Jan Vermeer (minderjarig)
1 – zuidwaartse helft akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
Noord en zuid,  Adriaan Wouters van Iersel, oost heilige geest van sBosch, west de heer de Vien

4de lot – Adriaantie Arien Vermeer (minderjarig)
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Gerrijt van Broekhoven, a.z. en e.e. Cornelis de Cort, a.e. een gemene steeg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijke kantoor te sBosch; 
belast met jaarlijks 17 stuivers in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 3 duiten cijns aan de breukmeester te Tilburg
samen met het tweede perceel
2 – weiveld, of groes, 1 lopen, als voor,
e.z. de gemene straat, rondom Cornelis de Cort
belast samen met het 1ste perceel
3 – heiveld te Helvoirt

5de lot – Jan Jan Vermeer
1 – westwaartse helft in een bos, te Helvoirt

6de lot – Daniel Jan Vermeer
1 – oostwaartse helft in een bos, te Helvoirt

@@@@@
11 juni 1740     488/47v-49
Borgemeesters: Hendrik Jan Bertens en Peter van de Ven
Zetters: Joorden Gijsberts, Denis Schapendonk, Jan Lambert van Hees en Adriaan Huijbert van Hees

@@@@@
9 augustus 1740     488/49-51v



Gerrit Mulders, Maria weduwe Jan Cleijberg, Adriaan Jan Appels, Maria weduwe Cornelis van 
Waelwijk, Willem van Beek als man van Jenneke Jan Appels,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun oom (niet met naam genoemd)

1ste lot – Gerrit Mulders
1 – de helft aan de noordkant van een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Udenhouts broek,
e.z. Arien Appels, a.z. Claas Clercx, e.e. Aart Geert Witlox, a.e. kinderen Peter Verhoeven

2de lot – Maria Claeijberg
1 – een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. Michiel …, a.z. …, e.e. de straat, a.e. Hendrik Maas
belast met jaarlijks 10 duiten cijns aan mevrouw van Beugen
3de lot – Adriaan Jan Appels
1 – de helft aan de zuidkant van een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Udenhouts broek,
e.z. deler 1ste lot, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. Aart Geert Witlox, a.e. kinderen Peter Verhoeven

@@@@@
27 augustus 1740     488/51v-54

Wouter van Heeswijk en Bastiaan Ariens van Broekhoven maken een erfdeling van de goederen die 
Wouter van Heeswijk heeft gekocht van Peter van Iersel en Herman van Gorcum, en Bastiaan van 
Broekhoven zijn aangekomen van zijn schoonouders

1ste lot - Wouter van Heeswijk
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Santkant, genaamd de Meulenbergh,
e.z. Bastiaan van Broekhoven, a.z. erfgenamen Peter Franken, e.e. weduwe Arien van Broekhoven, 
a.e. de baan
2 – akkerland, 3 lopen, als voor,
b.z. Bastiaan van Broekhoven, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. de baan

belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan het kantoor de van 
rentmeester Tengnagel

2de lot – Bastiaan van Broekhoven
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout aan de Santkant, genaamd de Meulenberg,
e.z. Wouter van Heeswijk, a.z. de verkrijger, e.e. Cornelis Witlox, a.e. de baan
2 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Wouter van Heeswijk, a.e. Adriaan Hendrik Hamers, e.e. Adriaan van Ierssel, a.e. heilige geest van 
sBosch

belast met 2 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht van 5 gulden aan rentmeester Tengnagel

@@@@@
21 januari 1741     488/68v-69v

Huwelijkse voorwaarden tussen Niclaes Adriaan Verhoeven en zijn aanstaande bruid Jenne Maria 
Peter Vermeer, die weduwe is van Adriaen Coolen.
Zij regelen de uitzet voor haar dochter Helena Coolen en haar zoon Peter Coolen. Ieder van hen krijgt 
300 gulden als ze trouwen of meerderjarig worden. Mocht één van beiden overlijden voor die tijd dan 
krijgt het kind dat overblijft 400 gulden.

Kantlijnakte: Helena Coolen verklaart op 22 september 1758 dat haar uitzet van 300 gulden door haar 
in ontvangst is genomen.



Kantlijnakte: Peter Adriaen Coolen is voor 11 december 1758 overleden. De stiefvader verklaart dat 
Magdalena Coolen het geld heeft ontvangen.

@@@@@
13 april 1741     488/73v-74

Helena Gijsbert Coens, weduwe van Cornelis de Jongh, wonende te Udenhout.
Regelt iets over een schuldbekentenis die haar man had aangegaan met Anthonij Glaviman.
Cornelis de Jongh is “ex causa pietatis” begraven.

@@@@@
12 juni 1741     488/81v-82v

Borgemeesters: Huijbert van Berkel en Govert van Iersel
Zetters: Denis Schapendonk, Jan Lambert van Hees, Jan Frank Wagemakers en Arien Smolders

@@@@@
11 juli 1741     488/84v-87

Jan Lambert van Hees, Peter Jan van Kleeff en Adriaan Huijbert Hamers,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun (schoon)ouders

1ste lot – Jan Lambert van Hees
1 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd den Troost, te Udenhout in de Seshoeven,
Oost Peter de Ridder, a.z. erfgenamen Gerrit van Broekhoven, e.e. erfgenamen Anthonij van den Boer, 
a.e. een weg

2de lot – Peter Jan van Kleeff
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
b.z. erfgenamen Anthonij van den Boer, e.e. Adriaan Wijnant van Ierssel, a.e. een weg
belast met jaarlijks 4 vaten rogge en een vat boekweit aan het kantoor van rentmeester de Bak
2 – broekveld, 2 lopen. als voor in de Assent,
zuid Peter Jan van Ierssel, noord Peter de Ridder, a.e. jonker Kandelaar, a.z. Denis van den Boer
belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

3de lot – Adriaan Huijbert Hamers
1 – akkerland te Berkel

@@@@@
28 juli 1741     488/87v-93v

Jan Joost van Rijswijk en Bastiaan Adriaan van Broekhoven als voogden over de 4 kinderen van 
Cornelis Aert van Iersel, verwekt uit Maria Adriaan van Broekhoven, Nicolaas Aart van Iersel en Arien 
Aert van Iersel, maken een erfdeling van de nalatenschap van (hun ouders)

1ste lot – de 4 kinderen van Cornelis Aert van Iersel
1 – huis, schuur, schop, bakhuis, varkenskooi, en aangelegen weiland, 5 lopen, te Udenhout in 
Biesmortels kwartier
e.z. de straat, a.e. Claas van Iersel, b.e. Adriaen Willem van Iersel
belast met een zak rogge aan het kantoor van rentmeester Tengnagel (samen met 2de perceel)
2 – akkerland, genaamd den Hogen acker, 2 lopen, als voor,
e.z. kinderen Adriaan Anthonij Smolders, a.z. Peter Claas Verhoeven, e.e. Jacob Joost Willems, a.e. 
Arien Verhoeven
belast samen met het 1ste perceel



3 -  akkerland, 2 lopen, als voor in de Hogen acker,
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Hendrik Sijmons, e.e. Govert Ophorst, a.e. kinderen Jan 
Brekelmans,
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan ??
4 – akkerland, ¾ lopen, als voor in Biesmortel,
e.z. Jan Witlox, a.e. weduwe Cornelis Stoeldraijers, e.e. Jan Daendels van Son, a.e. heilige geest van 
sBosch
5 – akkerland, 4 lopen, genaamd de Neijweij, als voor,
e.z. Adriaan Willems van Ierssel, a.z. Jan de Cort, e.e. weduwe Cornelis Stoeldraijers, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks 3 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht van 41 gulden aan het geefhuis te 
sBosch
6 – akkerland, genaamd den Neijen acker, 2 lopen, te Helvoirt
7 –broekveld, 1 lopen, te Udenhout in het Biesmortels kwartier,
e.z. prins van Oranje, a.z. de gemene lei, e.e. Adriaen Willem van Ierssel, a.z. Jan Brekelmans,
8 – broekveld, 1 lopen, als voor, 
e.z. heer van Balen, a.z. weduwe Cornelis Stoeldraijers, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. weduwe Gerrit 
Witlox
9 – heibodem, 3 lopen, als voor,
e.z. Deneijs vanden Boer, a.z. Peter Claas Verhoeven, e.e. de gemeint, a.e. Jan van Esch

2de lot – Nicolaes Aart van Iersel
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in Biesmortels kwartier,
b.z. Adriaan Willems van Ierssel, e.e. Adriaan Aart van Iersel, a.e. kinderen Cornelis Aart van Iersel
2 – akkerland, 1 lopen, genaamd Gessen hoff, als voor,
b.z. en e.e. heer Arnoldus de Vien, a.e. weduwe Cornelis Stoeldraijers
3 – akkerland, 2 lopen, als voor in den Krekelacker,
e.e. weduwe Cornelis Stoeldraijers, a.e. weduwe Peter Heijmans, b.z. Arnoldus de Vien
4 – hooiland te Besoijen
5 – hooiland te Besoijen

3de lot – Arien Aart van Iersel
1 – weiland, 2 lopen, te Udenhout in Biesmortels kwartier,
e.z. Adriaan Willem van Iersel, a.z. en e.e. Nicolaas Aart van Iersel, a.e. heilige geest van sBosch
2 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Kreggelacker,
e.z. weduwe Cornelis Stoeldraijers, a.z. kinderen Jacob Scheijven, b.e. Arnoldus de Vien
3 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
noord weduwe Peter Heijmans, zuid weduwe Claas van Iersel, oost kinderen Guilliam de Hart, west 
Arnoldus de Vien
belast met jaarlijks 2 ½ stuiver cijns aan weduwe Fictor van Beugen
4 – hooiland te Waalwijk
5 – teulland te Baardwijk

@@@@@
12 januari 1742     488/104-105v

Sr. Aelbert du Wool, wonende te Venloon, als lasthebber van de hooggeboren doorluchtige vrouw 
Albertine van Dongelberghe, geboren Marquisinne de Reves, (akte voor Antonij de Sille te Venloon op 
11 januari 1742)
Verklaart dat zij het recht op collaterale successie op 1 januari 1742 heeft betaald voor nalatenschap 
van heer Charles de Immerseel van wie zij de enige erfgenamen is. De heerlijkheid is op 4 januari 1742 
verheven voor het leenhof van Brabant.
Zij is nu dan ook eigenaresse geworden van een hoeve, met ca. 100 hond zaailand, en verdere ap- en 
dependienten daaraan gehorende, te Udenhout op de Schoorstraat, van ouds genaamd Moffenhoeve.

@@@@@



7 februari 1742     48//107v-112

Jan Adriaen Piggen en Wouter Adriaen Piggen maken een erfdeling van de nalatenschap van hun 
ouders

1ste lot – Jan Adriaen Piggen
1 – akkerland, genaamd den Appelman, 1 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Adriaan Slots, a.e. en b.e. Adriaan van Iersel,
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen cijns aan de heer Schonen op St. Thomasdag
2 – akkerland, 4 lopen, te Berkel
3 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Gommelaer,
e.z. Steven Willem Burgmans, a.z. Adriaen van der Staij, e.e. Jacob van der Crabbe, a.e. Nicolaes van 
Abelen, met aan drie kanten een sloot die bij het perceel hoort
belast met jaarlijks 7 stuivers 4 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
4 – broekveld, 4 lopen, als voor op het Quaedgat,
e.z. Frans Janse van Iersel, a.z. weduwe Adriaen van Oerle, e.e. Peter Vouthengels, a.e. (niet 
ingevuld)
5 – akkerland, 45 roeden, als voor in de Seshoeven,
e.z. Adriaen van Iersel, a.z. kinderen Jan Emberts de Groot, b.e. een mestweg
6 – heiveld te Enschot
7 – weiveld te Baardwijk
8 – uitgeturfd moerveld te Helvoirt

2de lot – Wouter Adriaen Piggen
1 – akkerland, 6 ¾ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Hendrik Morejaans(?), e.z. erfgenamen W: van der Lipstadt, e.e. kinderen Willem van Abelen, a.e. 
de straat
2 – weiveld, genaamd t Beemdeke, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Jacobus van Iersel, a.z. (niet ingevuld), e.e. Willem van Abelen, a.z. een mestweg
3 – ¼ deel in een moerveld, 4 lopen, als voor in de Lege reite,
e.z. kinderen Jan van Abelen, a.z. kinderen Adriaan van den Meegdenberg, e.e. weduwe Piggen, a.e. 
(niet ingevuld)
4 – 1/12 deel in een moerveld, 24 lopen, te Enschot

@@@@@
23 februari 1742     488/113v-117

Anthonij Lomberts en Adriaan van Iersel, voogden over het kind van Nicolaas Lomberts, verwekt uit 
Adriaantje Geert Teurlings, genaamd Jacobus, en Francis Corthout als man van Maria Lomberts maken 
een erfdeling van de nalatenschap van ??

1ste lot - Jacobus Nicolaas Lomberts (minderjarig)
Niet in Udenhout

2de lot – Francis Corthout
1 – akkerland en weiland, samen 10 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Arien Colen, a.z. kinderen Willem Brekelmans, e.e. (niet ingevuld), a.e. de gemene straat
2 – weiland en bos, 1 morgen, als voor, t.p. het Gomble (sic)
e.z. erfgenamen Claas Sweers, a.e. Peter Colen, e.e. Willem Teulmans, a.e. de gemene straat
3 – heiveld, 3 lopen, als voor bij de Gomse straat,
e.z. heilige geest hoeve, a.z. (niet ingevuld), e.e. (niet ingevuld), a.e. Anthonij Lombaerts
belast met jaarlijks 13 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
4 – heiveld, 4 lopen, als voor aan de Santkantse molen,
e.e. de gemene weg, verdere ringgenoten onbekend
5 – deel van een uitgeturfd moerveld, als voor, t.p. den Brant,
e.z. Zeger Peter Matthijsse, verder onbekend



@@@@
24 maart 1742     488/117-123

Peternel, Jan, Jenne Maria, Michiel, Joost en Francis Peter Coolen, zusters en broeders, kinderen van 
Peter Colen verwekt uit Petronella Michielse vanden Heesacker, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Petronella Peter Colen
1 – huis, schuur, schop met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Henricus Maas, a.z. Peter vanden Bosch, e.e. weduwe Aart Embert Vermelis, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks 11 stuivers 7 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland, 5 lopen, genaamd den Biesacker, als voor,
E.z. Peter van Esch, a.z. Peter de Vien, b.e. Michiel Willem vanden Heesacker
3 – heibodem in de Helvoirtse hei

2de lot – Jan Peter Colen
1 – akkerland te Berkel
2 – akkerland te Berkel
3 – akkerland, 2 ½ lopen (waar?),
Zuid Adriaan Jan Elisse, noord kinderen Arien Vermeer, e.e. Goijaart Heeren, a.e. de gemene straat
Belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het kantoor van rentmeester Back in een meerdere pacht van 1 
mud rogge en 2 vaten “doofgoet”
4 – land, genaamd den Lange beemt, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. Adriaan van Iersel, e.e. Henricus Maas, a.e. Michiel van den Heesacker
5 – land, genaamd den Wolfsbeemt,
e.z. Dirk van Iersel, a.z. Adriaan Vugts, e.e. de heer van der Meulen, a.e. kinderen Cornelis van 
Broekhoven

3de lot – Jennemaria Peter Colen
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Jan van Tilborgh, a.e. Huijbert van Berkel, a.z. kinderen Jan vander Sterre
2 – broekveld, genaamd Keskes beemt, als voor bij de Brandse steeg,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Tist Grevenbroek, e.e. st. Anna gasthuis te sBosch, a.e. Jan Lucas 
Baasten
3 – broekveld,(?) genaamd de Reijten, 1 lopen als voor bij het Gommelaer,
Oost kinderen Hendrik de Lepper, west Adriaan van Vugt, e.e. Michiel van den Heesacker, a.e. de deler 
van het vijfde lot
4 – weiveld, in het Giersbergs broek, 2 ½ lopen,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. Gerard Ekels, e.e. Maria Claas Jooste, a.e. (niet ingevuld)
5 – de gerechtigheid in de Hooge hei en in het ven

4de lot – Michiel Peter Colen
1 – akkerland, genaamd de Helacker, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
E.z. (niet ingevuld), a.z. Jan Jacobus van Rijsewijk
Belast met jaarlijks 2 ½ vat rogge aan de armen van Oisterwijk
2 – wei, genaamd den Klapper, 1 ½ lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Willem Bouws, a.z. Cornelis Jan Martens
3 – weiland, genaamd de Gommelse weij, 6 lopen, als voor op het Gommelaer,
e.z. Francis Corthout, a.z. kinderen Willem de Ridder

5de lot – Joost Peter Colen
1 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd den Winkelacker, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Peter de Vien, a.z. Michiel vanden Heesacker, e.e. Peter Verhoeven, a.e. Andries Scheijven
2 – weiland, 2 lopen, als voor in de Gommerse straat, genaamd de Kuesweij
e.z. kinderen Cornelis de Cort, a.z. Jan van Strijdhoven, e.e. Jenneke Arien van Engeland, a.z. de 
gemene straat



3 – broekveld, genaamd de Reijt, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Francis Witlox, a.e. kinderen Hendrik de Lepper, e.e. Jan Brok, a.e. deler derde lot
4 – moerveld, 2 lopen, genaamd het Goetmoer, in den Brand,
e.z. Jan Lambert van Heesch, a.e. Jan vande Plas, e.e. Wouter Colen, a.e. Jan Goijaart Heeren c.s.

6de lot – Francis Peter Coolen
1 – hooiveld te Besoijen
2 – veldeke in Helvoirt
3 – heiveld, te Udenhout aan de Gommerse straat, 3 lopen, 
e.z. Michiel Willem van den Heesacker, a.z. Jenneke Arien van Engelant, e.e. Jan Denis Schapendonk, 
a.z. de gemene straat
4 – de gerechte hei in den Reet met het Segge velt in den Brand met Michiel van den Heesacker
5 – den Hopstokken beemt, gelegen aan het eind van de Branse steeg, strekkende met het andere eind 
aan het verloren veld
6 – heiveld, genaamd de Hesseldonk, 1 lopen, te Udenhout in het Assent broek,
e.z. Cornelis Hamers, a.z. Jan van de Schoor, b.e. een steeg
belast met jaarlijks 1 ½ stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
7 -  heiveld, ½ lopen, als voor,
e.z. Cornelis Hamers, a.z. Peter Vouthengels, e.e. Henricus Maas
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

@@@@@
3 april 1742     488/123v-124v

Akte waarin Gijsbert Ariens Verhoeven, wonende in Udenhout, geassisteerd met zijn procureur Antonij 
Glavimans, ter secretarie van Oisterwijk verschijnt na de middag “van de klocke voor twee tot wel halff 
drie uuren”. Hij beklaagt zich over de insinuatie van gisteren door de vorster van Heusden aan hem 
door of vanwege Jan Cornelis van de Plas, als man van Adriaentje Teunisz. Over het recht van 
naderschap in huis en erf, 2 lopen, op het Winkel, door hem in 1741 gekocht van Jan van Thuijl, Maria 
en Adriaen Cornelis Roose.
Het is mij niet geheel duidelijk, maar het is een protest tegen de vernadering of tegen het feit dat de 
betreffende persoon niet is komen opdagen waardoor de vernadering geen effect kon hebben.
Gijsbert Ariens Verhoeven wil schadeloos gesteld worden voor de kosten die hij heeft moeten maken.

@@@@@
16 april 1742     488/124v-130

Peter Willem de Ridder, Peeter Vugts als man van Willemijn Willem de Ridder, Adriaen Cornelis 
Schoenmakers als man van Maria Willem de Ridder, Cornelia Willem de Ridder, weduwe Gerrit de 
Bont, en Geert Aart Broeren als man van Jenneke Willem de Ridder, eerder weduwnaar van Peeter van 
de Laer, waaruit twee kinderen zijn geboren Cornelis en Peeter, de kinderen voor het erfrecht en Geert 
Aart Broeren voor de tocht,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Peeter Willem de Ridder
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout aan de Kreitemolenstraat,
e.z. kinderen Joost Maes, a.z. Peeter Vugts, e.e. Andries Geert van Broechoven, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht van 4 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor 
te sBosch
2 – broekveld, 1 lopen, als voor op het Gomelaer,
e.z. kinderen Peeter Coolen, a.z. Denis van den Boer, e.e. Wijnant Janse Verhoeven, a.e. de gemene 
straat

2de lot – Willemijn Willem de Ridder
1 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor aan de Kreitenmolenstraat,



e.z. Adriaen Jan Cruijssen, a.z. Peeter Janse de Ridder, e.e. Adriaen Geert van Broechoven, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht van 4 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor 
te sBosch

3de lot – Adriaen Cornelis Schoenmakers
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven, genaamd den Troost acker,
e.z. Cornelis de Leeuw, a.z. en e.e. Jan van Hees, a.e. een gemene weg

4de lot – Cornelia Willem de Ridder
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven, genaamd de Osseweij,
e.z. Denis van den Boer, a.z. Geert Broeren, e.e. Cornelis de Leeuw, a.e. Huijbert Jan van Berkel

5de lot – Geert Aart Broeren (tocht) en Cornelia en Peter Peter van de Laer (minderjarig) (erfrecht)
1 – weiveld, genaamd de Osseweij, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Adriaen Cruijssen, a.z. Cornelia Willem de Ridder, e.e. Cornelis de Leeuw, a.e. Huijbert Jan van 
Berkel
2 – akkerland, ¾ lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Peeter Vermeer, a.z. (niet ingevuld), e.e. Loureijs Adriaan Witlox, a.e. een gemene weg

@@@@@
26 april 1742     488/130v-133

Hendrik Verhoeven als man van Marie Bastiaan van Engelant en Hendrik Simons als man van Johanna 
Bastiaan van Engelant, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun schoonouders

1ste lot – Hendrik Verhoeven
1 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Peter Verhoeven, b.e. de mededeler
belast met jaarlijks 10 duiten cijns in een meerdere cijns van 2 stuivers 9 penningen aan het 
bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – broekveld, 1 ½ lopen, als voor aan de Santkant,
e.z. Jan Cornelis Driessen, a.z. Joost Janse van Rossum, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Bastiaan 
van Broekhoven

2de lot – Hendrik Sijmons
1 – broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. Geert Ekels, a.z. weduwe Marten Arien Priems, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. Hendrik Verhoeven,
2 – broekveld, ½ lopen, als voor,
e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Michiel Peter Colen, e.e. Hendrik Verhoeven, a.e. de gemene straat
3 – weiveld,  1 ½ lopen, als voor op het Winkel,
e.z. kinderen Jan Brekelmans, a.z. Michiel Peter Colen, e.e. Jan Cornelis Driesse, a.e. Michiel Peter 
Colen

dit lot is belast met jaarlijks 10 duiten cijns in een meerdere cijns van 2 stuivers 8 penningen aan het 
bisschoppelijk kantoor te sBosch (waarschijnlijk uit de 1ste twee broekvelden)

@@@@@
18 juni 1742     488/134v-135v

Borgemeesters: Adriaen Cruise en Adriaen Adriaen Marcelis
Zetters: Jan Frank Wagemakers, Adriaen de Meijer, Peter Nicolaas Verhoeven en Adriaen Smolders

@@@@@
3 augustus 1742     488/136-136v



Hendrik van Rijssen, deurwaarder van het Leenhof van Brabant, uit naam van Christiaan Paulis van 
Berestijn als heer van Maurik en administrateur van het jonkheer Aart Heijms gasthuis te Vught, neemt 
in arrest de goederen die Reinier van Onsenoort, meester smid, wonende te Loon op Zand, in 
Udenhout bezit, om hierop een rente van 5 gulden te verhalen die achterstallig is sinds juli 1741.

@@@@@
29 december 1742     488/138-146

Jan Aart Heren en Goijaart Aart Heren als voogden over de kinderen van wijlen Hendrik Jan de Lepper, 
verwekt uit wijlen Peternel Aart Heren, genaamd Johanna en Johannes en Cornelis meerderjarige zoon 
van Hendrik de Lepper
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Johanna Hendrik de Lepper (minderjarig)
1 – huis, schuur en schop en akkerland, 2 lopen, (te Udenhout?),
Noord een gemene steeg, oost Jan Jan Schapendonk, west een herbaan, zuid weduwe Joost van 
Iersel
2 – land, 2 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
Noord weduwe Aart van Ierssel, zuid een gemene steeg, west weduwe Jan van Dongen, oost weduwe 
Adriaan Piggen
Belast met 5 vaten rogge in een meerdere pacht van 5 zakken rogge en nog 7 stuivers 8 penningen 
reductie in een som van 3 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – akkerland, 5 lopen, als voor,
Noord weduwe Aart van Ierssel, zuid een gemene steeg, west weduwe Adriaan Piggen, oost Goijaart 
Aart Heeren
Belast met jaarlijks 10 vaten rogge in een pacht van 5 zakken rogge en nog 15 stuivers reductie in een 
som van 3 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
4 – akkerland, 2 lopen, als voor, genaamd den Vlashof,
Noord Denijs Schapendonk, zuid een gemene steeg, oost idem, west Peter Vouthengels
5 – weiveld, 3 ½ lopen, als voor
Noord en oost weduwe Adriaan van Oerle, west een gemene straat, zuid Govert Aart Heren
Belast met jaarlijks een rente van 10 stuivers 8 penningen in een meerdere rent van 6 gulden aan de 
heer de Back
6 – weiveld, 1 ½ lopen, te Tilburg
7 – akkerland te Tilburg
8 – akkerland te Tilburg
9 – akkerland te Tilburg
10 – weiveld te Tilburg
11 – land te Tilburg
12 – broekveld, 4 lopen, te Udenhout,
Oost Peter Vermeer, est Jan Aart Heeren, zuid de heer van Geldermalsen, noord kinderen Walterus 
van der Lipstadt
13 – broekveld, 1 lopen, als voor,
Oost Jan Aart Heren, west Francis van Rijsewijk, zuid erfgenamen Adriaan van den Hoof, noord Geert 
van Rijsewijk
14 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Seshoeven,
Oost Goijaart Aart Heeren, west Cornelis van Roessel, zuid Jan Frank Wagemakers, noord Claas 
Verhoeven

2de lot – Jan Hendrik de Lepper
1 – huis, schuur, schop en 2 lopen erf, te Udenhout op het Winkel
Oost st. Anna gasthuis, west erfgenamen Nicolaas Colens, zuid Peter de Vien, noord een gemene 
straat
Belast met jaarlijks 9 vaten rogge aan het st. Anna gasthuis te sBosch
2 – nieuw erf, als voor,
Oost Wouter Brekelmans, west erfgenamen Niclaas Colens, zuid de gemene hei, noord (niet ingevuld)



Belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
3 – akkerland, 2 lopen, als voor,
Oost en noord Adriaan Cornelis van de Pas, west st. Anna gasthuis, zuid erfgenamen Jan Cornelis 
Witlox
4 – akkerland, 3 lopen, als voor
Oost erfgenamen Daniel Peters, west en zuid st. Anna gasthuis, noord erfgenamen Jan Cornelis Witlox
Belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan (niet ingevuld)
5 – akkerland, 3 lopen, als voor,
West erfgenamen Adriaan Cornelis van de Pas, oost tot aan Speckerskant, zuid Willem Hendricx de 
Cort, noord erfgenamen Wouter Peter van de Pas,
6 – akkerland, 1 lopen, als voor
Oost heilige geest van sBosch, west tot aan Speckerskant, zuid weduwe Aart Jan Clasen, noord 
erfgenamen Geert van Rijsewijk
7 – akkerland, 1 lopen 47 roeden, te Berkel
8 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
Oost de gemene straat, west en noord weduwe Jacob Willemse, zuid de heilige geest van sBosch
Belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
9 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
Oost en west Goijaart Driesse, zuid heilige geest van sBosch, noord Jacob Willemse
Belast met jaarlijks 5 ¼ vat rogge aan vrouw van Beugen te sBosch
10 – hooiland te Baardwijk
11 – weiveld, genaamd de Ris, 4 ½ lopen, te Udenhout
Oost de Gommelse straat, west weduwe Adriaan Marten Priems, zuid Jan Cornelis Driessen, noord 
erfgenamen Wouter Jan Brekelmans,
12 – broekveld, 1 ½ lopen, te Biesmortel, 
Oost Joost Eekels, west de gemene straat, zuid een rittigh steeg, noord erfgenamen Peter Heijmans
13 – broekveld, 2 lopen, als voor,
Oost Hendrik Maas, west erfgenamen Peter Vughts, zuid het Kouwaters klooster, noord de heer Snel
14 – broekveld, 1 lopen, als voor,
Oost de heer Snel, west de lei, zuid weduwe Jan Robben, noord erfgenamen Peter Heijmans,
15 – broekveld, 1 ½ lopen, als voor,
Oost weduwe Adriaan Claas Verhoeven, west weduwe Hendrik Goijaart Vermeer, zuid Hendrik Maas, 
noord de lei
16 – heibodemke te Helvoirt

3de lot – Cornelis Hendrik de Lepper
1 – een schuur met vier lopen weiveld gelegen te Goorle(?)
2 – akkerland aldaar
3 – akkerland aldaar
4 – heiveld aldaar
5 – hooiland te Besoijen
6 – akkerland, 2 ½ lopen in de Seshoeven
Oost Frans Adriaan Elissen, zuid weduwe Frans Aart Robben, west en noord Arien Teurlinghs
Belast met jaarlijks 8 vaten rogge (aan de armen van Oisterwijk?)
Belast met jaarlijks 8 kannen rogge in een meerdere pacht van 2 vaten (aan de armen van Oisterwijk?)
Belast met jaarlijks 5 stuivers 2 penningen in een meerdere pacht van 1 gulden aan de armen van 
Oisterwijk
Belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de armen van Oisterwijk
Belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de heer Schoonhees te sBosch
7 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
West kinderen Wouter van de Lipstadt, zuid Frans Arien Elissen, noord weduwe Jan van de Ven
Belast met jaarlijks 2 gulden 2 stuivers rente aan de heer de Back (rentmeester van de geestelijke 
goederen over het kwartier van Oisterwijk 488/149) in een meerdere rente van 6 gulden
8 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
Oost en zuid weduwe Laureijs Schapendonk, west de gemene straat, noord Aart Pijnenburgh
9 – broekveld, 3 lopen, in het Giersbergs broek
Oost mijnheer van der Meulen, west kinderen Adriaan van Broekhoven, zuid en noord de lei
10 – broekveld, 4 lopen, in het Biesmortels broek,



Oost Jan Aart Heren, west erfgenamen Peter Colen, zuid erfgenamen Jan Brekelmans, noord weduwe 
Cornelis van Iersel
11 – broekveld, 3 lopen, als voor,
Oost Jan Cornelis Hendricks, west de lei, zuid Jan van den Heesacker, noord Jan van Hees
12 – moerveld in het Brandeke, het 10de deel, 2 lopen,
Oost Jan Cornelis Hendriks, west en zuid de lei, oord Michiel vanden Heesacker
13 – uitgeturfd moerveld 1 ½ lopen,
Oost de Brandse steeg, west Laureijs Jan van Rijsewijk, zuid Peter de Vien, noord Govert Wijnand van 
Iersel
14 – heiveld, 1 lopen, aal de Santkant,
Oost en west mijnheer van der Meulen, zuid Cornelis Witlox, noord weduwe Adriaan Marten Priems
15 – heiveld, 1 lopen, als voor,
Oost Adriaan Gommert Pijnenborgh, west mijnheer van der Meulen, zuid weduwe Adriaan Marten 
Priems, noord Arien van Broekhoven

@@@@@
25 maart 1743     488/147v-148v

Aanstelling van Jan Maas tot schutter van het dorp van Udenhout
Hij moet:
Alle vreemde of andere paarden, koeien, kalveren en schapen vinden in een ander dan des eigenaars 
erve, getrouwelijk schutten en brengen in de schutskooi
Hij krijgt daarvoor voor ieder paard bij dag 7 stuivers 8 penningen, snachts 15 stuivers;
voor ieder beest bij dag 4 stuivers en snachts 8 stuivers
voor ieder schaap 1 stuiver

de heer officier krijgt hiervan 2/3 delen de schutter 1/3 deel
hij krijgt bovendien een jaarlijks traktement van 15 gulden en een paar schoenen
als de beesten niet binnen 3 dagen zijn opgehaald zal de schutter de beesten overbrengen naar de 
kwartierschout van Oisterwijk of de stadhouder van Oisterwijk

Daarnaast mag iedere ingezetenen zelf beesten vangen en overdragen aan de officier, of brengen naar 
de schutskooi en eventuele geleden schade kan dan verhaald worden.

@@@@@
28 mei 1743     488/160-164

Cornelis Jan Nelen, Marten Andries vanden Bijgaart als man van Cornelia Jan Nelen en Peter Vermelis 
als man van Elisabeth Jan Nelen,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Nelen en Cornelia Hendrik Smolders

1ste lot – Cornelis Jan Nelen
1 – 1/3 deel in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. erfgenamen Willem Gijsbert Smolders, a.z. en e.e. (niet ingevuld), a.e. weduwe Peter van Iersel
2 – land, 1 lopen, als voor in Brabanschen hoek,
e.z. weduwe Adriaan Priems, a.z. weduwe Peter van Aalst, e.e. Geert Joost Eekels, a.z. de heide
3 – land, 1 lopen, als voor, in de Hoogse ackeren,
e.z. weduwe Marten de Cordt, a.z. Willem Bouwens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Daniel van Wel
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de erfgenamen Smeerlings te sBosch

2de lot – Marten Andries van den Bijgaart
1 – 1/3 deel in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. erfgenamen Willem Gijsbert Smolders, a.z. en e.e. (niet ingevuld), a.e. weduwe Peter van Iersel
2 – de helft in 2 lopen land, als voor in de Hogerse ackeren
e.z. Hendrik Adriaan Verhoeven, a.z. Peter Vermelis, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.z. weduwe 
Cornelis van Iersel



belast met jaarlijks de helft in een pacht van 3 gulden 4 stuivers 12 penningen aan de heilige geest van 
sBosch
belast met jaarlijks de helft in een pacht van 3 stuivers 12 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
3 – de helft in 2 lopen land te Helvoirt

3de lot – Peter Vermelis
1 – 1/3 deel in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. erfgenamen Willem Gijsbert Smolders, a.z. en e.e. (niet ingevuld), a.e. weduwe Peter van Iersel
2 – de helft in 2 lopen land, als voor in de Hogerse ackeren
e.z. Hendrik Adriaan Verhoeven, a.z. Peter Vermelis, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.z. weduwe 
Cornelis van Iersel
belast met jaarlijks de helft in een pacht van 3 gulden 4 stuivers 12 penningen aan de heilige geest van 
sBosch
belast met jaarlijks de helft in een pacht van 3 stuivers 12 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
3 – de helft in 2 lopen land te Helvoirt

@@@@@
17 juni 1743     488/164v-165

Borgmeesters: Jan Adriaan Schapendonk en Geert Vugts
Zetters: Adriaan de Meijer, Cornelis de Leeuw, Peter Verhoeven en Miggiel van den Heesacker

@@@@@
3 juli 1743     488/165v-169

Peter de Ridder, Aart de Ridder, Adriaan Geerts van Broekhoven als man van Maria Jan de Ridder en 
Ida de Ridder, allen kinderen van Jan de Ridder en Catalijn
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun broer Arien de Ridder

1ste lot – Peter de Ridder
1 – broekveldeke, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Asschot,
e.z. Denis Schapendonk, a.z. Peter Colen, e.e. Laureijs van Rijsewijk, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks een cijns van 7 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

2de lot – Aart de Ridder
1 – een veldeke, 1 ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Hendrik Maas, a.z. Arien Janse Vermeer, e.e. de straat, a.e. Jan Vermeer

3de lot – Adriaan Geert van Broekhoven
1 – akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout in de Seshoeven, 
e.z. Arien Elissen, a.z. Denis van den Boer, e.e. Jan van Tilborgh, a.e. een weg
2 – de helft in akkerland, 2 ½ lopen, als voor
e.z. Jan vande Ven, a.z. Hendrik Maas, e.e. Peter de Ridder, a.e. een mestweg

4de lot – Ida de Ridder
1 – de helft in akkerland, 2 ½ lopen, als voor, bij de Kruijsstraat
e.z. Jan vande Ven, a.z. Hendrik Maas, e.e. Peter de Ridder, a.e. een mestweg

@@@@@
26 oktober 1743     488/171-174

Jan Jan de Jong en Maria de Jong, weduwe van Willem van de Ven, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders



1ste lot – Jan Jan de Jong
1 – huis, schuur, schop en 2 lopen land daaraangelegen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
Oost de straat, west Maria de Jongh, zuid Jan van Iersel, noord Jan van Broekhoven
2 – land, genaamd den Agtersten wijnties acker, 3 lopen,
Oost weduwe Jan Piggen, west en noord Jan Adriaan van Iersel, zuid Jan de Jongh
3 – land, 1 lopen, als voor aan de duin,
Oost, west en zuid Jan van Broekhoven, noord Drunen
4 – de helft in de lege weij, als voor, 3 ¼ lopen,
Oost weduwe Joost van Iersel, west Jan van Broekhoven, zuid Maria de Jongh, noord Jan de Jongh
5 – de helft in een wei, 2 lopen, als voor,
Oost en west erfgenamen de heer van Wamel, west Maria de Jongh, zuid Jan Schapendonk
6 – de helft in 4 ¼ lopen land, als voor, in den Brand,
Oost Maria de Jongh, west Jan Wouter Span, zuid Govert Ophorst, noord de gemeint van Drunen
Belast met jaarlijks de helft in 6 gulden 6 stuivers aan de heer Gijsels te sBosch (Vosselaer??)
7 – de helft in 1/3 deel van 2 lopen weiland, als voor,
Oost Wouter Joorden Leermakers, west erfgenamen Peter de Roij, noord Maria de Jongh

2de lot - Marie de Jongh, weduwe Willem van de Ven
1 – broekveld, genaamd vrouwkensbeemt, 2 lopen 30 roeden, te Udenhout
Oost erfgenamen Antonij Kruijssen, west Jan Adriaan van Iersel, zuid Adriaan Kruijssen, noord Adriaan 
van Rijsewijk
2 – land, genaamd Wijnties ackers, 5 lopen, als voor,
Oost Jan de Jongh, west weduwe Cornelis Schapendonk, zuid en noord Jan Adriaan van Iersel
3 – land, genaamd den Huijsacker, 2 lopen 17 roeden,
Oost de straat, west Maria de Jongh, noord en zuid Jan van Broekhoven
4 – de helft in de lege weij, als voor, 3 ¼ lopen,
Oost weduwe Joost van Iersel, west Jan van Broekhoven, zuid Maria de Jongh, noord Jan de Jongh
5 – de helft in een wei, 2 lopen, als voor,
Oost en west erfgenamen de heer van Wamel, west Maria de Jongh, zuid Jan Schapendonk
6 – de helft in 4 ¼ lopen land, als voor, in den Brand,
Oost Maria de Jongh, west Jan Wouter Span, zuid Govert Ophorst, noord de gemeint van Drunen
Belast met jaarlijks de helft in 6 gulden 6 stuivers aan de heer Gijsels te sBosch (Vosselaer??)
7 – de helft in 1/3 deel van 2 lopen weiland, als voor,
Oost Wouter Joorden Leermakers, west erfgenamen Peter de Roij, noord Maria de Jongh

@@@@@
2 maart 1744     488/184-191

Peter van de Ven en Jan van Broekhoven, voogden over de kinderen van Huijbert van Laarhoven, 
genaamd Cornelis, Hendrik, Hendrina, Adriaantie en Joosina, verwekt uit Maria Peter van Iersel,
Francis Brok en Jan Heerkens als voogden over het kind van Andries Hendrik van Delia, verwekt uit 
wijlen Hendrina Peter van Iersel, genaamd Adriaan,
Hendrik Peter van Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Adriaan minderjarige zoon van Andries Hendrik van Delia
1 – hooiland te Baardwijk
2 – weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Leege reijten,
e.z. Denis van den Boer, a.z. Govert van Iersel, e.e. kinderen Aart Janse van Iersel, a.z. Huijbert van 
Berkel
3 – broekveld, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Piggen, a.z. de heer van Geldermalsen,
e.e. Peter Govert van Iersel, a.z. weduwe Peter Govert van Iersel,
4 – teulland, 2 lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Geert van Rijsewijk, a.z. Denis van den Boer, e.e. Adriaan Bosmans, a.e. Cornelis de Leuw
5 – teulland, 2 ½ lopen, te Berkel



6 – teulland te Berkel
7 – een jaarlijkse rente van 3 gulden 15 stuivers uit goederen genaamd de Potacker van Hendrik 
Bertens op lichtmis

2de lot – Hendrik Peter van Iersel
1 – huis, schuur, schop met aangelegen erf, te Udenhout in den Berkhoek,
e.z. weduwe Peter van Iersel, a.z. Andries Crote, e.e. weduwe Peter van Iersel, a.e. de gemene straat
2 – teulland, als voor, in de Seshoeven, 3 ½ lopen, 
e.z. Cornelis de Leuw, a.z. Hendrik Bertens, e.e. Jan van Doesborgh, a.z. Adriaan Cruijssen
3 – nieuw erf, 5 lopen, als voor in de Berkhoek,
e.z. Adriaan Timmermans, a.z. de gemene steeg, b.e. de gemeint
4 – heiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Govert Babelaars, a.z. de mededeler, e.e. Peter Cornelis Vermeer, a.e. een steeg
5 – uitgedolven moerput, ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Jacobs van Iersel, a.z. Jan de Jongh, e.e. Laureijs Driessen, a.e. jonker Johan de Jeger
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen cijns genaamd den bisschop cijns
6 – nieuw erf, 2 lopen, te Berkel
7 – teulland te Berkel
8 – nieuw erf te Berkel
9 – heibodem te Loon op Zand,
e.z. kinderen Lambert Timmermans, a.z. Corstiaan van Tilborg, b.e. (niet ingevuld)

3de lot – onmondige kinderen van Huijbert van Laarhoven
1 – huis, schuur en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen,
e.z. Hendrik Bertens, a.z. Maria Cornelis van Iersel, e.e. prins van Sulsbach, a.e. de straat
2 – teulland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Adriaan Schapendonk, a.z. heilige geest, e.e. kinderen Aart van Iersel, a.e. Cornelis van Iersel
3 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. Peter Claas Verhoeven, e.e. Peter van Iersel, a.e. de gemene straat
4 – weiveld, 3 lopen, genaamd  Schouten velt, als voor,
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. Jan Adriaan Schapendonk
5 – heiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Peter Vermeer, a.z. de mededeler, b.e. Peter Vermeer
6 – teulland, 5 ½ lopen, te Berkel
7 – nieuw erf te Berkel
8 – heibodem te Loon op Zand, 4 lopen, ringenoten onbekend
9 – weiveld te Haren

@@@@@
8 maart 1744     488/191v-200v

Jan Antonij Lijten en Peter Hendrik van Abeelen als voogden over de kinderen van Arien Wouter Span 
verwekt uit Elisabeth Hendrik van Abeelen, genaamd Hendrina, Wouter en Peter
Jan Wouter Span en Wouter Geert van Broekhoven als man van Maria Wouter Span
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun (groot)ouders

1ste lot – onmondige kinderen van Arien Wouter Span
1 – ¼ deel in akkerland, genaamd den Grooten acker, maast de boomgaard, 5 lopen,
b.z. en e.e. weduwe Claes Joost Jorisse, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks ¼ deel in 13 ½  stuiver in een meerdere rente aan het blok van de Vughter dijk te 
sBosch
belast met jaarlijks 1/8 deel in 2 stuivers 5 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 – de voorste wei, genaamd den Haverweij, te Udenhout aan de Santkant, 1 ½ lopen,
b.z. weduwe Claes Joost Joordens, e.e. de gemene waterlaat, a.e. de heer Snel
3 – uitgeturfd moerveld, ½ lopen, als voor in den Brandt,
e.z. Seger Peter Mattijs, e.e. Antonij Wolfs
4 – 1/3 deel in een heiveld, genaamd den Groote Bundt, als voor aan de Santkant,



b.z. en e.e. weduwe Joost Joordens,  a.e. Antonij Franke

belast met jaarlijks 1/3 deel in een pacht van 6 vaten rogge in een meerdere pacht van 2 mud aan het 
bisschoppelijk kantoor te sBosch

2de lot – Jan Wouter Span
1 – ¼ deel in akkerland, genaamd den Grooten acker, maast de boomgaard, 5 lopen,
b.z. en e.e. weduwe Joost Jorisse, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks ¼ deel in 13 ½  stuiver in een meerdere rente aan het blok van de Vughter dijk te 
sBosch
belast met jaarlijks 1/8 deel in 2 stuivers 5 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 – weiveld, zijnde de tweede wij, genaamd den Haverweij, te Udenhout aan de Santkant, 1 ½ lopen,
e.z. en e.e. weduwe Claes Joost Joordens, a.e. een gemene waterloop
3 – 1/3 deel in een heiveld, zijnde het twee gedeelte, genaamd den Grooten Bunt, als voor aan de 
Santkant,
b.z. en e.e. weduwe Claes Joost Joordens, a.e. Antonij Franke

belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht van 2 mud aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch

3de lot -  Wouter Geerts van Broekhoven
1 – ¼ deel in akkerland, genaamd den Grooten acker, naast de boomgaard, 5 lopen, zijnde het derde 
gedeelte van gemelde acker, 
b.z. en e.e. weduwe Joost Jorisse, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks ¼ deel in 13 ½  stuiver in een meerdere rente aan het blok van de Vughter dijk te 
sBosch
belast met jaarlijks 1/8 deel in 2 stuivers 5 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 – turfveld in een Santacker, 2 lopen, als voor aan de Santkant,
b.z. weduwe Claes Joordens, e.e. de heer Snel, a.e. de gemene baan
3 – akkerland, genaamd de Santacker,, 1 lopen, als voor,
b.z. en e.e. weduwe Claes Joost Joordens, a.e. de gemene baan
4 – weiveld, 1 ½ lopen, te Helvoirt

belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht van 2 mud aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch

4de lot – Jan Wouter Span
1 – ¼ deel in akkerland, genaamd den Grooten acker, naast de boomgaard, 5 lopen, zijnde het derde 
gedeelte van gemelde acker, 
b.z. en e.e. weduwe Joost Jorisse, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks ¼ deel in 13 ½  stuiver in een meerdere rente aan het blok van de Vughter dijk te 
sBosch
belast met jaarlijks 1/8 deel in 2 stuivers 5 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland, genaamd den Hogentse acker, 1 ¼ lopen,  als voor,
e.z. kinderen Laureijs Peter Daendels, e.e. de gemene weg
belast met jaarlijks 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het Brands vrouwe gasthuis te sBosch
3 – 1/3 deel in een heiveld, genaamd den Grooten Bunt, als voor aan de Santkant,
b.z. en e.e. weduwe Joost Joordens, a.e. Antonij Franke
4 – een houtbos, genaamd de Klijnen bunt, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Claes Joost Joordens, a.z. Govert Ophorst, e.e. Antonij Frank, a.e. (niet ingevuld)

belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht van 2 mud aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch

@@@@@
2 mei 1744     488/201-207v



Steven de Roij als man van Willemijn Peter van Aalst en Adriaan van Aalst, voogden over de kinderen 
van Steven de Roij,
Heijltie Jan Jonkers weduwe Peter van Aalst, Aart Wolfs als man van Maria van Aalst, en Jan van Aalst,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – onmondige kinderen Steven de Roij
1 – weiveld, 3 lopen, te Udenhout in Brabans hoek, 
e.z. de armen van Udenhout, a.z. Gijsbert van Rijswijk, b.e. een erfweg
2 – 1 lopen in een weiland en akkerland, in het geheel 3 lopen, als voor in de Schoutenvelt,
e.z. Govert Ophorst, a.z. Aart Wolfs, e.e. de gemeint, a.e. Jan Andries Scheijven
3 – weiveld, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. en e.e. Leijs Jan van Strijthoven, a.z. de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 1 vat en 8 kannen rogge aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 1 gulden 8 penningen aan het kantoor der geestelijke goederen te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 1 gulden 8 ter somme van 6 stuivers 14 penningen aan het kantoor der 
geestelijke goederen

2de lot – Heijltie Jan Jonkers, weduwe Peter van Aalst
1 – een huis met 4 lopen erf daaraanhorende, te Udenhout in Brabans hoek,
e.z. weduwe Peter van Aalst, a.z. Jan Daendels, van Zon, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Andries 
Scheijven
belast met jaarlijks 4 vaten boekweit aan het geestelijk kantoor te sBosch

3de lot – Aart Wolfs
1 – huis met 4 lopen erf daaraangelegen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. en e.e. kinderen Andries Scheijven, a.z. erfgenamen Willem Deckers, a.e. de gemene straat
2 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Daandels van Zon, a.z. weduwe Peter van Aalst, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Andries 
Scheijven
belast met jaarlijks 1 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks ½ vat boekweit aan het geestelijk kantoor
3 – 3 lopen in Schoutenvelt, als voor,
e.z. Steven de Roij, a.z. Maria weduwe Wouter Kolen, e.e. Claas Colijns, a.z. de gemene straat
4 – 1 lopen akkerland, als voor,
e.z. kinderen Cornelis Driesse, a.z. kinderen Aart Vermelis, e.e. Elisabeth van Strijthoven, a.e. de 
gemeint
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan het geestelijk kantoor
belast met jaarlijks 2 stuivers 12 penningen aan de armen van Udenhout
5 – 1/5 deel in een quaat broekveld, 9 lopen, te Udenhout aan de Cromeijk,
e.z. Jan Marten Heessels, a.z. de armen van Udenhout, e.e. de lei
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan de heer Glaviman
belast met jaarlijks 1/3 deel in 5 stuivers aan de heer Glaviman
6 – 1/3 deel in 1/5 deel van een broekveld, 9 lopen, als voor,
e.z. Jan Marten Heessels, a.z. de armen van Udenhout, e.e. de lei

4de lot – Jan van Aalst
1 – geld

@@@@@
20 juni 1744     488/208v-210

Borgemeesters: Jan Wouter Span en Gijsbert Adriaan Verhoeven
Zetters: Cornelis de Leuw, Miggiel Willem vanden Heesacker, Jan Jance de Jongh en Jan de Cordt

@@@@@
21 september 1744     488/215v-220v



Jan Denis Schapendonk en Aelbert van Hoof als man van Helena Denis Schapendonk, maken een 
erfdeling van de nalatenschap van Denis Jan Schapendonk en Catelijn Joost Ijsendoorn

1ste lot – Jan Denis Schapendonk
1 – zuidwaartse helft in akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. Willem de Cort, a.z. Catelijn Schapendonk, e.e. Jan Joost Maagdenberg, a.e. Aalbert van Hoof
2 – de zuidwaartse helft in akkerland genaamd den Caf acker, 4 lopen, als voor,
e.z. Aalbert van Hoof, a.z. en e.e. Catelijn Schapendonk, a.e. Willem Gommerts de Cort
3 – de helft in akkerland genaamd de Stoppelweij, 4 lopen, als voor,
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. en e.e. Catelijn Schapendonk, a.e. Peter Peter Hamers
4 – de westwaartse helft in akkerland genaamd den Loon acker, 3 ½ lopen, te Loon op Zand,
e.z. Jan Jan van Bavel, a.z. Catelijn Schapendonk, e.e. Reinier van Onsenoort, a.e. weduwe Willem 
van de Ven
5 – akkerland, ½ lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen,
e.z. erfgenamen Willem van Broekhoven, a.z. Peter Robben, e.e. erfgenamen Willem van Broekhoven, 
a.e. Adriaan Timmermans
6 – zuidwaartse helft in een broekveld, 6 lopen, als voor,
e.z. Jan Frank Wagemakers, a.z. Goijaart Heren, e.e. Aalbert van Hoof, a.e. Catelijn Geert Vughts

belast met 100 gulden aan Johanna Piggen

2de lot – Aalbert van Hoof
1 - Huis, schop, hof en aangelegen erf, 1 lopen, te Udenhout,
e.z. Willem Gommerts de Cort,
a.z. de straat, e.e. Adriaan van Iersel, a.e. kinderen Reinier Nouwen
2 – weiveld, genaamd het Agterste veld, 2 lopen, als voor,
e.z. Willem Gommerts de Cort, a.z. de heer van Loon, e.e. Jan Jan de Jongh, a.e. Peter Peter Hamers
3 – weiveld, 1 lopen, als voor,
b.z. Willem Gommerts de Cort, e.e. Antonij Cruijssen, a.e. kinderen Reiner Nouwens
4 – de helft in een broekveld, 6 lopen, als voor,
e.z. Jan Frank Wagemakers, a.z. Goijaart Heren, e.e. Aalbert van Hoof, a.e. Catelijn Geert Vughts

5 – akkerland genaamd den Zeger acker, 3 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Aart Andriesse de Jongh, a.z. Jan Denis Schapendonk, e.e. Anneke Gommert de Cort, 
a.e. Willem Gommert de Cort
6 – heiveld, genaamd de Voorste heij, 5 lopen, te Loon op Zand,
e.z. Willem Gommerts de Cort, a.z. kinderen Aart Andriesse de Jongh, e.e. weduwe Willem van de 
Ven, a.e. kinderen Reinier Dirk Nouwen
7 – heiveld te Loon op Zand, 4 lopen,
e.z. de heer van Loon, a.z. en e.e. Cornelis Snoeren, a.e. Willem Gommerts de Cort
belast met jaarlijks en kapoen en twee smalhoenen en 3 stuivers en 4 penningen aan de heer van Loon

@@@@@
2 april 1745     488/225-232v

Goijaart de Jongh en Govert van Iersel als voogden over de 2 kinderen van Goijaart de Jongh,
Jan van der Staak als man van Catelijn Claas Verhoeven, Jan Claas Verhoeven, Anna Maria Claas 
Verhoeven en Clasijna Claas Verhoeven voor 1 lot,
Peter Brabers en Peter Vermeer als voogden over de 2 kinderen van Peter Brabers, Jan Cornelis 
Berghmans, Adriaantie Cornelis Berghmans en Maria Cornelis Berghmans voor 1 lot,
Adriaan Brekelmans voor 1 lot
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriana Goijaarts Vermeer

1ste lot - Peter Brabers en Peter Vermeer als voogden over de 2 kinderen van Peter Brabers, Jan 
Cornelis Berghmans, Adriaantie Cornelis Berghmans en Maria Cornelis Berghmans
1 – huis, schuur en schop met aangelegen erf, 6 lopen, te Berkel



2 – akkerland te Berkel
3 – akkerland, te Udenhout, 2 lopen,
Noord kinderen Peter Verhoeven, zuid de gemene straat, oost Peter Vromans, west erfgenamen in 
dezen
4 – uitgeturfd moerveld, als voor in den Brant, ½ lopen,
Zuid Peter Ariens Vermeer, west Govert Ophorst, oost erfgenamen Jan Wolfs, noord Peter Janse van 
Iersel
5 – heibodem te Helvoirt
6 – 20 roeden moerveld in de Leege reijten
Ringenoten onbekend

2de lot - Goijaart de Jongh en Govert van Iersel als voogden over de 2 kinderen van Goijaart de Jongh,
Jan van der Staak als man van Catelijn Claas Verhoeven, Jan Claas Verhoeven, Anna Maria Claas 
Verhoeven en Clasijna Claas Verhoeven
1 – teulland, te Udenhout, 7 lopen,
Oost en zuid erfgenamen in dezen, noord Adriaan Slots, west weduwe Jan Witlox
2 – teulland, te Berkel
3 – akkerland te Berkel
4 – 20 roeden moer gelegen te Udenhout in de Leege reijten
Ringenoten onbekend

3de lot – Adriaan Brekelmans
1 – teulland, te Udenhout, 2 ¼ lopen,
Zuid Denis van den Boer, west Gerrit van Rijsewijk, noord de armen van Oisterwijk, oost weduwe Denis 
Schapendonk
2 – teulland, 2 lopen, als voor,
Noord de heer de Vien, oost een gemene straat, zuid kinderen Jan Govers de Cort, west Gijsbert 
Verhoeven
3 – weiveld, genaamd Hermans broek, 2 ½ lopen, als voor,
Oost en west twee gemene stegen, noord weduwe Denis Schapendonk, zuid Huijbert Jan van Berkel
4 – broekveld, 1 ½ lopen, als voor,
Zuid Adriaan Jan Vermeer, west erfgenamen in dezen, noord weduwe Denis Schapendonk, oost een 
gemene steeg
5 – broekveld, 5 lopen, als voor,
Zuid en noord de heer Jonker, oost weduwe Jan van Rijsewijk, west Niclaas Verhoeven
6 – uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor,
West Antonij Peter Jan Franke, oost Frans Janse van Iersel, zuid Steven Willem Burgmans, noord een 
waterloop
7 – heiveld te Helvoirt
8 – heibodem te Helvoirt
9 – uitgeturfd broekveld, ½ lopen, te Udenhout,
Oost en west kinderen Jan Cornelis Jan Driessen, zuid kinderen Adriaan Vermeer, noord (niet ingevuld)
10 – 20 roeden moerveld als voor in de Leege reijten,
Ringenoten onbekend

@@@@@
20 april 1745     488/233v-239v

Peter Brabers en Peter Vermeer, voogden over de 2 kinderen van Peter Brabers, Jan Cornelis 
Berghmans, Adriaentie Cornelis Berghmans en Maria Cornelis Berghmans maken een smaldeling van 
hun erfdeel aangekomen op 2 april jl.

1ste lot – Jan Cornelis Berghmans
1 – huis, schuur en schop met aangelegen erf, 6 lopen, te Berkel
2 – 1/3 deel in 7/8 lopense genaamd den Nieuwen acker, te Udenhout in de Groenstraat,
Tussen de ringenoten
3 -  ¼ deel van 20 roeden moerveld in de Leege reijten



Ringenoten onbekend

2de lot – 2 onmondige kinderen van Peter Brabers
1 – akkerland, te Udenhout, 2 lopen,
Noord kinderen Peter Verhoeven, zuid de gemene straat, oost Peter Vromans, west erfgenamen in 
dezen
2 -  ¼ deel van 20 roeden moerveld in de Leege reijten
Ringenoten onbekend

3de lot – Adriaantie Cornelis Berghmans
1 – akkerland te Berkel
2 – teulland te Udenhout, 2 lopen,
Oost en west Cornelis Kools, noord een gemene steeg, zuid een waterloop

4de lot – Maria Cornelis Berghmans
1 – broekveld, te Udenhout, 2 lopen,
Oost en west Cornelis Cools, noord een gemene steeg, zuid een waterloop
2 – uitgeturfd moerveld, als voor in den Brant, 3/8 lopen,
Zuid Peter Ariens Vermeer, west Govert Ophorst, oost erfgenamen Jan Wolfs, noord Peter Janse van 
Iersel
3 -  ¼ deel van 20 roeden moerveld in de Leege reijten
Ringenoten onbekend
4 – ¼ deel in 2 lopen uitgeturfd moerveld als voor,
Oost Jan van Hees, zuid Jan Aart Heren, noord en west (niet ingevuld)
5 – heibodem te Helvoirt
6 – heibodem in Loon op Zand, 1 lopen,
Oost Paulus Teurlings, west Tieleman Beunis, zuid en noord (niet ingevuld)
Belast met jaarlijks 1 duit cijns aan de heer van Loon

@@@@@
30 april 1745     488/240-246v

Goijaart de Jongh en Govert van Iersel als voogden over de 2 kinderen van Goijaart de Jongh,
Jan van der Staak als man van Catelijn Claas Verhoeven, Jan Claas Verhoeven, Anna Maria Claas 
Verhoeven en Clasijna Claas Verhoeven
Maken een smaldeling van de goederen verkregen op 2 april jl, en van andere goederen die al in hun 
bezit zijn

1ste lot – Clasijn Claas Verhoeven
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
Noord Adriaan Sloots, zuid Adriaantie Berghmans, e.e. Jan Bergmans, a.e. Anna Maria Claas 
Verhoeven
2 – 1/3 deel in 20 roeden moer gelegen te Udenhout in de Leege reijten
Ringenoten onbekend

2de lot – Anna Maria Claas Verhoeven
1 – akkerland, 4 lopen, te Udenhout,
Oost en zuid weduwe Jan Witlox, west en noord de mededelers

3de lot – 2 onmondige kinderen van Goijaart de Jongh
1 – teulland, 2 lopen, te Berkel
2 – akkerland te Berkel
3 – 1/3 deel in 20 roeden moer gelegen te Udenhout in de Leege reijten
Ringenoten onbekend

4de lot – Jan van der Staak
1 – broekveld, genaamd den Leijbeemt, te Udenhout aan de Gommelse straat,



e.z. Miggiel Jan Colen, a.z. kinderen Helena Delimaij, e.e. mijnheer de Vien, a.e. de Gommelse straat
belast met jaarlijks 6 stuivers 2 penningen cijns aan de heer Glaviman
2 – akkerland, 2 lopen, als voor, in den Biesmortel,
e.z. Jan Timmermans, a.z. Anna Maria Claas Verhoeven, e.e. Norbertus de Munnik, a.e. Wouter Ariens 
Verhoeven
3 – item 1/3 deel in 3 ½ kwartier land, als voor in de Groenstraat,
e.z. Laureijs van Rijsewijk, a.z. de heer Cattenburgh,
belast met jaarlijks 1/3 deel in 12 stuivers 8 penningen aan de armentafel van Udenhout
4 – 1/3 deel in 20 roeden moer gelegen te Udenhout in de Leege reijten
Ringenoten onbekend

5de lot – Jan Claas Verhoeven
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. kinderen Jacob van Rijsewijk,
a.z. Anna Maria Claas Verhoeven, e.e. Goijaart de Jongh, a.e. Wijnant Janse Verhoeven
2 – hooiland te Waalwijk
3 – heibodem in de Helvoirtse hei

@@@@@
24 juni 1745     488/249-250

Borgemeesters Claas (Wijnant) van Abeelen en Adriaan Willem van Iersel
Zetters: Jan Janse de Jongh, Jan Janse de Cort, Cornelis Jan Nelen en Geert (Adriaan) Verhoeven

@@@@@
23 juli 1745     488251v-254v

Jan Jan van den Bosch als man van Maria Hendrik Bongers en Goijaart de Jongh maken een erfdeling 
van de nalatenschap van Claas Thomas Colijns

1ste lot – Jan Jan van den Bosch
1 – heiveld, 1 lopen, te Udenhout in Schoutenvelt,
e.z. Goijaart de Jongh, a.z. Arnout van de Laar, e.e. de gemene heide, a.e. (niet ingevuld)

2de lot – Goijaart de Jongh
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
b.z. weduwe Adriaan Cleijbergh, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan het kantoor van rentmeester Tengnagel te sBosch
2 – ¼ lopen land, als voor,
e.z. weduwe Joost van Rijsewijk, a.z. erfgenamen in dezen, e.e. st. Anna gasthuis

@@@@@
20 december 1745     488/262-272

Jan Denis Schapendonk en Arien Antonij van Iersel als voogden over de kinderen van Jan Denis 
Schapendonk verwekt uit Cornelia Cornelisse van Iersel, en Jan, Willem, Joost, Antonij, Adriaan, Gerrit, 
Maria en Hendrik van Iersel, getrouwd met Margrita, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Antonij 
van Iersel en Petronella Willem Verhoeven, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Joost Cornelis van Iersel
1 – huis, schuur, schop, varkenskooi, met 3 lopen land daaraan gelegen, te Udenhout aan de 
kreitenmolen
Oost de mededelers, west weduwe Jan Witlox, zuid de gemeint, noord weduwe Jan Creijnen
2 – weiveld, 3 ½ lopen, als voor,
Oost Cornelis van Iersel, west weduwe Jan Witlox, zuid Hendrik Jan Bertens, noord de gemene straat



Belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan het geestelijk kantoor te sBosch
Belast met jaarlijks 10 penningen hertogcijns

“Ende sal de kamer aan gemelde huijsinge dewelkde jegens woordigh wort getimmert, door de gelijcke 
erfgenamen moeten voltrocken worden dewelke den Deijlder deses loths meede sal genieten, dogh dat 
den selven sal gedogen dat Maria Cornelis van Iersel haar leven langh vrij daar in sal mogen wonen”

2de lot – Adriaan Cornelis van Iersel
1 – akkerland en weiland, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen
b.z. en e.e. de mededelers, a.e. Jacobus Lombers

3de lot – Antonij Cornelis van Iersel
1 – akkerland en weiland, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
Oost en zuid mededelers, west Jacobus Lombers, noord Hendrik Jan Bertens

4de lot – Maria Cornelis van Iersel
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Clijnen Mortel,
Oost kinderen Jan Driesse, west weduwe Joost van Rijsewijk, zuid Peter Huijsmans, noord de armen 
van Oisterwijk
2 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Gijselse straat,
Ringenoten onbekend

Belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch

5de lot – de onmondige kinderen van Jan Denis Schapendonk
1 – akkerland te Berkel

6de lot – Willem Cornelis van Iersel
1 – akkerland, te Berkel
2 – akkerland te Berkel

7de lot – Gerrit Cornelis van Iersel
1 – akkerland te Berkel
2 – akkerland, ¾ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
Oost Hendrik Bertens, west de gemene weg, zuid Hendrik Bertens, noord prins van Sulsbach

Belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan de armen van Oisterwijk

8ste lot – Jan Cornelis van Iersel
1 – nieuw erf, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
Oost Cornelis van Roesel, west Adriaan van Iersel, voorts rondom de gemeint
Belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen hertog cijns

9de lot – Hendrik van Iersel
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Berkhoek,
Oost Hendrik Bertens, west Denijs van Iersel, zuid een gemene weg, noord gasthuis van Vught


